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1. SENIOŘI - PRACHATICE
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
- podpora kvalitního života seniorů ze - nevyjasněnost požadavků seniorů na
strany města
dopravu ve městě
- dostupné prostory pro činnost
- nedostatek kvalifikovaného personálu
seniorů a lidí se zdravotním
v soc. službách
postižením
- nedostatečné finanční ohodnocení
- řešení připomínek ze strany města
pracovníků v soc.službách
- finanční podpora organizacím i
- fluktuace pracovníků v sociálních
jednotlivcům ze strany města
službách
- existence Rady seniorů ve městě
- nedostatek sociálních lůžek ve
- existence Domova pro seniory
zdravotnických zařízeních
- realizace Programu bezpečnosti
- nedostatečná kapacita domova pro
seniorů (v rámci prevence
seniory
kriminality)
- nedostatečná kapacita bytů pro
- existence seniorských organizací,
dvojice v Domě s pečovatelskou
jejich činnost
službou
- spolupráce seniorů, Domova pro
- nedostatečný a zastaralý vozový park
seniory a Městské knihovny
pečovatelské služby
- možnost aktivního života seniorů
- bariéry v knihovně, u lékařů atd.
- společné programy Domova pro
- nedostatek psychologů a psychiatrů
seniory a Domu s pečovatelskou
- nedostatek zubařů
službou s
- chybí velké prostory pro společenské
Městskou knihovnou
akce
- dostupnost pečovatelské služby v
- není dostupná služba domov se
terénu i v Domech s pečovatelskou
zvláštním režimem
službou 7 dní v týdnu
- neudržované okolí Domu
- dostatečná kapacita pečovatelské
s pečovatelskou službou Skalka
služby
- absence odborné podpory
- existence hospicu
zaměstnancům v soc. službách
- půjčovna kompenzačních pomůcek
- nedostatek kvalitních zájemců o
- alternativní možnosti stravování pro
zaměstnání v oblasti soc. služeb
seniory
- chybí malometrážní byty pro seniory
- dostupné informace ze sociálně
- chybí občanská poradna
zdravotní oblasti
- chybí terénní hospicová služba
- fungující domácí ošetřovatelská
- chybí služba domovy pro osoby se
péče hrazená ze zdravotního
zdravotním postižením
pojištění
- spolupráce Městské organizace
svazu důchodců ČR a Domova pro
seniory
- realizace projektu Bezbariérové
město
- mezigenerační solidarita
- dobrovolnická činnost
- vyšší odborná škola sociální a SPgŠ
Prachatice
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-

aktivity VOŠ (akademie 3.věku,
psychosociální hry s pamětí,
počítačová
gramotnost seniorů)
- funguje Komunitní centrum pro lidi
se zdravotním postižením a seniory
- spolupráce mezi společenskými
organizacemi
- činnost poradního sboru zdravotně
postižených a seniorů
- Seniorské občanské sdružení
(pobočka Prachatice)
- možnost dopravy seniorů
pečovatelskou službou
- denní stacionář pro seniory
- vychází radniční list
- telekontaktní služba (poskytována
v Domě s pečovatelskou službou i v
domácnosti)
- kabelová TV, webové stránky města
PŘÍLEŽITOSTI
- zvýšení povědomí seniorů o tisku pro
seniory
- doplnění chybějících sociálních
služeb
- budování domovů pro seniory
rodinného typu
- zpřístupnění střediska hygieny v DPS
Skalka
- reálný rozvoj terénních soc. služeb
- získávání zdrojů na rozvoj soc.
služeb
- realizace vzdělávacích programů o
soc. službách

OHROŽENÍ
- omezení finančních prostředků na
sociální služby
- ztráta registrace poskytovatelů
- stárnutí populace
- odklon města od sociální oblasti
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2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - PRACHATICE
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
- kontaktní místo v Centru pro
- nedostatečná centrální koordinace
zdravotně postižené Jihočeského
při plánování činnosti organizací
kraje
- velký počet nezaměstnaných OZP
- Komunitní centrum zdravotně
- chybí adresář poskytovatelů
postižených a seniorů
sociálních služeb
- pečovatelská služba
- malá informovanost obyvatel o
- Jihočeské středisko sociální pomoci a
pozitivech v oblasti soc. služeb
služeb (dělá sociální program pro
- velmi špatná dopravní obslužnost
seniory)
s ohledem na vícesměnné provozy a
- dobrá spolupráce jednotlivých
OZP
organizací
- nezájem uživatelů o placené služby
- existence chráněných dílen (299
- nesprávné využívání příspěvku na
dotovaných prac.míst za okres PT
péči
v 11 chráněných dílnách)
- nedostatečná kapacita DPS, dlouhá
- dostatek dotovaných pracovních míst
čekací doba
- denní stacionář v Domově seniorů
- nedostatečná dostupnost
Mistra Křišťana
bezbariérového bydlení pro rodiny
- kvalifikovaní (fundovaní) pracovníci
- obtížná dostupnost předškolních
v odboru sociálních věcí (MěÚ)
zařízení a družin včetně dětí se ZP,
- fundovaní pracovníci ÚP
zejména o prázdninách
- týdenní a denní pobytové centrum
- provozní doba školek a družin
pro ZP (Stroom Dub)
neodpovídá pracovní době na trhu
- vysoká nabídka pracovních
práce
rehabilitací – začlenění člověka na trh - nedostatečná informovanost o
práce
dopravě pro osoby se ZP
- možnost rekvalifikace pro OZP na
- není nízkopodlažní autobus pro
Úřadu práce
regionální dopravu (do ČB apod.)
- dobrá přístupnost veřejných budov a
- nedostatečná výše důchodů (nestačí
prostranství pro handicapované
na potřeby seniorů s postižením)
- trvalé odstraňování architektonických
bariér
- Vyšší odborná škola sociální
- domov pro seniory
- hospic
- domy s pečovatelskou službou
- existence bezbariérového bydlení
- aktivita občanů a organizací v oblasti
řešení problematiky sociálních služeb
- existence poradního sboru pro ZP a
seniory, pravidelná setkání
- existence Rady seniorů – partner
rady města, možnost uplatňování
připomínek
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zájem města Prachatice o řešení
sociální problematiky
město Prachatice (odbor kultury)
iniciuje Dětský prázdninový pas –
zábavy pro děti, zpestření prázdnin
Klub zdravotně postižených
(provozuje Asociace rodičů a přátel
ZP dětí)
pořádání rekondičních pobytů pro ZP
a jiné skupiny (pořádají různé
organizace)
systém sociální (osobní) asistence
ZP dětí na základních školách
terénní služby
existence zdravotně sociálního
pracovníka pro etnické menšiny

PŘÍLEŽITOSTI
- větší informovanost lidí o službách
Centra pro zdravotně postižené
Jihočeského kraje
- lepší koordinace akcí jednotlivých
poskytovatelů sociálních služeb
- rekonstrukce a lepší využití areálu
Lázní sv. Markéty
- využití evropských fondů
- dostupnost záloh na předfinancování
akcí

OHROŽENÍ
- omezení finančních prostředků
zaměstnavatelům zaměstnávajících
OZP (na podporu pracovních míst na
ZP)
- nedostatek financí na rozvoj
sociálních služeb z Evropských
fondů
- nepřipravenost poskytovatelů na
čerpání finančních zdrojů
(nedostatek vhodných projektů,
nekvalitní projekty)
- neprůhledný systém hodnocení
podaných projektů, nemožnost
odvolání se
- nedostatek financí na
předfinancování akcí nedostatečné
finanční ohodnocení kvalifikovaných
pracovníků v sociálních službách
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3. RODINY A DĚTI - PRACHATICE
SILNÉ STRÁNKY
- Kontaktní centrum
- Krizové centrum
- azylový dům pro matky s dětmi
(Prachatice)
- azylový dům pro rodiny s dětmi
(Husinec)
- Nízkoprahové centrum volného času
Céčko
- Dům na půl cesty (Vitějovice)
- dětský domov (Žíchovec)
- mateřská centra (DUPY DUB, Sluníčko)
- pedagogicko psychologická poradna
- Středisko výchovné péče Spirála
- Základní škola 387 – Zlatá stezka
(speciální)
- Základní praktická škola ve Volarech
- nemocnice
- Základní umělecká škola
- Domov dětí a mládeže
- městská knihovna Prachatice, její
aktivity, profesionalita personálu,
oddělení pro
děti a mládež
- sociálně aktivizační služby – Farní
charita Prachatice
- primární prevence FÉNIX (realizuje
SPPO)
- pečovatelská služba pro rodiny s dětmi
- sportovní hřiště (Prachatice)
- dětská hřiště na sídlištích
- klub maminek v knihovně
- program Jóga v denním životě
- bioobchod
- ekologické centrum Dřípatka
- kino, aquapark, divadlo a divadelní
představení
- Dětský prázdninový pas

SLABÉ STRÁNKY
- nedostatek sportovních hřišť na
venkově
- absence dětských hřišť na venkově
(odpočinkové zóny pro rodiny s dětmi)
- špatná dopravní obslužnost na venkově
(nedostupnost volnočasových aktivit v
Prachaticích)
- nedostatek pracovníků Střediska
výchovné péče Spirála (SVP)
- chybí pedopsychiatr, nedostatek
dětských psychologů
- dlouhé termíny objednání ve Středisku
výchovné péče Spirála
- architektonické bariéry v knihovně
- nevyužité prostory v budově Muzea
loutek a cirkusu, slabá expozice,
nedostatek aktivit
- nedostatek sociálních bytů
- vysoký nájem ve stávajících sociálních
bytech
- nízká informovanost obyvatel o nabídce
sociálních a doprovodných službách
- nedostatek nízkoprahových center pro
děti a mládež
- chybí sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
- chybí rodinná poradna, a poradna pro
manželské a partnerské vztahy
- nedostatek vhodných pracovních míst
pro rodiče malých dětí (částečné či
flexibilní
úvazky)
- absence kvalifikovaných poskytovatelů
hlídacích služeb pro rodiny s dětmi
- zvyšující se výskyt patologických jevů
(obecný problém) i u dětí s nízkým
věkem (MŠ,1.stupen ZŠ – krádeže,
ublížení na zdraví)
- o letních prázdninách nefungují MŠ,
družiny
- děti nemají dostatečnou schopnost
rozeznat dobré a špatné, dospělí jim to
neumí zprostředkovat
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PŘÍLEŽITOSTI
- doplnění dětských hřišť
- doplnění hřišť pro starší děti a mládež
- zřízení dalšího centra volného času
v centru města
- rozšíření mateřských center na
venkově
- realizace tranzitních programů pro žáky
posledních ročníků ZŠ a učilišť (pomoc
mladým lidem při hledání vhodného
zaměstnání)
- programy podporující mravní rozvoj dětí
a mládeže
- hledání finančních zdrojů na programy
prevence
- čerpání finančních zdrojů z EU
- založení dětského pěveckého sboru

- nedostatečná podpora programů
prevence ze strany státu
OHROŽENÍ
- zrušení stávajících sociálních služeb
- zrušení nemocnice
- nedostatečná podpora státu
poskytovatelům soc. služeb a dalším
realizátorům
- omezení volnočasových aktivit (služby
v knihovně)
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4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM - PRACHATICE
SILNÉ STRÁNKY
- fundovaní pracovníci odboru sociálních
věcí MěÚ
- fungování Farní charity Prachatice
- existence Rómské školičky (pro
předškolní děti)
- Kontaktní a krizové centrum
- Azylový dům pro matky s dětmi a AD
pro muže
- činnost Rómského občanského
sdružení Lungo Drom
- dobrá spolupráce ZŠ (dříve „speciální“)
a města
- velká nabídka bezplatných
volnočasových aktivit speciální ZŠ (pro
žáky ZŠ vč.Romů)
- Dům dětí a mládeže – velká nabídka
aktivit
- Nízkoprahové zařízení Céčko
- dva funkční programy „Terénní program
Most naděje“ a „Terénní program pro
uživatele drog“
- aktivity Úřadu práce, ochota a
vstřícnost pracovníků
- aktivity Oblastního spolku Červeného
kříže (šatník, atd…)
- Dům na půli cesty Vitějovice
- AD Rybka pro rodiny s dětmi (Husinec)
- fungování Velké a Malé komise
prevence při MěÚ
- existence studentské rady při MěÚ
- podpora města neziskovým
organizacím v sociální oblasti
- aktivní městská policie, zapojení do
programů prevence kriminality
- Peer program – realizuje MěÚ ve
spolupráci s ped.psych.poradnou

SLABÉ STRÁNKY
- nedostatek terénních pracovníků pro
osobní kontakt s lidmi ohroženými
sociálním vyloučením (i dobrovolníci)
- slabé dobrovolnické hnutí
- chybí noclehárna
- chybí krizová lůžka
- chybí sociální bydlení
- nedostatek psychiatrů (vč. AT
psychiatrů)
- chybí protialkoholní a
protitoxikomanická záchytná stanice
- chybí hepatální poradna
- chybí prostory pro romskou školičku
- málo informací o krizovém a kontaktním
centru
- stigmatizace některých cílových skupin
a poskytovatelů
- nezájem některých obcí řešit
nepopulární témata v sociální oblasti
- chybí nízkoprahové centrum 15 – 18 let
- chybí kulturní aktivity pro mládež
- bariéry u prostor ČČK, stísněné
prostory šatníku

PŘÍLEŽITOSTI
- možnost využívání grantů (město, kraj,
MPSV, MŠMT, MMR, EU, Norské fondy)
- získávání informací ke zpracování
úspěšných projektů / žádostí o granty
- vytváření pozitivní image poskytovatelů
sociálních služeb

OHROŽENÍ
- omezení činností AD sv. Petra
v důsledku majetkoprávních vztahů
- nedostatek financí pro fungování
organizací
- nedostatek peněz na
předfinancování projektů
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- změna postoje veřejnosti vůči cílových
skupinám a poskytovatelům
- využívání širokého spektra
marketingových možností pro propagaci
aktivit, nové formy pozitivní prezentace,
využití médií atd.
- zájem města řešit komplexně sociální
problematiku

-

zánik organizací poskytujících
sociální služby
nezájem uživatelů o nabízené
aktivity (prohlubování jejich
problémů)
změna / zhoršení postoje města
k sociální problematice
klesající zájem základních škol o
PEER program
příliv slovenských Romů
zhoršující se chování Romů –
chybná sociální politika, zvyšující
se pocit beztrestnosti
„flákání se“ většiny Romských dětí
/ sociálně bezprizorních dětí
vznik gangů, dealerství,
gamblerství
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5. VLACHOVOBŘEZSKO (VŠECHNY SKUPINY)
SILNÉ STRÁNKY
- projekt podpory sociální integrace
v Husinci
- DPS Strunkovice nad Blanicí
- roznáška obědů ve VB, Husinci,
Strunkovicích
- působnost Azylového domu Rybka
v Husinci
- Klub seniorů ve VB
- aktivní Červený kříž ve Strunkovicích
- aktivní Svaz postižených civilizačními
chorobami ve Vlachově Březí
- aktivní Svaz žen ve Strunkovicích
- aktivní Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR v
Husinci
- Centrum pro zdravotně postižené (výborné poskytování informací –
komplexnost, zájem)
- kavárna českobratrské církve
v Husinci
- Mateřské centrum DUPY DUB
zaštítěné sítí mateřských center
- Fontána – (podpora lidí v akutní krizi
– havárie, úmrtí v rodině apod.)

SLABÉ STRÁNKY
- nedostatek volnočasových aktivit pro
neorganizovanou mládež od 12 – 18
let
- nedostatečná nabídka brigád pro
mladistvé
- chybí ranná péče
- chybí klubovny pro mládež
- v menších obcích regionu není
zajištěna pečovatelská služba
- nedostatek pracovních i
volnočasových aktivit pro lidi se
zdravotním postižením
- architektonické bariéry – Husinec,
Strunkovice, Vlachovo Březí
- malá kapacita MŠ v Husinci (vozí do
PT), Strunkovicích, Vlachovo Březí,
Dub
- o prázdninách zavřené MŠ a družiny
- nedostatečná dopravní obslužnost
- nedostatek informací o sociálních
službách
- nejsou startovací byty pro mladé
rodiny
- nevyřešený problém neplatičů
- chybí prevence sociální izolace
rodičů na mateřské (dětská hřiště,
centra apod. – cukrárna s dětským
koutkem)
- chybí pečovatelská služba nebo
rozvoz obědů v malých obcích
- ve Vlachově Březí, Husinci a
Strunkovicích není zajištěn rozvoz
obědů o víkendech

PŘÍLEŽITOSTI
- přestavba zámku nebo školky ve
Vlachově Březí na dům pro seniory
- zajištění rehabilitace v DPS ve
Strunkovicích
- programy prevence pro mládež
(Husinec)
- podpora duchovního života
- využívání kapacit mateřských školek
v okolních obcích
- zlepšení informovanosti o nabídce a
možnostech čerpání sociální pomoci

OHROŽENÍ
- nedostatečná prevence – rozvoj
sociálně patologických jevů
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7. ČKYŇSKO (VŠECHNY SKUPINY)
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
- existence základní školy– dobré
- architektonické bariéry (nepřístupné
image
zdravotní středisko, obecní úřad, ZŠ,
- existence mateřské školy
lékárna, kulturní dům)
- dostatek pracovních příležitostí (3
- obtížné dopravní spojení do
velké firmy, pro různé kvalifikační
Prachatic (přestupy)
úrovně, i pro ženy)
- nedostupná veřejná doprava pro
- bezbariérovost samoobsluhy a pošty,
zdravotně postižené (zejména
bufetu ve Čkyni
vozíčkáře)
- dobrá dopravní obslužnost
- nebezpečný přechod pro chodce
(Strakonice, Vimperk)
před ZŠ
- dobře zajištěné zdravotní služby –
- velké byty v DPS (chybí malé byty)
praktičtí lékaři, pediatr, zubař,
- chybí dostupné bydlení pro mladé
gynekolog
rodiny
- vzorná lékařská péče o seniory
- nedostatečná informovanost o soc.
- Dům s pečovatelskou službou (8 bytů
službách
– 10 obyvatel, 4 využívají PS)
- nezájem o využívání soc. služeb (z
- Pečovatelská služba (DPS, terénnídůvodů platby služeb)
nejenom Čkyně – 7 dní v týdnu)
- nesprávné využívání příspěvku na
- dostatek volnočasových aktivit pro
péči
organizovanou mládež (Sokol -17
- chybí chráněná dílna pro ZP
oddílů, hasiči, hokej, fotbal, rybáři,
(chráněné pracoviště – cca 10 lidí)
včelaři, hudební škola, KOS = Kulturní - málo volnočasových aktivit pro
okrašlovací spolek)
neorganizované děti a mládež
- Svaz žen (karneval, dětský den, cca
- chybí prostor pro volnočasové aktivity
40 žen)
pro děti a mládež (hřiště)
- Svaz zdravotně postižených (90
- chybí sociální poradenství
registrovaných členů, neaktivní)
- nedostupnost OSSZ, zdravotních
- Klub důchodců (formální)
pojišťoven
- lékárna (zřejmě bezbariérová)
- parkování na vozovce (parkování u
- Čajovna (komunita pro duchovní
prodejny v několika řadách)
rozvoj, multikulturní centrum,
- nekvalitní zázemí pro pedagogy na
bezalkoholové zařízení, pravidelné
ZŠ
programy, veřejné moderované
- nevyhovující úprava okolí základní
diskuse – každý pátek)
školy (žádná odpočinková zóna)
- zájem obce zprostředkovat informace
- senioři a osoby se zdravotním
o sociálních službách (?Jak realizují?)
postižením nevyužívají prostory
- místnost pro setkávání seniorů,
nabízené obcí (nejsou bezbariérové)
zdravotně postižených (není
- školní autobus jede pouze 10 minut
bezbariérový, malé využití)
po konci vyučování, nedaří se odjezd
- kulturní dům s velkým
autobusu posunout
modernizovaným sálem (malé využití, - lidé se sníženou pohyblivostí
je tam zdevastované kino)
nemohou nastoupit do vlakových
- DSO Věnec (možnost pro získávání
souprav
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-

dotací, budování cyklotras, společné
„nákupy“ techniky)
možnost umístění seniorů do domovů
pro seniory, LDN
fungující ošetřovatelská péče –
Oblastní charita Vimperk (cca 10 lidí),
samostatné terénní zdravotní sestry,
Nemocnice Vimperk

PŘÍLEŽITOSTI
- zřízení veřejné dopravy pro osoby ze
zdravotním postižením
- získávání financí na rozvoj regionu
(včetně soc. služeb)
- zprovoznění síně pro občanské
pohřby
- dostupnost terénní hospicové služby
- využití střediska osobní hygieny
v DPS (v současné době není
poptávka)
- úprava okolí školy pro volnočasové
aktivity dětí
- podpora bezpečnosti provozu a
chodců (přechody, silná kamiónová
doprava, jde o silnici I.třídy)

OHROŽENÍ
- nedostatek bezbariérových bytů pro
stárnoucí populaci
- zánik stávajících sociálních služeb
(pečovatelská služba)
- neřešení problému dopravní
bezpečnosti v obci
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7. NETOLICKO – VOLARSKO (VŠECHNY SKUPINY)
SILNÉ STRÁNKY
- zdravé životní prostředí, blízkost
přírody
- domov pro seniory v Netolicích,
kvalitní služby
- dostupnost pečovatelské služby (Dům
pro seniory Pohoda, Netolice)
- široká nabídka aktivit Domu dětí a
mládeže Domeček v Netolicích
- dostupnost základních a mateřských
škol
- Mateřské centrum Lhenice, kroužek
pro maminky v Netolicích
- ochotnické divadlo v Netolicích
- existence DPS Netolice, byty pro
seniory ve Lhenicích
- dostupnost zdravotnických zařízení
- aktivní Klub důchodců ve Lhenicích
- Občanské sdružení Náves ve
Lhenicích (iniciuje kroužky pro děti,
kulturní akce atd.)
- geriatrická sestra
- dobře fungující sousedská výpomoc
ve Lhenicích
- sociální odbor v Netolicích
- sociální komise v Netolicích,
Lhenicích
- probíhá systém celoživotního
vzdělávání pracovníků v sociálních
službách s podporou EU
- svaz zdravotně postižených
v Netolicích
- dostupnost rehabilitace v Netolicích

PŘÍLEŽITOSTI
- úprava legislativy (nedostatky
v sociálním zákoně)

SLABÉ STRÁNKY
- nedostatečná dopravní obslužnost
- chybí pobytové zařízení pro lidi
s stařeckými demencemi,
Alzheimerovou chorovou apod.
- nedostatek pracovních příležitostí,
nutnost dojíždění za prací (časová a
finanční náročnost)
- havarijní stav DDM v Netolicích
- nedostatek volnočasových aktivit pro
mládež
- chybí nízkoprahové centrum pro
rizikovou mládež
- nedostatečná kapacita v DPS
Netolicích
- nevyhovující technický stav v DPS
v Netolicích a bytů pro seniory ve
Lhenicích
- nedostatek finančních prostředků na
výstavbu a rekonstrukci zařízení a na
poskytování soc.služeb
- málo obchodů v místě, nepokrývají
základní sortiment v menších sídlech
- chybí krizové bydlení
- obce do 5000 obyvatel nemají
dostatek prostředků spolufinancovat
investice
- demotivace lékařů působit
v zařízeních sociálních služeb
- velká vzdálenost odborných lékařů
- malý zájem starších dětí a jejich rodičů
o kvalitní volnočasové aktivity
- Některým osamoceným seniorům
chybí komunikace
- lidé nesmí použít své úspory
k dofinancování služeb (lze pouze
z pravidelného příjmu)
- architektonické bariéry (OÚ, pošty,
ordinace, DPS atd.)
- není bankomat ve Lhenicích
OHROŽENÍ
- nezájem lékařů působit na venkově
- nevyjasněnost ve financování
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-

osvěta v nutnosti důchodového
zabezpečení
rozšíření pečovatelské služby do
všech míst s poptávkou
vyšší čerpání externích finančních
zdrojů na sociální a doprovodné
služby

-

sociálních služeb
nízká hladina důchodů na venkově,
nedostatek financí na sociální služby
nevyjasněnost důchodové reformy
část populace má neoficiální část
příjmu (nízké zdravotní a sociální
pojištění)
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