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Vážení spoluobčané 
 
dostává se Vám do rukou materiál Komunitní plán sociálních služeb  území Chance in 

Nature – Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností  
Prachatice.  

Jedná se o dokument, který navrhuje konkrétní cíle a opatření vedoucí k tomu, aby se 
sociální služby na našem území koordinovaly, zkvalitňovaly a přizpůsobovaly potřebám 
občanů. Dokument, který vznikal v období zavádění nového zákona o sociálních službách, 
zákona, který změnil celou filozofii (zavedeny jsou nové služby, vzniká registrace služeb, 
nový příspěvek na péči...), je výsledkem roční práce několika desítek lidí. Předkládaný 
materiál je prvním dokumentem, který stanovuje vizi a priority, následně pak opatření v dané 
oblasti. Hlavní přínos je především ve zprůhlednění systému poskytování sociálních služeb a 
v efektivnějším vynakládání veřejných finančních prostředků. Jde o to, aby se sociální služby 
koordinovaly, zkvalitňovaly a přizpůsobily tomu, co občané skutečně potřebují. Jde o názory, 
představy, očekávání, co komunitní plán sociálních služeb přinese.  A to vybízí k zamyšlení   
a k bilancování. Zahrnuje zpracovaný komunitní plán všechny oblasti sociálních služeb? Je 
srozumitelný? Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, 
kdy nebude mít možnost postarat se sám o sebe nebo o své blízké. V takové situaci je důležité 
mít k dispozici systém kvalitních dostupných sociálních služeb. A tak hledejme odpovědi na 
otázky: Jak nahlíží občané na zpracovaný komunitní plán? Podařilo se jeho zpracováním 
jejich očekávání naplnit? A jak  jej celkově hodnotí?  
Na tyto otázky má odpovědět předložený dokument - Komunitní plán sociálních služeb  
území Chance in Nature – Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností  Prachatice.  
Dalším důležitým přínosem komunitního plánu je posílení pocitu sounáležitosti v partnerském 
přístupu všech účastníků - zadavatelů, poskytovatelů a především pak uživatelů nabízených 
sociálních služeb. Potřeby a priority rozvoje sociálních služeb jsou tak vytvářeny přímo lidmi 
daného území, prolínají se se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského 
kraje. Proces komunitního plánování by měl být stále „živý“ a hlavně by měl být věcí 
veřejnou, díky níž by se nám společně mělo podařit zlepšit život v  našich obcích. 
  
 Děkuji všem, kteří se na vytvoření tohoto plánu podíleli a všem, kteří práci v této 
oblasti vykonali a vykonávají odpovědně, poctivě a s upřímným záměrem pomoci dobré věci.  
Přeji Vám i sobě, aby komunitní plán pomohl k vytvoření systému sociálních služeb pro 
občany našeho území, aby služby byly dostupné, kvalitní a užitečné.  

 
 
 
 
 

Hanka Rabenhauptová 
místostarostka Města Prachatice 
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Úvod 

 

 „Komunitní plán sociálních služeb na území Chance in Nature – Local Action Group. 

a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice“  byl zpracován pomocí 

metody komunitního plánování sociálních služeb (kpss). Hlavním znakem metody je 

spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Sociální služby 

jsou plánovány pro občany konkrétního území s využitím znalostí potřeb všech 

zainteresovaných stran a veřejnosti. Výsledkem je systém sociálních služeb, na 

němž se shodnou všechny zúčastněné strany zapojené do kpss. Komunitní plánování 

je založeno na partnerství, dialogu  a vyjednávání, cílem je dosažení výsledku, který přijímá a 

podporuje většina účastníků. 

 

 Město Prachatice spolupracovalo s veřejností při plánování sociálních služeb již 

několik let. V roce 2006 se občanské sdružení Chance in Nature - Local Action Group 

rozhodlo zahájit proces komunitního plánování na svém území. Na základě vzájemné dohody 

pak byla připravena akce „Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature 

– Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice“.  

Akce probíhala od ledna 2007 do ledna 2008 a byla na základě usnesení Zastupitelstva 

Jihočeského kraje spolufinancována Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného 

regionálního operačního programu – GS podpora sociální integrace v Jihočeském kraji. 

„Komunitní plán sociálních služeb území Chance in Nature – Local Action Group a území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice“  je hlavním výstupem akce.  
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1. Organizace a průběh akce 
 
 
Název akce 

Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature – Local Action Group        

a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice (KPSS LAG Chance in 

Nature a ORP Prachatice) 

 

1.1 Organizační zajištění   
 

Realizátor : 

Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP"  

(dále LAG Chance in Nature) 

 

Sídlo: 

Náměstí Svobody 56 

384 22  Vlachovo Březí 

 

Kontaktní adresa (pracoviště projektu):  

Archiváře Teplého 102,  

387 06 Malenice 

 

IČ: 26663091 

www.chanceinnature.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Polášek – manažer LAG, mobil: 602 531 594 

e-mail: JaromirPolasek@centrum.cz 

 

Občanské sdružení Chance in Nature – Local Action Group sdružuje 3 mikroregiony, obce, 

zemědělce, podnikatele a NNO z oblasti Prachaticka, Vlachovobřezska a Čkyňska. Vznikla 

v roce 2004, operuje na území 378 km2, čítá 35 049 obyvatel v celkem 30 obcích.  

 
Partneři realizátora: Občanské sdružení Rybka, Úřad práce v Prachaticích, Město 

Prachatice 
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Řídící tým akce  

Řídící tým je koordinačním článkem KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice.  Řídící 

tým se skládá z  poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb, zadavatelů 

sociálních služeb, případně zástupců spolupracujících organizací. Řídící tým koordinuje 

tvorbu plánu rozvoje sociálních služeb a hodnotí realizaci plánu rozvoje sociálních služeb. 

Členové:  

Josef Bláhovec (vedoucí akce, předseda LAG Chance in Nature, starosta obce Malenice) 

Hana Rabenhauptová (odborný garant a zástupce partnera akce, místostarostka Města 

Prachatice) 

Eva Dvořáková (zástupce partnera akce, ředitelka Azylového domu Rybka v Husinci) 

Mgr. Jan Dudek (zástupce partnera akce, zástupce ředitele ÚP v Prachaticích) 

Svatopluk Hort (zástupce uživatelů sociálních služeb, předseda Rady seniorů - poradního 

orgánu Rady Města Prachatice) 

Ing. Taťána Mládková (koordinátor akce, LAG Chance in Nature) 

Ing. Jaromír Polášek (koordinátor akce, LAG Chance in Nature) - do září 2007 

Ing. Marta Krejčíčková (koordinátor akce, LAG Chance in Nature) - od září 2007 

Jana Dolanská (administrativní pracovník akce, LAG Chance in Nature) 

Bc. Ludmila Kolářová (metodik akce, CpKP jižní Čechy) 

Bc. Daniel Rosecký (supervize akce, CpKP jižní Čechy) 

 

Pracovní skupiny   

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

sociálních služeb a zástupci veřejnosti). V rámci  KPSS LAG Chance in Nature a ORP 

Prachatice bylo zformováno 7 pracovních skupin, každá z nich řešila jednu prioritu.  

 

Přehled pracovních skupin (názvy podle priorit, které skupiny řešily): 

• Podpora seniorů - Prachatice 

• Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice 

• Podpora rodin s dětmi - Prachatice 

• Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice 

• Podpora rodin s dětmi - Prachatice 

• Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením -Prachatice 

• Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 
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• Rozvoj služeb na Volarsku – Netolicku 

• Rozvoj služeb na Čkyňsku 

Činnost pracovních skupin byla podporována  realizačním týmem. Členové pracovních skupin 

absolvovali vzdělávací seminář a spolupracovali na přípravě analýz. Sešli se na  38 jednáních, 

při kterých hodnotili sociální situaci v regionu a vypracovali návrhy opatření a aktivit.    

 

Členové pracovních skupin   

Podpora osob se zdravotním postižením Prachatice 
Jaroslava Hauptmanová     MěÚ Prachatice 
Marie Maunová MěÚ Prachatice 
Jana Vítová Úřad práce v Prachaticích 
Mgr. Jana Dudek Úřad práce v Prachaticích 
PaeDr. Mgr. Dagmar Hrubá psycholog, terapeut, soukromá praxe 
Zdena Hrůzová Občanské sdružení Lungo Drom 
Věra Šicnerová Centrum zdravotně postižených a seniorů Prachatice 
Bc. Hana Vlasáková Centrum zdravotně postižených a seniorů Prachatice 
Dana Vidlášová Oblastní charita Vimperk 
Mgr. Dana Marková Oblastní charita Vimperk/ředitelka 
Mgr. Jana Šimečková VOŠS a SPgŠ Prachatice 
Jitka Sojková Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 
Růžena Podlešáková Svaz postižených civilizačními chorobami 
Mgr. Jiří Dolejš Městská organizace svazu důchodců ČR 
Jaroslava Kletečková Svaz postižených civilizačními chorobami 
Ing. Čestmír Jiran Středisko sociálních služeb Prachatice 
Alena Bínová Okresní výbor Svazu tělesně postižených Prachatice 
Hana Rabenhauptová Město Prachatice/místostarostka 
Zdeněk Toušek Národní rada osob se ZP 
Věra Davidová SNN v ČR Prachatice 
František Papež  ÚO SD ČR Prachatice 
Bc. Miroslava Klimešová Úřad práce v Prachaticích 
 
Podpora seniorů Prachatice 
Jaroslava Hauptmanová MěÚ Prachatice 
Hana Rabenhauptová Město Prachatice/místostarostka 
Ivana Voráčková MěÚ Prachatice 
Zdena Hrůzová Občanské sdružení Lungo Drom 
Mgr. Jiří Dolejš Městská organizace svazu důchodců ČR 
Svatopluk Hort Rada seniorů PT, Klub vojenských důchodců 
František Neužil Rada seniorů PT  
Jana Benešová Středisko sociálních služeb Prachatice 
Ing. Čestmír Jiran Středisko sociálních služeb Prachatice 
Jitka Sedlecká JSSP Prachatice 
Marie Kašparová DPS Skalka Prachatice 
Mgr. Dana Marková Oblastní Charita Vimperk/ředitelka 
Marie Švejdová DPS Skalka Prachatice 
Iva Vlnatá Nemocnice Prachatice/sociální pracovnice 
Dagmar Janoušková Nemocnice Prachatice 
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Bc. Hana Vlasáková Centrum zdravotně postižených a seniorů Prachatice 
Věra Mannová Sociální komise 
Marie Vlčková  Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 
Marcela Herbstová  Domov seniorů Mistra Křišťana PT/zástupkyně ředitelky 
Marie Švecová Domov seniorů Mistra Křišťana PT/vedoucí soc.pracovnice 
Blažena Divišová Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 
Mgr. Marcela Vítová Domov seniorů Mistra Křišťana PT/ředitelka 
Milan Sandany Rada seniorů Prachatice, Klub vojenských důchodců 
Šárka Vandličková Městská knihovna Prachatice 
PhDr. Vladislava Šídlová VOŠS Prachatice/profesorka 
Zdenka Švehlová DS Prachatice 
 
Podpora rodin s dětmi Prachatice 
Jaroslava Hauptmanová MěÚ Prachatice 
Hana Rabenhauptová Město Prachatice/místostarostka 
Mgr. Dana Marková Oblastní charita Vimperk/ředitelka 
PaeDr. Mgr. Dagmar Hrubá O.S. SPPPO Prachatice 
Marie Špilauerová Drom Brno Prachatice 
Mgr. Květa Kadlecová SVP Spirála Prachatice 
Věra Rojová – Síta Sdružení Jóga v denním životě Prachatice 
Mgr. Jana Kosařová Probační a mediační služba Prachatice 
Jana Kochtová MěÚ Prachatice 
Kateřina Kulhánková-Čejková Mateřské centrum Dupydub o.s./Dub 
Mgr. Hana Mrázová Městská knihovna Prachatice 
Jusúf Traore DiS. Pedagogicko-psychologická poradna Prachatice 
Pavlína Dobruská Mesada Vimperk 
Jana Mrázová  Mesada Prachatice 
Martina Becková maminka na mateřské dovolené/Prachatice 
Bc. Lucie Štětinová Centrum  volného času "Céčko", Mateřské centrum Sluníčko 

 
Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením Prachatice 
Jaroslava Hauptmanová MěÚ Prachatice 
Hana Rabenhauptová Město Prachatice/místostarostka 
Zdena Hrůzová Občanské sdružení Lungo Drom 
Bc. Miroslava Klimešová Úřad práce v Prachaticích 
Marie Špilauerová Drom Brno Prachatice 
Júsuf Traore Dis. Pedagogicko-psychologická poradna Prachatice 
Bc. Marcela Sovová MěÚ Prachatice 
Eva Jankulárová Dis. Farní charita Prachatice 
Pavel Pešek Farní charita Prachatice 
Jan Hejna Dis. Farní charita Prachatice     
Michaela Veselá Farní charita Prachatice/ředitelka  
Petra Martíšková Dis. Farní charita Prachatice 
Lucie Pešlová Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice 
Barbora Hylánová Dis. K-Centrum Prachatice pod O.S. Prevent 
Mgr. Dagmar Randáková K-Centrum Prachatice pod O.S. Prevent 
Milada Havelková MÚ Prachatice/ Soc.- zdrav. komise 
Mgr. Jana Nebesová ZŠ Zlatá stezka, Prachatice 
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Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 
Andrea Tajanovská Stroom Dub 
Edita Hrbková Husinec/koordinátor projektu Přijďte mezi nás 
Ing. Karel Matějka Městys Strunkovice nad Blanicí/starosta 
Helena Machovcová OÚ Drslavice/starostka 
Eva Dvořáková Azylový dům Rybka Husinec/ředitelka 
Monika Šimonová Dis. Azylový dům Rybka Husinec/soc. pracovnice 
Mgr. Helena Kosová Kancelář ek. a fin. poradenství Č. Budějovice 
Jindřiška Ledrerová Husinec/admin. pracovnice projektu Přijďte mezi nás 
Ing. Petr Kubašta Město Vlachovo Březí/starosta 
Libuše Svěchotová MěÚ Vlachovo Březí/úřednice 
Ivana Vlková OÚ Chlumany/starostka 
Ing. Josef Markytán OÚ Budkov/starosta 
Kateřina Kulhánková-Čejková Mateřské centrum Dupydub o.s. 
MUDr. Martin Nerad Město Vlachovo Březí/zastupitel 
 
Rozvoj služeb na Volarsku – Netolicku 
Ing. Marie Kabátová Úřad městyse Lhenice/starostka 
Vlasta Grillová Sociální komise Úřadu městyse Lhenice 
Marie Jarošová Sociální komise Úřadu městyse Lhenice    
Jaroslava Grillová Pečovatelka DPS Lhenice 
Marie Pelikánová důchodkyně 
Hana Grillová gediatr.sestra 
Eva Bísková MěÚ Netolice/odbor soc. věcí   
Libuše Borovková DDM Netolice   
Eva Vinciková DDM Netolice 
Kateřina Vanková Sociální komise Úřadu městyse Lhenice 
Jiří Vít Domov pro seniory Pohoda Netolice/ředitel 
     
 
Rozvoj služeb na Čkyňsku 
Jana Benešová OÚ Čkyně/zastupitelka 
Josef Kouba OÚ Zálezly/starosta 
MUDr. Marie Kučerová praktický lékař pro děti, dorost a dospělé 
Věra Kubálková zdravotní sestra Čkyně 
Kamila Vyskočilová zdravotní sestra Čkyně 
Zdeňka Škopková zdravotní sestra Čkyně 
Mgr. Václava Komínková ZŠ Čkyně/učitelka 
Lenka Chlandová Oblastní charita Vimperk/ pečovatelka 
Václav Vondrášková Oblastní charita Vimperk/ pečovatelka 
Dana Vidlášová Oblastní charita Vimperk 
Pavlína Hodboďová Čkyně/občanka 
Jiřina Bastlová uživatelka soc. služeb/Čkyně 
Lenka Králová uživatelka soc. služeb/Čkyně 
Petr Martan Komunita pro duchovní rozvoj Čkyně 
Marie Rudolfová OÚ Lčovice/starostka 
Jaromír Kainc OÚ Čkyně/zastupitel 
Marie Hlinková  
Václav Telinger OÚ Čkyně/zastupitel 
Marta Telingerová OÚ Čkyně 
Blažena Kutná OÚ Zálezly 
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1.2 Průběh akce 
 
Harmonogram akce 

 

KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice má čtyři základní fáze:  

• Přípravná fáze (od roku 2005) 

• Analyticko popisná fáze (leden 2007 – červen 2007) 

• Fáze plánování (červenec 2007 – leden 2008) 

• Realizační fáze (od února 2008) 

 

Hlavní aktivity jednotlivých fází 

 

Přípravná fáze  (od roku 2005): 

- zavádění metody  komunitního plánování v Prachaticích 

- mapování zdrojů vhodných pro realizaci KPSS (lidské, odborné, informační, finanční) 

- rozhodnutí LAG Chance in Nature zahájit proces komunitního plánování na svém území 

- jednání zástupců LAG Chance in Nature a města Prachatice o spolupráci při plánování 

rozvoje sociálních služeb 

- výběr partnerů akce 

- zpracování projektové dokumentace a žádosti o finanční podporu akce   

- formování řídícího týmu   

- zpracování plánů práce     

- zahájení informační kampaně  

 

Analyticko popisná fáze  (leden 2007 – červen 2007): 

- zajištění informační kampaně_Toc111942657 a publicity akce (www, články v tisku, 

prezentace) 

- vypracování základní listiny  

- formování pracovních skupin   

- zpracování socio-demografické analýzy       

- realizace průzkum názorů starostů obcí (osobní rozhovory) 

- realizace průzkumů názorů široké veřejnosti (anketa – distribuce 2500 anketních lístků) 

- zpracování analýzy cílových skupin 

- zpracování analýzy sociálních služeb v regionu 
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- zpracování analýzy potřeb uživatelů a poskytovatelů (na základě průzkumů) 

- zpracování analýzy finančních toků  

- vzdělávací semináře pro členy řídícího týmu a pracovních skupin 

- jednání řídícího týmu,  zahájení jednání pracovních skupin 

- veřejné projednání 

- přehodnocení cílových skupin na základě výstupů z analýz (navrženy čtyři cílové skupiny – 

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, ostatní 

skupiny v nepříznivé sociální situaci)  

- přehodnocení priorit - navrženo sedm priorit, čtyři zaměřené na udržení a podporu 

sociálních a doprovodných služeb v Prachaticích a okolí, tři zaměřené na rozvoj služeb ve 

venkovských regionech. 

 
Fáze plánování (červenec 2007 – leden 2008): 

- zajištění publicity, pokračování informační kampaně (www, články, propagační materiály, 

prezentace) 

- vzdělávací semináře, jednání pracovních skupin a realizačního týmu 

- vypracování jednacích řádů 

- příprava a vydání katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb 

- doplnění priority – obecná podpora rozvoje sociálních služeb    

- formulace vize 

- zpracování SWOT analýz   

- návrhy jednotlivých opatření (cílů), rozpracování opatření do aktivit (úkolů) 

- vypracování akčního plánu – projektových karet 

- 2x veřejná projednání  výstupů akce 

- zpracování dokumentu KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice  

- vydání CD-ROMu se všemi výstupy   

- předložení KPSS Valné hromadě LAG Chance in Nature a zastupitelstvům obcí   

 - seznámení obcí s dokumenty KPSS (rozeslání tištěné i elektronické verze starostům všech 

obcí). 

  

Realizační fáze (od ledna 2008): 

V realizační fázi KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice budou uskutečňovány      

aktivity naplánované ve strategické fázi. Za plnění aktivit odpovídají jejich realizátoři.  
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Výsledky plnění budou monitorovány a vyhodnocovány. Výstupy z monitoringu budou 

pokladem pro aktualizaci KPSS.  

2. Analytická část  
 

2.1 Místní socio - demografická analýza   
 
Místní socio - demografická analýza (příloha dokumentu) popisuje území a obyvatelstvo 

regionu, na kterém probíhá KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice. Součástí analýzy 

je také popis zaměstnanosti a nezaměstnanosti osob a vybavenosti obcí.  

Analýza je zveřejněna na www.chanceinnature.cz, v tištěné podobě a na CD je dostupná 

v kanceláři projektu (Archiváře Teplého 102,  387 06 Malenice). 

 

Výtah z Místní socio - demografická analýzy:   

 

Vymezení řešeného území 

Území zahrnuté do akce KPSS zahrnuje celé území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Prachatice (dále jen SO ORP Prachatice) a další obce mimo toto území, spadající 

do místní akční skupiny Chance in Nature – Local Action Group a zajišťující celistvost 

území. Tyto obce jsou součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice. 

   

Seznam obcí řešeného území 

SO ORP Prachatice je vymezen územím obcí:  

Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, 

Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, 

Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, 

Olšovice, Pěčňov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, 

Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, 

Žernovice.   

LAG je vymezen územím obcí: 

Bohumilice, Bošice, Budkov, Bušanovice, Čepřovice, Čkyně, Dub, Dvory, Hoštice, Husinec, 

Chlumany, Chroboly, Krajníčko, Kratušín, Ktiš, Lažiště, Lčovice, Lipovice, Litochovice, 

Malenice, Milejovice, Nebahovy, Prachatice, Předslavice, Strunkovice nad Blanicí, Šumavské 

Hoštice, Tvrzice, Vlachovo Březí, Zálezly, Žárovná, Žernovice. 
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Obyvatelstvo regionu  
       

Počet obyvatel    Průměrný věk   
 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

(z okresu Prachatice) 

Babice 85 43 42 37,3 39,5 35,0 

Bohumilice 317 161 156 38,7 36,4 41,2 

Bohunice 43 23 20 49,2 44,2 55,0 

Bošice 294 149 145 43,3 40,3 46,4 

Budkov 91 50 41 43,2 41,4 45,4 

Bušanovice 248 124 124 40,3 39,1 41,5 

Čkyně 1521 717 804 39,8 38,5 41,0 

Drslavice 78 44 34 43,5 41,2 46,5 

Dub 401 197 204 35,1 34,8 35,5 

Dvory 65 29 36 40,3 40,4 40,3 

Hracholusky 472 250 222 38,5 36,9 40,4 

Husinec 1326 650 676 38,3 35,8 40,7 

Chlumany 300 154 146 38,0 37,2 38,8 

Chroboly 482 256 226 36,6 36,5 36,6 

Chvalovice 169 90 79 39,6 37,5 41,9 

Kratušín 51 24 27 47,2 43,0 50,9 

Křišťanov 133 73 60 38,3 36,4 40,6 

Ktiš 510 254 256 35,9 36,6 35,3 

Lažiště 302 157 145 35,3 35,2 35,3 

Lčovice 124 58 66 44,5 41,3 47,3 

Lenora 823 405 418 37,9 37,0 38,8 

Lhenice 1767 886 881 39,5 39,7 39,3 

Lipovice 200 90 110 40,0 40,6 39,5 

Lužice 41 19 22 43,3 44,0 42,7 

Mahouš 142 78 64 38,3 38,6 38,0 

Malovice 626 327 299 39,4 37,6 41,4 
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Mičovice 321 163 158 40,9 38,7 43,2 

Nebahovy 436 231 205 41,0 40,3 41,7 

Němčice 187 94 93 36,8 36,8 36,9 

Netolice 2717 1340 1377 39,1 37,8 40,4 

Nová Pec 599 309 290 38,9 37,8 40,0 

Olšovice 33 18 15 58,8 57,1 61,0 

Pěčnov 77 44 33 36,6 36,6 36,7 

Prachatice 11743 5720 6023 38,3 37,2 39,4 

Radhostice 178 90 88 39,4 37,4 41,5 

Stožec 215 115 100 36,3 38,5 33,9 

Strunkovice nad Blanicí 1192 594 598 39,4 37,5 41,2 

Šumavské Hoštice 393 207 186 38,6 36,2 41,3 

Těšovice 265 130 135 38,9 39,0 38,7 

Tvrzice 112 55 57 35,1 36,4 33,9 

Újezdec 50 28 22 48,2 41,8 56,3 

Vitějovice 457 238 219 39,9 38,4 41,6 

Vlachovo Březí 1678 838 840 37,7 36,0 39,5 

Volary 4076 2075 2001 36,8 35,9 37,8 

Záblatí 361 187 174 38,5 37,7 39,3 

Zábrdí 54 29 25 45,4 44,2 46,7 

Zálezly 301 151 150 42,5 41,2 43,8 

Zbytiny 309 167 142 38,6 36,3 41,3 

Žárovná 113 55 58 39,7 38,3 41,0 

Želnava 133 77 56 38,8 35,5 43,2 

Žernovice 238 129 109 35,9 35,6 36,2 

(z okresu Strakonice) 

Čepřovice 190 92 98 39,0 36,3 41,6 

Hoštice 184 91 93 40,6 39,6 41,7 

Krajníčko 95 46 49 40,4 38,5 42,1 

Litochovice 278 140 138 38,3 36,0 40,6 

Malenice 643 294 349 38,8 38,8 38,8 

Milejovice 56 25 31 40,3 35,1 44,5 

Předslavice 241 121 120 43,7 39,6 47,8 
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CELKEM 38536 19201 19335   

2.2 Popis aktuální sociální situace 
 

Popis aktuální sociální situace je zpracován v sedmi analytických materiálech (přílohy 

dokumentu). Materiály jsou zveřejněny na www.chanceinnature.cz, v tištěné podobě a na CD 

je dostupné v kanceláři projektu (Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice). 

 

Stručný popis materiálů: 

Analýza  sociálních  služeb v regionu 

Popis sociálních služeb podle poskytovatelů, zařízení a typů poskytovaných služeb. Kapacity 

služeb, popis cílových skupin, formy poskytování služeb, charakteristika činnosti 

poskytovatelů (zařízení).  

Analýza cílových skupin 

Popis cílových skupin, data vztahující se k cílovým skupinám. 

Průzkum názorů široké veřejnosti   

Výstup z ankety, při které bylo distribuováno cca 2500 anketních lístků (zpět získáno 311   

lístků). Získán přehled o informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb, dále názory na 

rozsah a kvalitu služeb v regionu, spokojenost uživatelů se sociálními službami, názor na 

chybějící služby a preferenci řešení sociálních problémů v regionu. 

Průzkum názorů starostů obcí  

Výstup z průzkumu názorů starostů obcí a měst (venkovské území regionu). Průzkum 

proveden formou rozhovorů (45 starostů osobně navštíveno), 4 obce zaslaly informace 

poštou.   

Analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů 

• výstup z průzkumu spokojenosti uživatelů s pečovatelskou službou (dotazníky pro 

všechny uživatele, zpět získáno 93 vyplněných dotazníků) 

• výstupy z průzkumu potřebnosti rané péče (rozhovory s pediatry a rodiči) 

• výstupy  z průzkumy zájmu o kompenzační pomůcky (řízené rozhovory) 

• výstupy  z průzkumu názorů poskytovatelů sociálních služeb (rozhovory). 

SWOT analýzy  

7 SWOT analýz (zaměřených na priority KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice), 

SWOT analýzy jsou výstupem jednání jednotlivých pracovních  skupin.   

Analýza finančních toků 
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Příjmy a výdaje v jednotlivých zařízeních poskytujících sociální služby, rozpis nákladů          

a zdrojů příjmů. Výdaje jednotlivých obcí do sociální oblasti a na sociální služby.  

3. Strategická část  

 

3.1 Návaznost na ostatní dokumenty   
 

Strategická část Komunitního plánu sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance 

in Nature – Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Prachatice byla vytvořena ve druhé polovině roku 2007. Základem pro její zpracování 

byly analýzy, připravené v předcházejícím období. Byly využity jako podklady pro činnost 

pracovních skupin, které návrh strategie vytvořily. V sedmi skupinách spolupracovali zástupci 

poskytovatelů sociálních služeb  a dalších organizací, uživatelé sociálních služeb, zadavatelé a 

aktivní zástupci veřejnosti. Pracovní skupiny se sešly na 38 jednáních.  

 

Strategie KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice je v souladu se Střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, s rozvojovými plány zúčastněných 

mikroregionů a s Integrovanou strategií území Chance in Nature – Local Action Group.  

Dále vychází ze: 

- Zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách 

- Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2006 – 2008  

- Evropské sociální charty 

- Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravot. postižením na období 2006 – 2009 

- Usnesení vlády České republiky ze dne 21.února 2007 č.127. 

 

Návaznost strategie KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice na SPRSS 

Jihočeského kraje: 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje byl zpracován o několik měsíců 

dříve, než vznikla strategie rozvoje sociálních služeb na území LAG Chance in Nature a ORP 

Prachatice. Město Prachatice, OSV MěÚ Prachatice, ostatní obce regionu a poskytovatelé 

sociálních služeb na přípravě krajského plánu spolupracovali – dodávali podklady do analýz     

a zapojili se do činnosti krajských pracovních skupin. Vzhledem k této vertikální spolupráci 

se do krajského plánu promítly potřeby regionu. Při přípravě strategické části KPSS LAG 
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Chance in Nature a ORP Prachatice  se postupovalo opačným směrem – účastníci procesu 

plánování se seznámili s výstupy z krajského plánu a při zpracování opatření a aktivit je 

reflektovali. Priority a opatření KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice jsou tedy 

provázány s tématy krajského střednědobého plánu. 

 

Návaznost strategie KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice na místní 

rozvojové plány  

Strategie KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice vychází z cílů Strategického plánu 

rozvoje města Prachatic pro období 2005 – 2009, jde zejména o cíl „zvyšovat životní úroveň    

a kvalitu života obyvatel města“. KPSS LAG Chance in Nature a ORP Prachatice se zaměřuje 

na zvyšování kvality života obyvatel, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a rozvijí záměry 

strategie města (bydlení pro staré a zdravotně postižené lidi, podpora aktivního životního stylu 

zdravotně postižených občanů a seniorů, centrum pro zdravotně postižené a seniory atd.). 

Komunitní plán rovněž navazuje na Rozvojovou strategii Mikroregionu Vlachovo Březí 

(priorita Rozvoj venkovských oblastí a priorita Rozvoj lidských zdrojů), na Strategický plán 

rozvoje Dobrovolného svazku Prachaticka. Je v souladu se Strategickým plánem LEADER    

a  s Programem rozvoje venkova – opatření III.2.1.2. 

 

Soulad plánu s Integrovanou strategií území Chance in Nature – Local Action Group  

Prioritní oblasti: PARTNERSTVÍ a LIDSKÉ ZDROJE 

Partnerství, Opatření 1.4: Podpora projektů spolupráce na místní, regionální, národní              

a mezinárodní úrovni 

Lidské zdroje, Opatření 3.1: Podpora rozvoje infrastruktury občanské vybavenosti 

 

Citace ze SWOT analýzy strategie: 

Příležitosti: Priorita LIDÉ - probíhající komunitní plánování sociálních služeb na území  ORP 

Prachatice 

Hrozby: Priorita LIDÉ - vysoký počet občanů ohrožených sociálním vyloučením 
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3.2 Vize, prioritní oblasti, priority, opatření  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
VIZE 

 
Na území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature funguje systém 
kvalitních sociálních a doprovodných služeb směřujících k sociálnímu 
začleňování. Služby jsou efektivní, jsou dostupné pro všechny skupiny lidí    
a odpovídají poptávce uživatelů. Je kladen důraz na prevenci sociálního 
vyloučení osob. Poskytování služeb je podpořeno trvalou spoluprací mezi 
obcemi regionu ORP Prachatice a LAG Chance in Nature i mezi 
organizacemi. 
 

 
 

PŘEHLED PRIORITNÍCH OBLASTÍ  
 
 

PRIORITNÍ OBLAST:  Podpora seniorů  
 
PRIORITNÍ OBLAST: Podpora osob se zdravotním postižením  
 
PRIORITNÍ OBLAST: Podpora rodin s d ětmi  
 
PRIORITNÍ OBLAST: Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením 
 
PRIORITNÍ OBLAST: Obecná podpora rozvoje sociálních služeb 
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PRIORITNÍ OBLASTI 
 
 

☻PODPORA SENIORŮ     ☻PODPORA OSOB  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

        
 

☻PODPORA RODIN S DĚTMI    ☻PODPORA SKUPIN OHROŽENÝCH 
SOCIÁLNÍM VYLOU ČENÍM  

        
 

☻OBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 



 

Přehled priorit a opatření 
 

PRIORITA Podpora seniorů - Prachatice  
 
 

OPATŘENÍ 

Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 
Udržení a doplnění terénních a ambulantních služeb 
Zajištění vhodného bydlení pro seniory    
Prevence sociálního vyloučení seniorů (a osob se ZP )      

PRIORITA Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice 
 
 

OPATŘENÍ  

Zvyšování  informovanosti o soc. a doprovodných službách 
Udržení/zkvalitnění sociálního poradenství   
Udržení a doplnění služeb sociální péče a prevence   
Podpora návaznosti sociálních služeb a zdravotní péče    
Podpora aktivního života lidí se ZP 
Odstraňování architektonických a komunikačních bariér 

PRIORITA Podpora rodin s dětmi - Prachatice 
 
 
 

OPATŘENÍ  

Zajištění bydlení pro rodiny v krizi   
Řešení rodinných a výchovných problémů   
Podpora mladých lidí bez bydlení a zaměstnání    
Prevence sociálně patologických jevů 
Udržení volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi  
Udržení a rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež 

PRIORITA Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením - Prachatice 
 
 

OPATŘENÍ  

Zajištění pomoci pro osoby bez přístřeší  
Zajištění pomoci pro osoby v akutní krizi  
Prevence užívání drog a vzniku závislostí    
Pomoc skupinám osob ohrožených chudobou     
Terénní služby pro osoby ohroženým sociálním vyloučením  
Komplexní řešení potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením   

PRIORITA Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 
 
 

OPATŘENÍ  

Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 
Vytváření podmínek pro zajištění a využití služeb   
Zajištění prevence  sociálně patologických jevů 
Podpora rodin v nepříznivé sociální situaci    

PRIORITA Rozvoj služeb na Volarsku – Netolicku 
 

OPATŘENÍ  
Podpora terénních služeb 
Udržení a doplnění pobytových služeb   
Dostupnost bydlení pro seniory a lidi se ZP   
Prevence sociálně patologických jevů, volnočasové aktivity   

PRIORITA Rozvoj služeb na Čkyňsku 
 

OPATŘENÍ  
Zvyšování informovanosti o sociálních službách   
Podporování  seniorů a osob se ZP 
Odstraňování bariér  
Udržení nabídky volnočasových aktivit  
Prevence sociálně patologických jevů         

PRIORITA Obecná podpora rozvoje sociálních služeb 
 Udržení spolupráce poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů   

Udržení procesu komunitního plánování – koordinování činností  
Podpora projektů spolupráce  
Rozvoj dobrovolnictví 
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3.3 Přehled aktivit 
 
 
PRIORITA  - Podpora seniorů - Prachatice  

 
 

OPATŘENÍ - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení služby domovy pro seniory   ano 
Udržení / rozšíření ošetřovatelských lůžek v Domově seniorů  Mistra Křišťana ano 
Podpora dostupnosti služby domovy se zvláštním režimem ano 
Udržení denního stacionáře ano 
Udržení odlehčovací služby ano 
 
OPATŘENÍ - Udržení a doplnění terénních a ambulantních služeb 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení (rozšíření) pečovatelské služby    ano 
Mapování zájmu o terénní odlehčovací služby ano 
Mapování zájmu o sociálně aktivizační služby pro seniory   ano 
Podpora zájmu o využívání terénních služeb ano 
 
OPATŘENÍ - Zajišt ění vhodného bydlení pro seniory    
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Navýšení kapacity bytů  DPS   ne 
 
OPATŘENÍ - Prevence sociálního vyloučení seniorů (a osob se ZP )    
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Činnost seniorských organizací   ne 
Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit               ne 
Zapojení seniorů do dobrovolnictví ne 
Zlepšení informovanosti seniorů ne 
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PRIORITA - Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice  

 
 

OPATŘENÍ - Zvyšování  informovanosti o soc. a doprovodných službách 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Prezentace sociálních služeb a organizací    ne 
Dostupnost a aktualizace katalogu poskytovatelů služeb ne 
 
OPATŘENÍ - Udržení/zkvalitnění sociálního poradenství   
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Nabídka základního poradenství    ano 
Dostupnost odborného poradenství ano 
Půjčování kompenzačních pomůcek, rozšíření sortimentu ano 
Zřízení občanské poradny ne 
 
OPATŘENÍ - Udržení a doplnění služeb sociální péče a prevence    
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Podpora zájmu o osobní asistenci              ano 
Dostupnost sociálně terapeutických dílen ano 
Dostupnost  sociální rehabilitace    ano 
Rozvoj rané péče pro děti se ZP ano 
Vybudování chráněného bydlení pro osoby se ZP v seniorském věku ano 
 
OPATŘENÍ - Podpora návaznosti sociálních služeb a zdravotní péče    
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Poskytování ošetřovatelské péče                 ne 
Zachování léčebny dlouhodobě nemocných   ne 
Udržení a rozšíření hospicové péče    ne 
  
OPATŘENÍ - Podpora aktivního života lidí se ZP 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Činnost organizací sdružující osoby se ZP                   ne 
Zajištění vzdělávacích programů pro osoby se ZP    ne 
Provoz Komunitního centra zdravotně postižených a seniorů ne 
Činnost poradního sboru zdravotně postižených a seniorů ne 
Pomoc lidem se zdravotním postižením při uplatnění se na trhu práce ne 
  
OPATŘENÍ  -  Odstraňování architektonických a komunikačních bariér 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Pokračování projektu Bezbariérové město   ne 
Řešení dopravy ve městě     ne 
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PRIORITA - Podpora rodin s dětmi - Prachatice  

 
 

OPATŘENÍ -  Zajišt ění bydlení pro rodiny v krizi    
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení azylového bydlení pro matky (otce) s dětmi  ano 
Zkvalitnění služeb v azylovém domě sv. Dominika Savia ano 
 
OPATŘENÍ - Řešení rodinných a výchovných problémů   
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Podpora Střediska výchovné péče Spirála     ano 
Informovanost o mediaci jako způsobu  řešení konfliktů ano 
Výkon sociálně právní ochrany dětí ano 
 
OPATŘENÍ - Podpora mladých lidí bez bydlení a zaměstnání    
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Pomoc při uplatnění mladých lidí se zdravotním  postižením  na trhu práce        ne 
Dostupnost domu na půl cesty ano 
 
OPATŘENÍ - Prevence sociálně patologických jevů             
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti     ano 
Zřízení nízkoprahového  zařízení pro mládež ano 
Udržení preventivních programů   ne 
Podpora Pedagogicko – psychologické poradny v Prachaticích     ne 
Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ano 
Vzdělávání chův a denních matek ne 
  
OPATŘENÍ - Udržení volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi  
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Rozvoj mateřských center        ne 
Udržení činnosti klubů maminek (knihovna, DDM, Jóga v denním životě) ne 
  
OPATŘENÍ - Udržení a rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež  
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Vybudování bezbariérového hříště     ne 
Udržení programů městské knihovny a domu dětí a mládeže ne 
Udržení programů pro romské děti   ne 
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PRIORITA - Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením - Prachatice 

 
 

OPATŘENÍ - Zajišt ění pomoci pro osoby bez přístřeší 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení azylového bydlení pro jednotlivce    ano 
Rekonstrukce Azylového domu Sv. Petra (Záblatí) ne 
Hledání možností zřízení noční ubytovny nebo noclehárny ne/ano 
 
OPATŘENÍ - Zajišt ění pomoci pro osoby v akutní krizi 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Dostupnost krizové pomoci ano 
 
OPATŘENÍ - Prevence užívání drog a vzniku závislostí    
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Podpora sekundární a terciární prevence ano 
 
OPATŘENÍ - Pomoc skupinám osob ohrožených chudobou     
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Trvalá dostupnost sociálních bytů  ne 
Zajištění dostupnosti vlastních domovů pro lidi bez přístřeší    ne 
Nabídka bezplatného ošacení   ne 
Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným osobám při uplatnění se na trhu práce         ne 
  
OPATŘENÍ - Terénní služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržitelnost zdravotně sociálních programů     ne 
Dostupnost terénního sociálního poradenství ano 
Udržení terénního programu kontaktního centra ano 
  
OPATŘENÍ - Komplexní řešení potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením   
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Projekt REStart   ano/ne 
Hledání možností zřízení hepatální poradny   ne 
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PRIORITA - Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku  

 
 

OPATŘENÍ - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení pečovatelské služby v Malenicích          ano 
Zajištění vhodného bydlení pro seniory a osoby se ZP ve Vlachově Březí              ne 
Mapování potřebnosti terénních služeb ano 
Rozšíření nabídky služeb v DPS ve Strunkovicích nad Blanicí ano 
Odstraňování architektonických bariér ne 
 
OPATŘENÍ -Vytvá ření podmínek pro zajištění a využití služeb   
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Zajištění kvalifikovaných lidí pro práci v sociálních službách  ne 
Informování o možnostech čerpání sociální pomoci ne 
 
OPATŘENÍ - Zajišt ění prevence  sociálně patologických jevů 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Dostupnost aktivit pro rodiče s dětmi – mateřské centrum Dupy Dub  ne 
Zřízení Rodinného a Mateřského centra v Husinci ne 
Zajištění programů podporujících integraci do společnosti ne 
Provoz nízkoprahového centra v Husinci ne 
Vybudování nízkoprahového klubu mládeže ve Vlachově Březí   ne 
 
OPATŘENÍ - Podpora rodin v nepříznivé sociální situaci    
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení/ rozšíření Azylového domu Rybka v Husinci  ano 
Úpravy Azylového domu Rybka v Husinci a jeho okolí ne 
Zřízení rané péče ano 
Zajištění bydlení pro rodiny v nepříznivé sociální situaci ve Valchově Březí             ne 
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PRIORITA - Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku  

 
 

OPATŘENÍ  - Podpora terénních služeb 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení  pečovatelské služby v Netolicích ano 
Udržení pečovatelské služby a ošetřovatelské péče ve Volarech ano/ne 
Mapování potřebnosti pečovatelské služby v ostatních obcích ano 
 
OPATŘENÍ  - Udržení a doplnění pobytových služeb   
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení služby domovy pro seniory  (Netolice)  ano 
Zřízení domova se zvláštním režimem ano 
 
OPATŘENÍ  - Dostupnost bydlení pro seniory a lidi se ZP   
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Vybudování domu s pečovatelskou službou (Volary)   ne 
Rekonstrukce bydlení ve Lhenicích ne 
Rozšíření DPS v Netolicích ne 
 
OPATŘENÍ  - Prevence sociálně patologických jevů, volnočasové aktivity   
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Vybudování Rómského klubu  ve Volarech  ne 
Vybudování kulturního centra s knihovnou ve Volarech ne 
Mateřské centrum Lhenice ne 
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PRIORITA  - Rozvoj služeb na Čkyňsku 

 
 

OPATŘENÍ  - Zvyšování informovanosti o sociálních službách   
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Dostupnost informací na obecních úřadech  ne 
Zlepšení informovanosti lékařů     ne 
Využití  zpravodajů a internetu ne 
 
OPATŘENÍ  - Podporování  seniorů a osob se ZP 
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení pečovatelské služby  ano 
Doplnění terénních sociálních služeb ano 
 
OPATŘENÍ  -  Odstraňování bariér   
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Odstraňování bariér na veřejně přístupných místech       ne 
Odstranění bariéry ve Čkyni        ne 
Podpora znovuobnovení obřadní síně ve Čkyni       ne 
 
OPATŘENÍ  - Udržení nabídky volnočasových aktivit     
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Podpora sportu, kultury a zájmové činnosti                          ne 
Vybudování odpočinkové zóny pro mládež ne 
  
OPATŘENÍ  - Prevence sociálně patologických jevů      
 
AKTIVITY 

 
sociální služba 

Udržení preventivních programů       ne 
Provoz čajovny ve Čkyni                                ne 
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PRIORITA  - Obecná podpora rozvoje sociálních služeb   

 
 

OPATŘENÍ  - Udržení spolupráce poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů   
 
 
AKTIVITY 
Udržení fungování LAG Chance in Nature jako servisní organizace území a koordinátora 
spolupráce v oblasti sociálních služeb   
Vytvoření komunikačního a informačního systému mezi LAG Chance in Nature a zbývající částí 
ORP Prachatice pro oblast sociálních služeb 
 
OPATŘENÍ  - Udržení procesu komunitního plánování – koordinování činností  
  
 
AKTIVITY 
Monitorování plnění aktivit strategie KPSS   
Vyhodnocování plnění aktivit strategie KPSS – pokračování činnosti pracovních skupin 
Průběžné mapování aktuální sociální situace a potřeb uživatelů 
Příprava aktualizace komunitního plánu 
 
OPATŘENÍ  - Podpora projektů spolupráce  
 
 
AKTIVITY 
Hledání nových zdrojů na zajištění služeb koordinační a servisní organizace 
 
OPATŘENÍ  - Rozvoj dobrovolnictví 
  
 
AKTIVITY  
Podpora rozvoje dobrovolnictví 
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3.4 Akční plán 
 

3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 
 
 
Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory, jejím poskytovatelem je Domov seniorů 
Mistra Křišťana Prachatice (příspěvková organizace kraje). Služba je poskytována v 25 
jednolůžkových a 37 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Z celkové kapacity 
je 44 lůžek určeno pro uživatele vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou péči. Služba domovy pro 
seniory nemá dostatečnou kapacitu (zařízení eviduje cca 140 neuspokojených žádostí), nedostatečný 
je i počet ošetřovatelských lůžek. V Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice je denní stacionář.  
Odlehčovací pobytové služby jsou zajištěny prostřednictvím Hospicu sv. Jana N. Neumanna (11 
lůžek). V Jihočeském kraji je špatně dostupná služba domovy se zvláštním režimem a zcela chybí 
zařízení, které by bylo určené pro seniory se závislostí na návykových látkách. 
 
AKTIVITY: 
•  Udržení služby domovy pro seniory   
•  Udržení / rozšíření ošetřovatelských lůžek v Domově seniorů Mistra Křišťana 
•  Podpora dostupnosti služby domovy se zvláštním režimem 
•  Udržení denního stacionáře 
•  Udržení odlehčovací služby 
 
  
 
AKTIVITA:  Udržení  služby domovy pro seniory    
 
Popis projektu V Prachaticích bude trvale zajištěna služba domovy pro seniory    

minimálně v současném rozsahu (99 osob). Uživatelům služby bude:  
- poskytována strava dle zdravotního stavu a potřeb  
- poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu      
v rozsahu dle potřeb jednotlivých uživatelů  
- poskytována pomoc při osobní hygieně v rozsahu dle zdravotního stavu   
a individuálních potřeb  
- umožněno využívat vybavení a pomůcek domova  
- poskytována základní a specializovaná ošetřovatelská péče odpovídající 
individuálním  ošetřovatelským plánům  
- poskytována zdravotnická péče prostřednictvím praktického lékaře  
- poskytována podpora při upevňování kontaktů s rodinou a ostatním 
sociálním prostředím  
- nabízeno množství aktivizačních programů, zájmových, sportovních        
a kulturních činností  
- umožněno společně plánovat rozvoj služby. 
Jihočeský kraj bude hledat možnosti rozšíření služeb v Domově seniorů 
Mistra Křišťana Prachatice. Kraj, město a Domov seniorů Mistra Křišťana 
budou při hledání možností vykrytí poptávky po službě spolupracovat 
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s dalšími poskytovateli služby v regionu a kraji.   
Realizátor Jihočeský kraj, Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, případně další 

poskytovatelé v regionu  a kraji 
Spoluprac. subjekt město Prachatice   
Rozpočet udržení služby - 28 500 000,-/rok 
Předpokládané zdroje platby klientů, Jihočeský kraj, MPSV, příspěvky na péči 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost služby domovy pro seniory pro min. 99 osob 
  
  
 
AKTIVITA:  Udržení / rozší ření ošetřovatelských lůžek v Domově seniorů M. K řišťana   
 
Popis projektu V Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice bude trvale zajištěn provoz 

44 ošetřovatelských lůžek a budou hledány možnosti navýšení jejich počtu. 
Ošetřovatelská lůžka jsou určena pro uživatele vyžadující zvýšenou 
ošetřovatelskou péči. Lůžka slouží pacientům s těžkým fyzickým nebo 
psychickým handicapem. Péči na ošetřovatelských lůžkách bude nadále 
zajišťovat odborný personál. Zajištění zdravotní péče v Domově seniorů 
M.Křišťana vychází ze zákona 108/2006 (poskytovatel sociálních služeb je 
povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby 
v zařízeních sociálních služeb, ošetřovatelskou a rehabilitační péči zajistí 
především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního 
předpisu).    

Realizátor Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 
Spoluprac. subjekt Jihočeský kraj 
Rozpočet z celkového rozpočtu zařízení (28 500 000,-/rok) 
Předpokládané zdroje zdravotní pojišťovny, platby klientů, Jihočeský kraj, MPSV 
Časový harmonogram trvale  
Výstup min. 44 lůžek určených pro uživatele vyžadující ošetřovatelskou péči 
 
 
 
AKTIVITA: Podpora dostupnosti služby domovy se zvláštním režimem 
 
Popis projektu Podpora dostupnosti služby domovy se zvláštním režimem. Jihočeský kraj, 

město Prachatice a ostatní obce budou hledat možnost zajištění dostupnosti 
služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu demence 
nebo Alzheimerovy choroby, případně z důvodu chronického duševního 
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách (u seniorů se většinou 
jedná o závislost na alkoholu nebo lécích). Tyto osoby nemohou z důvodu 
kontraindikace využívat službu domov pro seniory, potřebují zvláštní péči. 
Aktivitu není nutné plnit formou budování speciálního zařízení v 
Prachaticích, cestou k jejímu naplnění je např. dostupnost vhodných 
zařízení v rámci kraje.    

Realizátor Jihočeský kraj    
Spoluprac. subjekt obce,poskytovatelé sociálních služeb  
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram 2008 a dále 
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Výstup dostupná služba domovy se zvláštním režimem (na území Jihočeského 
kraje)  

 
  
 
AKTIVITA:  Udržení denního stacionáře 
 
Popis projektu Udržení provozu denního stacionáře. Cílem je vyjít  vstříc potřebám rodin, 

které mají své seniory doma, ale nemohou se o ně trvale starat. Služba je 
nabízena seniorům a osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
osoby. Uživatelům služby bude poskytována strava, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím atd.       

Realizátor Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 
Spoluprac. subjekt Jihočeský kraj 
Rozpočet   
Předpokládané zdroje provoz služby - platby klientů, Jihočeský kraj, MPSV 
Časový harmonogram 2008 
Výstup denní  stacionář pro 6 osob 
 
  
 
AKTIVITA:  Udržení odleh čovací služby 
 
Popis projektu V Prachaticích bude dostupná pobytová odlehčovací služba, zajistí ji 

Hospic sv. Jana N. Neumanna (případně další poskytovatelé). Služba je 
určena pro krátkodobý pobyt klienta (1 až 3 měsíce), jehož zdravotní stav 
je stabilizovaný, ale rodina z objektivních důvodů nemůže po určitou 
omezenou dobu (nemoc, únava) zajistit péči v domácím prostředí. Cílem je 
podpořit dosud pečující rodinu či blízké nemocného.  
V Hospicu sv. Jana N. Neumanna bude služba nadále poskytována na 
vyčleněných lůžkách v jedno a dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní 
koupelnu a WC. Dle přání uživatele lze doplnit pokoje televizí, rádiem     
a vlastními předměty klienta. Komplexní péči o klienty bude nadále 
zajišťovat interdisciplinární tým (lékař, zdravotní sestry, soc. pracovnice, 
duchovní). Péče je a bude založena na individuálním přístupu ke každému 
klientovi a k jeho potřebám. 

Realizátor Hospic sv. Jana N. Neumanna, případně další poskytovatelé 
Spoluprac. subjekt město Prachatice, poskytovatelé soc. služeb, obce 
Rozpočet 3 500 000,-/rok 
Předpokládané zdroje platby klientů, příspěvky na péči, MPSV 

Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost pobytové odlehčovací služby pro cca 11 klientů 
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Opatření 2 -  Udržení a doplnění terénních a ambulantních služeb 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích a okolí funguje pečovatelská služba, poptávka po ní je plně uspokojena. Využívají jí 
obyvatelé domů s pečovatelskou službou i lidé žijící v přirozeném sociálním prostředí. Nejvíce 
využívaným úkonem je dovoz obědů. Službu v současné době zajišťuje jeden poskytovatel – 
Oblastní charita Vimperk. U poskytovatelů sociálních služeb jsou občas poptávány úkony, které 
jsou obsahem činnosti osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb, případně terénních 
odlehčovacích služeb. Proto je potřeba mapovat zájem o tyto služby a případně jimi doplňovat 
pečovatelskou službu a podporovat tak setrvání seniorů a osob se ZP v přirozeném prostředí. 
K podpoře života v přirozeném prostředí přispěje i celková podpora zájmu o terénní služby 
(zlepšení informovanosti o možnosti využití služeb atd.). 
 
AKTIVITY: 
•  Udržení (rozšíření) pečovatelské služby   
•  Mapování zájmu o terénní odlehčovací služby 
•  Mapování zájmu o sociálně aktivizační služby pro seniory   
•  Podpora zájmu o využívání terénních služeb 
 
 
 
AKTIVITA: Udržení/rozší ření pečovatelské služby        
 
Popis projektu Město Prachatice bude prostřednictvím výběrového řízení vyhledávat 

vhodného poskytovatele pečovatelské služby a službu bude finančně 
podporovat. Služba bude zatím zajišťována ve stávajícím rozsahu (140 
klientů), v případě zvýšení poptávky bude kapacita navýšena. Cílem je 
podpořit uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených 
se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém 
domácím prostředí. Služba pomáhá zabezpečit jejich potřeby.    
Poskytovatel služby doplní vozový park (1 auto), aby bylo zajištěno 
kvalitní poskytování  služby.   

Realizátor město Prachatice   
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet příspěvek města na službu 900.000,-/rok 
Předpokládané zdroje z rozpočtu města  
Časový harmonogram trvale 
Výstup pečovatelská služba pro cca 140 klientů, změna kapacity dle poptávky 
 
  
 
AKTIVITA: Mapování zájmu o terénní odleh čovací služby   
 
Popis projektu Poskytovatelé sociálních služeb, město Prachatice a Vyšší odborná škola 

sociální budou mapovat poptávku po terénních odlehčovacích službách. 
V případě potřeby budou hledány možnosti zajištění této služby. Cílem 
aktivity je nabídnout několikahodinové vystřídání lidí, kteří v domácím 
prostředí pečují o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Aktivita umožní žít 
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lidem s handicapem v jejich přirozeném sociálním prostředí a jejich 
rodinným příslušníkům umožní obstarání potřebných záležitostí nebo 
krátkodobý odpočinek. 

Realizátor město Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb, VOŠ sociální   
Spoluprac. subjekt další organizace 
Rozpočet neurčen 
Předpokládané zdroje neurčeny 
Časový harmonogram 2008 
Výstup zpracovaná analýza zájmu o terénní odlehčovací služby  
 
  
 
AKTIVITA:   Mapování zájmu o sociálně aktivizační služby pro seniory  (a osoby se ZP) 
 
Popis projektu Poskytovatelé sociálních služeb, město Prachatice a Vyšší odborná škola 

sociální budou mapovat zájem o sociálně aktivizační služby pro seniory    
a osoby se ZP. Bude mapován zájem o:   
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  
V případě potřeby budou hledány možnosti zajištění této služby. 

Realizátor město Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb, Vyšší odborná škola 
sociální   

Spoluprac. subjekt další organizace 
Rozpočet neurčen 
Předpokládané zdroje neurčeny 
Časový harmonogram 2008 
Výstup zpracovaná analýza zájmu o sociálně aktivizační služby, příp.zajištění 

těchto služeb (kapacita odpovídající poptávce)  
 
 
 
AKTIVITA:   Podpora zájmu o využívání terénních služeb     
 
Popis projektu Poskytovatelé sociálních a navazujících služeb a další organizace, město 

Prachatice, MěÚ Prachatice a další subjekty budou prostřednictvím 
podávání informací podporovat zájem seniorů a osob se ZP o využívání 
terénních služeb. Půjde zejména o vysvětlování typů služeb, možností 
jejich využití, možností kombinace služeb atd. Aktivita navazuje na 
Usnesení vlády České republiky ze dne 21.února 2007 č.127, které 
podporuje rozšiřování terénních sociálních služeb a život lidí v přirozeném 
sociálním prostředí.  

Realizátor poskytovatelé sociálních a navazujících služeb, město Prachatice, MěÚ 
Prachatice 

Spoluprac. subjekt svazy a kluby sdružující seniory a osoby se ZP 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram trvale 
Výstup zlepšení informovanosti o terénních sociálních službách, snížení zájmu o 

službu domovy pro seniory 



 35 

 
 
Opatření 3 -  Zajištění vhodného bydlení pro seniory  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Město Prachatice má dva domy s pečovatelskou službou, ve kterých jsou byty určené pro seniory    
a osoby se zdravotním postižením. V DPS je celkem 71 bytů velikosti 1+1 nebo 1+ 0,  vhodných 
pro manželské páry nebo jednotlivce. Obyvatelé DPS mají k dispozici pečovatelskou službu, která 
zajišťuje donášku obědů, nákupy, pomoc v domácnosti atd. Její součástí je mimo jiné i telekontaktní 
sociální péče (možnost rychlé zavolání pomoci) a doprava klientů. Využít lze i domácí 
ošetřovatelskou péči „home care“.  Zájem o bydlení v DPS převyšuje stávající kapacitu. 
 
AKTIVITY: 
•  Navýšení kapacity bytů  DPS   
 
  
 
AKTIVITA:   Příprava navýšení kapacity bytů DPS          
 
Popis projektu Příprava studie (projektové dokumentace) stavby nebo rekonstrukce domu 

s pečovatelskou službou v Prachaticích, zajištění finančních prostředků na 
realizaci stavby. Cílem je navýšit stávající kapacitu DPS o cca 25 – 30 
míst, náklady na realizaci akce cca 50 mil. V novém domě s pečovatelskou 
službou budou převážně byty určené pro dvojice. Cílem aktivity je zajistit 
bydlení ve vhodném prostředí pro osoby, které již nemohou žít 
v přirozeném domácím prostředí ani s pomocí terénní pečovatelské služby 
(např. byty v domech bez výtahů, byty vzdálené od centra města atd.), ale 
nepotřebují pobytovou službu. 

Realizátor město Prachatice 
Spoluprac. subjekt   
Rozpočet příprava projektu -  cca 1.000.000,- 
Předpokládané zdroje EU, MPSV, krajský úřad, město 
Časový harmonogram příprava projektu – 2008 
Výstup projekt navýšení kapacity DPS o cca 25 – 30 míst 
  
 
 
Opatření 4 -  Prevence sociálního vyloučení seniorů (a osob se ZP ) 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Jednou z forem prevence před sociálním vyloučením seniorů je smysluplné využití volného času. 
Správné využití času je důležité, protože aktivizuje, pomáhá udržet soběstačnost a chrání tak 
seniory před sociální izolací. To v důsledku vede i ke snížené poptávce po některých druzích 
sociálních služeb. V Prachaticích (i v dalších obcích) je řada organizací, které sdružují seniory a 
podporují jejich sociální začleňování. Volnočasové aktivity pro seniory zajišťují i další organizace 
(turistické a sportovních kluby, městská knihovna atd.). Další formou podpory aktivity seniorů je i 
jejich zapojení do dobrovolnických programů. K prevenci izolace seniorů napomáhá i telekontaktní 
sociální péče. Kapacita služby je na Prachaticku dostatečná, ale služba není plně využita pro 
nezájem uživatelů. V Prachaticích pracuje rada seniorů (poradní orgán vedení města Prachatic), 
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která má 9 členů a schází se min. 1x za 2 měsíce.  V rámci své činnosti se zabývá všemi problémy a 
řešením závažných otázek, které se týkají života seniorů a zdravotně postižených ve městě. 
 
AKTIVITY: 
•  Činnost seniorských organizací 
•  Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit               
•  Rozvoj dobrovolnictví 
•  Zlepšení informovanosti seniorů 
 
 
 
AKTIVITA:   Činnost organizací sdružujících seniory a osoby se ZP  
 
Popis projektu Město Prachatice bude podporovat činnost Rady seniorů. Rada bude: 

- rozvíjet svoji činnost na základě požadavku Rady a vedení města             
a zároveň bude jednat z vlastní iniciativy  
- spolupracovat s odbornými komisemi Rady města Prachatic  
- spolupracovat s příslušnými odbory MěÚ  
- předkládat své závěry formou návrhů Radě města Prachatic  
Cílem je zajistit dostatečnou spolupráci města se seniory a osoby se ZP       
a s organizacemi, které tyto cílové skupiny sdružují. 
 
Organizace sdružující seniory budou trvale podporovat pravidelné 
setkávání osob staršího věku a budou připravovat vhodné volnočasové 
aktivity pro své členy, případně další zájemce. Půjde například o: 
- organizování tématických zájezdů a vycházky do okolí města 
- pořádání společenských akcí (Den seniorů, Den matek, setkání s jubilanty 
příslušného roku, předvánoční setkání členů atd.) 
- zajištění účasti na kulturních akcích nebo jejich pořádání (akce městské 
knihovny, městského muzea, hudebně - literární pásma, výstavy ručních 
prací seniorů  atd.) 
- přípravu aktivit v oblasti zdravotně – tělovýchovné (cvičení ve vodě        
a tělocvičně, pohybová terapie rukou, psychosociální tréninky paměti atd.) 
- zajištění rekreačních pobytů 
- organizování vzdělávacích programů (Akademie třetího věku, kurzy, 
výuka používání počítače a internetu, cizích jazyků, psychologie atd.) 
- organizování zábavných programů - společenské hry atd. 
Město Prachatice bude smysluplnou činnost organizací podporovat. 

Realizátor seniorské občanské sdružení - pobočka Prachatice, Klub vojenských 
důchodců, Městská organizace svazu důchodců ČR v Prachaticích, další 
organizace (Spolek baráčníků atd.) 

Spoluprac. subjekt město Prachatice 
Rozpočet neurčen 
Předpokládané zdroje MPSV, krajský úřad, dotace, město Prachatice 
Časový harmonogram trvale 
Výstup pravidelná a aktivní činnost organizací sdružujících seniory a pracujících 

pro seniory z řad široké veřejnosti 
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AKTIVITA:  Aktivizace senior ů prostřednictvím volnočasových aktivit    
 
Popis projektu Městská knihovna bude pokračovat v nabídce volnočasových aktivit pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením. Bude připravovat vhodné 
vzdělávací a kulturní programy pro osoby staršího věku (např. programy 
typu Internet pro seniory – základy práce na PC, Hudební podzim 
s knihovnou, Vánoční čtení s babičkami) a další akce (např. výstavy prací 
klientů domova seniorů). Knihovna bude zajišťovat lektory pro Akademii 
III. věku. Pracovníci knihovny připraví také nové programy ve spolupráci 
s poskytovatelem pečovatelské služby a s Domovem seniorů Mistra 
Křišťana. Občanům se sníženou pohyblivostí bude nadále poskytována 
donášková služba knih, knihovna se zapojí do akcí speciálně zaměřených 
na podporu lidí se smyslovým postižením.    
Aktivizace seniorů v bude zajištěna i prostřednictvím turistických a 
sportovních klubů a organizací (výlety, Sokol, Jóga v denním životě atd.).    

Realizátor Městská knihovna Prachatice 
Spoluprac. subjekt Domov seniorů Mistra Křišťana, poskytovatel pečovatelské služby 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace  
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostatečná nabídka volnočasových programů pro seniory 

 
 
 
AKTIVITA:   Zapojení seniorů do dobrovolnictví 
 
Popis projektu Zapojení seniorů do dobrovolnických programů. Poskytovatelé sociálních 

služeb, Vyšší odborná škola sociální, Městská knihovna Prachatice a další 
subjekty budou podporovat další rozvoj dobrovolnictví. Budou hledány 
možnosti vytvoření tzv. dobrovolnického centra, které:   
- zajistí zvýšení informovanosti o dobrovolnictví,  
- bude motivovat a vychovávat k dobrovolnictví v sociálních službách 
- bude zprostředkovávat vzdělání související s dobrovolnictvím 
- bude koordinovat spolupráci organizací  a dobrovolníků 
Senioři budou do dobrovolnické činnosti zapojeni v rámci pomoci „senioři 
seniorům“. Tím bude probíhat oboustranná aktivizace (senioři jako 
příjemci i dárci dobrovolnických služeb).   

Realizátor poskytovatelé sociálních služeb, Vyšší odborná škola sociální   
Spoluprac. subjekt město Prachatice, Městská knihovna Prachatice, organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram podpora dobrovolnictví – trvale 

příprava profesionální koordinace dobrovolnictví v Prachaticích – od 2008 
Výstup zapojení cca 20 ti seniorů do dobrovolnických programů, profesionalizace 

dobrovolnictví v Prachaticích, studie  vytvoření  dobrovolnického centra 
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AKTIVITA:  Zlepšení informovanosti senior ů               
 
Popis projektu Město Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb a další organizace 

budou organizovat kurzy pro seniory  - používání mobilního telefonu a PC, 
zacházení s bankomatem, kurz hledání informací (například pěstování 
návyku čtení nástěnek atd.). Vytvoření přehledu míst, kde jsou informace 
dostupné. Učení  seniorů, jak mají získané informace využívat. 
Organizace sdružující seniory zajistí zlepšení informovanosti veřejnosti      
o existenci periodik vhodných pro seniory (Revue 50+, Doba seniorů atd.).   

Realizátor město Prachatice, poskytovatelé soc. služeb, organizace sdružující seniory 
Spoluprac. subjekt další organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace 
Časový harmonogram 2008 
Výstup kurzy, články v místním tisku 

vyšší informovanost seniorů, která podporuje jejich aktivní život    
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3.4.2 PRIORITA: Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice 
 
 
Opatření 1 - Zvyšování  informovanosti o soc. a doprovodných službách 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Občané regionu nemají dostatek informací o sociálních službách (přestože většina z nich ví, kde by 
je v případě potřeby měla hledat). V rámci ankety pro širokou veřejnost uvedlo nedostatečnou 
informovanost 54% respondentů. Občané preferují jako zdroj informací zejména obecní a městské 
úřady a jimi vydávaný místní tisk, dále noviny, letáky, internet a také rozhlas. Město Prachatice 
vydává městský zpravodaj a má webové stránky. Vlastní webové stránky mají i všichni 
poskytovatelé sociálních služeb. Ve městě je funguje kabelová televize, dobrým zprostředkovatelem 
aktualit je i místní informační centrum. Všechny tyto zdroje jsou využívány k šíření informací        
o sociálních službách. Město i poskytovatelé mají záměr nabídku informací rozšířit. V rámci 
komunitního plánování je vydán katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb..   
 
AKTIVITY: 
•  Prezentace sociálních služeb a organizací   
•  Dostupnost a aktualizace katalogu poskytovatelů služeb 
 
  
 
AKTIVITA:  Prezentace sociálních služeb a organizací   
 
Popis projektu Město Prachatice a příslušné organizace zabezpečí trvalé předávání  informací 

o sociálních službách občanům. K tomuto účelu budou využívána všechna 
místní média. Množství informací bude větší než v předchozím období – 
vzhledem k tomu, že občané zatím mají nejasnosti souvisejících se zákonem  
o sociálních službách, který platí od 1.1.2007. 
Šíření informací o sociálních službách bude zajištěno především:  
- obecnými informacemi o sociálních službách v místním tisku a na www 
města a poskytovatelů  
- prezentací poskytovatelů a jejich činnosti v místním tisku, na webových 
stránkách města a organizací, v kabelové televizi  
- pořádáním přednášek a besed o sociálních službách (např. na schůzích svazů 
sdružujících lidi s handicapem, v DPS a pod.)  
- dostupností „Katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb“, 
nabídkou letáků  atd. 

Realizátor město Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb 
Spoluprac. subjekt organizace, svazy 
Rozpočet neurčen 
Předpokládané zdroje vlastní zdroje města a poskytovatelů, dotace (MPSV, Jihočeský kraj) 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dobrá dostupnost informací o sociálních službách, dobrá informovanost 

občanů 
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AKTIVITA: Dostupnost a aktualizace katalogu poskytovatelů služeb 
 
Popis projektu  „Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb“ bude dostupný 

na městském úřadu, na úřadu práce, v informačním centru, u poskytovatelů 
sociálních služeb, v Komunitním centru pro ZP a seniory, u lékařů, 
v organizacích sdružujících osoby s handicapem atd. V elektronické formě 
bude katalog publikován na www města a poskytovatelů služeb. Město 
Prachatice vydá katalog poskytovatelů soc. služeb v hlasové podobě pro 
osoby se  zrakovým postižením. Poskytovatelé, obce a organizace budou 
připravovat podklady pro aktualizaci katalogu a budou hledat finanční 
zdroje na jeho vydání.  

Realizátor Město Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb, MAS Chance in Nature 
Spoluprac. subjekt obce, organizace poskytující doprovodné služby 
Rozpočet dostupnost katalogu, sběr informací pro aktualizaci - neurčeno   

aktualizace katalogu – cca 50.000,-  
Předpokládané zdroje dostupnost katalogu, sběr informací pro aktualizaci  - vlastní zdroje  

aktualizace katalogu – dotace (MPSV, Jihočeský kraj) 
Časový harmonogram dostupnost katalogu, sběr informací pro aktualizaci - trvale 

aktualizace katalogu - 2009 
Výstup dobře dostupný a pravidelně aktualizovaný katalog služeb v tištěné a 

elektronické podobě 
 
 
 
Opatření 2 - Udržení/zkvalitnění sociálního poradenství    
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Základní sociální poradenství nabízí v Prachaticích městský úřad (odbor sociálních věcí) a všichni 
poskytovatelé sociálních služeb. Dobrým zdrojem informací o sociálních službách je i úřad práce. 
Odborné sociální poradenství nabízí čtyři registrovaní poskytovatelé (Centrum pro zdravotně 
postižené JčK, o.s. Prevent, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Prachatice, Poradna pro 
uživatele sociálních služeb, pracoviště Prachatice), kteří jsou zaměřeni na různé cílové skupiny 
uživatelů. Občané oceňují fundovanost a vstřícnost úředníků MěÚ i poskytovatelů a požadují 
udržení stávající kvality poradenství. Osoby s tělesným handicapem mohou v Prachaticích využít 
nabídky zapůjčení kompenzačních pomůcek. Ve městě chybí občanská poradna.    
 
AKTIVITY: 
•  Nabídka základního poradenství    
•  Dostupnost odborného poradenství 
•  Půjčování kompenzačních pomůcek, rozšíření sortimentu  
•  Zřízení občanské poradny 
 
  
 
AKTIVITA: Nabídka základního poradenství     
 
Popis projektu MěÚ Prachatice zajistí udržení stávající kvality základního poradenství 

prostřednictvím fundovaných a ochotných úředníků. Pracovníci MěÚ se 
budou trvale vzdělávat v oblasti sociálních služeb a budou spolupracovat 
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s místními poskytovateli tak, aby měli dostatečný přehled o nabídce jejich 
služeb. Kvalitní základní poradenství budou nabízet i poskytovatelé. 
Úředníci a poskytovatelé budou také získávat a předávat informace o 
nabídce soc. služeb v rámci Jihočeského kraje.   

Realizátor MěÚ Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce Prachatice 
Spoluprac. subjekt KÚ Jihočeského kraje 
Rozpočet neurčeno  
Předpokládané zdroje z rozpočtu úřadu a poskytovatelů  
Časový harmonogram trvale 
Výstup trvalá dostupnost kvalitního základního poradenství 
 
 
 
 
AKTIVITA: Odborné sociální poradenství  pro osoby se ZP               
 
Popis projektu Centrum pro zdravotně postižené JK o.s. (případně další organizace ) zajistí 

odborné poradenství pro osoby se ZP, jejich rodinné příslušníky a občany, 
kteří o osoby se ZP pečují nebo se o problematiku zdravotně postižených 
zajímají. Služba bude nadále poskytována ambulantní i terénní formou       
a bude nabízet individuální i skupinové poradenství (pro zájmové 
organizace osob se ZP, kluby,...). Nadále budou nabízeny různé způsoby 
poskytování poradenství: osobně, telefonicky, písemně, emailem. 

Realizátor Centrum pro zdravotně postižené JK o.s, případně další organizace 
Spoluprac. subjekt organizace a kluby sdružující osoby se ZP 
Rozpočet 530 000,-/rok (včetně půjčovny kompenzačních pomůcek) 
Předpokládané zdroje MPSV, Jihočeský kraj, úřad práce, dary, příspěvky 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupné a kvalitní odborné poradenství pro osoby se ZP 
 
  
 
AKTIVITA: P ůjčování kompenzačních pomůcek, rozšíření sortimentu        
 
Popis projektu Centrum pro zdravotně postižené JčK o.s a Hospic sv. Jana N. Neumanna 

budou nadále zajišťovat půjčování kompenzačních pomůcek a umožní 
klientům jejich vyzkoušení (před předepsáním lékařem).   
Další služby spojené s půjčováním kompenzačních pomůcek: 
- poradenství ohledně používání pomůcek a zácvik obsluhy v jejich užívání 
- poradenství ohledně úpravy přirozeného prostředí ZP 
- prodej drobných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené 
- orientační měření krevního tlaku atd. 
- zprostředkování kontaktu s příslušnými firmami a servisy, které 
kompenzační pomůcky dodávají 
- zprostředkování zapůjčení pomůcek z jiných půjčoven 
Centrum bude hledat možnosti vybavení půjčovny pomůckami, o které je 
zájem a nejsou k dispozici: polohovací postele, schodolez, motomed,zvedák 
do vany, elektrický vozík, dětská houpačka. 

Realizátor Centrum pro zdravotně postižené JK o.s, Hospic sv. Jana N. Neumanna   
Spoluprac. subjekt ostatní poskytovatelé soc. služeb 
Rozpočet provoz půjčovny v Centru pro zdravotně postižené JK o.s - 530 000,-/rok 
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(včetně poradenství) 
zakoupení pomůcek do Centra pro zdravotně postižené JK o.s 300 000,- 

Předpokládané zdroje MPSV, Jihočeský kraj, úřad práce, dary, příspěvky 
Časový harmonogram provoz půjčovny - trvale 

zakoupení pomůcek - 2008 
Výstup dostupnost kompenzačních pomůcek, půjčování, prodej, poradenství 
 
  
 
AKTIVITA:  Z řízení občanské poradny      
 
Popis projektu Město Prachatice bude hledat možností zřízení občanské poradny. Osloví 

provozovatele občanských poraden v Jihočeském kraji a zjistí jejich zájem 
o vytvoření detašovaného pracoviště. Zároveň bude mapovat vhodné 
prostory pro zřízení poradny.  
Budoucí poradna poskytne pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Půjde o místo 
bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provázející občany při jejich 
obtížích. Poradna bude usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit 
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poradnu budou využívat lidé 
z Prachatic i z rozlehlé spádové oblasti, její dostupnost bude důležitá 
zejména pro lidi se sníženou pohyblivostí (osoby se ZP, senioři).      

Realizátor hledání možností zřízení poradny – město Prachatice 
zřízení poradny – zatím neurčený subjekt 

Spoluprac. subjekt organizace, obce, Jihočeský kraj 
Rozpočet neurčeno  
Předpokládané zdroje hledání možností zřízení poradny – město Prachatice 

zřízení a provoz poradny – provozovatel poradny, město Prachatice, dotace  
Časový harmonogram hledání možností zřízení poradny – od 2008 

zřízení poradny - neurčeno 
Výstup vytvořené podmínky pro zřízení občanské poradny 
 
 
 
Opatření 3 - Udržení a doplnění služeb sociální péče a prevence 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V regionu není poskytována služba osobní asistence a není ani výrazně poptávaná. Vzhledem 
k rozsáhlosti území a počtu obyvatel je předpoklad, že v regionu jsou osoby, pro které by tento typ 
služby byl vhodný. Lidé ale nemají o možnostech využití osobní asistence dostatek informací a 
proto o ni zřejmě neprojevují zájem. V blízkosti Prachatic je centrum denních služeb, funguje i 
sociální rehabilitace pro osoby se ZP. Tyto služby je nutné zachovat. V regionu je potřeba rozšířit 
ranou péči.   
 
AKTIVITY: 
•  Podpora zájmu o osobní asistenci              
•  Dostupnost centra denních služeb 
•  Dostupnost  sociální rehabilitace    
•  Rozvoj rané péče pro děti se ZP 
•  Vybudování chráněného bydlení pro osoby se ZP v seniorském věku 
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AKTIVITA:  Podpora zájmu o osobní asistenci                    
 
Popis projektu Poskytovatelé sociálních služeb, obce a další organizace se zaměří na 

podporu zájmu o osobní asistenci. Činnosti: 
- informování osob se ZP a jejich rodinných příslušníků o službě osobní 
asistence (letáky, články v médiích, konzultace atd.) 
- informování o vhodných možnostech kombinace terénních služeb 
(pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby, 
ošetřovatelská péče). 
- v případě poptávky hledání zdrojů zabezpečení služby  
Cílem aktivity je podpora života v přirozeném prostředí a snížení poptávky 
po pobytových službách.  

Realizátor poskytovatelé sociálních služeb  
Spoluprac. subjekt obce, další organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje vlastní zdroje poskytovatelů a obcí, dotace 
Časový harmonogram 2008 
Výstup dobrá informovanost o službě osobní asistence 

vytvořené podmínky pro zřízení a využívání služby 
 
  
 
AKTIVITA: Dostupnost sociáln ě terapeutických dílen 
 
Popis projektu STROOM DUB o.p.s. zajistí provoz sociálně terapeutické dílen. Služba je 

určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, 
které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu 
práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.  

Realizátor STROOM DUB o.p.s., případně další  
Spoluprac. subjekt poskytovatelé služeb, Úřad práce Prachatice 
Rozpočet   
Předpokládané zdroje dotace, granty, vlastní činnost  
Časový harmonogram trvale 
Výstup trvalá dostupnost služby pro min. 12 uživatelů           
 
  
 
AKTIVITA:  Dostupnost sociální rehabilitace          
 
Popis projektu Bude zajištěna trvalá dostupnost služby sociální rehabilitace, která směřuje 

k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním 
postižením. Pomoc je založena na rozvoji specifických schopností               
a dovedností, posilování návyků a nácviku činností potřebných pro 
samostatný život. Službu zajistí STROOM DUB o.p.s. Cílem poskytování 
služby je dosažení a nalezení vhodného pracovního uplatnění pro lidi 
v nepříznivé sociální situaci. Bude udržena stávající kapacita služby (12 
klientů), v případě potřeby budou hledány způsoby upravení kapacity.  
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Terénní sociální rehabilitaci bude nadále poskytovat MESADA. Služba 
bude obsahovat následující prvky: 
- vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace 
- sestavení osobního profilu uživatele,  
- sestavení individuálního plánu,  
- nácvik dovedností stanovených v individuálním plánu   
- vyhledávání a vytváření pracovního místa,  
- podpora při hledání podporovaného, chráněného či jiného bydlení, 
- podpora při hledání vhodných vzdělávacích aktivit 
- podpora při dojednávání pracovních podmínek a při vyřizování formalit 
spojených s nástupem do zaměstnání uživateli služby i jeho zaměstnavateli,  
- poradenské služby  
Kapacita  cca 15 klientů v Prachaticích – terén. 

Realizátor STROOM DUB o.p.s., MESADA 
Spoluprac. subjekt Úřad práce Prachatice 
Rozpočet 620.000,-/rok MESADA 

1.800.000,-/rok  STROOM DUB o.p.s. 
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram trvale 
Výstup trvalá dostupnost sociální rehabilitace – kapacita pobytové služby cca 12 

klientů, kapacita terénní služby cca 15 klientů           
 
 
 
AKTIVITA:  Rozvoj rané pé če pro děti se ZP      
 
Popis projektu Na Prachaticku bude zachována nabídka rané péče pro děti se smyslovým 

a kombinovaným postižením. Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
zajistí realizaci individuálního plánu podpory rodiny klientů (aktivizace       
a informování rodičů, doprovázení do zdravotnických zařízení a na úřady, 
poradenství, instruktáž rodičů v oblasti rozvíjení schopností dítěte atd.)       
a realizaci individuálního plánu podpory vývoje dítěte klientské rodiny 
(stimulace zraku a zrakový trénink, podpora psychomotorického                  
a pohybového vývoje, podpora smyslové integrace, podpora komunikace   
a rozvoje sociálních dovedností).  
Azylový dům Rybka v Husinci zřídí nový typ rané služby, zaměřený na 
pomoc dětem s dalšími typy zdravotních postižení. Projekt zřízení služby 
je řešen v prioritě Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku..   

Realizátor Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
Azylový dům Rybka v Husinci 

Spoluprac. subjekt ostatní poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, obce 
Rozpočet doplnit 
Předpokládané zdroje doplnit 
Časový harmonogram udržení stávají služby - trvale 

zřízení nové služby - 2008 
Výstup dostupná služba rané péče pro děti se zdravotním postižením 
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AKTIVITA:  Vybudování chrán ěného bydlení pro osoby se ZP v seniorském věku          
  
Popis projektu Hledání možností zřízení chráněného bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením v seniorském věku. Cílem je zřídit vhodnou službu pro osoby, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, věku 
nebo chronického onemocnění. Situace těchto osob vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost, ale 
nepotřebují zatím pobytovou službu typu domov pro seniory, která je 
určená pro osoby, jimž jejich situace již nedovoluje žít ve vlastním 
domácím prostředí. Služba chráněné bydlení umožňuje těmto osobám 
relativně samostatný život v běžném domácím prostředí. Chráněné bydlení 
má formu skupinového nebo individuálního bydlení v bytech 
spravovaných poskytovatelem sociálních služeb.      
Záměrem je vybudování  zařízení s jednopokojovýmia dvoupokojovými 
byty s kapacitou 50 bytů (45 jednopokojových a 5 dvoupokojových pro 
manželské dvojice), které bude stavebně navazovat na Domov seniorů 
Mistra Křišťana,  nebo formou domků (jeden pro 5-6 uživatelů). 

Realizátor např. Ledax o.p.s., Jihočeský kraj  
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace 
Časový harmonogram příprava studie - 2008 
Výstup vytvořené podmínky pro zřízení chráněného bydlení 
 
  
 
Opatření 4 - Podpora návaznosti sociálních služeb a zdravotní péče 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE :  
V regionu je zajištěna domácí ošetřovatelská péče – poskytuje jí Oblastní charita Vimperk                
a geriatrické sestry. V Prachaticích je léčebna dlouhodobě nemocných (současná kapacita 25 míst 
v třílůžkových pokojích), kterou provozuje Nemocnice Prachatice.Ve městě je dostupná pobytová 
hospicová péče (30 odborně specializovaných hospicových lůžek v Hospic sv.Jana.N.Neumanna), 
je zájem i o hospic terénní. Tyto zdravotní služby se navzájem doplňují se službami sociálními.  
 
AKTIVITY: 
•  Poskytování ošetřovatelské péče                
•  Zachování léčebny dlouhodobě nemocných   
•  Udržení a rozšíření hospicové péče    
 
 
AKTIVITA:   Poskytování ošetřovatelské péče                      
 
Popis projektu Město Prachatice bude podporovat poskytování ošetřovatelské péče. 

Služba bude poskytována  osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, nemoci či zdravotního postižení. Služba umožňuje takto 
znevýhodněným lidem setrvání v přirozeném sociálním prostředí a plní 
důležité poslání v oblasti prevence zhoršení zdravotního stavu, 
závažnějších onemocnění, či hospitalizace. Je vhodným doplněním 
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pečovatelské služby. Je poskytována zkušenými zdravotními sestrami 
s příslušnou registrací a odbornou praxí. Služba bude i nadále dostupná 7 
dní v týdnu, včetně svátků, 24 hodin denně. Bude udržena současná 
kapacita služby  v případě zvýšeného zájmu bude kapacita navýšena. 

Realizátor Oblastní charita Vimperk, soukromé geriatrické sestry, případně další 
subjekty 

Spoluprac. subjekt lékaři 
Rozpočet neurčen 
Předpokládané zdroje zdravotní pojišťovny 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupná ošetřovatelská péče pro občany Prachatic a regionu 
 
  
 
AKTIVITA:  Zachování lé čebny dlouhodobě nemocných             
 
Popis projektu Podpora zachování léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) – občané 

města mají zájem o udržení léčebny dlouhodobě nemocných, město tento 
zájem podporuje. Náplní činnosti LDN je poskytování léčebné, 
ošetřovatelské a rehabilitační péče u osob trpících déletrvajícími nemocemi 
a zejména nemocemi geriatrickými. Pacienti v LDN získávají určitý stupeň 
soběstačnosti, to snižuje jejich závislost na sociálních službách. V LDN 
bude dostupná pomoc sociální pracovnice, která pomůže se zajištěním 
budoucí existence klienta, zajistí přechod do jiného zařízení nebo 
zprostředkuje sociální službu.    

Realizátor Nemocnice Prachatice 
Spoluprac. subjekt město Prachatice, lékaři, poskytovatelé sociálních služeb  
Rozpočet neurčen 
Předpokládané zdroje zdravotní pojišťovny 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupná LDN pro občany  Prachatic a regionu 
 
  
 
AKTIVITA:  Udržení a rozší ření hospicové péče           
 
Popis projektu Město  Prachaticích, Hospic sv.Jana.N.Neumanna a další subjekty budou 

podporovat udržení a rozvoj hospicové péče v Prachaticích. V hospicu jsou 
využívány poznatky paliativní medicíny, systém poskytovaných služeb 
podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných lidí. Je praktikován 
celostní přístup k nemocnému, je zajištěn kompletní ošetřovatelský, 
psychologický, sociální a duchovní komfort pro pacienty v terminální fázi 
jejich onemocnění. Hospic je určen pro pacienty zcelé České republiky, 
pro lidi z prachatického regionu je výhodou jeho dostupnost. Budou 
hledány možnosti zřízení terénní hospicové péče (mobilní hospic).  

Realizátor občanské sdružení Hospic sv.Jana.N.Neumanna 
Spoluprac. subjekt město  Prachatice, obce, poskytovatelé sociálních služeb 
Rozpočet 15.000.000,-/rok 
Předpokládané zdroje zdravotní pojišťovny, platby klientů, dárci a sponzoři 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupná hospicová péče pro občany Prachatic a regionu 
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Opatření 5 - Podpora aktivního života lidí se ZP 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích fungují různé organizace, které umožňují osobám se ZP zapojení do společenství 
ostatních lidí a plnohodnotný aktivní život. Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů je 
vhodným místem pro setkávání lidí, pro pořádání vzdělávacích a kulturních programů, pro práci 
klubů a svazů sdružujících lidi s handicapem. V regionu jsou chráněné dílny (v okresu Prachatice je 
v 11 chráněných dílnách 299 dotovaných pracovních míst , na 1 obyvatele nejvyšší počet v ČR). Je 
zajištěna i vysoká nabídka pracovních rehabilitací a úřad práce nabízí osobám se ZP možnost 
rekvalifikace. Různé organizace pořádají rekondiční pobyty pro osoby se ZP, Asociace rodičů a 
přátel ZP dětí provozuje Klub zdravotně postižených.  
 
AKTIVITY: 
•   Činnost organizací sdružující osoby se ZP                   
•   Zajištění vzdělávacích programů pro osoby se ZP    
•   Provoz Komunitního centra zdravotně postižených a seniorů  
•   Činnost poradního sboru zdravotně postižených a seniorů 
•   Pomoc lidem se zdravotním postižením při uplatnění se na trhu práce 
  
  
 
AKTIVITA:   Činnost organizací sdružující osoby se ZP                   
 
Popis projektu V Prachaticích budou nadále podporovány služby a aktivity pro osoby se 

ZP, jedná se zejména o osoby se smyslovým (sluchovým a zrakovým), 
tělesným, vnitřním (včetně diabetiků) a mentální postižením. 
Organizace sdružující osoby se ZP budou spolupracovat a budou  
připravovat aktivity: 
- v oblasti vzdělávání (kurzy odezírání, kurzy základů znakové řeči, 
základy reflexní terapie, kurzy základů práce na PC, kurzy orientace 
v prostoru, přednášky o bezpečnosti občanů) 
 - v oblasti volného času (besedy o zahradnictví, bylinkách, aranžování 
květin, přednášky o zdravotní a sociální tématice) 
- v oblasti pohybových aktivit (cvičení, plavání, vycházky atd.) 
- v oblasti kulturního vyžití (návštěvy divadel, divadelních představení, 
koncertů a dalších kulturních aktivit) 
- v oblasti cestování (tematické pobytové zájezdy a jednodenní výlety) 
- v oblasti zdraví a zdravého životního stylu (měření krevního tlaku, cukru 
v krvi, neuropatie, ukázky zdravého živ.  stylu a alternativní medicíny) 
- rekondiční pobyty (tuzemské i zahraniční) 
- humanitární sbírky a benefiční koncerty 
- 5 dní pro neziskový sektor, Pochod proti diabetu, Běh Terryho Foxe, Dny 
zdraví 
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR bude trvale zajišťovat 
dostupnost specifického poradenství pro osoby se sluchovým postižením   
a bude pomáhat při orientaci v kompenzačních pomůckách (ušní tvarovky, 
dveřní zvon, zesilovací zařízení, vibrační světelné budíky atd.) a tyto 
pomůcky bude v případě potřeby půjčovat na vyzkoušení. 
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Realizátor Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR  
Oblastní pobočka sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR 
Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR 
Územní organizace Svazu diabetiků v ČR 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – Klub zdravotně 
postižených  
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
a další organizace 

Spoluprac. subjekt lékaři 
Rozpočet   
Předpokládané zdroje   
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupné služby pro osoby se smyslovým postižením 
 
 
 
AKTIVITA: Zajišt ění vzdělávacích programů pro osoby se ZP                             
 
Popis projektu Poskytovatelé služeb a nestátní neziskové organizace budou realizovat  

vzdělávací programy pro lidi se ZP, které pomohou k začlenění osob 
s handicapem do společnosti a k jejich uplatnění se na trhu práce. Půjde 
zejména o zajištění programů výuky počítačové a jazykové gramotnosti 
pro osoby se zdravotním postižením a pro rodinné příslušníky, kteří o 
postižené osoby pečují. Lidé se zdravotním handicapem jsou omezeni na 
trhu práce, některé pracovní činnosti nemohou vykonávat. Proto je 
důležité, aby handicap vyrovnávali dovednostmi. Mezi základní 
dovednosti patří ovládání moderní techniky ( PC) a informačních 
technologií (Internet).    

Realizátor poskytovatelé služeb a nestátní neziskové organizace 
Spoluprac. subjekt svazy a kluby sdružující osoby se ZP 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje MPSV, MŠMT, Jihočeský kraj, město Prachatice, nadace 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost vzdělávacích programů pro osoby se ZP   
  
 
 
AKTIVITA: Provoz Komunitního centra zdravotn ě postižených a seniorů                 
 
Popis projektu Trvalé zajištění dostupnosti bezbariérových prostor sloužících jako 

informační místo a společenské zázemí pro osoby se zdravotním 
postižením, seniory, rodinné příslušníky atd. V Prachaticích bude nadále 
fungovat stávající „Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů“. 
Bude využívané pro zajištění větší informovanosti (přednášky, besedy, 
kurzy,...) a pro organizované (činnost klubů a svazů) i neorganizované 
setkávání osob se ZP a seniorů.    

Realizátor Město Prachatice, organizace, svazy, kluby 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet doplnit 
Předpokládané zdroje Město Prachatice, Jihočeský kraj, MPSV, ESF 
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Časový harmonogram trvale 
Výstup prostory pro aktivity osob se ZP a seniorů – udržení stávajícího centra, 

vytvoření dalšího. 
 
 
AKTIVITA:   Činnost poradního sboru zdravotně postižených a seniorů 
 
Popis projektu Město Prachatice bude trvale podporovat činnost Poradního sboru 

zdravotně postižených a seniorů a bude tuto činnost koordinovat. Zástupci 
organizací a svazů sdružujících osoby se ZP a seniory budou poradnímu 
sboru dodávat podklady pro jednání (náměty a připomínky ke zlepšení 
kvality života). Výstupy z jednání budou předávány organizacím, radě 
města  a pod. 

Realizátor město Prachatice 
Spoluprac. subjekt organizace a instituce zabývající se problematikou osob se ZP a seniorů 
Rozpočet neurčen 
Předpokládané zdroje z rozpočtu města 
Časový harmonogram trvale, jednání sboru 1x za měsíc 
Výstup pravidelný sběr a projednání námětů občanů 
 
 
AKTIVITA:  Pomoc lidem se zdravotním postižením při uplatnění se na trhu práce 
 
Popis projektu Úřad práce Prachatice: 

- bude dotovat pracovní místa pro osoby se ZP (aktivní politika 
zaměstnanosti  cca 35% z rozpočtu na osoby se ZP) 
- bude podporovat pracovní rehabilitaci osob se ZP (pracovní skupina při 
ÚP, která zpracovává plán pracovní rehabilitace pro každého uchazeče) 
- bude podporovat provoz chráněných dílen 
- bude organizovat poradenský program typu JOB CLUB HELP (podpora 
fyzických osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením 
- zapojí se do projektů pro osoby se ZP v rámci ESF 
MESADA: 
V Prachaticích bude nadále zajištěn komplex služeb, který pomáhá lidem 
se zdravotním postižením najít a udržet místo na otevřeném trhu práce. 
Službu podporovaného zaměstnávání zajistí MESADA a služba bude 
nadále určena pro osoby, které potřebují podporu nejen k získání 
pracovního místa, ale i k jeho udržení Podpora bude poskytována 
především lidem s mentálním postižením, ale také lidem se smyslovým, 
fyzickým, psychickým postižením. Součástí podpory bude v případě 
potřeby i pracovní asistence – asistent může s uživatelem služby chodit na 
pracoviště a pomáhat mu se zvládnutím pracovních dovedností a návyků. 

Realizátor Úřad práce Prachatice, MESADA 
Spoluprac. subjekt obce, poskytovatelé sociálních služeb, školy 
Rozpočet   
Předpokládané zdroje dotace, granty  
Časový harmonogram trvale 
Výstup zaměstnanost osob se ZP 
 
 
 



 50 

 
Opatření 6 -  Odstraňování architektonických a komunikačních bariér 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Volný pohyb je základní podmínkou aktivního zapojení člověka do života společnosti, jde               
o naplnění práva na svobodu pohybu a získávání informací. Proto město Prachatice dlouhodobě 
podporuje odstraňování architektonických a komunikačních bariér, které znesnadňují život lidem se 
zdravotním postižením a seniorům. Cílem je tento trend zachovat v odstraňování bariér pokračovat. 
 
AKTIVITY: 
•  Pokračování projektu Bezbariérové město   
•  Řešení dopravy ve městě     
 
  
 
AKTIVITA:  Pokračování projektu Prachatice - město bez bariér 
 
Popis projektu Pokračování projektu Prachatice - město bez bariér, cílem je vytvoření 

ucelené trasy bez bariér ve městě. Odstranění bariér v ulicích Národní, 
Šnečí, Žižkova. Vybudování bezbariérového hřiště. Propojení částí města 
(Štěpánčin park atd.).  

Realizátor město Prachatice 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet 1.000.000,-    
Předpokládané zdroje město (35%), Státní fond dopravní infrastruktury (65 %) 
Časový harmonogram 2008 
Výstup bezbariérové hřiště, bariérové ulice a prostranství  
 
  
 
AKTIVITA:  Řešení dopravy ve městě                
 
Popis projektu Organizace sdružující osoby se ZP a seniory (svazy, sdružení) společně 

zpracují efektivní návrh řešení místní hromadné dopravy ve městě. Návrh 
bude obsahovat trasy autobusu (mikrobusu) a časy jízd (dny, hodiny). 
Návrh bude vycházet z aktuálního průzkumu mezi občany (ke spolupráci 
na průzkumu organizace budou přizváni studenti VOŠ sociální) a bude 
konsenzem jednotlivých organizací. Návrh bude předložen k projednání do 
Poradního sboru zdravotně postižených a seniorů. Sbor zhodnotí efektivitu 
návrhu, následně bude návrh předložen k projednání do rady města.  

Realizátor organizace sdružující osoby se ZP a seniory  
Spoluprac. subjekt VOŠ sociální, město Prachatice 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram září 2008 
Výstup koncept studie řešení veřejné dopravy ve městě 
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3.4.3 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi – Prachatice 
 
 
 
Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích je zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Dominika 
Savia. Zařízení může v ojedinělých případech  ubytovat i muže s dětmi (pokud splňují podmínku 
trvalého bydliště v okrese Prachatice). Azylové bydlení pro manželské či partnerské dvojice s dětmi 
je dostupné v Azylovém domě Rybka v Husinci (priorita Rozvoj soc. služeb na Vlachovobřezsku).  
Charitní domov sv. Dominika Savia je umístěn na okraji města v areálu bývalých kasáren, přesto se 
nachází nedaleko centra města, kde je veškerá občanská vybavenost (obchody, úřady, lékaři, školy, 
školky...). V areálu zařízení je zahrada, kde se připravuje vybudování dětského hřiště. V budově je 
celkem 7 pokojů pro uživatele (kapacita 7 matek a max. 16 dětí), společenská místnost, kuchyně, 
koupelna, sušárna a místnost s dětským mycím koutem a pračkou. Kapacita zařízení je využitá.   
 
AKTIVITY: 
•  Udržení azylového bydlení pro matky (otce) s dětmi 
•  Zkvalitnění služeb v azylovém domě sv. Dominika Savia 
 
  
 
AKTIVITA:  Udržení azylového bydlení pro matky s dětmi    
 
Popis projektu Farní charita Prachatice  bude nadále zajišťovat přechodné ubytování pro 

matky s dětmi  v Azylovém domě sv. Dominika Savia. Standardně budou 
poskytovány tyto služby:    
- ubytování v samostatném pokoji, který je vybaven základním nábytkem 
(doba 3 měsíce s možností prodloužení smlouvy na dobu max. 6 měsíců) 
- podmínky pro přípravu stravy   
- sociálně-právní poradenství – např. pomoc s vyřízením sociálních dávek  
a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. 
- podmínky pro osobní hygienu   
- podmínky pro praní a sušení prádla   
V rámci uplatňování práv a oprávněných zájmů budou pracovníci trvale 
podporovat hledání řešení aktuální situace uživatele s ohledem na jeho 
možnosti. V případě potřeby pomohou zprostředkovat kontakt s odbor. 
pracovišti (školy, lékaři, úřady apod.). Budou se realizovat aktivity 
zaměřené na výchovnou a vzdělávací činnost. Pro uživatele azyl. domu 
bude dostupná i skupinová terapie.   

Realizátor Farní charita Prachatice   
Spoluprac. subjekt město Prachatice, ostatní poskytovatelé služeb 
Rozpočet zajištění služby - 2.000.000,-/rok 
Předpokládané zdroje MPSV ČR, JčKraj, příjmy od uživatelů služeb, dary, sbírky, příspěvky 
Časový harmonogram trvale 
Výstup azylové bydlení pro 7 matek a 16 dětí 
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AKTIVITA: Úprava areálu a budovy Azylového domu sv. Dominika Savia      
 
Popis projektu Úprava areálu a budovy:   

- zřízení dětského hřiště v areálu - hřiště bude sloužit jako přirozené 
prostředí pro reintegraci dětí z azylového zařízení mezi ostatní děti z okolí 
- oprava střechy, fasáda a výměna oken - opravy zajistí další fungování 
budovy. 
Farní charita Prachatice bude jednat s městem Prachatice  o možnostech 
získání potřebných finančních prostředků na nutné opravy.   

Realizátor Farní charita Prachatice 
Spoluprac. subjekt město Prachatice 
Rozpočet zřízení dětského hřiště - 500.000,- Kč 

zprava střechy, fasáda a výměna oken - 900.000,-Kč 
Předpokládané zdroje dotace, granty, dary 
Časový harmonogram zřízení dětského hřiště - 2007/2008 

zprava střechy, fasáda a výměna oken - 2009/2010 
Výstup vybudované dětské hřiště, realizované opravy budovy  
    
 
Opatření 2 – Řešení rodinných a výchovných problémů   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 V Prachaticích funguje Středisko výchovné péče Spirála (Detašované pracoviště Dětského 
diagnostického ústavu Homole), které poskytuje odbornou pomoc při řešení rodinných                        
a výchovných problémů. O služby střediska je zájem, využívají je rodiče, učitelé, vychovatelé atd. 
V Prachaticích je dostupná také probační a mediační služba, veřejnost ale není dostatečně 
informovaná o významu využití mediace při řešení rodinných problémů. Sociálně právní ochranu 
dětí zajišťuje nejen městský úřad, ale i nezisková organizace Prevent.      
 
AKTIVITY: 
•   Podpora Střediska výchovné péče Spirála  
•   Informovanost o mediaci jako způsobu  řešení konfliktů 
•   Výkon sociálně právní ochrany dětí  
      
 
AKTIVITA:   Podpora St řediska výchovné péče Spirála  
     
Popis projektu Podpora udržení činnosti Střediska výchovné péče Spirála, zvýšení počtu 

pracovníků. Cílem je zajistit trvalou dostupnost preventivní výchovné péče 
a psychologické pomoci dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch 
chování a s negativními prvky v sociálním vývoji. Péče je zaměřena na 
odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku 
dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním 
vývoji žáků, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy, 
nebo uložení ochranné výchovy. Je potřeba zvýšit počet pracovníků 
střediska tak, aby péče pokrývala zájem klientů. Fungování střediska bude 
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nadále finančně podporováno městem (prostory zdarma).  
Realizátor Dětský diagnostický ústavu Homole  
Spoluprac. subjekt město Prachatice 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje z rozpočtu zřizovatele 
Časový harmonogram trvale 
Výstup fungování Střediska výchovné péče, dostupnost odborné pomoci 
 
 
 
AKTIVITA:  Informovanost o mediaci jako zp ůsobu  řešení konfliktů 
 
Popis projektu Předávání informací o možnostech využití mediace jako způsobu řešení   

rodinných a občanských sporů mimosoudní cestou. Probační a mediační 
služba nabízí zprostředkování mimosoudního řešení konfliktu spojeného   
s trestním stíháním a vytváří podmínky pro uplatnění alternativních trestů. 
Pomáhá hledat přijatelná řešení dané situace urovnat vzájemné vztahy       
s vědomím zájmů a potřeb pachatele, oběti a společnosti. Mediace lze 
využít jako prevence dlouhodobých sporů a možnost řešení konfliktu   
mimosoudní cestou.  

Realizátor Asociace mediátorů ČR, akreditovaní mediátoři, v trestní justici Probační   
a mediační služba ČR    

Spoluprac. subjekt úřady, organizace   
Rozpočet poskytovatelé soc. služeb, úřady a instituce   
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram trvale 
Výstup zlepšení informovanosti o mediaci  a Probační a mediační službě jako 

státní instituci poskytující mediaci v trestní justici.  
 
 
 
AKTIVITA:   Výkon sociáln ě právní ochrany dětí    
 
Popis projektu Zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí. Ochranu bude vedle 

Městského úřadu Prachatice vykonávat  i  nezisková organizace Občanské 
sdružení Prevent. Úkolem  sociálně právní ochrany dětí  je zajistit: 
- ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu  
- ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění  
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny 
Plnění úkolů oddělení vyplývá především ze zákona o rodině, zákona        
o sociálně právní ochraně dětí a zákona o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže.  

Realizátor Městský úřad Prachatice, občanské sdružení Prevent    
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet -  
Předpokládané zdroje státní rozpočet, dotace, granty, MPSV 
Časový harmonogram trvale 
Výstup kvalitní zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí 
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Opatření 3 – Podpora mladých lidí bez bydlení a zaměstnání 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Někteří mladí lidé jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu absence rodinného zázemí nebo 
ztíženými podmínkami při uplatňování se na trhu práce. Pomoc těmto dvěma skupinám nabízí 
tranzitní program MESADY a Dům na půli cesty Vitějovice (doprovodná služba, která supluje 
službu sociální).      
 
AKTIVITY: 
•   Pomoc při uplatnění mladých lidí se zdravotním  postižením  na trhu práce        
•   Dostupnost domu na půl cesty 
 
 
 
AKTIVITA: Pomoc p ři uplatnění mladých lidí se zdravotním  postižením  na trhu práce        
 
Popis projektu Informování škol o možnosti využití tranzitních programů MESADY.  

Program je určen pro žáky posledních ročníků ZŠ a učilišť, pomáhá jim   
při hledání vhodného zaměstnání. MESADA bude zajišťovat setkávání 
s rodiči a pedagogy a  bude je informovat o možnostech využití programu. 
Cílem je zajistit dostupnost programu všem mladým lidem, u kterých se 
předpokládají problémy při hledání uplatnění na trhu práce (absolventi 
zvláštních škol atd.).   

Realizátor MESADA 
Spoluprac. subjekt školy, učiliště 
Rozpočet   
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram 2008 
Výstup informovanost o tranzitním programu MESADY 
 
 
 
AKTIVITA: Dostupnost  domu na p ůl cesty     
 
Popis projektu Město Prachatice bude podporovat dostupnost vhodného bydlení pro 

mladé lidi bez rodinného zázemí. Cílem je zajistit zázemí pro osoby do 26 
let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro 
péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochranné léčby. V současné době je služba zajištěna 
v Domě na půl cesty ve Vitějovicích, celková kapacita 5 lidí. Mladí lidé 
zde získávají základní pracovní návyky, snaží se najít a udržet si práci, učí 
se vést domácnost a hospodařit s penězi.   

Realizátor Dům na půli cesty ve Vitějovicích , případně jiný poskytovatel 
Spoluprac. subjekt Město Prachatice, obce 
Rozpočet - 
Předpokládané zdroje (dotace) MPSV, krajský úřad 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost služby domy na půl cesty, kapacita dle aktuální potřeby  
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Opatření 4 – Prevence sociálně patologických jevů         
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích funguje program Phénix (zajišťuje o.s. Společnost pro poskytování psychosociální 
pomoci občanům), který poskytuje komplexní primární prevenci na školách. Program se 
prostřednictvím interaktivních besed snaží zamezit vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů 
(např. zneužívání omamných a psychotropních látek). Zaměřuje se i na rozvoj sociálních 
dovedností, zdraví a životní styl.  Omezit vliv sociálně patologických jevů pomáhá také program 
Jóga v denním životě, aktivity sdružení Lungo Drom a aktivity, které jsou určené pro žáky speciální 
základní školy Zlatá stezka. Městský úřad Prachatice realizuje ve spolupráci s pedagogicko- 
psychologickou poradnou PEER program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů u žáků 
II. stupně ZŠ. Nízkoprahové centrum volného času Céčko nabízí vhodné využití volného času 
dětem  a mládeži do 15 let. Chybí nízkoprahové zařízení pro mládež nad 15 let, které by na činnost 
Céčka navazovalo.    
 
AKTIVITY: 
•   Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti     
•   Zřízení nízkoprahového  zařízení pro mládež  
•   Udržení preventivních programů   
•   Podpora Pedagogicko – psychologické poradny v Prachaticích     
•   Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
•   Vzdělávání chův a denních matek 
 
 
AKTIVITA:   Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti            
 
Popis projektu Udržení a rozvoj Nízkoprahového centra volného času Céčko. Cílem je 

zachovat nízkoprahovost zařízení, dobrovolnost zapojení do programu, 
zachování anonymity, služby zdarma.     
Volnočasové aktivity: práce s PC a internetem, stolní fotbal, ping-pong, 
kulečník, šipky, míče – fotbal, zapojení do programu na každý den, 
tématicky daný měsíční programy. Záměrem je rozšíření aktivit, zajištění 
víkendových a prázdninových programů, vytvoření informačního centra 
pro děti (souhrnné informace o tom, co se děje ve městě). Informace může 
podávat dobrovolník – student.   
Města Prachatice bude zařízení finančně podporovat. Podmínkou je, že 
aktivity budou fungovat o prázdninách, víkendech, svátcích. 

Realizátor o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům 
Spoluprac. subjekt město Prachatice 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje dotace (MPSV, Jihočeský kraj), příspěvek města 
Časový harmonogram rozšíření aktivit 2008, provoz centra trvale  
Výstup dostupnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do 15 let, kapacita 

40 klientů/den 
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AKTIVITA: Z řízení nízkoprahového zařízení pro mládež  
   
Popis projektu Příprava projektu nízkoprahového klubu pro mládež, ve kterém budou 

trávit volný čas mladí lidé z Prachatic a okolí. Klub bude otevřený ve 
všední dny i o víkendu, budou v něm např. ping-pongové stoly, šipky, 
stolní fotbal a hi-fi věž, nealko-bar. Klub lze propojit s dalšími aktivitami, 
které by vycházely přímo z iniciativ jeho klientely (filmový klub, čajovna, 
víkendové pobyty, spolupráce na ochraně přírody – konkrétní akce, 
pořádání výstav, koncertů, hapeningů, divadelních představení apod.). Na 
tuto službu pak může být napojen terénní program pro mládež ohroženou 
sociálním vyloučením.  

Realizátor  o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům, další 
poskytovatelé soc. služeb a organizace, město Prachatice, Vyšší odborná 
škola sociální 

Spoluprac. subjekt školy  
Rozpočet příprava projektu cca 100 000,-    
Předpokládané zdroje dotace, granty 
Časový harmonogram 2008 
Výstup projekt nízkoprahového zařízení pro mládež 
 
 
AKTIVITA:    Udržení preventivních programů     
 
Popis projektu Udržení a rozvoj programů prevence sociálně patologických jevů, 

zaměřených na různé cílové skupiny:             
Phénix (programy pro žáky základních a středních škol, učilišť), PEER 
program, Jóga v denním životě (programy pro malé děti a jejich rodiče, 
programy pro žáky základních a středních škol),  Lungo Drom (programy 
pro romské děti), speciální ZŠ Zlatá stezka (programy pro žáky speciální 
školy).   
 
Phénix –  besedy ve školách, zapojení žáků jako aktérů programu. 
Zaměřeno na problematiku užívání legálních i nelegálních návykových 
látek a dalších sociálně patologických jevů, na schopnost čelit sociálnímu 
tlaku vrstevníků,  komunikativní dovednosti, posilování sebevědomí, 
možnosti efektivního řešení problémů. Besedy realizovány ve škole (ve 
třídě) v rozsahu 1, 2 či 4 vyučovacích hodin 2 lektory, určeny maximálně 
pro 25 žáků z důvodu snahy o vzájemnou interakci lektorů se skupinou      
a ve skupině.   
 
PEER program – „Péeři“ (dobrovolníci – proškolení studenti gymnázia      
a pedagogické školy) oslovují žáky ZŠ besedují s nimi o nebezpečí 
požívání alkoholu, kouření atd. 

Jóga v denním životě – trvalá nabídka aktivit pro děti předškolního              
i školního věku a  pro žáky základních a středních škol, aktivity zaměřeny i 
morální rozvoj, cílem je naučit děti rozeznávat dobro a zlo (děti nemají 
dostatečnou schopnost rozeznat dobré a špatné, dospělí jim to často neumí 
zprostředkovat). 
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Lungo Drom – kroužky pro romské děti v domě dětí a mládeže. Tanečky, 
zpěv, učení se smysluplnému využívání volného času, integrace romských 
dětí do většinové společnosti. 
 
Speciální ZŠ Zlatá stezka – programy a volnočasové aktivity zaměřené na 
prevenci sociálně patologických jevů u dětí s handicapem, speciální 
programy mají význam hlavně proto, že pro cílovou skupinu je většina 
běžných programů a aktivit nevhodná nebo nedostupná.  
 
Cílem je udržet programy a zajistit podporu programů prevence ze strany 
státu („volání“ na vyšší úrovně – kraj, ministerstva). Prevence pomáhá 
ušetřit peníze na následných službách, které již řeší krizové situace.  

Realizátor o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům, 
občanské sdružení Lungo Drom, ZŠ Zlatá stezka, sdružení Jóga v denním 
životě 

Spoluprac. subjekt město Prachatice 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje dotace, granty,  příspěvky 
Časový harmonogram trvale 
Výstup programy prevence sociálně patologických jevů zaměřené na různé cílové 

skupiny             
 
 
 
AKTIVITA: Podpora Pedagogicko – psychologické poradny               
 
Popis projektu Podpora udržení činnosti Pedagogicko – psychologické poradny. Cílem je 

zajistit trvalé poskytování pedagogicko psychologické pomoci dětem, 
rodičům dětí a pedagogickým pracovníkům se zaměřením na optimalizaci 
vzdělávacího procesu, rozvoje osobnosti, na řešení obtíží ve školní práci, 
výchově a vývoji dětí a mládeže. Činnost poradny se zaměřuje na práci  
s dětmi a žáky předškolních zařízení, škol a školských zařízení ve věku od 
3 let do ukončení středního (vyššího odborného) vzdělání a s jejich rodiči.    
Poradna také pomáhá při rozvoji pedagogicko-psychologických 
kompetencí učitelů.   

Realizátor Pedagogicko – psychologická poradna Č. Budějovice, prac.  Prachatice 
Spoluprac. subjekt Město Prachatice 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje z rozpočtu Pedagogicko – psychologická poradny České Budějovice 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupné pedagogicko - psychologické poradenství 
 
 
 
AKTIVITA: Z řízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi         
 
Popis projektu Hledání možností zřízení sociálně aktivizačních služeb pro děti. 

Poskytovatelé sociálních služeb a město Prachatice budou hledat vhodné 
možnosti zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi     
v nevýhodné sociální situaci. Jedná se o služby poskytované terénní nebo 
ambulantní formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen 
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v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje.      

Realizátor poskytovatelé sociálních služeb 
Spoluprac. subjekt město Prachatice 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram 2008 
Výstup vytvořené podmínky pro zřízení služby 
 
 
 
AKTIVITA: Vzd ělávání chův a denních matek 
 
Popis projektu Realizace programu“ Profesionální chůva a denní matka“. Obsah 

vzdělávacího programu je zvolen tak, aby chůvy byly po absolvování 
vzdělávacího programu schopny poskytovat služby na profesionální 
úrovni, na základe individuálních potřeb klientů. Budoucí chůvy budou 
proškoleny např. v oblastech vývojové psychologie, výživy, výchovných 
směrů, první pomoci, platné legislativy atd. 
Vydání příručky „Profesionální chůva a denní matka 08“.   

Realizátor Realizátor Společnost sociálních pracovníků České republiky, DUPY 
DUB, o.s., Rodičovský institut, o.s.  

Spoluprac. subjekt město Prachatice, obce 
Rozpočet 1.000.000,- 
Předpokládané zdroje ESF, Jihočeský kraj, granty, dotace, Úřad práce 
Časový harmonogram 2008- 2009  
Výstup 30 vyškolených lidí 

dostupná služba hlídání dětí ve věku 0- 6 let 
 
 
 
Opatření 5 – Udržení volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi  
          
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Mateřské centrum Sluníčko a kluby maminek v knihovně a domě dětí a mládeže sdružují desítky 
rodičů a jejich malých dětí. Umožňují jim vyjít ze sociální izolace a zapojit se do vhodných 
volnočasových aktivit. Cílem je udržení stávajících center a klubů a podpora vzniku nových.   
 
AKTIVITY: 
•   Rozvoj mateřských center       
•   Udržení činnosti klubů maminek (knihovna, DDM, Jóga v denním životě)  
 
 
 
AKTIVITA:  Rozvoj mate řských center              
 
Popis projektu Podpora udržení činnosti Mateřského centra Sluníčko, podpora vzniku 

dalších center. Cílem je zajistit dostatečnou nabídku aktivit, která umožní 
rodičům na mateřské dovolené dostat se z izolace, do které se dostávají 
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díky celodenní péči o dítě. Dětem mateřské centrum nabízí přirozené 
společenství vrstevníků, hry a rozvoj dovedností.  
Realizace projektu "informační kampaň o MC" - propagace, myšlenky, 
přednášky, poradenství, letáčky atd.)  

Realizátor  o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům, příp. 
další organizace 
Dupy Dub o.s. - projekt "informační kampaň o MC" 

Spoluprac. subjekt Město Prachatice  
Rozpočet činnost Mateřského centra Sluníčko – neurčeno 

projekt "informační kampaň o MC" - 69.000,-  
Předpokládané zdroje dotace, granty, dary, členské příspěvky, vlastní činnost, příspěvky města  
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost mateřských center, kapacita dle zájmu rodičů 

projekt "informační kampaň o MC"  -  obecné povědomí o činnosti MC, 
"základní manuál založení a vedení MC", vypracovana strategie pro 
venkovská MC, dostupnost mateřských center na území obce s rozšířenou 
působností Prachatice 

 
 
 
AKTIVITA:  Udržení činnosti klubů maminek (knihovna, DDM, Jóga v denním životě)          
 
Popis projektu Podpora udržení činnosti klubů maminek v městské knihovně a v domě 

dětí a mládeže (Klubíčko, Duhová školička,Tvořivá dílna pro maminky)      
a podpora činnosti Jógy v denním životě (klub maminek s dětmi). Jde        
o vhodné doplnění mateřských center. Kluby napomáhají snižovat 
nebezpečí sociálního vyloučení rodičů malých dětí. Dětem umožňují 
setkávání s dalšími dětmi stejného věku a rozvoj psychických i fyzických 
dovedností.    

Realizátor Městská knihovna Prachatice, Dům dětí a mládeže Prachatice 
Spoluprac. subjekt město Prachatice 
Rozpočet z celkových rozpočtů organizací 
Předpokládané zdroje z celkových rozpočtů organizací 
Časový harmonogram trvale 
Výstup pravidelné volnočasové aktivity  pro rodiče a malé děti  
 
 
 
Opatření 6 –  Udržení a rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež 
          
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích je dostatek volnočasových aktivit, které pomáhají chránit děti a mládež před sociálně  
patologickými jevy. Jsou to například kroužky ve školách, aktivity sportovních klubů, Junák atd. Ve 
městě jsou dětská hřiště, sportovní hřiště, aquapark. Volnočasové aktivity nabízí také Dům dětí        
a mládeže, vhodné aktivity pro trávení volného času má i městská knihovna. Město připravuje 
vybudování bezbariérového dětského hřiště.  
 
AKTIVITY: 
•    Vybudování bezbariérového hříště 
•    Udržení programů městské knihovny a domu dětí a mládeže 
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•    Udržení programů pro romské děti   
 
 
 
AKTIVITA:  Rozší ření hřišť, úprava  sportoviště         
 
Popis projektu Zajištění vhodných podmínek k vhodnému trávení volného času mládeže:  

- vybudování bezbariérového hřiště (bezbariérový vstup, bezbariérové 
hrací prvky – kolotoče atd., parkovací místa).    
- rozšíření sportoviště o hlediště pro diváky – rodiče 
- zajištění přípravy na vybudování centrálního hřiště (zpracování studie, 
hledání finančních zdrojů). 

Realizátor město Prachatice 
Spoluprac. subjekt     
Rozpočet  
Předpokládané zdroje dotace, granty, rozpočet města 
Časový harmonogram 2008 
Výstup bezbariérové hřiště, hlediště u sportoviště, studie centrálního hřiště 
 
 
 
AKTIVITA:  Udržení program ů v domě dětí a mládeže               
 
Popis projektu Trvalá nabídka volnočasových programů Domu dětí a mládeže Prachatice. 

Dům dětí a mládeže bude hledat podmínky pro udržení pravidelné zájmové 
činnosti (cca 70 zájmových útvarů a klubových činností), bude realizovat 
zájmové činnosti příležitostné, spontánní, kurzy, besedy a školení, služby 
školám, školským zařízením a široké veřejnosti, bude organizovat 
příměstské a pobytové tábory. Dům dětí a mládež se bude zaměřovat na 
prevence sociálně patologických jevů a na integraci handicapovaných do 
zájmové činnosti (Klub zdravotně postižené mládeže). 

Realizátor Dům dětí a mládeže Prachatice 
Spoluprac. subjekt město Prachatice, Základní školy města PT, základní školy okresu 

Prachatice, střední školy v Prachaticích, Mateřská škola Prachatice, Junák,   
Sportovní zařízení města, Spirála, Pedagogicko psycholog. Poradna atd.  

Rozpočet z běžného rozpočtu organizace 
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram trvale 
Výstup volnočasové aktivity pro různé skupiny dětí a mládeže  
 
 
 
AKTIVITA:  Udržení program ů v městské knihovně  
 
Popis projektu Městská knihovna Prachatice bude vedle běžné práce (půjčování knih atd.) 

trvale nabízet volnočasové aktivity pro děti. Zapojí se do programů 
určených pro různé cílové skupiny - děti se zdravotním postižením,  
romské děti, děti předškolního věku atd. Bude spolupracovat s nezisk. 
organizacemi a bude propagovat akce pro děti a mládež.                

Realizátor Městská knihovna Prachatice  
Spoluprac. subjekt neziskové organizace, školy 
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Rozpočet z běžného rozpočtu organizace 
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram trvale 
Výstup volnočasové aktivity pro různé skupiny dětí a mládeže  
 
 
 
AKTIVITA:  Udržení romské školi čky, získání prostor         
 
Popis projektu Udržení činnosti romské školičky, která prostřednictvím vhodných 

volnočasových aktivit připravuje romské děti na vstup do školy. Program 
2x týdně – hry,  základní návyky v chování, učení se českému jazyku. 
Zajištění prostor pro školičku - 2 menší třídy pro cvičení , hry a výuku.  

Realizátor Město Prachatice 
Spoluprac. subjekt Lungo Drom 
Rozpočet provoz školičky 50.000,-/rok 
Předpokládané zdroje dotace, rozpočet města 
Časový harmonogram fungování školičky - trvale 

zajištění prostor - 2008 
Výstup romská školička pro cca 5 dětí 
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3.4.4 PRIORITA: Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením – 
Prachatice 
 
 
Opatření 1 - Zajištění pomoci pro osoby bez přístřeší 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích je dostupné azylové bydlení pro matky s dětmi (řešeno v prioritě Rodiny s dětmi)      
i azylové bydlení pro jednotlivce. Dospělé bezdětné ženy mohou využít možnosti pobytu                 
v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi. Mužům jsou dostupná dvě zařízení 
poskytující azylové bydlení - Dům sv. Petra pro muže v Prachaticích  a  Dům sv. Petra pro muže 
v Záblatí. Dům sv. Petra pro muže v Prachaticích (kapacita 3 lůžka) poskytuje pobyt na přechodnou 
dobu (max. 14 dnů). Po vyřízení úředních formalit je uživatel umístěn do azylového domu v Záblatí 
u Prachatic (kapacita 10 lůžek). Zde je azylové bydlení poskytováno na dobu nutnou k vyřešení 
krizové životní situace (nejdéle na dobu 12 měsíců). Významnou aktivitou je pracovní terapie 
uživatelů (například práce u domácích zvířat, pomocné práce v lesnictví, zemědělství, stavebnictví 
apod.) s cílem obnovy pracovních návyků uživatelů a následného uplatnění na trhu práce. Všechna 
azylová zařízení spravuje Farní charita Prachatice. Záměrem je upravit kapacitu azylového bydlení 
pro muže úměrně k poptávce uživatelů (navýšení kapacity o 4 - 6 míst).  
 
AKTIVITY: 
•   Udržení azylového bydlení pro jednotlivce    
•   Rekonstrukce Azylového domu Sv. Petra (Záblatí) 
•   Hledání možností zřízení noční ubytovny nebo noclehárny 
  
 
 
AKTIVITA: Udržení azylového bydlení pro jednotlivce     
     
Popis projektu Zajištění udržení služby azylového bydlení. Farní charita Prachatice bude 

poskytovat azylové bydlení pro jednotlivce (dospělé muže nebo ženy bez 
přístřeší). Bezdětným ženám (které se neočekávaně ocitly bez domova 
nebo musely svůj domov opustit např. z důvodu domácího násilí) budou      
i nadále dostupná lůžka v Charitním domově sv. Dominika Savia pro 
matky s dětmi. Muži, kteří se vrátili z ústavní výchovy, z výkonu trestu 
nebo z psychiatrických léčeben a přišli o své rodinné zázemí budou mít  
možnost získat možnost pobytu v Domě sv. Petra. Služba zajistí ubytování, 
základní sociální poradenství, pomoc při zprostředkování zaměstnání          
a možnost přípravy teplé stravy. Součástí služeb v  Domě sv. Petra bude      
i nadále pracovní terapie uživatelů.   

Realizátor Farní charita Prachatice 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet azylové bydlení pro muže – 2.200.000,-/rok 

azylové bydlení pro ženy – neurčeno, z celkového rozpočtu  zařízení 
Předpokládané zdroje MPSV, ESF, granty, příspěvky od uživatelů, dary, sbírky 
Časový harmonogram trvale 
Výstup azylové bydlení pro bezdětné ženy (kapacita dle aktuálních možností 

zařízení určeného primárně pro matky s dětmi), azylové bydlení pro muže 
(minimální kapacita 13 míst).  
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AKTIVITA: Rekonstrukce Azylového domu Sv. Petra (Záblatí)   
 
Popis projektu Příprava rekonstrukce Azylového domu Sv. Petra v Záblatí, v souvislosti 

s rekonstrukcí navýšení kapacity azylového bydlení pro muže o 4 – 6 míst. 
Farní charita Prachatice zajistí zpracování návrhu rekonstrukce zařízení        
a rozšíření služby a bude hledat možnosti zajištění (finanční zdroje atd.) 
rekonstrukce. Cílem aktivity je zlepšení kvality poskytované služby 
a  zajištění kapacity úměrné poptávce uživatelů.  

Realizátor Farní charita Prachatice 
Spoluprac. subjekt vlastník objektu – biskupství ČB 
Rozpočet 2 500 000,- 
Předpokládané zdroje nadace, dary, granty, sbírky 
Časový harmonogram zpracování návrhu, příp. realizace rekonstrukce - 2008 
Výstup návrh rekonstrukce zařízení, zajištěné podmínky pro realizaci rekonstrukce 

a zvýšení kapacity zařízení 
 
 
 
AKTIVITA: Hledání možností z řízení noční ubytovny nebo noclehárny     
 
Popis projektu Město Prachatice a poskytovatelé sociálních služeb budou hledat možnosti 

zřízení noční ubytovny nebo noclehárny (zařízení s nočním provozem, 
cílovými skupinami jsou bezdomovci a osoby v krizi). Kapacita noční 
ubytovny v Prachaticích se předpokládá přibližně pro 5 mužů a 2 ženy 
odděleně. Plánovaný provoz je od 20:00 do 7:00 hod. Zařízení budou 
spravovat pověření pracovníci. Noční ubytovna (noclehárna) bude mít 
přímou návaznost na terénní programy a další sociální služby 
v Prachaticích. Noční ubytovna (noclehárna) pomůže lidem, kteří se ocitli 
na ulici, získat znovu důstojnost. Noční odpočinek a hygiena jsou nutnými 
předpoklady pro  získání a udržení zaměstnání.       

Realizátor zatím neurčeno 
Spoluprac. subjekt zatím neurčeno 
Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje zatím neurčeno 
Časový harmonogram 2008 
Výstup zpracovaný  návrh na zřízení noclehárny nebo noční ubytovny s kapacitou 

cca 7 míst   
 
 
 
Opatření 2 - Zajištění pomoci pro osoby v akutní krizi 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích funguje krizové centrum, provozuje o.s. Prevent. Všechny poskytované služby jsou 
anonymní, zdarma, bez nutnosti objednání. Služby jsou poskytovány v pracovní dny od 8:30 – 
17:00,  kapacita je 180 intervencí ročně. Krizová pomoc je poskytována ambulantně i telefonicky. 
V Prachaticích jsou dostupná krizová lůžka v Azylovém domě sv. Dominika Savia (azylový dům 
pro matky s dětmi), zřizování  dalších lůžek se zatím nejeví jako potřebné. Akutní krizi klientů 
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(např. lidí, kteří náhle opustili domov) spojenou s potřebou noclehu řeší krizové centrum ve 
spolupráci s městskou policií tak, že najde možnost přenocování u příbuzných nebo přátel klienta.  
 
AKTIVITY: 
•  Dostupnost krizové pomoci 
 
 
 
AKTIVITA: Dostupnost krizové pomoci 
 
Popis projektu Udržení služby krizového centra, zajištění dostupnosti ambulantní              

a  telefonické pomoci.  Krizové centrum bude nadále poskytovat:  
- telefonickou krizovou pomoc,  
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí .  
Služba je určena osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo 
života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci 
vlastními silami. 
Součástí služby jsou i sociálně terapeutické činnosti, krizová intervence, 
účast při soudně nařízeném setkávání rozvedených rodičů s dětmi. Krizové 
centrum bude poskytovat informace a kontakty na další odborná zařízení. 

Realizátor Krizové centrum Prachatice (o.s. Prevent) 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet cca 400 000,- /rok 
Předpokládané zdroje MPSV, město Prachatice, vlastní zdroje, sponzoři 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupná krizová pomoc  
 
 
 
Opatření 3 - Prevence užívání drog a vzniku závislostí 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích fungují programy primární, sekundární i terciární prevence. Primární prevence je 
zajištěna především prostřednictvím programu Phénix. Podílí se na ní ale i organizace nabízející 
volnočasové aktivity, městská policie atd. (oblast primární prvence řešena v prioritě rodiny a děti). 
Sekundární i terciární prevenci zajišťuje Kontaktní centrum (poskytovatel o.s. 
PreventC:\socreg\detail_poskytovatele.do). Kapacita zařízení (2000 kontaktů ročně) je dostatečná a 
využitá. Všechny poskytované služby jsou anonymní, zdarma, bez nutnosti objednání. Součástí 
služeb je také práce stretworkera (opatření Terénní pomoc lidem ohroženým sociálním 
vyloučením).  
 
AKTIVITY: 
•   Podpora sekundární a terciární prevence 
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AKTIVITA: Podpora primární a sekundární prevence 
 
Popis projektu Udržení primární a sekundární prevence drogových závislostí.  

Prostřednictvím Kontaktního centra bude v Prachaticích trvale zajištěn 
provoz nízkoprahového zařízení, které poskytuje služby osobám 
ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování 
sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním drog. 
Kontaktní centrum v Prachaticích bude nabízet: 
Harm Reduction - informace o bezpečnějším užívání drog a bezpečnějším 
sexu, hlavní zásady HR včetně informací o hepatitidách, HIV, atd.,  
výměnný injekční program. 
Kontaktní práce - základní poradenství (pro uživatele, rodiče,atd.),  
základní zdravotní ošetření, výměna sterilního injekčního náčiní atd. 
Součástí služby bude zprostředkování detoxu, léčby a příprava na ní, 
ambulantní léčba a doléčování, poradenství pro rodiče, distribuce 
osvětových materiálů, testy na zjištění drog v moči, testy na HIV, 
zprostředkování kontaktů na další odborná zařízení.  
Služba bude poskytována každý pracovní den, pro uživatele služby je 
dostupné wc, sprcha, polévka.      

Realizátor Kontaktní centrum Prachatice (o.s.Prevent) 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet 1 268 000,- /rok 
Předpokládané zdroje RVKPP, MPSV, JČK, města Pracahatice, Volary, Vimperk, Vlachovo 

Březí, Netolice, sponzoři, vlastní zdroje 
Časový harmonogram trvale   
Výstup dostupnost kontaktního centra s kapacitou odpovídající potřebám uživatelů 

(2000 kontaktů/rok)  
 
 
 
Opatření 4 -  Pomoc skupinám osob ohrožených chudobou 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Některé osoby a rodiny se dostávají do dlouhodobé sociální krize vlivem špatných materiálních 
podmínek. Jde zejména o občany s nejnižšími příjmy, v produktivním věku dlouhodobě                    
a opakovaně nezaměstnané, bez dostatečného vzdělání a kvalifikace prakticky nezaměstnatelné, 
závislé na sociálních dávkách, často zadlužené. V Prachaticích je několik sociálních bytů určených 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, vhodnou pomocí pro osoby v materiální nouzi i „šatník 
zdarma“.  Pro dlouhodobě nezaměstnané osoby fungují programy, které pomáhají získat uplatnění 
na trhu práce ( Agentura práce Farní charity Prachatice, aktivity MESADY). V Prachaticích chybí 
bydlení, které by bylo nadstavbou pro azylové domy – tzv. startovací byty pro osoby bez přístřeší.    
AKTIVITY: 
•  Trvalá dostupnost sociálních bytů  
•  Zajištění dostupnosti vlastních domovů pro lidi bez přístřeší    
•  Nabídka bezplatného ošacení   
•  Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným osobám při uplatnění se na trhu práce         
 
 



 66 

 
 
AKTIVITA: • Trvalá dostupnost sociálních bytů 
 
Popis projektu Město Prachatice bude mít trvale vyčleněno min. 10 bytů (sociální byty, 

holobyty) pro osoby s nízkými příjmy, neplatiče nájemného atd. Cílem je 
zmírnit prohlubování sociální krize některých občanů (ztráta přístřeší).   

Realizátor město Prachatice 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet  
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram trvale 
Výstup min. 10 sociálních bytů 
 
 
 
AKTIVITA: •Zajištění dostupnosti vlastních domovů pro lidi bez přístřeší    
 
Popis projektu Zajištění podmínek pro vybudování 2-3 bytů, které budou určeny pro 

osoby bez přístřeší, které žijí v azylových domech v Prachaticích a mají 
zájem zlepšit kvalitu svého života cestou získání běžného bydlení. 
V rozjezdových bytech bude nízké nájemné, doba bydlení bude časově 
omezená (max. 1 rok). Bydlení bude doplněno vhodnou terénní službou 
(sociální poradenství), která pomůže zlepšovat kvalitu života. Cílem je 
pomoci osobám bez přístřeší, aby si mohly naspořit na získání 
standardního bydlení a získaly tak vlastní domov.  

Realizátor Farní charita Prachatice 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet investice 1.200.000,- 
Předpokládané zdroje dotace, granty, dary, sbírky 
Časový harmonogram příprava 2008 (realizace 2009 – 2011) 
Výstup zpracovaný návrh bydlení, zajištěné podmínky pro realizaci   
 
 
 
AKTIVITA: • Nabídka bezplatného ošacení  
  
Popis projektu Udržení služby „šatník zdarma“ pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. Provoz jednoho ze šatníků zajistí  Farní charita Prachatice, 
v nabídce bude oblečení a obuv. V případě nutnosti bude pro bezdomovce 
zajištěno i jídlo a dle možností ložní prádlo. Nadále bude fungovat               
i Ošacovací středisko Oblastního spolku Českého červeného kříže 
Prachatice. Zde bude ošacení nadále vydáváno na základě potvrzení MěÚ 
Prachatice (potvrzení o hmotné nouzi). 

Realizátor Farní charita Prachatice, Oblastní spolek ČČK Prachatice 
Spoluprac. subjekt MěÚ Prachatice 
Rozpočet Farní charita Prachatice – 100.000,- 
Předpokládané zdroje sbírky, dary 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupné ošacení zdarma pro osoby ohrožené chudobou 
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AKTIVITA: • Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným osobám při uplatnění se na trhu práce         
  
Popis projektu Udržení programů pomáhajících osobám ohroženým soc. vyloučením při 

uplatnění se na trhu práce.  
Agentura práce - Farní charita Prachatice bude zprostředkovávat 
zaměstnání, tj. vyhledávání vhodných pracovní příležitostí a zaměstnávat 
klienty zařízení Domu sv. Petra (muže bez domova) a uchazeče 
registrované na úřadu práce v Prachaticích, kteří spadají do skupiny 
dlouhodobě nezaměstnaných a hůře umístitelných na pracovním trhu.  
MESADA bude nadále spolupracovat na programech zaměřených na 
podporu dlouhodobě nezaměstnané včetně osob starších 50-ti let. 
Programy jsou určeny  lidem, potřebují k nastartování aktivního hledání 
práce značnou míru individuální podpory. Cílem programů je vyrovnat 
příležitosti zaměstnanců na otevřeném trhu práce.  

Realizátor Farní charita Prachatice, MESADA 
Spoluprac. subjekt Úřad práce Prachatice 
Rozpočet Farní charita Prachatice 600.000,-/rok 
Předpokládané zdroje dotace 
Časový harmonogram 2008  
Výstup dostupnost individuální podpory pro dlouhodobě nezaměstnané, mzdové 

příspěvky pro zaměstnavatele   
 
 
 
Opatření 5 -  Terénní služby pro osoby ohroženým sociálním vyloučením 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Pro část osob v dlouhodobé sociální krizi je typické, že nedůvěřují institucím majoritní společnosti, 
nechtějí nebo nemohou pracovat, nemají zájem o vzdělání, nedokáží si zajistit pomoc na úřadech 
nebo u poskytovatelů sociálních služeb. Jsou orientovány na přítomnost bez výhledu do budoucna, 
často trpí pocity beznaděje a rezignace a mají sklon k patologickému chování. Podporu těchto lidí je 
nutné zajistit prostřednictvím terénních programů. V Prachaticích se velmi osvědčila terénní práce 
sociálně zdravotního pomocníka pro osoby vyloučené sociálním vyloučením. Funguje terénní 
sociální poradenství pro osoby v aktuálně nepříznivé sociální a terénní program pro osoby ohrožené 
drogou.   
 
AKTIVITY: 
 •  Udržitelnost zdravotně sociálních programů      
 •  Dostupnost terénního sociálního poradenství 
 •  Udržení terénního programu kontaktního centra 
 
 
 
AKTIVITA: •  Udržitelnost zdravotně sociálních programů              
  
Popis projektu Město Prachatice podpoří udržení terénních programů (zdravotně sociální 

pomocník) pro osoby vyloučené sociálním vyloučením. Cílem programů je 
omezit sociální vyloučení rodin i jednotlivců prostřednictvím nabídky 
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poradenství o výživě, hygieně, zdraví, vzdělání, bydlení, zaměstnání atd. 
Sociálně zdravotní pracovník poskytuje poradenství v přirozeném prostředí 
klientů (návštěvy rodin). Cílem je také zajistit vhodné vzdělávací 
programy pro příslušníky menšin.   

Realizátor Drom Brno o.p.s, další poskytovatelé služeb 
Spoluprac. subjekt Město Prachatice 
Rozpočet neurčen 
Předpokládané zdroje neurčeno  
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost terénních a vzdělávacích programů podporujících začleňování 

osoby  ohrožené sociálním vyloučením do společnosti 
 
 
 
AKTIVITA: • Dostupnost terénního sociálního poradenství   
  
Popis projektu Městský úřad Prachatice a Farní charita Prachatice (terénní programu Most 

Naděje) budou nadále poskytovat  sociálně - právní služby lidem, kteří se 
ocitli v aktuálně nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni sami 
řešit. Služba je a bude poskytována v přirozeném domácím prostředí 
uživatelů. Zprostředkuje kontakt na jiná odborná pracoviště, pomůže s 
nácviky různých životních situací (např. jak jednat s úřady, jak se ucházet 
o pracovní místo a podobně), ale také doprovod, případně účast při 
jednáních (u soudu, na úřadě, u jiné služby). Cílem je nalezení co možná 
nejlepšího a nejjednoduššího řešení nepříznivé situace uživatele. 

Realizátor Městský úřad Prachatice, Farní charita Prachatice  
Spoluprac. subjekt ostatní poskytovatelé soc. služeb, úřady 
Rozpočet Most Naděje 1.000.000,-/ rok 

městský úřad – z celkového rozpočtu 
Předpokládané zdroje státní rozpočet, granty, MPSV, kraj, ESF, MŠ 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupné terénní sociální poradenství pro každého, kdo ho potřebuje 
 
 
 
AKTIVITA: •  Udržení  terénního programu kontaktního centra  
Popis projektu Na Prachaticku budou nadále poskytovány terénní služby kontaktního 

centra (tzv. streetwork). Úkolem streetworkerů je vyhledávat, kontaktovat 
a žádoucím způsobem ovlivňovat uživatele drog, kteří nejsou v kontaktu 
s žádnou institucí. Služba bude obsahovat zejména poskytování služeb pro 
klienty v pravidelném kontaktu s pracovníky (informace a poradenství 
související se snižováním rizik spojených s užíváním drog, výměnný 
program, motivace klientů k žádoucí změně chování, práce na udržení této 
změny, odkazy na jiná zařízení a instituce) vyhledávání a kontaktování 
nových klientů včetně oslovování potencionální cílové skupiny (např. 
neorganizovaná mládež), sběr a likvidaci pohozeného injekčního 
materiálu, práci se sociálním okolím uživatelů (rodiče, příbuzní, známí 
uživatelů drog). 

Realizátor Kontaktní centrum Prachatice (o.s.Prevent) 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet 1 268 000,- /rok 
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Předpokládané zdroje RVKPP, MPSV, JČK, města Pracahatice, Volary, Vimperk, Vlachovo 
Březí, Netolice, sponzoři, vlastní zdroje 

Časový harmonogram trvale   
Výstup terénní program kontaktního centra s kapacitou odpovídající potřebám 

uživatelů    
 
 
 
Opatření 6 – Komplexní řešení potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Prachaticích chybí objekt, který by byl vhodným zázemím pro poskytování některých sociálních 
služeb. Chybí také hepatální poradna. Tuto skutečnost si uvědomují zejména pracovníci kontaktního 
centra, kteří s lidmi ohroženými hepatitidou pracují. Město zřízení poradny podporuje.  
 
AKTIVITY: 
  
•   Projekt REStart           
•   Hledání možností zřízení hepatální poradny     
 

 
 
AKTIVITA: •  Projekt REStart                    
  
Popis projektu Pilotní projekt komplexního řešení sociálního vyloučení sociálně slabých, 

problémových a nepřizpůsobivých občanů v Prachaticích. Projekt uvažuje 
tři fáze - podprojekty: A) vznik ubytovací kapacity REStart, B) vznik 
komunitního střediska REStart, C) vytvoření a realizaci souboru Programů 
REStart. 
Popis podprojektů – fází A) a B): Příprava studie ( projektové 
dokumentace ) stavby nebo rekonstrukce objektu pro „krizové bydlení“ a 
vytvoření souvisejícího zázemí infrastruktury pro sociální integraci. Cílem 
je vytvořit kapacitu (ubytovací část víceúčelového domu ) cca 60 – 70 
míst. Komunitní středisko REStart jako součást víceúčelového domu, bude 
tvořit infrastrukturní zázemí pro sociální integraci ubytovaných klientů a 
jejich dětí ( je uvažováno zázemí pro: kontaktní místo a krizovou poradnu, 
dětskou hernu, studovnu, tvůrčí dílnu, školící místnost, komunitní místnost 
– klubovnu ). Středisko bude dostupné pro veřejnost. 
Fáze C) bude řešena ve spolupráci s uvažovanými partnery projektu – 
poskytovateli sociálních a navazujících služeb a realizátory programů 
sociální integrace. 

Realizátor Město Prachatice 
Spoluprac. subjekt poskytovatelé sociálních služeb   
Rozpočet - 
Předpokládané zdroje - 
Časový harmonogram 2008 - příprava projektu, zajištění podmínek por realizaci 
Výstup  
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AKTIVITA: • Hledání možností zřízení hepatální poradny                   
  
Popis projektu Hledání možností zřízení hepatální poradny. Město Prachatice a Kontaktní 

centrum Prachatice budou hledat možnosti zřízení hepatální poradny. 
Cílem je zajistit dostupnou pomoc a poradenství lidem, kteří hepatitidou 
onemocněli. Dalším cílem je prevence proti šíření nemoci –  poučení 
nemocných, jak se mají chovat, aby nemoc nešířili a informování osob 
žijících rizikovým způsobem o tom, jak se před onemocněním chránit.     

Realizátor neurčen 
Spoluprac. subjekt Město Prachatice a Kontaktní centrum Prachatice 
Rozpočet - 
Předpokládané zdroje - 
Časový harmonogram podpora zřízení poradny od 200p 
Výstup zajištěné podmínky pro zřízení poradny 
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3.4.5 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 
 
 
Opatření 1 -  Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní charity České Budějovice). Zajišťuje  
poskytování pečovatelské služby a tříkrálovou sbírku. Několik obcí Vlachovobřezska (např. 
Chlumany, Strunkovice nad Blanicí) zajišťují rozvoz obědů. Vlachovo Březí a Malenice mají záměr 
podpořit vybudování domu s byty vhodnými pro seniory a osoby se ZP (dům s pečovatelskou 
službou) nebo pobytového zařízení (domov pro seniory). Starostové obcí se snaží mapovat zájem 
občanů o sociální služby. V rámci KPSS se realizovala anketa, která oslovila část populace. Dalším 
cílem je zajistit v obcích průzkumy, při kterých budou osloveni všichni senioři a osoby se 
zdravotním postižení.      
 
AKTIVITY: 
 •   Udržení pečovatelské služby v Malenicích  
 •   Příprava výstavby bytů ve Vlachově Březí        
 •   Mapování potřebnosti terénních služeb 
 •   Rozšíření nabídky služeb v DPS ve Strunkovicích nad Blanicí  
 •   Odstraňování architektonických bariér  
 
 
 
AKTIVITA:  Udržení pe čovatelské služby v Malenicích         
 
Popis projektu Udržení pečovatelské služby v Malenicích. Službu bude poskytovat Charita 

Malenice (diecézní charita České Budějovice). Zajištění dovozu obědů, 
léků, doprovod k lékaři,  ohlídání dospělého občana a další úkony. 

Realizátor Charita Malenice 
Spoluprac. subjekt   
Rozpočet    
Předpokládané zdroje dotace MPSV, příspěvek obce, platby klientů za služby, sbírky (tříkrálová)    

a dary 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost pečovatelské služby v Malenicích 
 
 
 
AKTIVITA:  Zajišt ění vhodného bydlení pro seniory a osoby se ZP  ve Vlachově Březí               
 
Popis projektu Příprava výstavby bezbariérového bydlení pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením.  Budova s 10 – 15 byty (pro 1 – 2 osoby) v blízkosti 
centra obce. Příprava sestává z: 
- výběru vhodné lokality pro stavbu 
- zpracování studie 
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- hledání finančních zdrojů  
- zpracování projektové dokumentace 
V následujícím období (2009 – 2010) realizace stavby, průzkumy zájmu 
nájemníků bytů o sociální služby, případně zajištění poptávaných služeb. 

Realizátor obec Vlachovo Březí 
Spoluprac. subjekt   
Rozpočet neurčeno   
Předpokládané zdroje dotace,rozpočet obce   
Časový harmonogram příprava - 2008 
Výstup připravené podmínky pro výstavbu bezbariérových bytů  
 
 
 
AKTIVITA:  Mapování pot řebnosti terénních služeb 
    
Popis projektu Mapování zájmu občanů o sociální služby (zejména o pečovatelskou 

službu, osobní asistenci a sociálně aktivizačních služby pro seniory             
a osoby se zdravotním postižením). Starostové obcí zajistí mapování 
poptávky služeb. Pozornost bude zaměřena zejména na zjišťování potřeb 
seniorů z osad a samot, kteří žijí v sociální izolaci a mají malou možnost 
využití sousedské výpomoci. 
Průběh mapování: 
- seznamování občanů se sociálními službami a možností jejich využití 
(místní tisk, plakáty, letáky, besedy s potenciálními uživateli a jejich 
rodinnými příslušníky) 
- průzkumy zájmu o služby metodou rozhovorů a dotazníků 
- vyhodnocení průzkumů 
V případě zájmu o službu hledání způsobu zajištění služby.    

Realizátor obce na území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature    
Spoluprac. subjekt poskytovatelé služeb, lékaři, LAG Chance in Nature 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje rozpočty obcí, dotace 
Časový harmonogram 2008 
Výstup analýza zájmu o pečovatelskou službu v malých obcích 
 
 
 
AKTIVITA: • Rozší ření nabídky služeb v DPS ve Strunkovicích nad Blanicí 
 
Popis projektu Rozšíření služeb v DPS Strunkovice v souladu s potřebami uživatelů. Obec 

zrealizuje dotazníkové šetření a zjistí přání a potřeby obyvatel v domě 
s pečovatelskou službou. Šetření bude zaměřeno zejména na průzkum 
zájmu o pečovatelskou službu (využití konkrétních úkonu, frekvence). 
Obec bude hledat možnosti uspokojení potřeb obyvatel DPS – vyhledání 
vhodného poskytovatele soc. služby a pod.       

Realizátor obec Strunkovice nad Blanicí 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje z rozpočtu obce  
Časový harmonogram 2008 
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Výstup analýza potřeb obyvatel DPS 
 
 
 
AKTIVITA:  Odstra ňování architektonických bariér 
 
Popis projektu Obce budou podporovat odstraňování architektonických bariér. Jedná se   

o zpřístupnění institucí, úřadů, obchodů, kulturních a společenských 
zařízení. Jednou z plánovaných aktivit je například obnova chodníků 
v Chlumanech. Obce budou dbát na to, aby byl dodržován stavební zákon 
při výstavbě a rekonstrukci budov (bezbariérovost).     

Realizátor obce na území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature    
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, rozpočty obcí 
Časový harmonogram obce, vlastníci budov 
Výstup snížení počtu architektonických bariér 
 
 
 
Opatření 2 - Vytváření podmínek pro zajištění a využití služeb   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Na venkově je nedostatek kvalifikovaných lidí pro práci v sociálních službách. Lidem, kteří o práci 
v sociálních službách mají zájem, je potřeba zajistit možnost získání potřebné kvalifikace. V období 
KPSS  bylo zjištěno, že občané mají málo informací o možnostech čerpání  příspěvku na péči.   
 
AKTIVITY: 
•   Zajištění kvalifikovaných lidí pro práci v sociálních službách 
•   Informování o možnostech čerpání sociální pomoci 
 
 
 
AKTIVITA: •  Zajišt ění kvalifikovaných lidí pro práci v sociálních službách   
 
Popis projektu Společnost sociálních pracovníků České republiky zajistí realizaci 

programu“ Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních služeb“. Projekt 
reaguje na potřebu zajistit systémové vzdělávání pro zaměstnance 
pečovatelské služby – pečovatele a umožnit tak obcím vyškolení 
pracovníků služeb přímo z řad svých občanů. Doba školení 10 týdnů 
(každý týden 15 hod školení rozdělených do dvou  odborných seminářů). 
Bude vyškoleno 30 lidí. Obsah vzdělávacího programu je zvolen tak, aby 
pečovatelé byli po absolvování vzdělávacího programu schopni poskytovat 
služby na profesionální úrovni, na základe individuálních potřeb klientů. 
Pečovatelé budou proškoleni např. v oblastech komunikace s klientem, 
psychopatologie stáří, nejčastější chorobné stavy ovlivňující funkční stav 
seniorů, standardy kvality sociálních služeb atd. Budou také ovládat 
základy podnikání (předpoklad k práci na živnostenský list).  

Realizátor Společnost sociálních pracovníků České republiky 
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Spoluprac. subjekt obce 
Rozpočet  1.000.000,- 
Předpokládané zdroje ESF, Jihočeský kraj 
Časový harmonogram 2008 
Výstup 30 vyškolených pečovatelek/pečovatelů 
 
 
 
AKTIVITA: • Informování o možnostech čerpání sociální pomoci 
 
Popis projektu Obce a organizace zajistí lepší informovanost občanů o možnostech 

čerpání příspěvku na péči (místní tisk, letáky, besedy). Cílem aktivity je 
pomoci občanům se sníženou soběstačností získat finanční prostředky, na 
které mají nárok a které využijí pro nákup potřebné sociální služby.   

Realizátor obce na území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature    
Spoluprac. subjekt poskytovatelé služeb, lékaři, LAG Chance in Nature 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje rozpočty obcí, dotace 
Časový harmonogram 2008 
Výstup články, letáky, besedy s informacemi o možnostech využití příspěvku na 

péči 
 
 
 
Opatření 3 -  Zajištění prevence  sociálně patologických jevů 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
Středisko pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v Husinci realizuje programy zaměřené na 
snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením a připravuje volnočasové aktivity pro různé 
skupiny obyvatel městyse i okolí. V Dubu u Prachatic funguje mateřské centrum Dupy Dub (Dupy 
Dub o.s.), které je členem Sítě mateřských center o.s. Centrum nabízí rodičům s dětmi účast na 
výchovných, aktivizačních, vzdělávacích a dalších činnostech a chrání je tak před sociální izolací. 
Dupy Dub o.s. podporuje vznik a rozvoj nových mateřských center v regionu a realizuje různé 
programy –  volnočasové aktivity pro děti a mládež, integraci zdravotně postižených, poradenství, 
prevenci sociální izolace). Na území Vlachovobřezska chybí (stejně jako ve většině ostatních oblastí 
regionu) vhodná nabídka aktivit pro děti (mládež), které nemají správnou životní motivaci a volný 
čas tráví negativním a často zdraví škodlivým způsobem. Těmto dětem chybí pozitivní vzory            
a kamarády si často hledají v rizikovém prostředí. Proto vznikl záměr vybudování nízkoprahového 
centra pro děti a mládež v Husinci. Centrum pomůže dětem a mladým lidem smysluplně trávit 
volný čas a nabídne jim programy, které je budou motivovat k lepšímu stylu života.  
 
AKTIVITY: 
•    Dostupnost aktivit pro rodiče s dětmi – mateřské centrum Dupy Dub 
•    Zřízení Rodinného a Mateřského centra v Husinci 
•    Zajištění programů podporujících integraci do společnosti 
•    Provoz nízkoprahového centra v Husinci 
  
 
 



 75 

 
 
AKTIVITA: Dostupnost aktivit pro rodi če s dětmi – mateřské centrum DupyDub 
    
Popis projektu Udržení a rozvoj činnosti  mateřského centra, které provozuje Dupy Dub 

o.s. Získání vhodných prostor pro provoz centra.   
Centrum bude nabízet rodičům s dětmi účast na výchovných, aktivizačních 
a vzdělávacích programech. Bude nadále umožňovat matkám s malými 
dětmi vycházení z izolace a hledání přátel, nabídne výměnu zkušeností      
a laické poradenství. Občanské sdružení bude hledat možnosti získání 
nových prostor a zajistí programy, public relation a fundraising.  

Realizátor Dupy Dub o.s. 
Spoluprac. subjekt mateřská centra v regionu, obce 
Rozpočet doplnit 
Předpokládané zdroje granty, členské příspěvky, příjmy z činností, dary, dotace   
Časový harmonogram zajištění činnosti mateřského centra – trvale 

vyhledání nových prostor - 2008 
Výstup fungování mateřského centra ve vyhovujících prostorách, kapacita - 

stálých aktivit 40 matek s dětmi, příležitostné aktivity - neomezeno 
 
 
 
AKTIVITA: Z řízení Rodinného a Mateřského centra v Husinci 
 
Popis projektu Zřízení Rodinného a Mateřského centra. Centrum bude zaměřené  na 

slaďování rodinného a profesního života se zaměřením nejen na ženy na 
MD (ženy s malými dětmi,ženy samoživitelky,rodiče s dětmi..osoby 
pečující o závislé členy rodiny,ale i muži v obdobné situaci jako ženy         
s malými dětmi). Programy centra budou vzdělávání (semináře,přednášky), 
sociální poradenství, prevence sociálního vyloučení a soc.izolace, podpora 
a rozvoj služeb péče o děti.Podnět pro zřízení tohoto centra vznikl i na 
základě nové výstavby  v Husinci a okolí a tím i zvýšeným počtem 
mladých lidí s dětmi. Náplní programu je nejen slaďování rodinného          
a profesního života, ale též  prevence patologických jevů dětí a mládeže. 
Prostory pro zřízení centra jsou ve Středisku pro rozvoj lidských zdrojů      
a integraci v Husinci (stávající Komunitní centrum a Dětské centrum 
Rybička). 

Realizátor Město Husinec 
Spoluprac. subjekt   
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty 
Časový harmonogram 2008 
Výstup zpracovaný projekt centra    
 
 
 
AKTIVITA: •  Zajištění nabídky vzdělávacích a volnočasových  programů 
 
Popis projektu Dupy Dub o.s. zajistí ve spolupráci s Attavenou, o.p.s. nabídku 

vzdělávacích programů pro cca 15 lidí - práce s PC a využití Internetu. 
V souvislosti s tímto programem bude vytvořeno jedno pracovní místo. 
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Městys Husinec zajistí kurzy využívání PC, kurzy komunikace, 
společenské etikety, šití a vaření. Kurzy se budou realizovat ve "Středisku 
pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci".    

Realizátor Město Husinec, Attavena , o.p.s., Dupy Dub o.s 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet  
Předpokládané zdroje dotace, granty 
Časový harmonogram 2008 
Výstup vzdělávací a volnočasové aktivity vhodné pro různé obyvatel regionu 
 
 
 
AKTIVITA: •  Zajištění programů podporujících integraci do společnosti 
 
Popis projektu Obce regionu, sdružení a organizace podpoří udržení a rozšiřování nabídky 

vzdělávacích programů a volnočasových aktivit.  
Město Husinec dokončí program probíhající v rámci projektu „Přijďte 
mezi nás II“ a bude hledat možnosti zahájení dalších podobných akcí. 
Projekty se realizují ve Středisku pro rozvoj lidských zdrojů a sociální 
integraci v Husinci, jejich cílem je zamezit zvyšování počtu osob 
ohrožených sociálním vyloučením a pomáhat při zpětném začleňování 
sociálně vyloučených osob do společnosti a na trh práce. Projekty budou 
nadále zaměřeny na zvyšování informační gramotnosti, podporu 
zaměstnanosti, získání sociálně profesních a společenských dovedností atd.  
V Husinci budou připraveny kurzy využívání PC, kurzy komunikace, 
společenské etikety, šití a vaření a (realizace ve "Středisku pro rozvoj 
lidských zdrojů a sociální integraci").    
Dupy Dub o.s. zajistí ve spolupráci s Attavenou, o.p.s. nabídku 
vzdělávacích programů pro cca 15 lidí - práce s PC a využití Internetu. 
V souvislosti s tímto programem bude vytvořeno jedno pracovní místo. 
Obce a organizace (např. Město Husinec, Dupy Dub o.s. atd.) budou 
připravovat volnočasové aktivity pro různé skupiny obyvatel (děti, mládež, 
rodiny s dětmi, lidé se zdravotním handicapem,...). 

Realizátor město Husinec, Dupy Dub o.s., příp. další obce a organizace 
Spoluprac. subjekt LAG Chance in Nature 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje granty, dotace 
Časový harmonogram 2008  
Výstup vzdělávací a volnočasové programy  
 
 
 
AKTIVITA:   Provoz nízkoprahového centra v Husinci 
 
Popis projektu Hledání možností zřízení nízkoprahového centra pro děti (mládež)              

v Husinci. Centrum (klub) bude vytvářet a realizovat programy primární 
prevence kriminality formou skupinových diskusí a klubových setkání - 
besedy pro dětí ve spolupráci s Městskou policií, médii, zážitkové terénní 
aktivity, atd. Při volnočasových aktivitách si děti rozšíří znalosti z historie, 
z přírody a tábornictví. Dále bude možné zapojení se do práce                     
v kreativních dílnách a využít nabídku doučování. V rámci centra bude 
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provozován informační systém "přehledu akcí pro děti a mládež v okresu 
Prachatice". Součástí centra může být poradna pro děti a mládež. Obec 
Husinec bude hledat finanční prostředky na provoz. Možno využít prostory 
Střediska pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci. 

Realizátor Město Husinec 
Spoluprac. subjekt   
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty 
Časový harmonogram 2008 
Výstup zpracovaný projekt centra    
 
 
 
AKTIVITA:  Vybudování nízkoprahového klubu mládeže ve Vlachově Březí   
 
Popis projektu Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež. 

Město ve spolupráci se školami připraví projekt nízkoprahového klubu pro 
mládež, ve kterém budou trávit volný čas mladí lidé z Vlachova Březí           
a okolí. Klub bude otevřený ve všední dny i o víkendu, budou v něm ping-
pongové stoly, šipky, stolní fotbal a hi-fi věž.   
Aktivita souvisí s vhodným využitím prostor v bývalé sokolovně nebo 
v kině, případně na jiném místě. 

Realizátor obec Vlachovo Březí 
Spoluprac. subjekt školy  
Rozpočet příprava projektu – 50 000,- Kč 

vybavení klubu –  neurčeno  
provoz klubu –  zatím neurčeno 

Předpokládané zdroje dotace, rozpočet obce   
Časový harmonogram příprava - 2008 
Výstup připravené podmínky pro výstavbu bezbariérových bytů  
 
    
 
Opatření 4 -  Podpora rodin v nepříznivé sociální situaci  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Husinci je Azylový dům Rybka pro rodiny s dětmi. Zařízení je určeno pro rodiny z celé ČR, 
kapacita jej nedostatečná (měsíčně odmítnuto cca 5 úplných rodin s dětmi a cca 10 matek s dětmi).  
V regionu chybí služby pro děti raného věku s ohrožením vývoje v důsledku nepříznivé sociální 
situace nebo zdravotního postižení. Nejbližším centrem rané péče je Klub Krteček v Písku   
a Středisko pro ranou péči v Českých Budějovicích. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
poskytuje Oblastní charita Vimperk. Služby je potřeba doplnit (raná péče, případně sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi), vyplývá to z anketního šetření, z rozhovorů s rodiči 
handicapovaných dětí a z rozhovorů s pediatry. Potenciální uživatelé rané péče a sociálně 
aktivizačních služeb jsou i rodiny s dětmi z azylového domu v Husinci (do azylového domu 
přicházejí rodiny sociálně slabé, většinou s dvěmi a více dětmi, rodiče jsou často bez vzdělání).  Ve 
Valchově Březí chybí byty pro mladé rodiny s nízkými příjmy.  
 
AKTIVITY: 
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•  Udržení/ rozšíření Azylového domu Rybka v Husinci 
•  Úpravy Azylového domu Rybka v Husinci a jeho okolí 
•  Zřízení rané péče  
•  Zajištění bydlení pro rodiny v nepříznivé sociální situaci ve Valchově Březí              
  
 
 
AKTIVITA:   Udržení/ rozší ření Azylového domu Rybka v Husinci 
    
Popis projektu Udržení azylového bydlení pro rodiny s dětmi, hledání možností rozšíření 

kapacity služby – souvisí se získáním/rekonstrukcí prostor.  
Azylový dům Rybka bude nadále poskytovat pobytové služby na 
přechodnou dobu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, spojené se 
ztrátou bydlení. Služba pomáhá řešit problémy a vede uživatele 
k samostatnosti. Podporuje upevnění vztahů v rodinách a pomáhá jim při 
zapojení na trhu práce. Azylový dům Rybka zajistí také odborné vedení 
dětí od roku a půl věku dítěte do předškolního věku ve vlastní „Školičce 
Medvídek“. Kapacita azylového domu je nedostatečná. Občanské sdružení 
Rybka bude hledat možnosti rozšíření kapacity – získání nových prostor 
nebo  rekonstrukce budovy.  

Realizátor Občanské sdružení Rybka 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet zajištění služby ve stávajícím rozsahu – 1 900 000,-/rok 

navýšení kapacity (rekonstrukce) - neurčeno 
Předpokládané zdroje zajištění služby – MPSV, platby uživatelů 

navýšení kapacity (rekonstrukce) - neurčeno 
Časový harmonogram udržení služby trvale, navýšení kapacity 2008/2009 
Výstup - udržení služby azylové domy pro rodiny s dětmi –  cca 50 míst (před 

rekonstrukcí), aktuální kapacita souvisí s velikostí ubytovaných rodin 
- připravené podmínky pro navýšení kapacity  

 
 
 
AKTIVITA: Úpravy Azylového domu Rybka v Husinci a j eho okolí 
    
Popis projektu Stavební úpravy budovy Azylového domu Rybka v Husinci, související se 

zřízením rané péče. Bude vybudován bezbariérový vchod a parkovací 
místo, konzultační a rehabilitační místnost, byty (1 byt pro ranou péči 
v přízemí budovy a 4 byty navíc pro azylový dům), sociální zařízení, 
zázemí pro pracovníky centra. V rámci vybavení centra bude zajištěno 
základní vybavení bezbariérového bytu, vybavení rehabilitační místnosti 
včetně speciální polohovací postele, speciálních hraček apod. 

Realizátor Občanské sdružení Rybka 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet z celkových nákladů (800 000,-) na zřízení rané péče  
Předpokládané zdroje granty (FM EHP/Norska)   
Časový harmonogram 2008 
Výstup vhodné prostory pro poskytování rané péče  
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AKTIVITA: •  Z řízení rané péče    
 
Popis projektu Zřízení služby rané péče. Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní 

služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je 
zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé 
sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje 
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba bude zaměřena na 
prevenci sociálního vyloučení obyvatel Azylového domu Rybka v Husinci,  
bude dostupná všem ostatním zájemcům z regionu.   

Realizátor Občanské sdružení Rybka 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet celkové náklady na zřízení rané péče (stavební, vybavení, lidi, odborníci 

atd.) – 8.000.000,- Kč 
Předpokládané zdroje granty (FM EHP/Norska)   
Časový harmonogram 2008 
Výstup dostupnost služby ranná péče 
 
 
 
AKTIVITA:  Zajišt ění bydlení pro rodiny v nepříznivé sociální situaci ve Valchově Březí             
 
Popis projektu Příprava výstavby startovacího bydlení pro mladé rodiny s nízkými příjmy.  

Vyhledání vhodné lokality pro výstavbu dvou domů (v každém 10 bytů), 
zpracování studie, hledání finančních zdrojů na realizaci stavby,  zpracování 
projektové dokumentace.  

Realizátor obec Vlachovo Březí 
Spoluprac. subjekt   
Rozpočet neurčeno   
Předpokládané zdroje dotace,rozpočet obce   
Časový harmonogram příprava výstavby - 2008 
Výstup připravené podmínky pro výstavbu bytů pro mladé rodiny s nízkými příjmy 
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3.4.6 PRIORITA: Rozvoj služeb na  Volarsku - Netolicku  
 
 
Opatření 1 -  Podpora terénních služeb  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory 
Pohoda (Netolice) a Oblastní charita Vimperk (Volary). V Netolicích je 22 stálých uživatelů služby, 
cca 10 osob užívá službu přechodně (v určitém období). Ve Volarech je cca 16 uživatelů. 
Poskytovatelé mají kapacitu na poskytování služby i v okolích obcích a službu obcím nabízejí. 
Volarský venkov je špatně dostupný (veřejná doprava) a žije na něm hodně starých lidí. Terénní 
služby nejsou dostupné, ale funguje dobře pomoc v rodinách (mladší lidé se starají o seniory)           
a sousedská výpomoc. Ta dobře funguje i ve Lhenicích, obec má přesto zájem vyhledat vhodného 
poskytovatele pečovatelské služby. Ostatní obce budou zájem o terénní služby intenzivně mapovat. 
Ve Volarech je dostupná ošetřovatelská péče, na Lhenicku – Netolicku pracuje geriatrická sestra.    
 
AKTIVITY: 
 •    Udržení  pečovatelské služby v Netolicích 
 •    Udržení pečovatelské služby  a ošetřovatelské péče ve Volarech 
 •    Mapování potřebnosti peč.služby v ostatních obcích 
  
 
AKTIVITA:  Udržení  pe čovatelské služby v Netolicích  
    
Popis projektu Zajištění trvalé dostupnosti  pečovatelské služby pro občany Netolic (pro 

obyvatele DPS i lidi žijící v přirozeném prostředí), případně pro občany 
okolních obcí. Pečovatelská služba bude v Netolicích trvale podporovat 
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení (v případě potřeby i rodiny 
s dětmi), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba bude 
nabízet tyto úkony: 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

Realizátor Domov pro seniory Pohoda 
Spoluprac. subjekt městys Netolice 
Rozpočet 500.000,-/rok 
Předpokládané zdroje dotace od zřizovatele, platby uživatelů   
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupná pečovatelská služba v Netolicích 
 
 
AKTIVITA: •  Udržení pe čovatelské služby a ošetřovatelské péče ve Volarech 
 
Popis projektu Cílem aktivity je trvalé zajištění terénní pečovatelské služby                        

a ošetřovatelské péče pro všechny občany Volar (a okolních obcí), kteří ji 
potřebují. Službu zajistí Oblastní Charita Vimperk, kapacita služby bude 
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odpovídat potřebám uživatelů. Pečovatelská služba bude uživatelům 
nabízet dovoz obědů a nákupů, pomoc s osobní hygienou a zajištěním 
provozu domácnosti atd. Ošetřovatelské péče zajistí pomoc dlouhodobě 
nemocným pacientům (převazy, injekce, odběry biomateriálu, aplikace 
inzulínu, péči při pooperačních a terminálních stavech, rehabilitační 
ošetřování). Umožní tak pacientům setrvání v přirozeném sociálním 
prostředí.    

Realizátor Oblastní Charita Vimperk 
Spoluprac. subjekt lékaři 
Rozpočet pečovatelská služba – 505.000,-/rok 
Předpokládané zdroje pečovatelská služba – platby uživatelů, příspěvky města, dotace 

ošetřovatelská péče - zdravotní pojišťovny 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost pečovatelské služby a ošetřovatelské péče ve Volarech 
 
 
 
AKTIVITA: •  Zajištění pečovatelské služby v ostatních obcích   
 
Popis projektu Městys Lhenice vyhledá vhodného poskytovatele pečovatelské služby, 

kapacita cca 10 uživatelů, zajištění služby prostřednictvím dvou 
pečovatelek. Ostatní obce budou mapovat zájem o pečovatelskou službu 
(osobní asistenci, sociálně aktivizační služby atd.).    

Realizátor obce na území Volarska – Lhenicka – Netolicka 
Spoluprac. subjekt poskytovatelé služeb, lékaři, LAG Chance in Nature 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje rozpočty obcí, dotace 
Časový harmonogram 2008 
Výstup zajištění služby ve Lhenicích, analýza zájmu o pečovatelskou službu 

v ostatních obcích 
 
 
 
Opatření 2 - Udržení a doplnění pobytových služeb   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
V Netolicích je Domov pro seniory Pohoda. Kapacita domova je 84 uživatelů, zařízení eviduje 90 
nevyřízených žádostí. Počet žádostí ale neodpovídá skutečnému zájmu o službu, opravdový zájem o 
služby pobytového zařízení mají pouze 3 – 4 % žadatelů (ostatní mají podanou žádost 
„preventivně“). Žádosti do zařízení podávají i zájemci, kteří nemohou být přijati z důvodů 
kontraindikace (demence, Alzheimerova choroba). Pro ně chybí vhodná služba – domovy se 
zvláštním režimem.   
 
AKTIVITY: 
•   Udržení služby domovy pro seniory  (Netolice)  
•   Zřízení domova se zvláštním režimem 
  
 
 
 



 82 

 
AKTIVITA:  Udržení/rozší ření služby domovy pro seniory  (Netolice)    
    
Popis projektu Trvalé poskytování služby domov pro seniory v Domově pro seniory 

Pohoda v Netolicích. Cílovou skupinou obyvatel jsou senioři, osoby se 
zdravotním postižením nebo onemocněním od padesáti let věku, kteří 
pobírají starobní nebo invalidní důchod. Uživatelům služby je poskytnuto 
ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
a pomoc při osobní hygieně. Služba rovněž pomáhá zprostředkovat kontakt 
se společenským prostředím a nabízí aktivizaci prostřednictvím různých 
terapií. Služba bude nadále poskytována v jedno a dvoulůžkových 
pokojích (celkem 84 lůžek). Všechny pokoje jsou vybaveny sanitárním 
zařízením se sprchovým koutem. Na každém pokoji je lednička. Každé 
lůžko je telefonicky dostupné ze sítě prostřednictvím domácí signalizace. 
Na každém oddělení je prostor pro posezení s kuchyňskou linkou a TV. 
Celá stavba je bezbariérová, vstupy na pokoje a sociální zařízení jsou 
přístupná i vozíčkářům. 
Součástí služby budou nadále terapeutické činnosti, které seniory aktivizují 
– ergoterapie, zooterapie. Terapeutické programy povede kvalifikovaná 
sociální pracovnice. Poskytovatel (Domov pro seniory Pohoda) bude 
služby trvale zkvalitňovat.   

Realizátor Domov pro seniory Pohoda 
Spoluprac. subjekt městys Netolice 
Rozpočet 15.000.000,-/rok 
Předpokládané zdroje platby uživatelů, dotace 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupná služba domovy pro seniory, kapacita 84 uživatelů  
 
 
 
AKTIVITA: •  Zřízení domova se zvláštním režimem  
 
Popis projektu Transformace služeb v Domově pro seniory Pohoda. V zařízení je potřeba 

zřídit oddělení, ve kterém se bude poskytovat služba domovy se zvláštním 
režimem (pro osoby, které jsou kontraindikované pro užívání služby 
domovy pro seniory). Řešením je částečná transformace služby domovy 
pro seniory na službu domovy se zvláštním režimem.  

Realizátor Domov pro seniory Pohoda 
Spoluprac. subjekt městys Netolice 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram 2008 
Výstup dostupná služba domovy se zvláštním režimem, kapacita cca 20 uživatelů  
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Opatření 3 - Dostupnost bydlení pro seniory a lidi se ZP   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením mají Volary, Netolice a Lhenice. Budova ve 
Volarech je ve velmi špatném stavu, nevyhovuje současným požadavkům a má malou kapacitu. 
Město má zájem vybudovat nový dům s pečovatelskou službou. Město má vybranou lokalitu            
a připravenou studii vzhledu budoucího nového domu, bude připravovat projekt. Ve Lhenicích se 
připravuje rekonstrukce budovy. V Netolicích je potřeba rozšířit kapacitu  DPS.  Je ubytováno 9 
lidí, všichni využívají pečovatelskou službu. Není uspokojena poptávka zájemců o ubytování           
a využívání služby.   
 
AKTIVITY: 
•  Vybudování domu s pečovatelskou službou (Volary)   
•  Rekonstrukce bydlení ve Lhenicích 
•  Rozšíření DPS v Netolicích  
 
 
 
AKTIVITA: •  Vybudování domu s pečovatelskou službou (Volary)  
 
Popis projektu Vypracování projektové dokumentace na vybudování domu 

s pečovatelskou službou ve Volarech. Kapacita domu 40 obyvatel, bydlení 
většinou v jednopokojových bytech (čtvrtina bytů dva plus nula). Každý 
byt bude mít svůj kuchyňský kout, sociální zařízení, balkón - přízemní 
byty by měly mít předzahrádku. Součástí DPS bude společenská místnost, 
ošetřovna, zázemí pro pečovatelskou službu. Umístění domu u základní 
školy u staré lenorské cesty, bude postaven v duchu staré volarské tradice   
a bude vycházet z podoby volarských roubených domů. 
Zázemí pro pečovatelskou službu v nové DPS: 3 místnosti - kancelář, 
technická místnost (mytí nádobí, praní, žehlení), místnost pečovatelek 
(šatna) se sociálním zařízením. Součástí zázemí bude také garáž pro auto 
používané při poskytování služby v terénu. 

Realizátor město Volary 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet zpracování projektu – 1.200.000,-Kč 

stavba DPS – cca 45.000.000,- 
Předpokládané zdroje dotace, rozpočet města (dotace na realizaci stavby min. 70 % celkových 

nákladů) 
Časový harmonogram zpracování projektu - 2008 
Výstup projektové dokumentace na vybudování domu s pečovatelskou službou ve 

Volarech 
 
 
 
AKTIVITA:  Rekonstrukce bydlení ve Lhenicích   
    
Popis projektu Příprava na rekonstrukci a kompletní modernizaci budovy, která slouží 

jako bydlení pro seniory (osoby se zdravotním postižením) ve Lhenicích - 
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stavební povolení, hledání finančních zdrojů. Případně zahájení 
rekonstrukce. Oprava fasády, výměna střechy, výměna rozvodů, úprava 
vnitřních prostor, modernizace technického vybavení. Rozšíření kapacity o 
cca 2 byty.   

Realizátor městys Lhenice 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet rekonstrukce cca 10. 000.000,- 
Předpokládané zdroje dotace, obec 
Časový harmonogram 2008 
Výstup připravené podmínky pro rekonstrukce bydlení ve Lhenicích, příp. 

zahájení rekonstrukce   
 
 
 
AKTIVITA: Rozší ření DPS v Netolicích  
  
Popis projektu Zpracování projektové dokumentace na rozšíření domu s pečovatelskou 

službou v Netolicích - rozšíření o 7 bytů, skladovací prostory a archiv. 
Počítá se s půdními vestavbami. Prostory jsou bariérové, ale část lze 
zpřístupnit výtahem. S rekonstrukcí bude souviset i modernizace objektu – 
výměna oken, částečné odstranění bariér atd. Nové skladovací prostory 
a archiv budou sloužit jako zázemí pro chod domova.     

Realizátor městys Netolice 
Spoluprac. subjekt Domov pro seniory Pohoda 
Rozpočet zpracování studie - doplnit 
Předpokládané zdroje dotace 
Časový harmonogram 2008 
Výstup projektová dokumentace na rozšíření domu s pečovatelskou službou 

v Netolicích 
 
 
 
Opatření 4 -  Prevence sociálně patologických jevů, volnočasové aktivity   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Na území Volarska žije hodně Romů, většina z nich nemá zaměstnání. Jde o skupinu osob, která je 
výrazně ohrožena sociálním vyloučením. Cílem je podpořit integraci romských dětí. V Netolicích     
a Lhenicích pracují sociální komise (poradní orgány vedení obcí). V Netolicích je organizace 
sdružující osoby se zdravotním postižením, aktivní Svaz zdravotně postižených je ve 
Volarech.V regionu jsou dostupné různé volnočasové aktivity, které pomáhají správně trávit volný 
čas a jsou tak prevencí šíření sociálně patologických jevů. Ve Lhenicích je mateřské centrum, které 
s pomocí radnice vybudoval AKORD - AKtivní Obce, Rodiny a Děti. Provozuje ho Občanské 
sdružení Náves. Sdružení připravuje aktivity i pro rodiny, mládež, seniory. Širokou nabídka aktivit 
zajišťují domy dětí a mládeže ve Volarech a v Netolicích. V  regionu chybí nízkoprahová zařízení 
vhodná pro trávení volného času mládeže.   
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AKTIVITY: 
•   Vybudování Rómského klubu  ve Volarech 
•   Vybudování kulturního centra s knihovnou ve Volarech 
•   Mateřské centrum Lhenice 
 
 
AKTIVITA:   Vybudování Rómského klubu ve Volarech  
    
Popis projektu Přípravy na vybudování klubu, který zajistí volnočasové a podpůrné 

vzdělávacích aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněných romských 
rodin. Klub bude prostřednictvím vhodných aktivit připravovat děti ke 
vstupu do prvních tříd základních škol. V programu klubu budou hry, 
malování, zpěv, jednoduché počítání, cvičení českého jazyka atd. Klub 
následně podpoří i úspěšné absolvování základní školy. Cílem projektu je 
podpora integračního procesu vyrovnávání příležitostí a začleňování do 
společnosti. 

Realizátor město Volary  
Spoluprac. subjekt  - 
Rozpočet příprava studie – cca 50.000,-   
Předpokládané zdroje dotace, granty   
Časový harmonogram příprava vybudování klubu - 2008 
Výstup zajištěné podmínky pro zřízení klubu 
 
 
 
AKTIVITA:  Vybudování kulturního centra s knihovnou  ve Volarech 
    
Popis projektu Hledání možností vybudování kulturního centra s knihovnou ve Volarech. 

Centrum s klubovými místnostmi, internetem, kavárničkou, prostorami pro 
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Příprava studie zřízení centra.  

Realizátor Město Volary 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty 
Časový harmonogram 2008 
Výstup studie vybudování kulturního centra 
 
 
 
AKTIVITA:  Mate řské centrum Lhenice 
    
Popis projektu Udržení provozu mateřského centra ve Lhenicích. Provoz centra bude       

v pondělí, ve středu a v pátek od osmi do dvanácti hodin. Kromě volného 
programu budou mít děti krátké "organizované" chvilky. V odpoledních 
hodinách budou fungovat kroužky pro děti (šachový kroužek, flétna,  
výtvarná dílna atd.), 1x za měsíc budou fungovat programy pro dospělé 
pro dospělé, rodiny. Centrum bude připravovat i programy pro mládež 
nebo pro starší občany (různá setkání, besedy, přednášky, promítání).    

Realizátor Občanské sdružení Náves 
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Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje příspěvky návštěvníků, granty, podpora obce 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost mateřského centra ve Lhenicích 
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3.4.7 PRIORITA: Rozvoj služeb na Čkyňsku  
 
 
Opatření 1 - Zvyšování informovanosti o sociálních službách na venkově 
  
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Z ankety pro širokou veřejnost vyplynulo, že občané z území ORP Prachatice a LAG Chance in 
Nature mají málo informací o sociálních službách. Tento problém byl zaznamenán i při řízených 
rozhovorech se starosty jednotlivých obcí. Informace chybí občanům i pracovníkům obcí, kteří by je 
měli předávat. Obce postrádají ucelený přehled dostupných službách (služby na území ORP 
Prachatice a ORP Strakonice, příp. na území Jihočeského kraje). Chybí také např. vhodný přehled 
legislativy týkající se sociálních služeb a letáky, které by občany informovaly o možnostech získání 
příspěvku na péči. Tyto materiály chybí také lékařům.     
 
AKTIVITY: 
•    Dostupnost informací na obecních úřadech  
•    Zlepšení informovanosti lékařů     
•    Využití  zpravodajů a internetu 
 
 
 
AKTIVITA:  Dostupnost informací na obecních úřadech        
 
Popis projektu Na obecních úřadech bude trvale dostupný (k nahlédnutí) katalog sociálních  

a doprovodných služeb na území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature 
lékaře). Obce zajistí distribuci katalogu do místních knihoven, k lékařům atd. 
Úřady budou získávat a předávat informace o dostupnosti sociálních služeb 
v Jihočeském kraji a budou občany informovat o tom, kde je možné žádat      
o příspěvek na péči.     

Realizátor  obce z území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature 
Spoluprac. subjekt -  
Rozpočet z celkového rozpočtu úřadů 
Předpokládané zdroje státní rozpočet  
Časový harmonogram 2008 
Výstup dostupnost informací o sociálních službách na obecních úřadech 
 
 
 
AKTIVITA:   Využití  zpravodaj ů a internetu      
 
Popis projektu Pro předávání informací o sociálních službách budou využívány místní 

zpravodaje a internet. Obce budou ve zpravodajích publikovat články             
o možnosti využití sociálních služeb na území ORP Prachatice a LAG Chance 
in Nature, o možnostech získání příspěvků na péči atd. Na webových 
stránkách obcí a na www.chanceinnature.cz bude katalog sociálních               
a doprovodných služeb na území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature 
lékaře v elektronické podobě, případně přímé odkazy na webové stránky 
poskytovatelů sociálních služeb.     

Realizátor obce na území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature,   
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LAG Chance in Nature 
Spoluprac. subjekt poskytovatelé sociálních služeb, organizace zajišťující doprovodné služby 
Rozpočet neurčen  
Předpokládané zdroje z rozpočtu obcí a LAG Chance in Nature 
Časový harmonogram 2008 
Výstup dostupnost informací o sociálních a doprovodných službách v místních 

zpravodajích a na www 
 
 
AKTIVITA:  Zlepšení informovanosti léka řů           
 
Popis projektu Lidé často žádají informace o možnostech získání sociální pomoci                   

u praktických a dětských lékařů. V rámci zvýšení informovanosti lékařů se 
uskuteční distribuce katalogu poskytovatelů sociálních služeb do ordinací. 
Lékaři budou motivováni k propagování sociálních služeb mezi pacienty         
a budou jim zasílány informace (např. ve formě letáčků určených k vyvěšení 
v čekárnách).  

Realizátor obce na území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature,  LAG Chance in 
Nature 

Spoluprac. subjekt poskytovatelé sociálních služeb, organizace zajišťující doprovodné služby 
Rozpočet   
Předpokládané zdroje granty, obce 
Časový harmonogram 2008 
Výstup dostupnost informací o sociálních a doprovodných službách u lékařů 
 
 
 
Opatření 2 - Podporování  seniorů a osob se ZP 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Ve Čkyni a okolích obcích je dostupná pečovatelská služba (poskytuje Oblastní charita Vimperk), je 
zajištěna pro obyvatele DPS i pro uživatele, kteří žijí ve svých původních domácnostech. Službu 
využívá 43 uživatelů, nejvíce žádaným úkonem je dovoz obědů. Někde zajišťují dovoz obědů obce 
(např. Krajíčko – dovoz obědů z Jihočeské drůbeže a.s. pro 5-6 lidí). Obce mají zájem o zajištění 
vhodného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. S tím souvisí snaha trvale udržet 
provoz domu s pečovatelskou službou ve Čkyni (kapacita 8 bytů) a hledání možnosti zřizování 
vhodného bydlení i v dalších obcích. Ve Čkyni jsou dobře zajištěné zdravotní služby – praktičtí 
lékaři, pediatr, zubař, gynekolog. Praktická lékařka podporuje rozvoj a vyžívání sociálních služeb, 
veřejností je vnímána jako „sociální poradce“.  Občané poptávají u pečovatelek a lékařů služby, které 
mohou být zajištěny prostřednictvím osobní asistence nebo sociálně aktivizačních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením. 
 
AKTIVITY: 
•   Udržení pečovatelské služby 
•   Doplnění terénních sociálních služeb 
 
 
 
 



 89 

 
 
AKTIVITA:  Udržení pe čovatelské služby        
 
Popis projektu Trvalá dostupnost pečovatelské služby ve Čkyni a okolních obcích – pro 

obyvatele DPS i pro uživatele z terénu. Služba nabízí pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. S udržením služby souvisí i udržení provozu domu 
s pečovatelskou službou – zajišťuje vhodné bydlení, jeho obyvatelé využívají 
pečovatelskou službu.  

Realizátor Oblastní charita Vimperk   
Spoluprac. subjekt obce 
Rozpočet Pečovatelská služba Čkyně - 545.000,-/rok 
Předpokládané zdroje úhrady za služby, příspěvek obce, dotace 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost terénních služeb na Čkyňsku 
 
 
 
AKTIVITA:  Dopln ění terénních sociálních služeb        
 
Popis projektu Hledání možností zajištění osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením. S aktivitou souvisí předávání 
informací o službách a mapování aktuálního zájmu o ně. Služba osobní 
asistence zajistí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, výchovné a vzdělávací činnosti. Sociálně aktivizační 
služby nabídnou zapojení do terapeutických aktivit. Obě služby podpoří 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  
Služby lze kombinovat s využíváním pečovatelské služby.  

Realizátor obce 
Spoluprac. subjekt LAG Chance in Nature, poskytovatelé sociálních služeb 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje granty, rozpočty obcí 
Časový harmonogram 2008 
Výstup analýza zájmu o osobní asistenci a aktivizační služby, příp. vytvořené 

podmínky pro jejich zajištění 
 
 
 
Opatření 3 -  Odstraňování bariér   
  
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Ve Čkyni žije 5 vozíčkářů, z toho vyplývá zvýšený zájem veřejnosti o odstraňování architektonických 
bariér. Samoobsluha, pošta a bufet ve Čkyni jsou bezbariérové, nepřístupné je naopak zdravotní 
středisko, obecní úřad, ZŠ, lékárna, kulturní dům. Ze Čkyně a okolních obcí je obtížné dopravní 
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spojení veřejnou dopravou do Prachatic, je nedostupná veřejná doprava pro lidi se zdravotním 
postižením (zejména vozíčkáře). V rámci KPSS upozorňovali členové pracovní skupiny i na to, že 
lidé se sníženou pohyblivostí nemohou nastoupit do vlakových souprav. Před školou je nebezpečný 
přechod. V regionu nejsou prostory pro konání občanských pohřbů, nejbližší obřadní síň je 
v Bechyni. To je problematické zejména pro pozůstalé se sníženou pohyblivostí. Řešením je 
znovuobnovení stávající obřadní síně ve Čkyni.       
 
AKTIVITY: 
•    Odstraňování bariér na veřejně přístupných místech       
•    Odstranění bariéry ve Čkyni        
•    Podpora znovuobnovení obřadní síně ve Čkyni       
 
 
 
AKTIVITA:  Odstra ňování bariér na veřejně přístupných místech               
 
Popis projektu Obec Čkyně (a ostatní obce regionu) budou hledat možnosti odstraňování 

architektonických bariér na veřejně přístupných místech. Budou jednat 
s vlastníky budov o možnostech stavebních úprav. Cílem je zejména snížení 
sociální izolace  vozíčkářů.    

Realizátor obce 
Spoluprac. subjekt vlastníci budov 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram trvale 
Výstup snížení počtu architektonických bariér 
 
 
 
AKTIVITA: Odstran ění bariéry ve Čkyni        
 
Popis projektu Vyřešení problému nebezpečného přechodu ve Čkyni. Aktivita souvisí 

s tématem odstraňování bariér, protože obavy z nebezpečí brání lidem se 
sníženou  pohyblivostí v přecházení. Na přechodu jsou ohrožené zejména 
děti – školáci, umístění přechodu je nebezpečné i pro řidiče. Obec bude 
hledat možnosti řešení situace a bude jednat s příslušnými institucemi            
o přemístění přechodu.    

Realizátor městys Čkyně 
Spoluprac. subjekt   
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram 2008 
Výstup snížení počtu architektonických bariér 
 
 
 
AKTIVITA: Podpora znovuobnovení obřadní síně ve Čkyni       
 
Popis projektu Hledání možností znovuotevření obřadní síně ve Čkyni. Komunita pro 

duchovní rozvoj – o.p.s. bude nadále iniciovat obnovení síně. Obec bude 
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hledat možnosti řešení (hledání finančních zdrojů atd.)        
Realizátor obec 
Spoluprac. subjekt Komunita pro duchovní rozvoj – o.p.s. 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram vytvoření podmínek pro znovuotevření – 2008 
Výstup podmínky pro zlepšení dostupnosti obřadní síně 
 
 
 
Opatření 4 - Udržení široké nabídky volnočasových aktivit     
  
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Ve Čkyni je dostatek volnočasových aktivit pro organizovanou mládež i ostatní skupiny obyvatel 
(17 sportovních oddílů v Sokole, hasiči, hokej, fotbal, rybáři, včelaři, hudební škola, Kulturní 
okrašlovací spolek). Dobře funguje Svaz žen, v obci je také Svaz zdravotně postižených s 90ti 
registrovanými členy. Celkový rozvoj regionu (včetně rozvoje volnočasových aktivit) podporuje 
Dobrovolný svazek obcí Věnec. Ve Čkyni nejsou vhodné podmínky pro správné využití volného 
času starších dětí. Není dostupné hřiště (sportoviště), mládež potuluje kolem nádraží. 
 
AKTIVITY: 
•    Podpora sportu, kultury a zájmové činnosti                          
•    Vybudování odpočinkové zóny pro mládež 
 
 
 
AKTIVITA:  Podpora sportu, kultury a zájmové činnosti                          
 
Popis projektu Ve Čkyni budou udrženy  sportovní, kulturní a zájmové aktivity pro děti, 

mládež, rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením. 
Organizace budou zajišťovat nabídku vhodných programů a obec bude 
organizace podporovat.   

Realizátor organizace ve Čkyni (Sokol, zájmové svazy a  kluby, Svaz žen atd.)  
Spoluprac. subjekt obec 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty, příspěvky členů, příspěvky obce 
Časový harmonogram trvale 
Výstup široká nabídka volnočasových aktivit pro obyvatele Čkyně a okolních obcí    
 
 
 
AKTIVITA:  Vybudování odpo činkové zóny pro mládež          
 
Popis projektu Hledání možností  vybudování hřiště s U-rampou, zdí  na tenis a grafity, 

s volejbalovou (nohejbalovou) sítí, lavičkami (částečně zastřešenými). 
Námětem je možnost využití parku u náměstí, který stejně vyžaduje obnovu. 
Zpracování projektu hřiště, hledání zdrojů na realizaci. 

Realizátor Obec Čkyně 
Spoluprac. subjekt  
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Rozpočet zpracování projektu – 50.000,- 
Předpokládané zdroje grant, rozpočet obce 
Časový harmonogram 2008/2009 
Výstup vytvořené podmínky pro vybudování hřiště 
Popis projektu Zachování provozu čajovny ve Čkyni. Čajovna bude nadále 

bezalkoholovým multifunkčním zařízením, bude nabízet volnočasové 
aktivity (setkávání pro duševní zdraví atd) i programy prevence sociálně-
patologických jevů (poradenství pro mládež zajímající se o drogy atd).    

Realizátor Komunita pro duchovní rozvoj – o.p.s. 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet  
Předpokládané zdroje vlastní zdroje organizace, dotace, dary, příspěvky 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost bezalkoholového zařízení s nabídkou programů 
 
 
 
Opatření 4 – Prevence sociálně patologických jevů    
  
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Škola ve Čkyni zajišťuje programy prevence drogových závislostí, spolupracuje s Kontaktní 
centrem o.s. Prevent, se Společností pro poskytování psychosociální pomoci občanům,                     
s Pedagogicko – psychologickou poradnou a se Střediskem výchovné péče Spirála. Ve škole 
probíhají programy projektu Phénix. Ve Čkyni je čajovna (provozuje komunita pro duchovní 
rozvoj), která slouží jako multikulturní centrum. 
 
AKTIVITY: 
•  Udržení preventivních programů       
•  Provoz čajovny ve Čkyni                                
 
 
 
AKTIVITA:  Udržení preventivních program ů       
 
Popis projektu Základní škola ve Čkyni bude zajišťovat programy prevence sociálně 

patologických jevů ve škole. Programy zaměřené na problematiku užívání   
návykových látek a na nebezpečí dalších závislostí (kouření, gamblerství), 
na schopnost čelit sociálním tlakům,  komunikaci, na možnosti efektivního 
řešení problémů atd.    

Realizátor Základní škola ve Čkyni 
Spoluprac. subjekt o.s. Společností pro poskytování psychosociální pomoci občanům 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje granty, z rozpočtu školy, příspěvky dětí 
Časový harmonogram trvale 
Výstup programy prevence sociálně patologických jevů 
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AKTIVITA:   Provoz čajovny ve Čkyni                           
 
Popis projektu Zachování provozu čajovny ve Čkyni. Čajovna bude nadále 

bezalkoholovým multifunkčním zařízením, bude nabízet volnočasové 
aktivity (setkávání pro duševní zdraví) i programy prevence sociálně-
patologických jevů (poradenství pro mládež zajímající se o drogy).    

Realizátor Komunita pro duchovní rozvoj – o.p.s. 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet  
Předpokládané zdroje vlastní zdroje organizace, dotace, dary, příspěvky 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost bezalkoholového zařízení s nabídkou programů 
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3.4.8 PRIORITA: Obecná podpora rozvoje sociálních služeb 
 
 
Opatření 1 - Udržení spolupráce poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů na bázi 
partnerství 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“, fungující od roku 
2004, je neziskový subjekt, který sdružuje zástupce obcí, mikroregionů, podnikatelů i neziskových 
organizací. Cílem jeho činnosti je rozvoj regionu Vlachovobřezska, Prachaticka a Čkyňska formou 
realizace společných projektů a získáváním dotací z ČR a EU. 
LAG Chance in Nature  má v oblasti komunitního plánování sociálních služeb zpracovaný KPSS 
pro území LAG a dalších obcí ORP Prachatice, při realizaci KPSS získal dostatečnou databázi 
kontaktů a dat pro další činnosti. V rámci procesu KPSS byla potvrzena potřeba níže uvedených 
nadstavbových aktivit. 
 
AKTIVITY: 
•  Udržení fungování LAG Chance in Nature jako servisní organizace území a koordinátora 
spolupráce v oblasti sociálních služeb   
•  Vytvoření komunikačního a informačního systému mezi LAG Chance in Nature a zbývající částí 
ORP Prachatice pro oblast sociálních služeb 
 
 
 
AKTIVITA:  Udržení fungování LAG Chance in Nature j ako servisní organizace území a 

koordinátora spolupráce v oblasti sociálních služeb   
 
Popis projektu Cílem je zajištění dostatku financí na zajištění využití dosud získaných dat 

a informací a pokračování níže uvedených aktivit (vytvoření 
komunikačního a informačního systému pro oblast soc.služeb, monitoring, 
mapování a hodnocení realizace KPSS, pokračování činnosti pracovních 
skupin, aktualizace KPSS atd.). 

Realizátor Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION 
GROUP“   

Spoluprac. subjekt další organizace 
Rozpočet není stanoven 
Předpokládané zdroje dotační tituly Jihočeského kraje, SF EU a další zdroje 
Časový harmonogram průběžně od 2008 
Výstup aktivní fungování LAG Chance in Nature v oblasti sociálních služeb  
 
 
 
AKTIVITA:  Vytvo ření komunikačního a informačního systému mezi LAG a zbývající částí 

ORP Prachatice pro oblast sociálních služeb 
 
Popis projektu Vytvoření interaktivního webového portálu k využití všemi subjekty na 

území KPSS, vydávání čtvrtletního e-zpravodaje, informujícího                   
o možnostech a novinkách v oblasti sociálních služeb ve spolupráci 
s partnery, metodikem a dalšími organizacemi.  
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Realizátor Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION 
GROUP“   

Spoluprac. subjekt město Prachatice, další organizace 
Rozpočet není stanoven 
Předpokládané zdroje dotační tituly Jihočeského kraje, SF EU a další zdroje 
Časový harmonogram tvorba 2008, aktualizace průběžně od 2008 
Výstup webový portál a e-zpravodaj pro oblast sociálních služeb na území KPSS 
 
 
 
Opatření 2 -  Udržení procesu komunitního plánování – koordinování činností  
pro rozvoj sociálních služeb prostřednictví LAG Chance in Nature 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“, fungující od roku 
2004, je neziskový subjekt, který sdružuje zástupce obcí, mikroregionů, podnikatelů i neziskových 
organizací. Cílem jeho činnosti je rozvoj regionu Vlachovobřezska, Prachaticka a Čkyňska formou 
realizace společných projektů a získáváním dotací z ČR a EU. 
LAG Chance in Nature  má v oblasti komunitního plánování sociálních služeb zpracovaný KPSS 
pro území LAG a dalších obcí ORP Prachatice, při realizaci KPSS získal dostatečnou databázi 
kontaktů a dat pro další činnosti. V rámci procesu KPSS byla potvrzena potřeba níže uvedených 
nadstavbových aktivit. 
 
AKTIVITY: 
•  Monitorování plnění aktivit strategie KPSS   
•  Vyhodnocování plnění aktivit strategie KPSS – pokračování činnosti pracovních skupin 
•  Průběžné mapování aktuální sociální situace a potřeb uživatelů 
•  Příprava aktualizace komunitního plánu 
 
 
 
 
AKTIVITA:  Monitorování pln ění aktivit strategie KPSS   
 
Popis projektu Činnost pracovníka LAG Chance in Nature. Pravidelná komunikace 

s jednotlivými organizacemi / osobami zodpovědnými za realizace aktivit 
uvedených v akčním plánu strategického dokumentu, zjišťování postupu 
v realizaci aktivit, zjišťování důvodů zpoždění nebo dalších problémů. 
Konzultace výstupů s odborným garantem a metodikem.  

Realizátor Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION 
GROUP“   

Spoluprac. subjekt Poskytovatelé soc.služeb na území KPSS a další organizace 
Rozpočet není stanoven 
Předpokládané zdroje dotační tituly Jihočeského kraje, SF EU a další zdroje 
Časový harmonogram průběžně od 2008 
Výstup monitoring aktivit KPSS prostřednictvím LAG Chance in Nature  
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AKTIVITA:  Vyhodnocování pln ění aktivit strategie KPSS – pokračování činnosti pracovních 

skupin 
 
Popis projektu Pravidelné setkávání účastníků pracovních skupin (cca 2x ročně) 

s pracovníky odboru soc. služeb Prachatice. Projednání informací 
z monitoringu aktivit, zjištění současného stavu v potřebách cílových 
skupin, k připomínkám / doplněním do strategického dokumentu ( akčního 
plánu). 
Pravidelné jednání řídícího týmu (cca 2x ročně). Projednání připomínek, 
situace v realizaci KPSS, návrh řešení, možnost aktualizace akčního plánu. 
Příprava podkladů pro zpracování monitorovací zprávy. 
Účast odborného garanta a metodika. 

Realizátor Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION 
GROUP“   

Spoluprac. subjekt CpKP Jižní Čechy, členové pracovních skupin na území KPSS - 
dobrovolníci, Město Prachatice a další subjekty 

Rozpočet není stanoven 
Předpokládané zdroje dotační tituly Jihočeského kraje, SF EU a další zdroje 
Časový harmonogram průběžně od 2008 
Výstup aktivní činnost pracovních skupin v oblasti sociálních služeb na území 

KPSS  
 
 
 
AKTIVITA:  Pr ůběžné mapování aktuální sociální situace a potřeb uživatelů 
 
Popis projektu Realizace průzkumů (potřeba vyplyne z aktivity výše) potřeb, poptávky a 

nabídky formou dotazníkových šetření, anketních šetření, apod. Zajištění 
těchto průzkumů ve spolupráci s městem Prachatice a obcemi na území 
KPSS, dobrovolníky, VOŠS, odborným garantem a metodikem a dalšími 
vhodnými organizacemi. 

Realizátor není stanoven 
Spoluprac. subjekt Město Prachatice, LAG, obce KPSS, VOŠS a další subjekty 
Rozpočet není stanoven 
Předpokládané zdroje dotační tituly Jihočeského kraje, SF EU a další zdroje 
Časový harmonogram průběžně od 2008 
Výstup průzkumy v oblasti sociálních služeb   
 
 
 
AKTIVITA:  P říprava aktualizace komunitního plánu 
 
Popis projektu Na základě výstupů z mapování aktuální sociální situace a potřeb 

uživatelů, monitoringu a činnosti pracovních skupin a řídícího týmu ve 
spolupráci s partnery a dalšími organizacemi. Součástí aktivity je 
vyhledávání finančních zdrojů na možnost realizace této aktualizace, 
průběžná příprava materiálů (výstupy z průzkumů atd.), činnost 
projektového manažera – hledání zdrojů na aktualizaci.  
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Realizátor Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION 
GROUP“   

Spoluprac. subjekt Město Prachatice, pracovní skupiny, řídící tým a další subjekty 
Rozpočet není stanoven 
Předpokládané zdroje dotační tituly Jihočeského kraje, SF EU a další zdroje 
Časový harmonogram od 2009 
Výstup podklady pro aktualizaci KPSS   
 
 
 
Opatření 3 -  Podpora projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru  
pro oblast sociálních služeb 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“, fungující od roku 
2004, je neziskový subjekt, který sdružuje zástupce obcí, mikroregionů, podnikatelů i neziskových 
organizací. Cílem jeho činnosti je rozvoj regionu Vlachovobřezska, Prachaticka a Čkyňska formou 
realizace společných projektů a získáváním dotací z ČR a EU. 
LAG Chance in Nature  má v oblasti komunitního plánování sociálních služeb zpracovaný KPSS 
pro území LAG a dalších obcí ORP Prachatice, při realizaci KPSS získal dostatečnou databázi 
kontaktů a dat pro další činnosti. V rámci procesu KPSS byla potvrzena potřeba níže uvedených 
nadstavbových aktivit. 
 
AKTIVITY: 
•  Hledání nových zdrojů na zajištění služeb koordinační a servisní organizace 
 
 
 
 
AKTIVITA:  Hledání nových zdroj ů na zajištění služeb koordinační a servisní organizace 
 
Popis projektu Práce plánovaného projektového manažera pro oblast sociálních služeb, 

který bude informovat jednotlivé poskytovatele a zadavatele o možnostech 
dotačních titulů na realizaci jejich záměrů a poskytne poradenství v oblasti 
projektového managementu. Půjde o servisní činnost LAG ve spolupráci          
s Městem Prachatice a dalšími obcemi a městy na území KPSS. Pro oblast 
PPP (spolupráce veřejného a soukromého sektoru – public private 
partnership) projektů nelze rozpočet stanovit, PPP projekty nejsou ještě 
přesně legislativně zakotveny. 

Realizátor není stanoven 
Spoluprac. subjekt Město Prachatice, další obce a města KPSS, LAG a další subjekty 
Rozpočet není stanoven 
Předpokládané zdroje dotační tituly Jihočeského kraje, SF EU a další zdroje 
Časový harmonogram průběžně od 2008 
Výstup fungování projektového manažera pro oblast sociálních služeb na území 

KPSS 
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Opatření 4 - Rozvoj dobrovolnictví 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V regionu fungují dobrovolnické aktivity (např. zdravotní sestry na venkově, studenti ve městě 
atd.), nejsou ale dostatečně koordinované a dobrovolníci nejsou profesionalizovaní.   
 
AKTIVITY: 
•  Hledání nových zdrojů na zajištění služeb koordinační a servisní organizace 
 
 
 
 
AKTIVITA:  Podpora rozvoje dobrovolnictví  
 
Popis projektu Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty budou podporovat další 

rozvoj dobrovolnictví a budou hledat možnosti pro vytvoření tzv. 
dobrovolnického centra. Vytvoření dobrovolnického centra by mělo vést 
k profesionalizaci dobrovolníků (jak studentů, tak pracujících), k 
proškolování dobrovolníků podle zákona o dobrovolnictví a k vytvoření 
jednotné koordinace dobrovolníků na určitém území. 
Dalšími úkoly dobrovolnického centra bude: 
- zajištění informovanosti o možnostech dobrovolnictví, jak mezi 
případnými zájemci o výkon funkce dobrovolníka, tak mezi zájemci           
o využívání služeb dobrovolníků 
- informovanost o zákonu o dobrovolnictví 
- spolupráce s dalšími dobrovolnickými centry v kraji a se školícími 
středisky 
- motivovat a vychovávat k dobrovolnictví v sociálních službách 
- spolupráce s dobrovolníky seniorského věku 
Příjemci dobrovolnické služby zejména tyto skupiny osob: děti, mládež       
a další osoby se ZP, senioři, nemocní, umírající.  

Realizátor poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty  
Spoluprac. subjekt město Prachatice, Městská knihovna Prachatice, organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram podpora dobrovolnictví – trvale 

příprava profesionální koordinace dobrovolnictví v Prachaticích – od 2008 
Výstup profesionalizace dobrovolnictví v Prachaticích, studie  vytvoření  

dobrovolnického centra 
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Zásobník námětů na projekty 

 

- přemístění Městské knihovny Prachatice (bezbariérovost) 

- lepší využití  prostory v budově Muzea loutek a cirkusu v Prachaticích 

- vyhledání vhodných prostor šatník Českého červeného kříže v Prachaticích 

- zřízení chráněných  dílen ve Čkyni 

- zřízení bankomatu ve Lhenicích 

- vybudování pečovatelského domu pro seniory ve Chrobolech 

- vybudování sociálních bytů Zbytinách 
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4. Monitorování, vyhodnocování a aktualizace   
 

Proces monitorování a vyhodnocování probíhá průběžně po dobu procesu komunitního 

plánování a bude pokračovat také v průběhu realizace vlastního komunitního plánu v letech 

2008 – 2011. 

 

Monitorování   

Cílem monitorování je zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací (stávajícím 

stavem) a plánem. Jde o proces sběru informací o finanční a technické realizaci komunitního 

plánu. Cílem sběru dat je umožnit efektivní a profesionální hodnocení účinnosti plánu a jeho 

účinnosti plánu a jeho složek z hlediska dosažení cílů v nich stanovených. Sběr dat probíhá 

během realizace celého plánu. 

 

Institucionální zajištění: 

Monitorování realizace Komunitního plánu sociálních služeb na území Chance in Nature – 

Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice bude 

zajišťovat příslušný pracovník občanského sdružení Chance in Nature – Local Action Group 

ve spolupráci s řídící skupinou, obcemi regionu a poskytovateli služeb. Bude průběžně 

zaznamenáván postup realizace jednotlivých projektů a současně budou zjišťovány důvody 

pro případné neplnění plánu. Jednou ročně bude připravena monitorovací zpráva o realizaci 

komunitního plánu. 

 

Hodnocení realizace komunitního plánu 

Hodnocení umožňuje vyvodit závěry o schopnosti plánu dosáhnout svých stanovených cílů. 

Na základě výsledků hodnotícího procesu je možné provádět změny sledující zlepšení 

celkové účinnosti plánu. 

 

Institucionální zajištění: 

Hodnocení komunitního plánu bude probíhat v rámci stávající řídící skupiny vždy nejméně 

jednou ročně. Jejím svolavatelem bude předseda občanského sdružení Chance in Nature – 

Local Action Group. Zde bude projednána monitorovací zpráva  a posouzeny jednotlivé 

realizované projekty z hlediska jejich kvality, efektivity  a naplnění cílů komunitního plánu. 
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Hlavním cílem těchto jednání bude průběžná příprava kvalitních podkladů pro aktualizaci 

komunitního plánu. 

 

Aktualizace komunitního plánu 

Komunitní plán je živým dokumentem. Jeho pravidelná aktualizace umožní přizpůsobení 

plánu novým podmínkám a trendům. Aktualizace bude probíhat pravidelně (minimálně 1x za 

3 roky) v následujících krocích: 

- aktualizace místní socio-demografické analýzy 

- stanovení prioritních oblastí pro nové období 

- dopracování podrobných analýz pro prioritní oblasti 

- návrh priorit a projektů 

 

Institucionální zajištění: 

Aktualizaci komunitního plánu bude zajišťovat občanské sdružení Chance in Nature – Local 

Action Group ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky. 

 


