
3.9.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Čkyňsku 

3.9.1.1 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  zpravodajů 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 

http://www.chanceinnature.cz/


poskytovatelů sociálních služeb.    
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 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 lékařů          

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

3.9.1.2 Opatření 2 - Podporování  seniorů a osob se ZP

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
Ve Ckyni 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



AKTIVITA:  Udržení pečovatelské 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:  Doplnění 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

3.9.1.3 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 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      
•    Zajištění  bezpečnosti chodců ve Čkyni    
•    Podpora znovuobnovení obřadní síně ve Čkyni      

AKTIVITA:  Odstraňování 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: Zajištění  bezpečnosti chodců 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 
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 zlepšení dostupnosti obřadní síně

3.9.1.4 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  sporovních  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 odpočinkové 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
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)  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

3.9.1.5 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 programů      

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

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.
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Spoluprac. subjekt
Rozpočet
Předpokládané zdroje vlastní zdroje organizace, dotace, dary, příspěvky
Časový harmonogram trvale
Výstup dostupnost bezalkoholového zařízení s nabídkou programů

 


