
3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na  Volarsku - Netolicku 

3.8.1.1 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  pečovatelské 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 pečovatelské 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 
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

3.8.1.2 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
 



AKTIVITA:  Udržení/rozšíření 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 je 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 

3.8.1.3 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 



Voalrech 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  pro  seniory  (osoby  se  zdravotním  postižením)  ve 
Lhenicích  -  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: Rozšíření 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

3.8.1.4 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.  

AKTIVITY:
•   Vybudování Rómského klubu pro  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:  Mateřské 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
Spoluprac. subjekt -
Rozpočet
Předpokládané zdroje příspěvky návštěvníků, granty, podpora obce
Časový harmonogram trvale
Výstup dostupnost mateřského centra ve Lhenicích


