
3.7.1 PRIORITA:  Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku

3.7.1.1  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) 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 průzkum, při kterém bude osloven každý občan obce, který je seniorem nebo má zdravotní 
postižení.     

AKTIVITY:
 •   Udržení pečovatelské služby v Malenicích        
 •   Mapování potřebnosti terénních služeb
 •   Rozšíření nabídky služeb v DPS ve Strunkovicích nad Blanicí
 •   Odstraňování architektonických bariér 

AKTIVITA:  Udržení pečovatelské 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 obec Malenice
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:  Mapování potřebnosti 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: • Rozšíření 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
Výstup analýza potřeb obyvatel DPS

AKTIVITA:  Odstraňování 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



3.7.1.1  Opatření 1 - 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 
komunitního plánování bylo zjištěno, že občané mají malé povědomí o možnostech čerpání sociální 
pomoci.  

AKTIVITY:
•   Zajištění kvalifikovaných lidí pro práci v sociálních službách
•   Informování o možnostech čerpání sociální pomoci

AKTIVITA: •  Zajištění kvalifikovaných lidí pro práci v sociálních službách  

Popis projektu Společnost  sociálních pracovníků České republiky a  DUPY DUB, o.  s. 
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, DUPY DUB, o. s.
Spoluprac. subjekt obce
Rozpočet 1.000.000,-
Předpokládané zdroje ESF
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  sociální  pomoci  (místní  tisk,  plakáty,  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

3.7.1.2  Opatření 2 -  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  sociální  exkluzí  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
•    Zajištění programů podporujících integraci do společnosti
•    Provoz nízkoprahového  zařízení pro děti a mládež v Husinci      
 

AKTIVITA:   Dostupnost aktivit pro rodiče 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: • 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.
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 sociální exkluzí 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  zařízení pro děti a mládež 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 aktiviách 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 
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 doplnit
Rozpočet doplnit
Předpokládané zdroje dotace, granty
Časový harmonogram 2008
Výstup zpracovaný projekt centra   

 

3.7.1.3  Opatření 3 -  Podpora rodin v nepříznivé sociální situaci 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
V Husinci je Azylový dům Rybka pro rodiny s dětmi.  Zařízení je určené pro rodiny z celé ČR, 
kapacita jej nedostatečná (měsíčně odmítnuto cca 5 úplných rodin s dětmi a cca 10 matek s dětmi). 
V regionu Prachaticko 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 
a nemají základní hygienické návyky.  

AKTIVITY:
•  Udržení/ rozšíření Azylového domu Rybka v Husinci
•  Úpravy Azylového domu Rybka v Husinci a jeho okolí
•  Zřízení rané péče 
 

AKTIVITA:   Udržení/ rozšíření 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 jeho okolí
   
Popis projektu Stavební úpravy budovy Azylového domu Rybka v Husinci, související se 

zřízením  rané  péče.  Jedná  se  vybudování  bezbariérového  vchodu 
a parkovacího místa, konzultační a rehabilitační místnosti, bezbariérového 
bytu, 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., kancelářské vybavení.

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 

AKTIVITA: •  Zřízení 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.  
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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

file:///C:\socreg\detail_poskytovatele.do%3FSUBSESSION_ID=1193735337989_561&706f=dc50e9006bf78957

