
3.3.1 PRIORITA: Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice

3.3.1.1  Opatření 1 - Zvyšování  informovanosti o soc. a doprovodných službách

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
Občané Prachaticka 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 
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 na Prachaticku“ 
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 elektornické  formě  bude  katalog  publikován  na  www  města  a 
poskytovatelů služeb. Poskytovatelé, obce a organizace budou připravovat 
podklady na aktualizované vydání 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

3.3.1.2  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 dva poskytovatelé (Centrum pro zdravotně postižené JčK, o.s. 
Prevent ), 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 
s místními poskytovateli tak, aby měli dostatečný přehled o nabídce jejich 
služeb.  Kvalitní  základní  poradenství  budou nabízet  i  poskytovatelé  soc. 
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služeb. 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: Půjčování kompenzačních pomůcek, rozšíření sortimentu       

Popis projektu Centrum pro zdravotně postižené JK 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 

(včetně poradenství)
zakoupení pomůcek do Centra pro zdravotně postižené JK o.s 300 000,-/rok
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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:  Zřízení 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

3.3.1.3  Opatření 3 - Udržení a doplnění služeb sociální péče a prevence

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
Na území Prachaticka 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 
nabízena raná péče pro děti se smyslovým postižením, službu je potřeba zacílit i na děti s dalšími 
typy zdravotních postižení.  

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 centra denních služeb

Popis projektu V regionu  Prachaticko  budou  pro  osoby  se  ZP dostupná  centra  denních 
služeb.  STROOM  DUB  o.p.s.  bude  nadále  nabízet  služby  osobám  se 
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a pomůže jim začlenit se v co 
možná největší míře do běžného života tak, aby byl zajištěn jejich návrat na 
trh  práce,  do  společnosti,  ke  vzdělávání  a  ke  smysluplnému  využití 
volného času. Služba bude odborně, metodicky a organizačně zajišťována 
sociálními  pracovníky  ve  spolupráci  s  vedoucí  chráněných  dílen, 
psychologem  a  zdravotním  pracovníkem.  Bude  udržena  kapacita  služby 
(denní centrum 20 klientů, týdenní centrum 12 klientů, z toho 4 vozíčkáři). 
Podle  zájmu  klientů  a  možností  poskytovatele  budou  hledány  způsoby 
upravení kapacity.

Realizátor STROOM DUB o.p.s., případně další poskytovatelé služeb
Spoluprac. subjekt
Rozpočet 800.000,-/rok
Předpokládané zdroje
Časový harmonogram trvale
Výstup trvalá dostupnost služby centra denních služeb pro cca 30 klientů          

 

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 
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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. 
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 980.000,-/rok
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 péče 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

6



AKTIVITA:  Vybudování chráněného 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 najít vhodnou službu pro lidi, kteří 
mají  sníženou  soběstačnost  z důvodu  zdravotního  postižení  a  věku,  ale 
nepotřebují zatím pobytovou službu.    
Záměrem je vybudování jednoho zřízení s jednolůžkovými pokoji (součást 
Domova pro seniory Mistra Křišťana) a sociálním zařízením, nebo několik 
domků (jeden pro 5-6 uživatelů). 

Realizátor např. LEDAX, Jihočeský kraj 
Spoluprac. subjekt
Rozpočet neurčeno
Předpokládané zdroje dotace
Časový harmonogram příprava studie - 2008
Výstup vytvořené podmínky pro zřízení chráněného bydlení

 

3.3.1.4  Opatření 4 - Podpora návaznosti sociálních služeb a zdravotní péče

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
Na Prachaticku 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 
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
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Spoluprac. subjekt lékaři
Rozpočet neurčen
Předpokládané zdroje zdravotní pojišťovny
Časový harmonogram trvale
Výstup dostupná ošetřovatelská péče pro občany Prachatic a regionu

 

AKTIVITA:  Zachování léčebny 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 rozšíření 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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3.3.1.5  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. Komunitním 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.  Na  Prachaticku  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 má v případě potřeby k dispozici pro vyzkoušení.

Realizátor Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
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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 doplnit
Předpokládané zdroje doplnit
Časový harmonogram trvale
Výstup dostupné služby pro osoby se smyslovým postižením

AKTIVITA: Zajištění vzdělávacích programů pro osoby se ZP                            

Popis projektu Poskytovatelé  služeb  a  nestátní  neziskové  organizace  budou  realizovat 
vzdělávací  programy  pro  lidi  se  ZP,  které  pomohou  začleňovat  osoby 
s handicapem do společnosti a uplatňovat 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 zdravotně 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
Časový harmonogram trvale
Výstup Dostupné prostory pro aktivity osob se ZP a seniorů – udržení stávajícího 

10



centra, vytvoření dalšího.

AKTIVITA:   Činnost poradního sboru zdravotně postižených a seniorů

Popis projektu Město  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 na míru každému 
uchazeči)
- 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 Písku  bude  nadále  zajištěn  komplex  služeb,  který  pomáhá  lidem se 
zdravotním postižením najít a udržet místo.a 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 doplnit – úřad práce

MESADA
Předpokládané zdroje ESF, 
Časový harmonogram trvale
Výstup zaměstnanost osob se ZP
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3.3.1.6  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 Ve II. etapě projektu Prachatice se bude realizovat:
 – bude doplněno.   

Realizátor
Spoluprac. subjekt
Rozpočet
Předpokládané zdroje
Časový harmonogram
Výstup

 

AKTIVITA:  Řešení dopravy ve městě               

Popis projektu Organizace  sdružující  osoby se  ZP a  seniory  (svazy,  sdružení)  zpracují 
společný  a  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 přizvou studenty 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 z Pracahtic
Spoluprac. subjekt VOŠ sociální, Město Prachatice
Rozpočet neurčeno
Předpokládané zdroje neurčeno
Časový harmonogram září 2008
Výstup zpracovaný koncept studie pro řešení veřejné dopravy ve městě
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