
3.6.1 PRIORITA: Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením – 
Prachatice

3.6.1.1  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  Charitního 
domova sv. Dominika Savia

Předpokládané zdroje doplnit
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
Rozpočet doplnit
Předpokládané zdroje doplnit
Časový harmonogram zpracování návrhu, příp. realizace rekonstrukce - 2008
Výstup návrh rekonstrukce zařízení, zajištěné podmínky pro realizaci rekonstrukce 

a zvýšení kapacity zařízení

AKTIVITA: Hledání možností zřízení 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  

3.6.1.2  Opatření 2 - Zajištění pomoci pro osoby v akutní krizi

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
V Prachaticích  funguje  krizové  centrum,  provozuje  o.s.  Prevent.  kapacita  180 intervencí  ročně. 
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  (např.  lidí,  kteří  náhle  opustili  domov)  spojenou s potřebou 
noclehu řeší krizové centrum ve spolupráci s městskou policií tak, že najde možnost přenocování u 
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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 dle poskytnuté dotace
Výstup dostupná krizová pomoc pro občany Prachaticka

3.6.1.3  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. Prevent). Kapacita 
zařízení (2000 kontaktů ročně) je dostatečná a využitá. Všechny poskytované služby jsou anonymní, 
zdarma, bez nutnosti objednání. Součástí jeho služeb je také práce stretworkera (opatření Terénní 
pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením). 

AKTIVITY:
•   Podpora sekundární a terciární prevence

AKTIVITA: Podpora primární a sekundární prevence

Popis projektu Podpora  udržení  primární  a  sekundární  prevence  drogových  závislostí. 
Prostřednictvím  Kontaktního  centra  bude  v  Prachaticích  trvale  zajištěn 
provoz  nízkoprahového  zařízení,  které  poskytuje  služby  osobám 
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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,...),  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 (200é kontaktů/rok) 

3.6.1.4  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        

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
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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
Předpokládané zdroje dotace
Časový harmonogram
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
Předpokládané zdroje
Časový harmonogram trvale
Výstup dostupné ošacení zdarma pro osoby ohrožené chudobou
 

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 
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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
Předpokládané zdroje dotace
Časový harmonogram 2008 
Výstup udržení  22  placených  pracovních  míst  (Agentura  práce),  dostupnost 

individuální  podpory  pro  dlouhodobě  nezaměstnané,  mzdové  příspěvky 
pro zaměstnavatele (MESADA)  

3.6.1.5  Opatření 5 -  Terénní služby pro osoby ohrožené 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 
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
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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  (prostřednictvím 

terénního  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
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
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 (200é kontaktů/rok) 
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3.6.1.6  Opatření 6 – Zřízení hepatální poradny  

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
V Prachaticíchchybí  hepatální  poradna.  Tuto  skutečnost  si  uvědomují  zejména  pracovníci 
kontaktního centra, kteří s lidmi ohroženými hepatitidou pracují. Město zřízení poradny podporuje.

AKTIVITY:
 •   Hledání možností zřízení hepatální poradny  

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.  
Město Prachatice zřízení poradny podpoří.  

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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