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Úvodní slovo
Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice je důležitá věc. Na první pohled možná pro
mnohé z nás může vypadat jako činnost, která je zbytečná a je o úředničině, nekonečných dotaznících a
schůzování jak řešitelského týmu, tak následně pracovníků a občanů v mnoha obcích Prachaticka.
Opak je pravdou. Komunitní plán, v našem případě jeho první aktualizace, je důležitým dokumentem,
který není dokumentem v „šuplíku“, ovlivňuje život mnoha spoluobčanů, kteří z mnoha různých důvodů
musí využívat sociální služby. Je podkladem pro rozumné a racionální stanovení oblastí, kde ta či ona
společnost, jenž je pro dané služby akreditovaná a specializovaná, může působit. Nemělo by tedy
docházet k překrývání působností a tím pádem k plýtvání prostředků. Zároveň jsou na základě analýz
upřesněny typy služeb a jejich rozsah. Důvod je opět prostý – umístit sociální služby tam, kde je o ně
objektivní zájem a potřebnost plynoucí z ověření informací přímo z místních obcí a to jak od vedení
úřadů, tak od samotných občanů.
Proces komunitního plánování, který byl v projektu uplatněn pro sociální služby, napomohl také
k setkávání jak zadavatelů, tak poskytovatelů, ale i uživatelů služeb, celé veřejnosti. S procesem byla
spojena řada informačních kampaní, ať již vydání katalogu poskytovatelů sociálních služeb, výstava,
veřejná projednávání, prezentace, semináře, vzdělávání, poskytování průběžných informací
prostřednictvím tisku, místních bulletinů, kabelové televize i rozhlasu, na www stránkách jednotlivých
měst a poskytovatelů služeb.
Komunitní plánování sociálních služeb se dotýkalo i služeb doprovodných jako je zdravotnictví, školství,
životní prostředí, volný čas a podobně. V průběhu aktualizace docházelo k propojení a vzájemné
informovanosti, metodické podpory od Jihočeského kraje a CpKP Jižní Čechy.
Všechny údaje, které v publikaci naleznete, jsou napsány tak, aby byly dostupné, srozumitelné jak pro
zadavatele služeb tj. samosprávy obcí, stejně tak pro poskytovatele služeb a pochopitelně i pro uživatele,
kteří sociální službu potřebují a chtějí získat informace o službě co nejrychleji, kvalitně a za přiměřené
náklady.
Věřím, že aktualizovaný Komunitní plán ORP Prachatice bude pomáhat našim spoluobčanům, kteří
sociální služby využívají i pro celou veřejnost, že se stane ukázkou kvality a zájmu společnosti Prachaticka
o své spoluobčany, všechny cílové skupiny.
Dovolte mi na závěr poděkování více jak stovce lidí a MAS Chance in Nature a její koordinátorce a
administrátorce projektu, kteří přes rok se podíleli na tvorbě plánu a katalogu, který by se měl stát
podpůrným materiálem při sestavování rozpočtů, plánování strategií měst a obcí, materiálem pro
informovanost těch, kteří to potřebují ve všech městech a obcích ORP Prachatice.

Ing. Bc. Robert Zeman, místostarosta města Prachatice
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1. O R G A N I Z A C E A P R Ů B Ě H P L Á N O V Á N Í
1.1. Základní informace o projektu
Název projektu:
„Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice“
Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.

Období realizace:
květen 2011 – červen 2012

Hlavní cíle projektu:
Všeobecným cílem projektu je podpora společenského a sociálního začleňování sociálně vyloučených
osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb.
Specifickými cíli je udržení a rozšíření místního partnerství na území ORP Prachatice a aktualizace
komunitního plánu sociálních služeb na bázi partnerství mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli
sociálních služeb včetně zapojení veřejnosti.
Hlavním výstupem z procesu plánování je aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb, který pomůže
vytvořit podmínky pro rozvoj a udržitelnost takových služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby
občanů z ORP Prachatice. Dalším výstupem je katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb,
který podpoří informovanost občanů o dostupných sociálních službách.

Potřebnost projektu:
Na území ORP Prachatice bylo provedeno komunitní plánování sociálních služeb v období 2006-2008.
V souladu s vypracovaným plánem má žadatel povinnost zajistit po 3 letech aktualizaci plánu za účelem
přizpůsobení aktuálním podmínkám a potřebám v oblasti sociálních služeb. Projekt je vyústěním
souběžných aktivit žadatele, partnera a spolupracujících organizací v regionu, které probíhaly a probíhají
průběžně od ukončení předchozího projektu KPSS.
Na základě zjištění aktuálních základních dat v oblasti sociálních služeb, hodnocení aktivit v uplynulém
období a v návaznosti na priority Střednědobého plánu rozvoje služeb Jihočeského kraje bylo nutné
prověřit, nakolik stávající plán sociálních služeb odpovídá potřebám uživatelů, zda umožňuje
dostatečnou dostupnost a zajištění odpovídající kvality a rozsahu sociálních služeb v regionu.
Projekt navazuje na cíle stanovené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb proto je schopen
také nabídnout validní data pro aktualizaci tohoto krajského plánu.

Území realizace projektu:
Projekt byl realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice (celkem 44
obcí)
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1.2. Organizace komunitního plánování
Realizátor:
Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

Partner:
Město Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Řídící tým projektu:
Řídící skupina vede proces komunitního plánování a tvoří ji zástupci tripartity (zadavatelé, poskytovatelé
a uživatelé sociálních služeb).
Členové:
Josef Bláhovec – vedoucí projektu
Ing. Bc. Robert Zeman – zástupce partnera
Jaroslava Hauptmanová – zástupce partnera/odbor sociálních věcí MěÚ Prachatice
Bc. Júsuf Traore, DiS. – zástupce poskytovatelů sociálních služeb
Milada Kunová – zástupce uživatelů sociálních služeb
Bc. Andrea Tajanovská, DiS. – vedoucí pracovní skupiny „Senioři“
Mgr. Michaela Veselá – vedoucí pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Mgr. Hana Vlasáková, DiS. – vedoucí pracovní skupiny „Osoby se zdravotním postižením“
Kateřina Kulhánková Čejková – vedoucí pracovní skupiny „Rodiny s dětmi“

Realizační tým projektu:
Realizační tým zajišťoval činnosti spojené s procesem komunitního plánování.
Členové:
Hana Rabenhauptová – metodik projektu
Hana Lukešová – koordinátor projektu
Jana Dolanská – administrativní pracovník
+ řídící tým projektu

Pracovní skupiny:
Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních
služeb a zástupci veřejnosti). V předchozí fázi KPSS PT byly v letech 2006-2008 zformovány čtyři pracovní
skupiny „venkov“ a čtyři pracovní skupiny „město Prachatice“. Jejich činnost v době realizace projektu
pokračovala ve formě čtyř tematických pracovních skupin, z nichž každá řešila problematiku příslušné
priority.
 Senioři
 Osoby ohrožené sociálním vyloučením
 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dětmi
Každá pracovní skupina byla proškolena o komunitním plánování sociálních služeb. Na začátku své
činnosti si každá z pracovních skupin nadefinovala cílovou skupinu a zpracovala SWOT analýzy
z příslušné oblasti. Po té již tvořila jednotlivé priority, opatření a aktivity. Protože jedním z cílů těchto
jednání bylo zapojení co nejširší veřejnosti, rozjížděli se jejich členové hovořit o příslušných prioritách do
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celého území ORP Prachatice. Pracovní skupina zabývající se problematikou seniorů navštívila například
Dům pro seniory v Netolicích a obec Bušanovice, pracovní skupina řešící aktivity pro rodiny s dětmi měla
možnost uskutečnit svá jednání v mateřském centru Dupy Dub v Dubu u Prachatic a v Rodinném centru
ve Lhenicích, pracovní skupina osob se zdravotním postižením vyjela na obecní úřad do Babic a do
centra STROOM Dub do Dubu u Prachatic či do Strunkovic nad Blanicí a v Azylovém domě pro muže
v Záblatí, v Azylovém domě Rybka v Husinci či v Hracholuskách uskutečnila svá jednání skupina pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením. Celkem se těchto jednání uskutečnilo 25.

Členové pracovních skupin

Senioři
Jméno a příjmení

Organizace

Andrea Tajanovská
Zuzana Furišová
Čestmír Jiran
Šárka Vandličková
Dana Marková
Dana Vidlášová
Jaroslava Hauptmanová
Hana Vojtová
Jitka Sedlecká
Hana Tesařová
Ivana Voráčková
Hana Vlasáková

CHANCE IN NATURE – LAG (vedoucí pracovní skupiny)
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice
Seniorská občanská společnost o. s., Prachatice
Městská knihovna Prachatice
Oblastní charita Vimperk
Oblastní charita Vimperk
Městský úřad Prachatice - Odbor sociálních věcí
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
Rada seniorů města Prachatice
Městská organizace svazu důchodců ČR, Prachatice
Městský úřad Prachatice - Odbor sociálních věcí
Centrum pro zdravotně postižené JK o. s., prac. v Prachaticích

Zdena Hrůzová
Karel Hrůza
Emil Steinmayer
Miroslav Bojanovský
Eva Novotná

Městská organizace svazu důchodců ČR, Prachatice
Městská organizace svazu důchodců ČR, Prachatice
Klub vojenských důchodců Prachatice
Rada seniorů města Prachatice
Sdružení nájemníků ČR, pracoviště Prachatice

Věra Davidová

Svaz tělesně postižených v ČR o. s. Prachatice

Jiří Vít
Jakub Zedník
Marie Kabátová
Marie Zídková
František Papež

Domov seniorů Pohoda Netolice
VOŠ sociální Prachatice
Úřad městyse Lhenice
Obecní úřad Bušanovice
Územní organizace Svazu diabetiků Prachatice
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Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Jméno a příjmení

Organizace

Michaela Veselá
Jaroslav Friš
Zdeněk Gaťák
Jaroslava Hauptmanová

CHANCE IN NATURE – LAG (vedoucí pracovní skupiny)
Veřejnost
Nezaměstnaný
Městský úřad Prachatice - Odbor sociálních věcí

Zdeněk Krejsa
Jana Vítová
Daniel Randák
Rostislav Skotnica
Lenka Šobrová
Marie Špilauerová
Hana Modlitbová

KreBul, o. s.
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice
Kontaktní centrum Prevent Prachatice
Městský úřad Prachatice - Odbor sociálních věcí
Komunitní centrum Krumlovská
Farní charita Prachatice
Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem (O. S.
Portus Prachatice)
Zástupce romské komunity
Městský úřad Volary - Odbor sociálních věcí
Městská organizace svazu důchodců ČR, Prachatice
Probační a mediační služba Prachatice
Obecní úřad Hracholusky
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice

Václav Biháry
Šárka Kožková
Zdena Hrůzová
Jana Kosařová
Václav Vozábal
Jan Dudek

Osoby se zdravotním postižením
Jméno a příjmení

Organizace

Hana Vlasáková
Zdeněk Krejsa
Věra Davidová
Jaroslava Lelková
Alena Bínová
Jitka Košatková
Barbora Poštová

CHANCE IN NATURE – LAG (vedoucí pracovní skupiny)
KreBul, o. s.
Svaz tělesně postižených v ČR o. s. Prachatice
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR o. s.
Svaz tělesně postižených v ČR o. s. Prachatice
Veřejnost
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, Klub zdravotně postižených Prachatice

Anežka Pencová
Blažena Trůblová
Milada Kunová
Marie Mrázová

uživatelka sociálních služeb
uživatelka sociálních služeb
Uživatelka sociálních služeb pro osoby se ZP
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky

Dana Vidlášová
Dana Švehlová
Marie Maunová

Oblastní charita Vimperk
Základní škola Prachatice Zlatá stezka
Městský úřad Prachatice - Odbor sociálních věcí
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Jaroslava Hauptmanová
Marie Bednárová
Augustin Sobotovič
Jana Svatošová
Ivana Maznová
Jana Vítová
Pavla Čechová - Svepešová
Jaroslav Churaň
Šárka Kožková
Marie Grilingerová

Městský úřad Prachatice - Odbor sociálních věcí
Obec baráčníků Vitoraz Prachatice
Svaz tělesně postižených v ČR o. s. Volary
LEDAX, o.p.s., středisko Prachatice
LEDAX, o.p.s., středisko Prachatice
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice
STROOM DUB, o. p. s.
Územní organizace svazu diabetiků v ČR, Prachatice
Městský úřad Volary - Odbor sociálních věcí
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky

Barbora Mikulová
Růžena Podlešáková

LEDAX, o.p.s., středisko Prachatice
Základní organizace Svazu postižených civilizačními
chorobami v Prachaticích

Božena Pivoňková
Marie Künerová
Jiřina Rožboudová
Terezie Rožboudová
Jan Pilát
Anna Mačková
Jiří Maček
Anna Pilátová

Veřejnost
Veřejnost
Veřejnost
Veřejnost
Veřejnost
Obecní úřad Chvalovice
Veřejnost
Obecní úřad Babice

Rodiny s dětmi
Jméno a příjmení
Kateřina Kulhánková Čejková
Václava Kubíčková
Hanka Vokounová
Jitka Pešková
Vendulka Pěstová

Organizace
CHANCE IN NATURE - LAG (vedoucí pracovní skupiny)
Dům dětí a mládeže Prachatice
Matka na rodičovské dovolené
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna (O. S.
Portus Prachatice)
Mateřské centrum Sluníčko (O. S. Portus Prachatice)

Pavlína Bártíková
Eva Šlesingerová

Mateřské centrum DUPY DUB
Městská knihovna Prachatice – oddělení pro děti a
mládež

Martina Zíková

Montessori vzdělávací centrum při DDM Prachatice

Jaroslava Hauptmanová

Městský úřad Prachatice - Odbor sociálních věcí

Júsuf Traore
Světlana Růžičková
Jiří Kučera
Zdeněk Krejsa
Jaroslava Schuhová

O. S. Portus Prachatice
Městský úřad Prachatice - Odbor sociálních věcí
KreBul, o. s.
KreBul, o. s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko (O. S.
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Dagmar Diepoldová
Dita Pfeferová
Šárka Kožková
Rostislav Skotnica

Portus Prachatice)
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice
Městský úřad Volary - Odbor sociálních věcí
Městský úřad Prachatice - Odbor sociálních věcí

Petula Dolečková
Anna Píchová
Michaela Píchová
Jana Kosařová
Květa Sekyrová
Lucie Stráská
Václav Novák
Andrea Bergeová
Marie Kabátová
Ivana Vlková

Impakt Společnost pro aktivizaci periferií
Obec Lipovice
Matka na rodičovské dovolené
Probační a mediační služba Prachatice
Matka na rodičovské dovolené
Matka na rodičovské dovolené
Úřad městyse Dub u Prachatic
Komunitní centrum Lhenice
Úřad městyse Lhenice
Obecní úřad Chlumany

1.3. Průběh komunitního plánování
Harmonogram aktivit komunitního plánování sociálních služeb
Vypracování metodik a základních dokumentů
Analýza aktuální sociální situace v regionu
Veřejná setkání

Jednání řídícího týmu
Jednání pracovních skupin
Kompletace, vydání a distribuce katalogu
Projednání plánu zastupitelstvy obcí
Supervize a hodnocení
Informační kampaň a publicita
Kompletace, vydání a distribuce plánu

květen – září 2011
květen – listopad 2011
1. veřejné setkání – červen 2011
2. veřejné setkání – březen 2012
3. veřejné setkání – červen 2012
květen 2011 – červen 2012
září 2011 – leden 2012
duben – červen 2012
květen – červen 2012
květen 2011 – červen 2012
květen 2011 – červen 2012
květen – červen 2012

1. Vypracování metodik a základních dokumentů
Byla vypracována metodika pro plánování sociálních služeb na území ORP Prachatice. Metodika
reflektující místní specifika vychází z Metodik pro plánování sociálních služeb a z Kritérií kvality plánování
sociálních služeb. Na začátku realizace projektu byla zformulována resp. aktualizována základní listina
Komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice (Statut), kterou schválil řídící tým a byly přijaty
jednací řády řídícího týmu a pracovních skupin.

2. Analýza aktuální sociální situace v regionu
Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly vypracovány tyto analýzy:
 Sociodemografická analýza území ORP Prachatice
 Analýza sociálních služeb
 Analýza finančních toků
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Analýza cílových skupin
Průzkum názorů starostů obcí
Průzkum názorů široké veřejnosti
Analýza potřeb uživatelů a zadavatelů sociálních služeb
SWOT analýzy - zaměřené na čtyři řešené oblasti jednotlivých pracovních skupin

Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou dostupné v
elektronické podobě na www.kpss-pt.cz, www.prachatice.cz, www.chanceinnature.cz.

3. Veřejná setkání
 1. veřejné setkání proběhlo na začátku komunitního plánování,
23. června 2011. Pozváni byli uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, dále i široká
veřejnost. Obsahem jednání bylo seznámení s významem komunitního plánování a obsahem projektu.
Proběhl výběr aktivních zájemců o práci v pracovních skupinách.
 2. veřejné setkání se uskutečnilo 21. března 2012 a v jeho průběhu byl
představen návrh komunitního plánu. Veřejnost byla vyzvána k jeho připomínkování. Sebrané
připomínky byly následně vypořádány.
 3. veřejné setkání se uskutečnilo 1. června 2012. Účastníci byli seznámeni s průběhem
celého projektu a s výslednými zpracovanými dokumenty „Komunitním plánem“ a
„Katalogem poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb“.

4. Jednání řídícího týmu
Na začátku realizace projektu byl ustaven řídící tým působící již z předchozí fáze tvorby KPSS. Jeho
úkolem bylo řízení a koordinace procesu komunitního plánování.

5. Jednání pracovních skupin
V předchozí fázi tvorby KPSS byly v letech 2006-2008 zformovány čtyři pracovní skupiny „venkov“ a čtyři
pracovní skupiny „město Prachatice“. Jejich činnost v době realizace projektu pokračovala ve formě čtyř
tematických pracovních skupin, z nichž každá pracovní skupina řešila problematiku příslušné priority.
Na začátku svých jednání byli jejich členové proškoleni metodikem projektu. Pro každou prioritní oblast
komunitního plánování vypracovaly SWOT analýzu, v níž byly popsány silné a slabé stránky skutečného
stavu. K jednotlivým prioritám navrhli opatření a vypracovali podrobné návrhy aktivit.
Jednání pracovních skupin byla otevřená a do jejich činnosti se mohl zapojit každý, kdo měl o
problematiku zájem. Ve snaze přiblížit proces komunitního plánování co nejširšímu okruhu zájemců
z ORP Prachatice, se jednotlivá jednání konala nejen v Prachaticích, ale i v ostatních obcích ORP
Prachatice (Bušanovice, Babice, Netolice, Lhenice, Hracholusky, Záblatí, Strunkovice nad Volyňkou …)
Z celkového počtu 25 jednání se jich 11 uskutečnilo mimo Prachatice.
Členové pracovních skupin se účastnili veřejných projednání, aktivního připomínkování komunitního
plánu a tvorby katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

6. Kompletace, vydání a distribuce katalogu
V rámci projektu byl vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb území ORP
Prachatice. Tento katalog byl představen veřejnosti na veřejném projednání a byl šířen po území ORP
Prachatice prostřednictvím jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů a dalších subjektů.
Tištěná verze katalogu byla doplněna verzí elektronickou, zveřejněnou na webových stránkách města
Prachatice (www.prachatice.cz), realizátora (www.chanceinnature.cz), webových stránkách obcí,
poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů. Elektronická verze Katalogu poskytovatelů sociálních
a doprovodných služeb ORP Prachatice je součástí CD-ROMu s výstupy komunitního plánování v ORP
Prachatice.
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7. Projednání plánu zastupitelstvy obcí
V průběhu celé realizace projektu byli zástupci místních samospráv průběžně informováni o průběhu
realizace projektu „Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice“ a vyzíváni
k aktivní spolupráci. Měli možnost připomínkování průběžných výstupů – SWOT analýzy, Komunitní plán
sociálních služeb. Byli zváni na jednání pracovních skupin konaných v jejich obci a na veřejná setkání.
Po posledním veřejném setkání byl/bude komunitní plán předložen Zastupitelstvu, respektive Radě
dotčených obcí/měst k projednání a schválení/vzetí na vědomí.

8. Supervize a hodnocení
Supervizorem bylo zvoleno Centrum pro komunitní plánování (CpKP), za nějž supervizi
vykonávala Mgr. Ludmila Kolářová.
Po celou dobu realizace projektu dohlížel na proces komunitního plánování supervizor, který zajišťoval
zejména tyto činnosti:
 Připomínkování metodik
 Připomínkování základní listiny a jednacích řádů
 Připomínkování analýz
 Účast na jednání řídícího týmu
 Poradenství a odborné konzultace pro členy realizačního týmu a účastníky komunitního
plánování
 Připomínkování opatření a aktivit
 Sledování provázanosti procesu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Jihočeského kraje
 Pravidelná kontrola kvality procesu
 Zpracování závěrečného vyhodnocení

9. Informační kampaň a publicita
Po celou dobu realizace projektu probíhala informační kampaň. Cílem bylo poskytnutí informací o
komunitním plánování sociálních služeb široké veřejnosti a zapojení maximálního počtu obyvatel
regionu do procesu plánování. Pro tyto účely byl sestaven Plán informační kampaně, který byl v průběhu
realizace projektu průběžně aktualizován.

10. Kompletace, vydání a distribuce plánu
V březnu 2012 byl vypracován návrh „Komunitního plánu sociálních služeb v ORP Prachatice“, který byl
na 2. veřejném projednání předložen k připomínkování. Po té byl plán zpracován do finální podoby a
předložen místním samosprávám/obcím k vzetí na vědomí. Komunitní plán, včetně ostatních výstupů a
dokumentace z průběhu komunitního plánování byl zpracován i v elektronické verzi a zveřejněn na
stránkách realizátora a partnera projektu a předán všem poskytovatelům sociálních služeb a obcím
v lokalitě ORP Prachatice k využívání resp. zveřejnění na www.
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2. A N A L Y T I C K Á Č Á S T
Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly vypracovány tyto analýzy:
 Sociodemografická analýza území ORP Prachatice
 Analýza sociálních služeb
 Analýza finančních toků
 Analýza cílových skupin
 Průzkum názorů starostů obcí
 Průzkum názorů široké veřejnosti
 Analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb
Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy naleznete v elektronické
podobě na webových stránkách www.chanceinnature.cz , www.prachatice.cz a www.kpss-pt.cz.

2.1. Sociodemografická analýza území ORP Prachatice
Ve správním obvodu ORP Prachatice žije necelých 34 tisíc obyvatel. V pěti městech (Husinec, Netolice,
Prachatice, Volary, Vlachovo Březí) bydlí 55% z nich. Na území správního obvodu ORP Prachatice leží
také 3 městyse – Dub, Strunkovice nad Blanicí a Lhenice. S podhorským a horským charakterem území
souvisí nízká hustota obyvatelstva (38 obyvatel na 1 km2). Naopak věková struktura obyvatelstva
Prachaticka je poměrně příznivá. Vysoký podíl dětí do 14 let (15,2%) se promítá ve třetím nejnižším
průměrném věku (37,8 roku) v kraji. Proti roku 1991 byl zaznamenán přírůstek obyvatelstva přirozenou
měrou. Přes záporný výsledek stěhování se počet obyvatel celkově mírně zvýšil.
Věková struktura obyvatelstva
Jedním ze znaků demografického vývoje je stárnutí obyvatelstva v souvislosti s nízkou porodností a
zvyšujícím se průměrným věkem dožití. Projevuje se poklesem podílu dětské složky v populaci. Jak
ukazuje níže uvedená tabulka, počtu dětí ve věkové kategorii 0 – 14 let ubývá na rozdíl od osob ve
věkové kategorii 65+, kde je zaznamenán postupný nárůst.
Stavy obyvatelstva dle věkových skupin 2006 – 2010
ORP Prachatice
Stav obyvatel k 31.12.

2006

2007

2008

2009

2010

33 771

33 755

33 743

33 813

33 771

5 308

5 198

5 148

5 143

5 167

24 314

24 368

24 281

24 200

24 010

4 149

4 246

4 366

4 487

4 594

Průměrný věk

38,7

39

39,3

39,5

Index stáří (65+ / 0 -14 v %)

78,2

81,7

84,8

87,2

16 874

16 867

16 868

16 907

0 - 14

2 752

2 694

2 650

2 656

15 - 64

12 428

12 441

12 414

12 374

1 694

1 732

1 804

1 877

Průměrný věk

37,6

37,9

38,2

38,4

Index stáří (65+ / 0 -14 v %)

61,6

64,3

68,1

70,7

16 897

16 945

16 927

16 923

v tom ve věku:

0 - 14 let
15 - 64
65 a více let

v tom muži:
v tom ve věku:

65 +

v tom ženy:
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v tom ve věku:

0 - 14

2 556

2 504

2 498

2 487

15 - 64

11 886

11 927

11 867

11 826

2 455

2 514

2 562

2 610

39,8

40,1

40,4

40,7

96

100,4

102,6

104,9

65 +
Průměrný věk
Index stáří (65+ / 0 -14 v %)

(Zdroj: ČSÚ)

Mapa SO ORP Prachatice

Správní obvod obce s rozšířenou působností ORP Prachatice zahrnuje celkem 44 obcí:
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Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany,
Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, Lipovice, Lužice, Mahouš,
Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice,
Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí,
Zábrdí, Zbytiny, Želnava, Žernovice

2.2. Analýza sociálních služeb
Nabídka sociálních služeb na území správního obvodu ORP Prachatice k 31. 3. 2012
Sociální služba

Sociální poradenství

Osobní asistence

Zajištěna na celém území ORP – alespoň
částečně
Ano
• Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského
kraje o. s. pracoviště Prachatice
• PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna
• Občanská poradna Prachatice
• Specifické poradenství pro sluchově postižené
SNN v ČR
Ne

Nezajištěna

Ano
Pečovatelská služba
Tísňová péče
Průvodcovské a
předčitatelské služby
Podpora samostatného
bydlení
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

 Pečovatelská služba Ledax
 Pečovatelská služba OCH Vimperk
 Pečovatelská služba Netolice
Ne
Ne
Ne
Ano
• PORADNA - Hospic sv.Jana N.Neumanna
Ne
Ne
Ne
Ne

Domovy pro seniory

Ano
 Domov pro seniory Pohoda
 Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

Domovy se zvláštním
režimem

Ne

Domov Matky Vojtěchy
– stavba domova byla
zahájena v roce 2011.

Chráněné bydlení
Ne
Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních Ne
ústavní péče
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Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby

Azylové domy

Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace

Ne
Ne
Ne
Ano
 Azylový dům Rybka
 Dům sv. Petra pro muže v Záblatí
 Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s
dětmi
Ne
Ano
 Kontaktní centrum Prevent Prachatice
Ano
 Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a
dětem
Ne
Ano
 Céčko
 COOLna
Ne
Ne
Ano
 Rodinka
Ne
Ano
 Centrum STROOM DUB
Ne
Ano
 Most naděje
 Jihočeský streetwork Prevent
Ano
 Centrum STROOM DUB

2.3. Analýza finančních toků
Analýza finančních toků obsahuje přehled sociálních služeb a výši finanční podpory na území správního
obvodu ORP Prachatice v roce 2009 a 2010. Součástí jsou i přehledné tabulky s příjmy a výdaji
poskytovatelů v roce 2010. Se starosty obcí proběhly řízené rozhovory, jejichž součástí byla i otázka
podpory obcí poskytovatelům sociálních služeb – odpovědi jsou zapracovány do přehledné tabulky.

2.4. Analýza cílových skupin
Analýza cílových skupin přehledně mapuje poskytovatele sociálních služeb a počty uživatelů služeb
včetně potencionálních uživatelů za jednotlivé cílové skupiny projektu – Senioři, Osoby se zdravotním
postižením, Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Rodiny s dětmi.
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2.5. Průzkum názorů starostů obcí a měst
V rámci šetření byly získány informace od 44 obcí a měst na území ORP Prachatice. Tato část
vyhodnocení se věnuje názorům starostů obcí a měst, kteří se každodenně setkávají s problematikou
sociálních služeb v regionu.
V průběhu července 2011 proběhlo osobně dotazování magistrou Helenou Kosovou, popřípadě byl
dotazník zaslán poštou v případě dovolené či zrušení schůzky. Podpůrným materiálem pro získání
informací při řízených rozhovorech se starosty byl Dotazník pro starosty obcí.
Cílem osobních rozhovorů s představiteli obcí bylo:
- zjistit povědomí zástupců obcí o problematice sociálních služeb
- zjistit, jaké sociální služby jsou v obcích zajištěny a na jaké úrovni a které služby naopak chybějí
nebo jsou hůře dostupné
- povzbudit zájem obcí o tuto problematiku

2.6. Průzkum názorů široké veřejnosti
Celkem bylo distribuováno cca 10 000 dotazníků. Zpět bylo získáno celkem 121 dotazníků, které byly
zpracovány s využitím kontingenčních tabulek pro zjištění vztahů odpovědí mezi jednotlivými otázkami,
obcemi a skupinami respondentů.
Dotazníky informovaly veřejnost o probíhající akci komunitního plánování sociálních služeb. Dále
zjišťovaly stav povědomí veřejnosti o sociálních službách a jejich využití, mapovaly chybějící a naopak
dobře zajištěné služby. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v průběhu července – srpna 2011,
vyhodnocení proběhlo v srpnu.
80% respondentů má přehled o tom, kde lze získat informace o sociálních službách. Respondenti
preferují jako zdroj informací zejména obecní a městské úřady a jimi vydávaný místní tisk, dále internet,
poskytovatele sociálních služeb, letáky a noviny.
Respondenti nejčastěji postrádají domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, domy na půl cesty a
osobní asistenci. Jistě je potřeba důkladně prověřit, které z uvedených služeb v regionu chybí, jaká je
kapacita stávajících zařízení a jaká je faktická poptávka.
Respondenti využívají nejčastěji pečovatelskou službu a sociální poradenství. S využívanými sociálními
službami jsou většinou spokojeni. Mezi navrhovanými změnami v jejich fungování se objevuje zejména
zvýšení informovanosti a alternativní zařízení.
Respondenti preferují zejména řešení problémů rodin s dětmi. Dále poté řešení problémů lidí se
zdravotním postižením a řešení problémů seniorů a řešením problémů lidí v sociální krizi.

2.7. Analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb
Průzkum názorů uživatelů služeb
Uživatelé se vyjadřovali prostřednictvím dotazníkového šetření - „Dotazník pro uživatele sociálních
služeb 2011“ - k současné situaci v sociálních službách, ke svým potřebám a k dostupnosti jednotlivých
služeb na sledovaném území.
Na dotazníky odpovědělo celkem 112 respondentů, z toho pohlaví uvedlo 39 mužů a 62 žen.
Do zpracování dotazníků bylo zařazeno pouze 111 dotazníků. Jeden dotazník byl z důvodu
nerelevantnosti vyřazen.
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Průzkum potřeb poskytovatelů
Celkem bylo od poskytovatelů získáno 22 dotazníků.
Poskytovatelé se vyjadřovali prostřednictvím řízených rozhovorů a prostřednictvím dotazníkového
šetření - „Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb“ k současné situaci v sociálních službách, ke svým
potřebám a zájmům a k dostupnosti jednotlivých služeb na sledovaném území.
Potřeby poskytovatelů jsou především, potřeba finančních prostředků, potřeba udržení stávajícího počtu
pracovníků, rozsahu služeb či doby poskytování, potřeba udržení či rozšíření spolupráce s MÚ
Prachatice, potřeba rozšíření sortimentu kompenzačních pomůcek, rozšíření služeb - zejména směrem
k domácímu násilí a psychoterapeutické péči o ohrožené děti, potřeba propagace, potřeba
informovanosti, potřeba bydlení - chybí následný článek služeb – chráněné a vícestupňového bydlení a
potřeba zaměstnanosti

Služby, které využívají uživatelé

4

11
2 2 2

5
5
5

52

6

7

8

8
16

9
15

Sociální poradenství
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Domovy pro seniory
Sociální rehabilitace
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně terapeutické dílny
Konktaktní centra
Osobní asistence
Odlehčovací služby
Azylové domy
Terénní programy
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Krizová pomoc
Centra denních služeb
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

16

3. S T R A T E G I C K Á Č Á S T
3.1. Vize
„Na území ORP Prachatice existuje síť kvalitních sociálních a doprovodných služeb, které
směřují k začleňování osob v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Cílem je udržet a podpořit
(efektivní) stávající, popřípadě nově vzniklé sociální služby, zajistit jejich kvalitu a dostupnost
podle aktuální poptávky zájemců o službu i uživatelů. Poskytování služeb je podpořeno efektivní
spoluprací mezi zadavateli a poskytovateli v zajišťování informovanosti a finančních prostředků
na poskytované služby, které kladou důraz na prevenci nejen sociálního vyloučení osob, ale i
závislosti na sociální službě.“
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3.2. Stručný přehled priorit, opatření a aktivit

SENIOŘI
PRIORITA 1
PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ TERÉNNÍCH A POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY
AKTIVITY:
1.1.1 Podpora pečovatelské služby v ORP Prachatice
1.1.2 Podpora
1.1.2
Podpora aa udržení
udržení Domova
Domova seniorů
seniorů Mistra
Mistra Křišťana
Křišťana vv Prachaticích
Prachaticích
1.1.3 Podpora a udržení Domova seniorů Pohoda Netolice
1.1.3 Podpora a udržení Domova seniorů Pohoda Netolice
Podpora a udržení Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
1.1.4 Podpora a udržení Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích

PRIORITA 2
ROZVOJ SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1 OPATŘENÍ: ROZVOJ TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY PO CELÉM ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
AKTIVITY:
2.1.1 Rozvoj pečovatelské služby na ORP Prachatice
2.1.2

Rozvoj terénní hospicové péče

2.1.3

Rozvoj tísňové péče / telekontaktní služby

2.1.4

Rozvoj odlehčovací služby

2.1.5

Rozvoj domácí ošetřovatelské péče

2.1.6

Rozšíření stávajících terénních služeb pro seniory po celém ORP Prachatice

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
3.1 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY
AKTIVITY:
3.1.1 Příprava navýšení kapacity bytů v domech s pečovatelskou službou
3.1.2
3.1.3

Úprava volných bytů na chráněná bydlení nebo malometrážní byty pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v Prachaticích
Podpora realizace projektu „Výstavba nového domu s pečovatelskou službou Volary“
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PRIORITA 4
DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
4.1 OPATŘENÍ: PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ SENIORŮ
AKTIVITY:
4.1.1 Podpora činností seniorských organizací
4.1.2

Podpora vzniku seniorských organizací i v menších obcích ORP Prachatice

4.1.3

Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit

4.1.4

Podpora projektu „Bezpečná domácnost“

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
PRIORITA 1 PODPORA SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
AKTIVITY:
1.1.1 Podpora sociální rehabilitace
1.1.2

Podpora sociálně terapeutických dílen

1.1.3
1.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍMPOSTIŽENÍM
AKTIVITY:
1.2.1 Podpora vzniku osobní asistence
1.2.2
1.2.3

Podpora vzniku denního stacionáře s pečovatelskou službou či centra denních služeb
ve městě Prachatice
Podpora domova se zvláštním režimem – Domova matky Vojtěchy

1.2.4

PRIORITA 2 DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ A PODPORA VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI SDRUŽUJÍCÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A REGISTROVANÝMI POSKYTOVATELI
AKTIVITY:
2.1.1 Podpora činností a aktivit organizací sdružující osoby se zdravotním postižením
2.1.2

Koordinace činností a aktivit organizací na území ORP Prachatice

2.1.3
2.1.4

Podpora fungování Komunitního centra zdravotně postižených a seniorů
Vzdělávání zástupců organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením v tvoření
projektů, grantů
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2.1.5
2.1.6

Sběrné informační a poradenské místo o vypsaných grantových řízeních
Podpora a udržení celospolečenských akcí (Den zdravotně postižených, Dny jednotlivých
onemocnění, Měsíc pro neziskový sektor, Dny zdraví, Běh pro zdraví)

2.2 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ A PODPORA VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI SDRUŽUJÍCÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A REGISTROVANÝMI POSKYTOVATELI
AKTIVITY:
2.2.1 Podpora při odstraňování architektonických bariér na území ORP Prachatice
2.2.2

Odstraňování komunikačních bariér pro osoby se smyslovým postižením

2.2.3

Dostupnost nízkopodlažního autobusu s plošinou na území ORP

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
PRIORITA 1 PODPORA SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SKUPINU OSOB
OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
AKTIVITY:
1.1.1 Podpora Občanské poradny Prachatice
1.2.5 Podpora Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem
1.1.2
1.1.3

Podpora Azylového domu Rybka

1.1.4

Podpora Domu sv. Petra pro muže v Záblatí

1.1.5

Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

1.1.6

Podpora Kontaktního centra

1.1.7

Podpora terénního programu Jihočeský streetwork Prevent

1.1.8

Podpora terénního programu Most naděje – sociální poradenství

1.1.9

Podpora terénního programu Most naděje – zdravotně sociální pomoci

PRIORITA 2 ROZVOJ SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1 OPATŘENÍ: ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SKUPINU OSOB OHROŽENÝCH
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
AKTIVITY:
2.1.1 Vznik kontaktního místa Občanské poradny Prachatice ve městě Volary
2.1.2

Rozvoj Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem

1.1.1 Rozvoj Kontaktního centra
2.1.3
1.1.2
2.1.4 Rozšíření terénního programu Most naděje
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2.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZJIŠTĚNÝCH POTŘEB CÍLOVÉ
SKUPINY
AKTIVITY:
2.2.1 Hledání finančních i materiálně-technických možností pro vybudování noclehárny s denním
centrem pro území OPR Prachatice
2.2.2 Podpora rozvoje terénních sociálních služeb pro cílovou skupinu zaměřených na poskytování
v menších obcích ORP Prachatice
2.3 OPATŘENÍ: VYLOUČENÁ LOKALITA KRUMLOVSKÁ 39
AKTIVITY:
2.3.1 Využití volných nebytových prostor pro realizaci sociálních i doprovodných služeb zacílených
na práci s obyvateli domu Krumlovská 39 centrem pro území OPR Prachatice
2.3.2 Podpora preventivních programů pro obyvatele Krumlovská 39
2.3.3
2.3.3 Pokračování ve spolupráci mezi NNO a zástupci Města Prachatice a Jč kraje v hledání
vhodných metod práce s obyvateli domu Krumlovská 39
2.3.3.1.1
Pokračování
vekteré
spolupráci
mezi NNO
a zástupci
Města 39
Prachatice a Jč kraje
2.3.4 Hledat
příklady
dobré praxe,
lze aplikovat
na dům
Krumlovská
v hledání vhodných metod práce s obyvateli domu Krumlovská 39

PRIORITA 3 ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:
3.1.1 Zkvalitnění materiálního a technického zázemí azylového domu v ORP Prachatice – Domu sv.
Petra pro muže v Záblatí
3.1.2 Zkvalitnění technického zázemí Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
3.1.3

Zkvalitnění terénního programu Jihočeský streetwork Prevent

PRIORITA 4 DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
4.1 OPATŘENÍ: PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
AKTIVITY:
4.1.1 Podpora projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a prevenci předávání
nežádoucích návyků z rodičů na děti
4.1.2 Hledání dalšího využití bezpečnostně preventivních opatření v obcích při řešení sociálních
4.1.1
problémů osob sociálně vyloučených

1.1.3
4.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU DOPROVODNÝCH SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU
AKTIVITY:
4.2.1 Podpora zřízení hepatální poradny či kontaktního místa s odbornou pomocí pro osoby
s chronickou hepatitidou
4.2.2 Propojení sociální a zdravotní problematiky
4.2.3

Vznik komunitních center na území ORP Prachatice
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4.3 OPATŘENÍ: FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO SKUPINU OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM
AKTIVITY:
4.3.1 Spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb na politice finančně dostupného bydlení
4.3.2

Podpora poskytovatelů sociálních služeb v hledání finančně dostupného bydlení a následné
práce s cílovou skupinou

4.4 OPATŘENÍ: PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ
AKTIVITY:
4.4.1 Zapojení cílové skupiny do dílčích poradenských programů a národních či regionálních
projektů MPSV ČR či ESF (např. projekty „Komplexního poradenského programu“;
„Vzdělávejte se pro růst“; „Návrat“)
4.4.2 Zapojení cílové skupiny do institutu veřejné služby
4.5 OPATŘENÍ: PODPORA PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA MULTIKULTURNÍ SBLIŽOVÁNÍ S JINÝMI
NÁRODNOSTMI
AKTIVITY:
4.5.1 Podpora projektů zaměřených na multikulturní sbližování veřejnosti s cizinci

RODINY S DĚTMI
PRIORITA 1 PODPORA SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
1.1. OPATŘENÍ: UDRŽENÍ NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
AKTIVITY:
1.1.1 Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Céčko
1.1.10
1.1.2 Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež COOLna
1.2.6
1.2. OPATŘENÍ: UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI
AKTIVITY:
1.2.1 Udržení sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodinka na ORP Prachatice
1.2.7 Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Volarech
1.2.2
1.3. OPATŘENÍ: UDRŽENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
AKTIVITY:
1.3.1 Udržení dostupné pečovatelské služby pro rodiny s dětmi

22

PRIORITA 2 ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
2.1 OPATŘENÍ: VZNIK NOVÝCH NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
AKTIVITY:
2.1.1 Vznik a udržení romských komunitních center pro děti a mládež (nízkoprahové centrum
Prachatice a Volary)
2.1.2 Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let ve městě Volary
2.1.3

Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let ve městě Netolice

PRIORITA 3 DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
3.1 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ ČINNOSTI MATEŘSKÝCH A RODINNÝCH CENTER
AKTIVITY:
3.1.1 Udržení Mateřského centra Sluníčko v Prachaticích
3.1.2 Udržení
UdrženíMateřského
Mateřskéhoaakomunitního
komunitníhocentra
centraDUPY
DUPYDUB
DUBvvDubu
Dubu
3.1.2
3.1.3

Udržení Mateřského centra Husinecké štěstí v Husinci

3.1.4

Udržení Rodinného centra ve Lhenicích

3.2 OPATŘENÍ: ROZVOJ DALŠÍCH DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT A SLUŽEB
AKTIVITY:
3.2.1 Zřízení rodinné mediace na ORP Prachatice
3.2.2

Udržení a rozšíření služeb kvalifikovaného hlídání dětí (6 – 36 měsíců)

3.2.3

Hledání dalších možností psychiatrické a psychoterapeutické pomoci pro rodiny s dětmi

3.2.4

Dostatek finančně dostupného sociálního bydlení a startovacích bytů

3.3 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ A ROZVOJ PREVENTIVNĚ-VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
AKTIVITY:
3.3.1 Zvýšení počtu logopedů
3.3.2

Vznik alternativního způsobu školství – předškolní a školní zařízení na ZŠ Národní,

Prachatice
3.3.3

Udržení primární prevence Phénix

3.3.4

Udržení knihovny Prachatice a rozvoj knihoven na území ORP Prachatice

3.4 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ PREVENTIVNĚ-VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
AKTIVITY:
3.4.1 Udržení nabídky Domu dětí a mládeže Prachatice
3.4.2 Udržení široké nabídky volnočasových aktivit rodinám a dětem
3.1.5
3.4.3 Vznik „pojízdných“ volnočasových aktivit
3.1.6
3.4.4
3.1.7

Realizace projektu „Pecka“

23

3.4.5

Vytvoření hřiště pro mládež (adrenalinové – skate park, venkovní horolezecká stěna)

3.5 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH AKTIVIT
AKTIVITY:
3.5.1 Udržení a rozšíření prostor Informačního centra pro mládež Prachatice
3.5.2
komunitního
DUPY DUB v Dubu
3.5.2 aUdržení
a rozvojcentra
Peer programu
3.5.33.5.3
Udržení rodinného alternativního poradenství
3.6 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ NABÍDKY SPECIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:
3.6.1 Udržení sociálně-aktivizačních služeb pro děti se zdravotním postižením
3.6.2
3.6.2 Udržení dobré spolupráce Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387 – dříve Zvláštní speciální
v Prachaticích s Městem Prachatice
3.7 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY
AKTIVITY:
3.7.1 Realizace projektu Gender pro venkov

VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1.1 OPATŘENÍ: DOBROVOLNICTVÍ
AKTIVITY:
1.1.1 Rozvoj dobrovolnického centra Prachatice
3.6.3
komunitního
centra směřujících
DUPY DUB v kDubu
1.1.2 aRealizace
projektů,
cílené práci s dobrovolníky a jejich aktivní využití v
organizacích
3.5.4
1.1.3 Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému (pro lepší připravenost na poskytování
dobrovolných aktivit v organizacích)
2.1 OPATŘENÍ: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
AKTIVITY:
2.1.1 Podpora Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště v Prachaticích
2.1.2

Podpora Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR o. s. Prachatice

2.1.3

Podpora Občanské poradny Prachatice

2.1.4

Podpora poradny – Hospic sv. Jana N. Neumana

3.1 OPATŘENÍ: VZDĚLÁVÁNÍ ZADAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:
3.1.1 Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb
3.1.2

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

3.1.3

Vzdělávání uživatelů sociálních služeb

3.1.4

Zajištění vzdělávacích programů pro rodiče s možností hlídání dětí
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4.1 OPATŘENÍ: FINANCOVÁNÍ /SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:
4.1.1 Zajistit informovanost poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb o možnostech
dotačních a grantových titulů vhodných pro dané typy sociálních a doprovodných služeb
4.1.2 Vzájemná spolupráce obcí, měst a poskytovatelů služeb na území ORP PT při zajišťování
sociálních služeb (tvorba koncepce spolufinancování soc. služeb z obecní úrovně v regionu)
4.1.3 Vytvoření fungujícího a transparentního systému spolufinancování sociálních služeb ze strany
měst a obcí na území ORP Prachatice
5.1 OPATŘENÍ: INFORMOVANOST
AKTIVITY:
5.1.1 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb a doprovodných organizací
5.1.2

Osvěta místních samospráv

6.1 OPATŘENÍ: UDRŽITELNOST PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
AKTIVITY:
6.1.1 Udržení procesu komunitního plánování
Aktualizace
komunitního
plánu plánu
6.1.2 Aktualizace
komunitního
Aktualizace
komunitního
plánu(databáze) poskytovatelů sociálních služeb
6.1.3 Aktualizace
Katalogu

3.3. SENIOŘI
Vymezení cílové skupiny Senioři
-

seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového věku)
seniorem je osoba od 65 let věku

SWOT analýza pracovní skupiny Senioři







SWOT analýza
Silné stránky
Existence veřejného Registru poskytovatelů sociálních služeb a
katalogu poskytovatelů sociálních služeb
Dostupné sociální služby ve větších městech
Podpora kvalitního života seniorů ze stran samospráv
(Prachatice, Netolice, Lhenice, Strunkovice nad Blanicí, Volary) –
řešení připomínek seniorů ze strany měst
Dostatečná kapacita domovů pro seniory (celodenní dostupnost
sociální služby)
Dostatečná kapacita pečovatelské služby v terénu i v domovech
s pečovatelskou službou (dostupnost 7 dní v týdnu/24 hodin
denně)





Slabé stránky
Nedostatečná nabídka
sociálních služeb
v menších obcích ORP
Prachatice
Nedostatečná znalost a
minimální
informovanost
samospráv o sociálních
službách a jejich
nabídce v menších
obcích ORP Prachatice
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Existence a dostatečná kapacita Hospice sv. Jana N. Neumanna
ve městě Prachatice včetně terénní hospicové péče
Existence občanské poradny ve městě Prachatice a její činnost ve
městě Volary
Dobrá spolupráce poskytovatelů sociálních služeb
Existence Rady seniorů a Poradního sboru zdravotně postižených
a seniorů v Prachaticích
Finanční i materiální podpora seniorským organizacím i
jednotlivcům ze strany města Prachatice
Realizace programů prevence kriminality zaměřených na
bezpečnost seniorů v Prachaticích
Dostupné prostory pro činnost seniorů a lidí se zdravotním
postižením v Prachaticích
Existence seniorských organizací a jejich bohatá činnost
v Prachaticích a Vlachovo Březí
Spolupráce seniorů a seniorských organizací s ostatními
organizacemi (knihovny, neziskové organizace, poskytovatelé
sociálních služeb, zájmová sdružení, dům dětí a mládeže, apod.)
Spolupráce seniorů a seniorských organizací se školami
v Prachaticích (ZŠ, SŠ, VOŠ - Akademie 3. věku, Akademie zdraví,
kulturní, společenské, vzdělávací, sportovní akce
Dostatek kvalitních půjčoven kompenzačních pomůcek
v Prachaticích
Výstavba Domova matky Vojtěchy v Prachaticích (domov se
zvláštním režimem)
Fungující domácí ošetřovatelská péče hrazená ze zdravotního
pojištění (OCH Vimperk a Hospic Sv. Jana N. Neumanna)
Široká nabídka stravování pro seniory v Prachaticích
(pečovatelská služba, jídelna zdravé výživy, domov pro seniory,
hospic, základní školy, apod.)
Dostupné a aktuální informace ze sociálně zdravotní oblasti
v Prachaticích (zvuková podoba Radničního listu města
Prachatice, www.prachatice.cz, info banner na Kostelním
náměstní v Prachaticích, vývěsní skříňky, kabelová televize,
obecní zpravodaje, občasníky seniorských organizací, apod.)
Možnost prezentace seniorských organizací na
www.prachatice.cz; v Radničním listě a kabelové televizi ve
městě Prachatice
Realizace projektu Bezbariérové město v Prachaticích
Existence dobrovolnického centra a podpora mezigenerační
solidarity ve městě Prachatice
Fungující Komunitní centrum postižených a seniorů Prachatice
Možnost zajištění dopravy seniorů pečovatelskou službou (OCH
Vimperk)
Telekontaktní služba v Prachaticích (poskytována v DPS i v
domácnosti)
Pravidelná činnost Literární kavárny pro seniory v Prachaticích
Zřízení emailové adresy pomoclidem@prachatice.cz a schránky
podnětů v Prachaticích



















Mnohé obce nezjišťují
potřeby občanů (nebo
nejsou příliš aktivní) po
poskytovaných
sociálních službách na
svém území
Nedostatečná
informovanost seniorů
o nabídce sociálních
služeb v menších obcích
ORP Prachatice
Špatné finanční
hodnocení pracovníků v
sociálních službách
Nedostatek sociálních
lůžek ve zdravotnických
zařízeních
Malá kapacita bytů pro
dvojice v domě s
pečovatelskou službou
v Prachaticích
Nedostatečný a
zastaralý vozový park
pečovatelské služby
Stavební bariéry
v knihovnách a u
některých lékařů
Nedostatek psychologů
a psychiatrů
Chybí malometrážní
byty pro seniory
v Prachaticích
Chybí bezbariérová,
respektive
nízkopodlažní MHD
v Prachaticích
(potřebná pro dojezd
do nemocnice)
Neochota malých obcí
přispívat na
pečovatelskou službu a
taktéž informovat své
občany o možnosti
využívat tuto sociální
službu
Nedostatečná
spolupráce některých
obcí s poskytovateli při
zajišťování poptávaných
sociálních služeb
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Mezigenerační hřiště Park mládí v Prachaticích
Vznik kontaktního místa pro seniory U Šedého vlka v Prachaticích
(OS ČČK)
Bezbariérové přístupy v Prachaticích - Národní dům, plavecký
bazén, městské divadlo, veřejné koupaliště Hulák, veřejné
toalety, apod.)
Mezinárodní spolupráce a celorepubliková propagace
seniorských organizací
Zpracované studie proveditelnosti na rozšíření stávající DPS i
novou stavby v Prachaticích
Velkokapacitní bezbariérové prostory pro společenské a kulturní
akce ve městě Prachatice
Podpora seniorských organizací při zpracování žádostí do
Grantového programu města Prachatice
Odborně vzdělaný personál poskytovatelů sociálních služeb
Odstraňování architektonických bariér v Prachaticích (lávka,
chodníky, veřejné WC)
Bezbariérová vycházková Stezka kolem Stezky
Pomoc vycházející z individuálních potřeb uživatelů ze stran
zadavatelů i poskytovatelů sociálních služeb
Příležitosti
Široká podpora kvalitního života seniorů z obcí ORP Prachatice –
vznik seniorských organizací i v menších městech
Poskytování pečovatelské služby více uživatelům z malých obcí
na Volarsku včetně informovanosti a nabídce sociálních služeb
Vznik pobočky občanské poradny ve Volarech
Programy prevence zadlužování a finanční gramotnosti pro
seniory
Výjezdní občanské poradenství v malých obcích ORP Prachatice
se zaměřením na zadluženost a prevenci společensky
nežádoucích jevů u seniorů (domácí násilí, alkoholismus, špatné
vyživovací návyky, apod.)
Dostupnost a možnost výběru mezi různými druhy sociálních
služeb v menších obcích ORP Prachatice
Podpora a rozvoj terénních služeb, které umožňují seniorům
zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí
Finanční podpora aktivit seniorských organizací z rozpočtů obcí
v ORP Prachatice - navýšení finanční podpory pro aktivity seniorů
Volná kapacita telekontaktní služby ve městě Prachatice
Výstavba či úprava stávajících volných bytů na chráněná bydlení
nebo malometrážní byty pro seniory
Rozšíření mezigeneračního hřiště Park mládí v Prachaticích o
další prvky a sportovní i volnočasové zázemí
Studie proveditelnosti "Rozšíření DPS Skalka" – realizace ve
městě Prachatice
Studie proveditelnosti stavby nového domu s pečovatelskou
službou- realizace ve městě Prachatice
Nastavení pravidel grantového řízení ve městě Prachatice včetně
samostatného opatření pro seniorské organizace















Nedostatečné využívání
příspěvku na péči pro
úhradu zajištěné
sociální služby

Ohrožení
Přetrvávající neznalost
samospráv v malých
obcích o sociálních
službách
Omezení finančních
prostředků na sociální
služby
Neochota obcí podílet
se finančně na zajištění
sociálních služeb na
svém území
Ztráta registrace
poskytovatelů
sociálních služeb –
zánik některé
poptávané sociální
služby
Odklon zájmu města
Prachatice o sociální
oblast
Nekoncepčnost
poskytování sociálních
služeb na území
jednotlivých obcí i ORP
Prachatice
Nedostatečná finanční
podpora terénních
služeb ze strany
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Stanovení ceny pronájmu prostor v městském divadle Prachatice
Zjištění poptávky osobní asistence pro seniory a v případě zájmu
nová registrovaná služba
Vznik denního stacionáře s pečovatelskou službou a osobní
asistencí ve městě Prachatice
Podpora rozvoje terénních sociálních služeb v závislosti na
demografickém vývoji společnosti
Získávání prostředků na rozvoj sociálních a doprovodných služeb
s evropských, národních i krajských zdrojů
Podpora vzniku nových vzdělávacích programů o sociálních
službách a pro pracovníky sociálních službách
Rozvoj bezplatné dobrovolnické služby v menších obcích ORP
Prachatice prostřednictvím dobrovolnického centra
Předávání zkušeností dobré praxe mezi poskytovateli
Využití lokální dostupnosti k příhraniční spolupráci na úrovni
zadavatelů i poskytovatelů sociálních služeb
Větší informovanost o nabídce sociálních služeb v menších
obcích ORP Prachatice
Větší aktivizace seniorů v domácím prostředí a eliminace
sociálního vyloučení osamělých seniorů
Podpora dobrovolnictví na úrovni Senior Seniorovi
Podpora realizace tanečních kurzů a dalších pohybových aktivit
pro seniory ve městech a městysích ORP Prachatice na základě
zjištěného zájmu
Rozšiřování telekontaktní služby v Prachaticích do seniorských
domácností
Rozšíření činnosti literární kavárny i do dalších regionálních
knihoven v rámci ORP Prachatice
Spolupráce s osadními výbory při informovanosti seniorů z osad
Realizace osvětových besed zaměřených na finanční gramotnost
seniorů (STOP zadlužování) obzvláště v menších obcích ORP
Prachatice
Realizace osvětových besed zaměřených na bezpečnou
domácnost seniorů
Informovanost samospráv o potřebě a nutnosti podílet se na
rozvoji sociálních služeb pro seniory (i finančně)
Rozvoj a podpora sociálních služeb pro seniory v návaznosti na
dlouhodobou péči
Realizace besed a kampaní zaměřených na informovanost
seniorů o změně výplaty nepojistných dávek do jednotného
výplatního místa









uživatel z důvodů
omezení nakupování
sociálních služeb
z příspěvku na péči
Rostoucí počet seniorů
ohrožených sociálním
vyloučením obzvláště
v menších obcích ORP
Prachatice
Nedostatečné finanční
zdroje pro
poskytovatele na
úhradu nákladů za
zdravotní péči
Nejasnost financování
sociálních služeb od
roku 2013
Nedostatek
malometrážních bytů
pro seniory
Narůstající chudoba
seniorů v závislosti na
finanční nákladnost
bydlení a s ním
souvisejících služeb
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PRIORITY pracovní skupiny Senioři
PRIORITA 1
PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ TERÉNNÍCH A POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Významnou část sociálních služeb pro seniory představují služby poskytované pobytovou a terénní
formou. Cílem priority je zajistit podmínky pro optimální a efektivní využití kapacit pobytových
zařízení pro seniory a zajistit dostupnost pečovatelské služby ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Prachatice.
V ORP Prachaticích je zajištěna pečovatelská služba prostřednictvím tří poskytovatelů - Oblastní
charita Vimperk, Domov pro seniory Pohoda Netolice a Ledax o.p.s. Dále jsou zde v provozu dva
domovy pro seniory - Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice (příspěvková organizace kraje) a
Domov pro seniory Pohoda Netolice (příspěvková organizace obce). Celková kapacita obou zařízení
je 184 lůžek. Služba domovy pro seniory nemá dostatečnou kapacitu (obě zařízení evidují cca 240
neuspokojených žádostí), nedostatečný je i počet ošetřovatelských lůžek. Odlehčovací pobytové
služby jsou zajištěny prostřednictvím Hospice sv. Jana N. Neumanna (11 lůžek). Nemocnice
Prachatice a. s. navíc disponuje dvěma sociálními lůžky.
AKTIVITY:
1.1.1 Podpora pečovatelské služby v ORP Prachatice
1.1.2 Podpora a udržení Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích
1.1.3 Podpora a udržení Domova seniorů Pohoda Netolice
1.1.4 Podpora a udržení Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
1.1.1

AKTIVITA: Podpora pečovatelské služby v ORP Prachatice
Pečovatelská služba poskytuje podporu či pomoc lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci
či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci. Služba podporuje uživatele, aby mohli i
Charakteristika aktivity:
v náročných životních situacích spojených se samotou,
stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém
domácím prostředí, aby žili důstojně a zapojovali se do
běžného života společnosti. Služba je poskytována
v domácnostech uživatelů sociální služby.
Časový harmonogram:
2012 – 2014 / trvale
Oblastní charita Vimperk, Ledax o.p.s., Domov pro
Předpokládaný realizátor:
seniory Pohoda Netolice či další poskytovatelé sociálních
služeb
Předpokládané spolupracující subjekty:
Obce ve správním obvodu ORP Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
260 Prachatice
280 Prachatice
300 Prachatice
35 Volary
35 Volary
35 Volary
Roční provozní náklady na službu v roce
 3 600 000 Kč pro Prachatice
2011:

600 000 Kč pro Volary
rok
2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
4.200.000
4.300.000
4.300.000
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
1.200.000
1.
200.000
1.200.000
Obce
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MPSV
Úhrady od uživatelů služby
Investice celkem:
Zdůvodnění investic:
Výstup:

800.000
800.000
800.000
1. 800.000
1.930.000
2. 060.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
1.200.000
1.200.000
Pořízení vozidla pro pečovatelskou službu pro Volary
v roce 2013 a pro Prachatice v roce 2014.
Zabezpečení základních životních potřeb (biologických,
psychických, sociálních a spirituálních) pro uživatele
sociálních služeb, kteří žijí ve svém domácím prostředí.

1.1.2

AKTIVITA: Podpora a udržení Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích
V Prachaticích bude trvale zajištěna služba domovy pro
seniory minimálně v současném rozsahu (100 osob).
Uživatelům služby bude:
 poskytována strava dle zdravotního stavu a potřeb,
 poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu v rozsahu dle potřeb jednotlivých
uživatelů,
 poskytována pomoc při osobní hygieně v rozsahu dle
zdravotního stavu a individuálních potřeb,
 umožněno využívat vybavení a pomůcek domova,
Charakteristika aktivity:
 poskytována základní a specializovaná ošetřovatelská
péče odpovídající individuálním ošetřovatelským
plánům,
 poskytována zdravotnická péče prostřednictvím
odborně způsobilých zaměstnanců,
 poskytována podpora při upevňování kontaktů s
rodinou a ostatním sociálním prostředím,
 nabízeno
množství
aktivizačních
programů,
zájmových, sportovních a kulturních činností
 umožněno společně plánovat rozvoj služby.
Časový harmonogram:
2012 – 2014 / trvale
Jihočeský kraj, Domov seniorů Mistra Křišťana
Předpokládaný realizátor:
Prachatice, případně další
Předpokládané spolupracující subjekty:
Město Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
100
100
100
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech:
28.950.000
29.000.000
29.000.000
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
20.000
30.000
30 000
MPSV
6.800.000
7.500.000
8.000.000
Ostatní zdroje
22.130.000
21.470.000
20.970.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem:
2.500.000
1.500.000
2.000.000
Dostupnost služby domovy pro seniory pro minimálně
Výstup:
100 osob.

1.1.3 AKTIVITA: Podpora a udržení Domova seniorů Pohoda Netolice
Charakteristika aktivity:
V Netolicích bude trvale zajištěna služba domovy pro
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor:
Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem:
Zdůvodnění investic:
Výstup:

seniory minimálně v současném rozsahu (84 osob).
Uživatelům služby bude:
 poskytována strava dle zdravotního stavu a potřeb,
 poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu v rozsahu dle potřeb jednotlivých
uživatelů,
 poskytována pomoc při osobní hygieně v rozsahu dle
zdravotního stavu a individuálních potřeb,
 umožněno využívat vybavení a pomůcek domova,
 poskytována základní a specializovaná ošetřovatelská
péče odpovídající individuálním ošetřovatelským
plánům,
 poskytována zdravotnická péče prostřednictvím
praktického lékaře,
 poskytována podpora při upevňování kontaktů s
rodinou a ostatním sociálním prostředím,
 nabízeno
množství
aktivizačních
programů,
zájmových, sportovních a kulturních činností,
 umožněno společně plánovat rozvoj služby.
2012 – 2014 / trvale
Obec Netolice a Domov seniorů Pohoda Netolice
Jihočeský kraj
rok 2012
rok 2013
rok 2014
84
84
84
rok 2012
rok 2013
rok 2014
23.000.000
23.500.000
23.500.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
400.000
400.000
550.000
4.422.000
5.300.000
5.500.000
18.178.000
17.800.000
17.450.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
240.000
640.000
1.000.000
Pořízení nového
Pořízení nového Úprava zařízení.
mandlu.
konvektomatu.
Dostupnost sociální služby domovy pro seniory o
minimální kapacitě 84 osob.

1.1.4

AKTIVITA: Podpora a udržení Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
V Prachaticích bude dostupná pobytová odlehčovací
služba, zajistí ji Hospic sv. Jana N. Neumanna (případně
další poskytovatelé). Služba je určena pro krátkodobý
pobyt klienta (1 až 3 měsíce), jehož zdravotní stav je
stabilizovaný, ale rodina z objektivních důvodů nemůže
po určitou omezenou dobu (nemoc, únava) zajistit péči v
Charakteristika aktivity:
domácím prostředí. Cílem je podpořit dosud pečující
rodinu či blízké nemocného.
V Hospici sv. Jana N. Neumanna bude služba nadále
poskytována na vyčleněných lůžkách v jednolůžkovém a
dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní koupelnu a
WC. Dle přání uživatele lze doplnit pokoje televizí,
rádiem a vlastními předměty klienta. Komplexní péči o
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor:
Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem:
Zdůvodnění investic:
Výstup:

klienty bude nadále zajišťovat interdisciplinární tým
(lékař, zdravotní sestry, sociální pracovnice, duchovní).
Péče je a bude založena na individuálním přístupu ke
každému klientovi a k jeho potřebám.
2012 – 2014 / trvale
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna
Město Prachatice, obce v ORP Prachatice a Jihočeský
kraj
rok 2012
rok 2013
rok 2014
200
200
200
rok 2012
rok 2013
rok 2014
26.000.000
26 000 000
26 000 000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
500.000
500.000
500.000
3.300.000
3.300 000
3.300.000
22.200.000
22.200.000
22.200.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
50.000.000
0
0
Dostavba domova se zvláštním režimem Matky Vojtěchy
Zajištěna péče o osoby v terminální fázi nejen ve
správním obvodu Obce s rozšířenou působností
Prachatice.

PRIORITA 2
ROZVOJ SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1. OPATŘENÍ: ROZVOJ TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY PO CELÉM ÚZEMÍ
ORP PRACHATICE
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Z analýzy rozhovorů se starosty obcí v ORP Prachatice a dále pak z dotazníkového šetření
potřebnosti sociálních služeb mezi širokou veřejností vyplynula potřeba dalšího rozvoje
pečovatelské služby a osobní asistence, a to především její rozšíření do dalších oblastí / obcí ORP.
Současně je však nutné rozšiřovat povědomí o nabídce těchto služeb a možnost jejich využívání, aby
se staly pro seniory určitou rovnocennou alternativou k pobytovým službám. Podpora seniorů
v jejich vlastním přirozeném prostředí sebou nese potřebu dostupnosti dalších služeb, jako jsou
například odlehčovací služby, které poskytují pomoc a podporu pečujícím rodinám. Ve městech na
území ORP – Prachatice, Volary a Netolice je dostatečně zajištěna pečovatelská služba a poptávka
po ní je plně uspokojena. Využívají jí obyvatelé domů s pečovatelskou službou i lidé žijící
v přirozeném sociálním prostředí. Nejvíce využívaným úkonem je dovoz obědů. U poskytovatelů
sociálních služeb jsou občas poptávány úkony, které jsou obsahem činnosti osobní asistence a
sociálně aktivizačních služeb, případně terénních odlehčovacích služeb. Proto je potřeba mapovat
zájem o tyto služby a případně jimi doplňovat pečovatelskou službu a podporovat tak setrvání
seniorů v přirozeném prostředí. K podpoře života v přirozeném prostředí přispěje i celková podpora
zájmu o terénní služby. Nutná je však vyšší informovanost představitelů především malých obcí o
možnosti využití služeb a spolupráce obcí s poskytovateli těchto služeb.
AKTIVITY:
2.1.1 Rozvoj pečovatelské služby na ORP Prachatice
2.1.2 Rozvoj terénní hospicové péče
2.1.3 Rozvoj tísňové péče / telekontaktní služby
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2.1.4
2.1.5
2.1.6

Rozvoj odlehčovací služby
Rozvoj domácí ošetřovatelské péče
Rozšíření stávajících terénních služeb pro seniory po celém ORP Prachatice

2.1.1

AKTIVITA: Rozvoj pečovatelské služby na ORP Prachatice
Pečovatelská služba poskytuje podporu či pomoc lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci
či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci. Služba podporuje uživatele, aby mohli i
Charakteristika aktivity:
v náročných životních situacích spojených se samotou,
stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém
domácím prostředí, aby žili důstojně a zapojovali se do
běžného života společnosti. Služba je poskytována
v domácnostech uživatelů sociální služby.
Časový harmonogram:
2012 – 2014 / trvale
Oblastní charita Vimperk, Ledax o.p.s., Domov pro
Předpokládaný realizátor:
seniory Pohoda Netolice či další poskytovatelé sociálních
služeb
Předpokládané spolupracující subjekty:
Obce ve správním obvodu ORP Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
260 Prachatice
280 Prachatice
300 Prachatice
35 Volary
35 Volary
35 Volary
3.600.000 Prachatice
Roční provozní náklady na službu v roce
2011:
600.000 Volary
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
4.200.000
4.300.000
4.300.000
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
1.200.000
1.200.000
1.200.000
Obce
800.000
800.000
800.000
MPSV
Úhrady od uživatelů služby
1.800.000
1.930.000
2.060.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem:
0
1.200.000
1.200.000
Pořízení vozidla pro pečovatelskou službu pro Volary
Zdůvodnění investic:
v roce 2013 a pro Prachatice v roce 2014.
Zabezpečení základních životních potřeb (biologických,
Výstup:
psychických, sociálních a spirituálních) pro uživatele
sociálních služeb, kteří žijí ve svém domácím prostředí.

2.1.2

AKTIVITA: Rozvoj terénní hospicové péče
Terénní hospicová péče je specializovaná forma domácí
zdravotní péče. Služba, je určena osobám s vážným
onemocněním (nejčastěji onkologickým), trpícím
nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu, kdy
ošetřující lékař konstatoval, že byly vyčerpány všechny
dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení nebo se
Charakteristika aktivity:
pacient sám rozhodl nepokračovat v protinádorové
léčbě. Péče je zaměřená na:
 zmírnění utrpení a léčbu bolesti,
 léčbu dušnosti,
 zajištění příjmu tekutin a výživy,
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Časový harmonogram:

Předpokládaný realizátor:
Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady v následujících
letech - Oblastní charita Vimperk
Předpokládané finanční zdroje:
Oblastní charita Vimperk: příjmy od
zdravotních pojišťoven
Roční provozní náklady v následujících
letech: Hospic sv. Jana N. Neumanna
Hospic sv. Jana N. Neumanna: příjmy od
zdravotních pojišťoven
Investice celkem:
Zdůvodnění investic:

Výstup:

péči o vyprazdňování,
ošetřování ran a všech druhů stomií,
péči o permanentní katétr,
odběry biologického materiálu,
tlumení příznaků, které nemoc provázejí,
psychickou a duchovní podporu pacienta i jeho
rodiny.
Cílem je dosažení nejlepší možné kvality života pacienta
i jeho rodiny. Péči zajišťují ve spolupráci s praktickým či
jiným ošetřujícím lékařem registrované zdravotní sestry.
Oblastní charita Vimperk: péče je poskytována dle
indikace lékaře, dostupnost 24 hodin denně, včetně
víkendů a svátků
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna: péče je
poskytována v pracovní dny od 7 do 16:30 hodin,
v ostatních dnech od 8 do 16.00 hodin. Mimo tyto
hodiny jsou poskytovány telefonické konzultace,
v neodkladných případech i návštěva.
Oblastní charita Vimperk, Hospic sv. Jana Nepomuka
Neumanna
zdravotní pojišťovny a praktičtí lékaři
rok 2012
rok 2013
rok 2014
10
15
25
rok 2012
rok 2013
rok 2014
2.700.000
2.700.000
2.700.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
2.700.000
2.700.000
2.700.000
rok 2012
650.000
650.000

rok 2013
650.000
650.000

rok 2014
650.000
650.000

rok 2012

rok 2013
rok 2014
0
250.000
0
Obnova vozového parku Oblastní charity Vimperk –
nákup jednoho vozidla.
Pacient v terminálním stadiu nemoci v domácím
prostředí
nebude
trpět
nesnesitelnou bolestí,
v posledních chvílích nezůstane osamocen, bude
zachována jeho lidská důstojnost.

2.1.3

AKTIVITA: Rozvoj tísňové péče / telekontaktní služby
Automatický systém tísňového volání poskytuje
nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc lidem,
kteří jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení
nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či
Charakteristika aktivity:
přechodně znevýhodněni. Bezdrátové tlačítko umožňuje
z jakéhokoli místa v bytě spojení s centrálním
dispečinkem, který zajistí okamžitou pomoc. Nepřetržitá
služba 24 hodin denně. Domluva přes hlasitý telefon.
Služba je určena pro seniory a zdravotně postižené.
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor:
Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Město Prachatice
Úhrady od uživatele
Investice celkem:
Výstup:

2012 – 2014 / trvale - nepřetržitě 24 hodin denně
Oblastní charita Vimperk
Domy s pečovatelskou službou, o. p. s. Český Krumlov,
Město Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
5
10
15
rok 2012
rok 2013
rok 2014
24.000
63.000
87.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
část dotace PS
část dotace PS
část dotace PS
(cca 21.000)
(cca 42.000)
(cca 66.000)
3.000
6.000
9.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Osoba se zdravotním znevýhodněním si může 24 hodin
denně přivolat pomoc stisknutím bezdrátového tlačítka.

2.1.4

AKTIVITA: Rozvoj odlehčovací služby
V rámci této aktivit proběhne zmapování potřebnosti
domácí odlehčovací služby, sledováním využívání
fakultativní služby (dohled) v rámci PS, dotazováním se
osob se zdravotním postižením, dotazováním se rodičů
dětí se zdravotním postižením, zjišťování zájmu o tuto
službu. Dále bude tato aktivita zaměřena na:
Charakteristika aktivity:
 informování osob se zdravotním postižením o
podstatě služby odlehčovací službě,
 vyhodnocování poptávky o domácí odlehčovací
službu,
 v případě potřebnosti této služby zřízení služby.
Časový harmonogram:
2012 – 2013
Předpokládaný realizátor:
nový poskytovatel
Předpokládané spolupracující subjekty:
Obce ve správním obvodu ORP Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
nelze uvést
nelze uvést
nelze uvést
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
dle kapacity
dle kapacity
dle kapacity
letech:
služby
služby
služby
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem:
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Zdůvodnění investic:
V případě vzniku služby nákup vozidla 250 000 Kč.
Zajištění pomoci osobám cílové skupiny ve vlastním
Výstup:
přirozeném prostředí.
Služba může být zřízena za předpokladu poptávky a za
předpokladu ochoty Města Prachatice a dalších obcí ve
Poznámka:
správním obvodu ORP službu financovat, protože
možnosti získat dotace na nové služby budou značně
omezené.
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2.1.5

AKTIVITA: Rozvoj domácí ošetřovatelské péče
Posláním ošetřovatelské služby /domácí péče/ je
poskytovat ošetřovatelskou péči dle indikace lékaře
v domácnosti pacienta. Služba je poskytována zdarma, je
hrazena ze zdravotního pojištění. Ošetřovatelská domácí
Charakteristika aktivity:
péče je určena lidem se sníženou soběstačností, kteří
z důvodu svého zdravotního postižení potřebují zajištění
ošetřovatelské
péče
v domácnosti.
Služba
je
poskytována 24 hodin denně včetně víkendů a svátků.
Časový harmonogram:
2012 – 2014
Předpokládaný realizátor:
Oblastní charita Vimperk
Předpokládané spolupracující subjekty:
zdravotní pojišťovny
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
450
450
450
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech:
2.700.000
2.700.000
2.700.000
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Zdravotní pojišťovny
2.700.000
2.700.000
2.700.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem:
0
250.000
0
Zdůvodnění investic:
Obnova vozového parku – nákup 1 vozidla.
Osoby se sníženou soběstačností mají zajištěnou
Výstup:
ošetřovatelskou péči ve svém domácím prostředí.
Prevence závažnějších onemocnění, hospitalizace.

2.1.6

AKTIVITA: Rozšíření stávajících terénních služeb pro seniory po celém ORP Prachatice
Cílem je zmapovat potřebnost pečovatelské služby
v malých obcích v oblasti Prachaticka. V případě, že
v nějaké obci bude zjištěna potřebnost pečovatelské
služby, bude osloveno vedení obce – na veřejném
Charakteristika aktivity:
zastupitelstvu bude představena pečovatelská služba,
zastupitelstvo bude seznámeno s předpokládaným
rozpočtem. Poskytovatel požádá obec o příspěvek na
pečovatelskou službu ze strany dané obce.
Časový harmonogram:
2012 – 2013
Předpokládaný realizátor:
Oblastní charita Vimperk
Předpokládané spolupracující subjekty:
Obce ve správním obvodu ORP Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
260
300
350
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech:
4.000.000
4.200.000
4.400.000
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
900.000
1.000.000
1.000.000
MPSV
900.000
1.200.000
1.200.000
Grant kraje
2.000.000
2.150.000
2.250.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem:
0
0
0
Pečovatelská služba bude rozšířena do všech obcí, kde
Výstup:
bude po službě poptávka.
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PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
3.1 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Město Prachatice má 2 domy s pečovatelskou službou, ve kterých jsou byty určené pro seniory a
osoby se zdravotním postižením. V DPS je celkem 71 bytů velikosti 1+1 nebo 1+ 0 vhodných pro
manželské páry nebo jednotlivce. Obyvatelé DPS mají k dispozici pečovatelskou službu,
telekontaktní sociální péči a dopravu klientů. Využít lze i domácí ošetřovatelskou péči „home care“.
Poptávku po bydlení v DPS se daří městu Prachatice uspokojovat.
Město Volary má budovu určenou pro bydlení seniorů 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.
Městys Lhenice připravuje rekonstrukci budovy. V Netolicích je potřeba rozšířit kapacitu domova
pečovatelské službu při DS Pohoda, jelikož není dostatečně uspokojena poptávka zájemců o
ubytování a využívání služby.
Vlachovo Březí má záměr podpořit vybudování domu s byty vhodnými pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (dům s pečovatelskou službou) nebo pobytového zařízení (domov pro
seniory).
AKTIVITY:
3.1.1 Příprava navýšení kapacity bytů v domech s pečovatelskou službou
3.1.2 Úprava volných bytů na chráněná bydlení nebo malometrážní byty pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v Prachaticích
3.1.3 Podpora realizace projektu „Výstavba nového domu s pečovatelskou službou Volary“
3.1.1

AKTIVITA: Příprava navýšení kapacity bytů v domech s pečovatelskou službou
Příprava studie (projektové dokumentace) stavby nebo
rekonstrukce
domu
s pečovatelskou
službou
v Prachaticích, zajištění finančních prostředků na
realizaci stavby. Cílem je navýšit stávající kapacitu DPS o
cca 25 – 30 míst. V novém domě s pečovatelskou
službou budou převážně byty určené pro dvojice. Cílem
Charakteristika aktivity:
aktivity je zajistit bydlení ve vhodném prostředí pro
osoby, které již nemohou žít v přirozeném domácím
prostředí ani s pomocí terénní pečovatelské služby, ale
nepotřebují pobytovou službu. Nejprve však musí být
zjištěna poptávka zájemců po takové formě bydlení.
V případě zjištění zájmu lze pokračovat v rozpracování a
realizaci záměru.
Časový harmonogram:
2012 – 2014
Předpokládaný realizátor:
Město Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty:
EU, MR ČR, MPSV ČR, Jihočeský kraj
2012
2013
2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
0
0
60.000.000
2012
2013
2014
Roční provozní náklady v následujících
letech:
0
0
60.000.000
Předpokládané finanční zdroje:
2012
2013
2014
Obec/obce
Zatím nelze určit
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MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem:
Zdůvodnění investic:
Výstup:

Zatím nelze určit
2012
2013
2014
0
0
60.000.000
Vybudování domu s pečovatelskou službou
v Prachaticích.
Zvýšení kapacity míst v domech s pečovatelskou službou
o 30 nových míst v Prachaticích.

3.1.2

AKTIVITA: Úprava volných bytů na chráněná bydlení nebo malometrážní byty pro seniory
v Prachaticích
Město Prachatice má v současné době řadu volných bytů
o velikosti 4+1. Přestože se daří uspokojovat poptávku
seniorů po bytech v domech s pečovatelskou službou,
nabízí se možnost rekonstrukce části stávajícího
bytového fondu na malometrážní byty pro seniory nebo
Charakteristika aktivity:
osoby se zdravotním znevýhodněním. Nejprve však musí
být zjištěna poptávka zájemců po takové formě bydlení.
V případě zjištění zájmu lze pokračovat v rozpracování a
realizaci záměru. Předpokládaná cena úpravy jednoho
velkého bytu na 3 malé je 600 000 Kč.
Časový harmonogram:
2012 – 2014
Předpokládaný realizátor:
Město Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty:
EU, MR ČR, MPSV ČR, Jihočeský kraj
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
0
0
3.000.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Zatím nelze určit
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
Zatím nelze určit
MPSV
Ostatní zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem:
0
0
3.000.000
Úprava velkých bytů na malé byty určené pro seniory
Zdůvodnění investic:
nebo osoby se zdravotním postižením.
15 malometrážních bytů pro seniory a osoby se
Výstup:
zdravotním postižením v Prachaticích.
Realizace záměru je odvislá od získání finančních
prostředků na výstavbu. V současné době nemá město
k dispozici volné finance, které by mohlo využít na
Poznámka:
realizaci zmíněného záměru. Finanční náročnost na
realizaci projektu je cca následující:
600 000 Kč na úpravu jednoho 4+1 bytu

3.1.3

AKTIVITA: Podpora realizace projektu „Výstavba nového domu s pečovatelskou službou
Volary“
Město Volary má vypracovanou projektovou
Charakteristika aktivity:
dokumentaci na vybudování domu s pečovatelskou
službou s kapacitou 40 obyvatel, bydlení většinou v
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor:
Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem:
Zdůvodnění investic:
Výstup:

Poznámka:

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.
2012 – 2014
Město Volary
EU, MR ČR, MPSV ČR, Jihočeský kraj
2012
2013
2014
0
0
46.200.000
2012
2013
2014
Zatím nelze určit
2012
2013
2014
Zatím nelze určit

2012

2013

2014
0
0
46.200.000
Vybudování domu s pečovatelskou službou ve Volarech.
Dům s pečovatelskou službou ve Volarech s kapacitou
minimálně 25 bytových jednotek.
Realizace záměru je odvislá od získání finančních
prostředků na výstavbu. V současné době nemá město
k dispozici volné finance, které by mohlo využít na
realizaci zmíněného záměru. Finanční náročnost na
realizaci projektu je cca následující:
 zpracování projektu – 1.200.000
 stavba DPS – cca 45.000.000

PRIORITA 4
DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
4.1 OPATŘENÍ: PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ SENIORŮ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Současný trend sociálních služeb v České republice podporuje rozvoj, zvyšování kvality a dostupnosti
sociálních služeb pro seniory především v terénní nebo ambulantní formě. Nahrává tomu i fakt
demografického vývoje u nás a stálý nedostatek pobytových sociálních služeb pro seniory. Sociální
služby tedy na jedné straně podporují co nejdéle možný pobyt seniora v přirozeném prostředí, na
druhé straně zde existuje nebezpeční sociálního vyloučen starších spoluobčanů.
Cílem tohoto opatření je věnovat větší pozornost a péči seniorům, kteří žijí ve svých domácnostech,
jsou však ohroženi samotou a sociálním vyloučením. Obzvláště to hrozí v menších obcích
v příhraniční části ORP. Následující aktivity jsou zaměřeny na práci se seniory a na podporu
organizací, které se těmto činnostem věnují. Důležitou součástí tohoto opatření jsou i aktivy
zaměřené na bezpečí seniora, a to nejen ve společnosti, ale i v jeho vlastní domácnosti.
AKTIVITY:
4.1.1 Podpora činností seniorských organizací
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4.1.2
4.1.3
4.1.4

Podpora vzniku seniorských organizací i v menších obcích ORP Prachatice
Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit
Podpora projektu „Bezpečná domácnost“

4.1.1

AKTIVITA: Podpora činností seniorských organizací
Vzdělávání, volnočasové aktivity, mezigenerační
Charakteristika aktivity:
spolupráce, podpora aktivního života seniorů, socializace
seniorů.
2012 – 2014 - průběžně dle časových plánů jednotlivých
Časový harmonogram:
organizací
Městská organizace Svazu důchodců, Seniorská
občanská společnost Prachatice, Klub vojenských
Předpokládaný realizátor:
důchodců, Rada seniorů města Prachatice, Obec
baráčníků Vitoraz Prachatice, MO Svazu Tělesně
postižených, ZO SPCCH, Svaz diabetiků
Město Prachatice a přilehlé osady, obce ORP Prachatice,
Předpokládané spolupracující subjekty:
ostatní seniorské organizace a organizace zdravotně
postižených
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
800
900
950
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech:
150.000
170.000
200.000
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
80.000
80.000
80.000
MPSV
Zatím nelze určit
Ostatní zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem:
0
0
0
Fungující organizace pro seniory, které realizují a
Výstup:
poskytují kvalitní a široké veřejnosti dostupné činnosti
zaměřené na podporu plnohodnotného života seniorů.
Zapojení se do výzev měst a obcí daného roku,
Poznámka:
celostátních kampaní s využitím nabídek pro prezentaci,
získání finančních zdrojů a dalších materiálů.
4.1.2

AKTIVITA: Podpora vzniku seniorských organizací i v menších obcích ORP Prachatice
Pořádání aktivit v obcích po celém území ORP Prachatice
na základě zjištění zájmu. Přenesení a nabízení již
existujících aktivit a příkladů dobré praxe do těchto obcí
Charakteristika aktivity:
včetně jejich organizace. Aktivity budou zaměřeny na
podporu aktivního života a socializace seniorů se
zaměřením na vzdělávání, volnočasové aktivity a
mezigenerační spolupráci.
2012 – 2014 - průběžně dle časových plánů jednotlivých
Časový harmonogram:
organizací
Rada seniorů města Prachatice, Město Prachatice a
Předpokládaný realizátor:
Městská organizace Svazu důchodců Prachatice a MO SD
Vlachovo Březí,
Město Prachatice a přilehlé osady, obce ORP Prachatice,
Předpokládané spolupracující subjekty:
seniorské organizace a organizace sdružující osoby se
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Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů):
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce
Investice celkem:
Výstup:
Poznámka:

zdravotním postižením (ÚO Svaz diabetiků, Klub
vojenských důchodců, Obec baráčníků Vitoraz
Prachatice, Seniorská občanská společnost - pobočka
Prachatice, MO Svazu tělesně postižených)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
100
200
200
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
50.000
60.000
60.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
10.000
10.000
10.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Využití připravených a prověřených akcí pro seniory k
podpoře vzniku nových organizací a zájmových útvarů
Přenosem informací bude pověřena Rada seniorů města
Prachatice se svými zástupci v Krajské rada Svazu
důchodců a Jihočeské krajské radě seniorů.

4.1.3

AKTIVITA: Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit
V současné době pracuje na území ORP Prachatice 5
organizací, které sdružují seniory a organizují tyto
aktivity:
 pravidelná setkávání v klubech;
 poznávací zájezdy a rehabilitační pobyty, rekondice,
 společenská odpoledne,
 besedy, přednášky a kurzy,
 Akademie třetího věku, Akademie aktivního stárnutí,
Charakteristika aktivity:
 pořádání výstav a soutěží,
 činnost zájmových útvarů,
 brigádnická a dobrovolnická činnost,
 literární kavárna pro seniory,
 sportovní odpoledne,
 pořádání vojenských aktivů,
 přehlídky krojů a tradic baráčníků.
2012 – 2014 - průběžně dle časových plánů jednotlivých
Časový harmonogram:
organizací
Městská organizace Svazu důchodců Prachatice, Klub
vojenských důchodců, Obec baráčníků Vitoraz
Předpokládaný realizátor:
Prachatice, Seniorská občanská společnost Prachatice,
MO Svazu tělesně postižených, Svaz diabetiků ÚO
Prachatice
Město Prachatice a přilehlé osady, obce ORP Prachatice,
Předpokládané spolupracující subjekty:
seniorské organizace a organizace sdružující osoby se
zdravotním postižením
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
800
900
950
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů):
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Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce
Ostatní zdroje
Investice celkem:

rok 2012
150.000
rok 2012
200.000
50.000
rok 2012
0

rok 2013
170.000
rok 2013
100.000
50.000
rok 2013
0

rok 2014
200.000
rok 2014
150.000
50.000
rok 2014
0

4.1.4

AKTIVITA: Podpora projektu „Bezpečná domácnost“
Pokračování aktivit v rámci prevence kriminality u
seniorů s ohledem na aktuální zkušenosti. Navázání na
osvědčené programy Bezpečně doma i v obci, instalaci
bezpečnostních prvků, řetízků a kukátek přímo se
Charakteristika aktivity:
zástupci policie, osobních alarmů, přednášek, besed a
konzultací s poradenstvím. Vydávání informačních
letáků, samolepek, organizování kurzů technik odmítání
a kurzů osobní ochrany.
Časový harmonogram:
Průběžně
Předpokládaný realizátor:
Město Prachatice společně s Policií ČR
Předpokládané spolupracující subjekty:
MP a dalšími NNO
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
100
200
300
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech:
0
0
0
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
10.000
20.000
10.000
Ostatní zdroje
10.000
5.000
70.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem:
0
0
0
Dostupnost informací a letáků, možnost osobních
Výstup:
konzultací, na základě poptávky uspořádání 1-2 kurzů
ročně. Větší bezpečnost seniorů.
Kurzy s ověřenými lektory, letáky jako osvědčené formy
Poznámka:
z jiných měst, uspořádání evalvačních dotazníků a
návštěv, přednášky s odborníky z města.
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3.3. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Vymezení cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením
-

Osobou se zdravotním postižením se rozumí:
o osoby s tělesným postižením
o osoby postižené civilizačními chorobami (diabetici, kardiaci, ONK)
o osoby s duševním dlouhodobým postižením
o osoby s kombinovaným postižením (tělesné, civilizační choroby, duševní)
o osoby s mentálním postižením
o osoby se zrakovým postižením (nevidomí a slabozrací)
o osoby se sluchovým postižením (neslyšící a nedoslýchaví)
o osoby do věku 65 let (nad 65 let řešeno v pracovní skupině Senioři)

SWOT analýza pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
















SWOT ANALÝZA
Silné stránky
Kontaktní místo pro osoby se zdravotním postižením a jejich
rodiny v Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
o. s., pracoviště v Prachaticích (půjčovna kompenzačních
pomůcek, odborné sociální poradenství)
Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice (odlehčovací
služba, půjčovna kompenzačních pomůcek, odborné sociální
poradenství)
STROOM DUB o.p.s. (spojení poskytovatele sociálních služeb
a zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, ojedinělá
pobytová sociální služba pro osoby se zdravotním
postižením ve věku 16 – 64 let, sociálně terapeutické dílny,
sociální rehabilitace)
Existence Domů s pečovatelskou službou v Prachaticích (2
domy), Strunkovicích (1 dům) a Netolicích (1 dům)
Terénní odborné sociální poradenství zaměřené na malé
obce
Organizace s celostátní působností jsou na požádání
dostupné obyvatelům ORP Prachatice
Velmi dobrá spolupráce mezi neziskovými organizacemi
(registrovaných poskytovatelů a doplňujících služeb) v ORP
Prachatice
Dobrá spolupráce organizací sdružujících osoby se
zdravotním postižením a jejich prostřednictvím aktivizace
osob se zdravotním postižením (rekondice, volnočasové,
kulturní, vzdělávací aktivity, osvěta, informovanost)
Odbor sociálních věcí MěÚ Prachatice - poradenství
Základní škola speciální Prachatice Zlatá stezka 387
(integrace, spolupráce s organizacemi)
Poradní sbor pro zdravotně postižené a seniory - jako místo













Slabé stránky
Chybí indukční smyčka pro
osoby se sluchovým
postižením v dalších
prostorách ve městě
Prachatice i v dalších
obcích
Chybí tlumočník znakové
řeči v ORP Prachatice
Špatné využívání sociálních
dávek pro osoby se
zdravotním postižením
(ekonomická situace,
špatná informovanost,
kontrola využívání dávek)
Změna legislativy v sociální
oblasti ve vztahu k
jednotlivým skupinám
osob se zdravotním
postižením
Nedostatečný tok
finančních prostředků do
registrovaných i
doprovodných sociálních
služeb
Chybí domov pro osoby se
zdravotním postižením od
18 do 64 let
Dům s pečovatelskou
službou ve Lhenicích a
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setkání a možnosti vyjádřit se k problematice města
Dobrovolníci
Sociálně aktivizační služby pro rodiny se zdravotně
postiženými dětmi (neregistrovaná služba - Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.)
Existence mezigeneračního hřiště a hřiště v Primátorské ulici
Ozvučení sálu Národního domu, Městského divadla a
Komunitního centra zdravotně postižených a seniorů v
Prachaticích pro osoby se sluchovým postižením
Zvuková podoba dokumentů vydávaných městem
Prachatice (katalog poskytovatelů sociálních služeb,
dotazníky, Radniční list) pro osoby se zrakovým postižením
Www stránky města Prachatice upravené pro slabozraké
Dobrá přístupnost veřejných budov a prostranství ve městě
Prachatice
Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů
v Prachaticích jako místo otevřené k setkávání nejen osob se
zdravotním postižením
Programy a projekty Úřadu práce pro osoby se zdravotním
postižením (vzdělávání, pracovní rehabilitace, umístění
v chráněných dílnách i na otevřeném trhu práce, dotační
podpora zaměstnavatelů)
Příležitosti
Osobní asistence (Ledax,o.p.s.) - registrace pro ORP
Prachatice
Zřízení osobní asistence (dohledy zajišťuje Oblastní charita
Vimperk jako fakultativní službu pečovatelské služby)
Výstavba Domova se zvláštním režimem Matky Vojtěchy v
Prachaticích
Rekonstrukce DPS Lhenice a Volary
Rozšíření kapacity domů s pečovatelskou službou
Strunkovice nad Blanicí, Prachatice, Volary
Volná kapacita pečovatelské služby v obcích, kde je
poskytovatelem Ledax, o.p.s.
Větší spolupráce obcí a měst
Informovanost o sociálních službách v obcích (zejména
malých obcích)
Vyškolení tlumočníka znakové řeči
Vydávání materiálů ve formách přístupným pro jednotlivé
cílové skupiny osob se zdravotním postižením
Strunkovice nad Blanicí - zvuková podoba dokumentů pro
osoby se zrakovým postižením
Strunkovice nad Blanicí - zvuková podoba dokumentů pro
osoby se zrakovým postižením
Webové stránky přístupné pro slabozraké
Přípravný stupeň základní školy speciální školy při ZŠ Zlatá
stezka 387 Prachatice (speciální)
Nabídka speciálních kurzů pro jednotlivé skupiny osob se




















Volarech (špatný technický
stav)
Chybí rozvážka pomůcek
do obcí
Chybí diabetologická
poradna (včetně
glukometrů)
Chybí chráněné bydlení
pro osoby se zdravotním
postižením
Špatná dopravní
dostupnost (finance)
Na území ORP Prachatice
není ani jeden autobus
s plošinou pro osoby
s tělesným postižením
Větší informovanost
občanů na území ORP
Prachatice o
poskytovatelích
registrovaných i
doplňkových sociálních
služeb
Ohrožení
Nedostatek financí na
poskytování sociálních
služeb
Zvýšené úhrady v
sociálních službách
Změna legislativy v
sociálních službách
Nedostatek kvalitních
zaměstnanců v sociálních
službách
Náročnost zřízení a udržení
nového neziskového
subjektu jako
poskytovatele sociálních
služeb
Odchod kvalifikovaných
zaměstnanců v sociálních
službách z finančních
důvodů
Po odchodu vedení SNN a
DIA hrozí rozpad organizací
(ztráta aktivit, informací)
Ohrožení chráněných dílen
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zdravotním postižením (kurzy orientace, kurzy odezírání,
kurzy pro diabetiky)
Možnost celoživotního vzdělávání osob se zdravotním
postižením
Odstraňování architektonických bariér na ORP Prachatice
Dobrovolnické centrum Prachatice
Vznik sociálního podnikání

PRIORITY pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
PRIORITA 1 PODPORA SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice působí 5 registrovaných poskytovatelů, kteří poskytují služby pro osoby se
zdravotním postižením. Odborné sociální poradenství poskytují 3 poskytovatelé, sociální rehabilitaci
a sociálně terapeutické dílny 1 poskytovatel. Všechny tři registrované sociální služby jsou pro tuto
cílovou skupinu potřebné a využívané, proto je potřeba stávající služby zachovat. Odborné sociální
poradenství je zpracováno v průřezovém tématu.
AKTIVITY:
1.1.1 Podpora sociální rehabilitace
1.1.2 Podpora sociálně terapeutických dílen
1.1.1

AKTIVITA: Podpora sociální rehabilitace
Poskytování registrované sociální služby dle § 70
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je to
pobytová týdenní služba, která směřuje k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se
Charakteristika aktivity
zdravotním postižením a to rozvojem jejich
specifických schopností a dovedností, posilováním
návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný
život nezbytných činností.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
STROOM DUB o.p.s.
Jihočeský kraj, okolní města a obce, základní školy
Předpokládané spolupracující subjekty
(dříve speciální - praktické), lékaři v oboru psychiatrie
a psychologie
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
14
14
14
1.645.000
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
1.800.000
1.980.000
2.180.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
MPSV
880.000
1.980.000
2.180.000
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Jihočeský kraj
Investice celkem

920.000
rok 2012
0

0

0
rok 2013

0

rok 2014
0

1.1.2

AKTIVITA: Podpora sociálně terapeutických dílen
Poskytování registrované sociální služby dle § 67
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba
je poskytovaná osobám se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto
Charakteristika aktivity
důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu
práce. Jejich účelem je pravidelná a dlouhodobá
podpora zdokonalování pracovních návyků a
dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
STROOM DUB o.p.s.
Jihočeský kraj, okolní města a obce, základní školy
Předpokládané spolupracující subjekty
(dříve speciální - praktické), lékaři v oboru psychiatrie
a psychologie,
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
15
15
15
Roční provozní náklady na službu v roce
1.455.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
1.600.000
1.760.000
1.936.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
MPSV
650.000
1.760.000
1.936.000
Jihočeský kraj – Individuální projekt
950.000
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Zatím není zřejmé, z jakého zdroje budou služby
Poznámka
financovány.

1.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice působí registrovaní poskytovatelé sociálních služeb poskytující sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, kteří zaznamenávají podněty občanů směřující potřebě
zajištění nových služeb. Tyto informace se soustřeďují zejména v Centru pro zdravotně postižené JK
o. s, pracoviště v Prachaticích.
Osobní asistence je v současné době suplována pečovatelskou službou. Vznik potřebného
chráněného bydlení umožní bytová politika města Prachatice, které disponuje velkým počtem
volných bytů. Pečovatelská služba rozšířila v roce 2011 svoje služby o 24 hodinovou telefonickou
pohotovost. Již dnes je zřejmé, že by byl také zájem o vznik denního stacionáře či centra denních
služeb jako doplnění ambulantních i pobytových služeb. V současné době je realizován projekt EU stavba Domova matky Vojtěch Prachatice pod občanským sdružením Hospic sv. Jana N. Neumanna.
AKTIVITY:
1.2.1 Podpora vzniku osobní asistence
1.2.2 Podpora vzniku denního stacionáře s pečovatelskou službou či centra denních služeb
ve městě Prachatice
1.2.3 Podpora domova se zvláštním režimem – Domova matky Vojtěchy
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1.2.1

AKTIVITA: Podpora vzniku osobní asistence
Registrovaná služba osobní asistence na území ORP
Prachatice dosud nebyla zřízena. Roli osobní asistence
v současné době supluje terénní pečovatelská služba a
dobrovolníci. Pokud bude o tuto službu dostatečný
zájem ze strany uživatelů, je Centrum pro zdravotně
postižené JK o s., pracoviště v Prachaticích připravené
Charakteristika aktivity
tuto službu poskytovat na území města Prachatice.
Organizace se zaměří na zjištění zájmu o osobní
asistenci (informování veřejnosti o službě osobní
asistence v médiích, letáky, průzkum). Cílem služby je
doplnění terénní pečovatelské služby či dalších služeb
a podpora uživatelů, aby mohli, co nejdéle zůstat ve
svém přirozeném prostředí.
Časový harmonogram:
2013, 2014
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.
Předpokládaný realizátor
s., pracoviště v Prachaticích
poskytovatelé registrovaných i doprovodných služeb,
Předpokládané spolupracující subjekty
Město Prachatice, Úřad práce ČR – kontaktní
pracoviště Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
0
5
7
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
5.000
623.600
633.800
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
5.000
20.000
20.000
MPSV
0
320.000
330.000
Ostatní zdroje
0
283.600
283.800
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
V případě zájmu, po uskutečnění průzkumu mezi
veřejností, se uvažuje o zajištění osobní asistence pro
5 – 10 uživatelů. Služba může být zřízena za
Poznámka
předpokladu poptávky po službě a za předpokladu
spolufinancování služby Městem Prachatice, dalšími
subjekty a uživateli této služby.

1.2.2

AKTIVITA: Podpora vzniku denního stacionáře s pečovatelskou službou nebo centra
denních služeb ve městě Prachatice

zmapování potřebnosti denního stacionáře či
centra denních služeb proběhne:
a) sledováním využívání pečovatelské služby a
pobytových služeb – dotazování se uživatelů těchto
Charakteristika aktivity:
služeb
b) dotazováním se osob se sníženou soběstačností, osob
s mentálním postižením, zjišťování zájmu o službu
denního stacionáře
c) dotazováním se rodičů dětí se zdravotním postižením,
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor:
Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů):
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem:

Zdůvodnění investic:

Výstup:

Poznámka:

zjišťování zájmu o službu denního stacionáře

informování osob se zdravotním postižením a
široké veřejnosti o podstatě služby denního
stacionáře či centra denních služeb

vyhodnocování poptávky o denní stacionář či
centrum denních služeb, v případě zjištění
potřebnosti této služby zřízení denního stacionáře
dle popsané navazující aktivity
2012 - 2013
registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Město Prachatice, poskytovatelé registrovaných i
doprovodných služeb
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
8
0
rok 2012
20.00
rok 2012
20.000
0
0
rok 2012
0

rok 2013
20.000
rok 2013
20.000
0
0
rok 2013
0

rok 2014
500.000
rok 2014
20.000
200.000
280.000
rok 2014
100.000
nákup vybavení
(nábytek,
kancelářská
technika atd.)
stacionáře či
centra
Průzkum a zjištění potřebnosti denního stacionáře či
centra denních služeb, popř. jeho zřízení
Služba může být zřízena za předpokladu poptávky po
službě a za předpokladu spolufinancování služby
Městem Prachatice, dalšími subjekty a uživateli této
služby, protože možnosti získat dotaci MPSV na nové
služby bude zřejmě značně omezené.

1.2.3

AKTIVITA: Podpora domova se zvláštním režimem – Domova Matky Vojtěchy
Dokončení výstavby specializovaného zařízení, ve
kterém bude poskytována služba domov se zvláštním
režimem, pečující o lidi s různými druhy demencí,
především s Alzheimerovou demencí, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění,
Charakteristika aktivity
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob a je tu zajištěna zdravotní péče dle
doporučení České alzheimerovské společnosti.
Časový harmonogram:
trvale od 1. 11. 2012
Předpokládaný realizátor
občanské sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna
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Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem
Poznámka

rok 2012
Kapacita zařízení:
26 lůžek

rok 2013
rok 2014
Kapacita
Kapacita
zařízení: 26
zařízení: 26
lůžek
lůžek
Datum zahájení provozu je plánováno na 1. 11. 2012
rok 2012
rok 2013
3.000.000
15.000.000
rok 2012
rok 2013
0
2.500.000
0
4.000.000
3.000.000
8.500.000
rok 2012
rok 2013
0
0
Zahájení stavby domova v roce
financována z dotace EU.

rok 2014
15.000.000
rok 2014
2.500.000
4.000.000
8.500.000rok 2014
0
2011, stavba

PRIORITA 2 DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ A PODPORA VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI SDRUŽUJÍCÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A REGISTROVANÝMI POSKYTOVATELI
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Pro kvalitní poskytování sociálních služeb je důležitá spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a
doprovodných služeb. Na území ORP Prachatice tato spolupráce již v mnoha směrech dobře
funguje. Organizace pořádají akce, předávají si navzájem uživatele, klienty, zájemce či členy,
podporují svoje služby a činnost. Pro všechny skupiny obyvatel je spolupráce nestáních neziskových
organizací přínosem. Kooperaci všech výše uvedených subjektů je tedy třeba zachovat a rozvíjet.
AKTIVITY:
2.1.1 Podpora činností a aktivit organizací sdružující osoby se zdravotním postižením
2.1.2 Koordinace činností a aktivit organizací na území ORP Prachatice
2.1.3 Podpora fungování Komunitního centra zdravotně postižených a seniorů
2.1.4 Vzdělávání zástupců organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením v tvoření
projektů, grantů
2.1.5 Sběrné informační a poradenské místo o vypsaných grantových řízeních
2.1.6 Podpora a udržení celospolečenských akcí (Den zdravotně postižených, Dny jednotlivých
onemocnění, Měsíc pro neziskový sektor, Dny zdraví, Běh pro zdraví)
2.1.1

AKTIVITA: Podpora činností a aktivit organizací sdružující osoby se zdravotním postižením
V současné době působí 8 organizací, které sdružují
osoby se zdravotním postižením na území ORP
Prachatice.
Organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
budou spolupracovat při přípravě a organizování
Charakteristika aktivity
následujících aktivit:
- v oblasti vzdělávání (kurzy odezírání, kurzy základů
znakové řeči, základy reflexní terapie, kurzy práce na PC,
jazykové kurzy, kurzy orientace v prostoru, přednášky o
bezpečnosti občanů, přednášky o dluhové problematice)
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Časový harmonogram:

Předpokládaný realizátor

Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Ostatní zdroje
Investice celkem

Poznámka

- v oblasti volného času (besedy o zahradnictví,
bylinkách, aranžování květin, přednášky o zdravotní a
sociální tématice)
- v oblasti pohybových aktivit (cvičení, plavání, vycházky,
rehabilitační plávání a cvičení, tanec atd.)
- v oblasti kulturního využití (návštěvy divadelních
představení, koncertů a dalších kulturních aktivit)
- v oblasti cestování (tematické pobytové zájezdy a
jednodenní výlety, přednášky o cestování)
- v oblasti zdraví a zdravého životního stylu (měření
krevního tlaku, cukru v krvi, neuropatie, ukázky
zdravého životního stylu a alternativní medicíny),
zapojení se do projektu Zdravého města Prachatice
- rekondiční pobyty (tuzemské i zahraniční)
- humanitární sbírky a benefiční koncerty
- Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích, Pochod proti
diabetu, Běh pro zdraví, Dny
zdraví, Den zdravotně postižených
- provoz Klubu pro zdravotně postižené děti.
trvale
Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR o. s.
Prachatice, Místní organizace Svazu tělesně postižených
v ČR o. s. v Prachaticích, Volarech a Vlachově Březí, Svaz
neslyšících a nedoslýchavých v ČR o. s. Prachatice,
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Prachatice,
Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých ČR Prachatice, Svaz postižených
civilizačními chorobami, Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
lékaři, lektoři, školy, obce, registrovaní poskytovatelé
sociálních služeb, podnikatelé, zařízení obcí
rok 2012
rok 2013
rok 2014
640
556
539
1.228.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
1.332.000
883.000
805.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
82.000
83.000
83.000
1.250.000
800.000
722.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Finanční prostředky jsou pouhým odhadem, vzhledem
k tomu, že jednotlivé organizace připravují své aktivity
každý rok na jiné téma a s jiným zaměřením a také
s jiným finančním dopadem.

2.1.2

AKTIVITA: Koordinace činností a aktivit organizací na území ORP Prachatice
Koordinace činnosti jednotlivých organizací sdružujících
Charakteristika aktivity
osoby se zdravotním postižením, popřípadě seniory
formou setkání (1x za 3 za měsíce). Již v minulosti se
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor

Předpokládané spolupracující subjekty

Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Ostatní zdroje
Investice celkem

Poznámka

předsedové organizací setkávali a sdělovali si jednotlivé
plánované akce, v případě potřeby zkoordinovali
termíny, aby nedocházelo k jejich krytí nebo k
organizování stejných akcí. To se ukázalo jako potřebné
a účelové. V současnosti je aktivita realizována
prostřednictvím Poradního sboru zdravotně postižených
a seniorů Města Prachatice.
2012 - 2014
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.
s., pracoviště v Prachaticích
Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR o. s.
Prachatice, Místní organizace Svazu tělesně postižených
v ČR o. s., Prachatice a Volary, Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR o. s. Prachatice, Územní organizace
Svazu diabetiků ČR Prachatice, Oblastní odbočka
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Prachatice, Svaz postižených civilizačními chorobami,
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí,
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Domov seniorů mistra
Křišťana Prachatice, Oblastní charita Vimperk, seniorské
organizace
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
5.000
5.000
5.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Aktivita je velice žádaná, byť je částečně realizována
prostřednictvím Poradního sboru zdravotně postižených
a seniorů Města Prachatice, kam nedocházejí všechny
výše uvedené subjekty.
Předpokládaný počet uživatel služby nelze odhadnout.

2.1.3

AKTIVITA: Podpora fungování Komunitního centra zdravotně postižených a seniorů
Komunitní centrum je místem setkávání nejen organizací
sdružující osoby se zdravotním postižením a seniory,
které zde provozují pravidelné i nepravidelné činnosti a
aktivity, ale i místem pro setkávání veřejnosti a obyvatel
bytů zvláštního určení Na Sadech. Komunitní centrum je
Charakteristika aktivity
bezbariérově upraveným prostorem pro osoby
s tělesným i smyslovým postižením (indukční smyčka,
osvětlení). Cílem aktivity je zachovat stávající fungování
Komunitního centra, které budou i nadále využívat
organizace poskytující doprovodné služby, registrovaní
poskytovatelé sociálních služeb, ale i veřejnost.
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Ostatní zdroje
Investice celkem

Zdůvodnění investic

Poznámka

trvale
Město Prachatice, Centru pro zdravotně postižené
Jihočeského kraje o. s., pracoviště v Prachaticích
organizace sdružující osoby se zdravotním postižením a
seniory
rok 2012
rok 2013
rok 2014
1.980
1.980
1.980
31.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
38.000
42.000
50.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
19.000
21.000
28.000
19.000
21.000
22.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
54.000
50.000,10.000
zakoupení nových zakoupení
zakoupení
stolů a skládacích žaluzií
nového
židlí (10 kusů),
vybavení
internetového
kuchyňské linky
pultu pro
internetové
pracoviště
Dovybavení pultem pro internetové pracoviště, stoly a
žaluziemi, které bude financováno prostřednictvím
města Prachatice a projektu Obec přátelská rodině.
Další drobné vybavení bude zakoupeno z výtěžku burz
věcí.

2.1.4

AKTIVITA: Vzdělávání zástupců organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením v
tvoření projektů, grantů
Z důvodu trvajícího zájmu ze strany organizací vznikla
potřeba seznamovat cílové skupiny s tvorbou
grantových žádostí. Z tohoto důvodu se připravuje
realizace vzdělávacích seminářů, zaměřených na aktuální
Charakteristika aktivity
grantová řízení, seznámení uživatelů s tvorbou grantové
žádosti, vytvořením rozpočtu, aktivit projektu. Semináře
s rozborem konkrétních projektových záměrů budou
probíhat průběžně, na základě zájmu cílových skupin,
cca 5 seminářů v průběhu jednoho roku.
Časový harmonogram:
průběžně
Asociace nestátních a neziskových organizací
Předpokládaný realizátor
Jihočeského kraj
nestátní neziskové organizace, obce a města, Jihočeský
Předpokládané spolupracující subjekty
kraj
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
20
25
30
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
25.000
30.000
35.000
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Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Ostatní zdroje
Investice celkem

Zdůvodnění investic

Poznámka

rok 2012
rok 2013
rok 2014
5.000
5.000
5.000
20.000
25.000
30.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
20.000
Pořízení vybavení
pro realizaci
seminářů
(dataprojektor,
flipchart…)
Předpokladem je financování z prostředků Jihočeského
kraje, na základě přípravy Memoranda o spolupráci,
uzavřeného mezi JČK a ANNO JČK. Předpokládá se také
spoluúčast účastníků seminářů.

2.1.5

AKTIVITA: Sběrné informační a poradenské místo o vypsaných grantových řízeních
Z důvodu zájmu neziskových organizací připravuje
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského
kraje vytvoření poradenského centra pro neziskový
sektor. Úkolem centra bude zpracování a podávání
informací neziskovým organizacím, a to z oblasti
Charakteristika aktivity
grantové politiky, zřízení neziskové organizace, změny
zakládacích dokumentů, psaní výročních zpráv,
podepisování partnerských smluv, smluv o spolupráci,
důraz na propojování a spolupráci neziskových
organizací v regionu.
Časový harmonogram:
Průběžně v jednotlivých letech
Asociace nestátních a neziskových organizací
Předpokládaný realizátor
Jihočeského kraj
Jihočeský kraj, KreBul, o. s., Centrum pro zdravotně
Předpokládané spolupracující subjekty
postižené Jihočeské kraje o. s., pracoviště v Prachaticích
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
20
25
30
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
150.000
200.000
250.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
10.000
20.000
20.000
MPSV
0
0
0
Ostatní zdroje
140.000
180.000
230.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Zřízení aktivity se připravuje ve spolupráci s neziskovými
Poznámka
organizacemi z ORP Prachatice.
2.1.6

AKTIVITA: Podpora a udržení celospolečenských akcí (Den zdravotně postižených, Dny
jednotlivých onemocnění, Měsíc pro neziskový sektor, Dny zdraví, Běh pro zdraví)
Celospolečenské akce přispívají k osvětě a informování
Charakteristika aktivity
široké veřejnosti (seznamují lidi např. s jednotlivými
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Ostatní zdroje
Investice celkem
Zdůvodnění investic
Poznámka

onemocněními, se situací v neziskovém sektoru atd.)
různými formami, ať již jde o prezentaci nestátních
neziskových organizací, koncertů, přednášek a kampaní.
trvale
Město Prachatice, Centru pro zdravotně postižené
Jihočeského kraje o. s., pracoviště v Prachaticích, KreBul
o. s.
nestátní neziskové organizace, zařízení Města
Prachatice, dobrovolníci, školy
rok 2012
rok 2013
rok 2014
2.000
2.100
2.200
105.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
85.000
90.000
95.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
40.000
30.000
30.000
45.000
60.000
65.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
30.000
0
0
data projektor
Vyšší náklady za rok 2011 vyplynuly z plánované
investice - nákup prezentačních panelů.

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR NA ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území města Prachatice došlo v posledních 5 letech k velkému zlepšení v oblasti odstraňování
architektonických bariér, které omezovaly především osoby s tělesným postižením a sníženou prostorou
orientací. Díky projektu „Město bez bariér“ i dalším je v Prachaticích bezbariérové Městské divadlo,
společenských sál Národního domu, budova Městského úřadu, plavecký bazén, Základní škola Vodňanská,
Základní škola Národní, Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů a mnoho dalších budov. Na
několika místech na území města Prachatice byly nainstalovány indukční smyčky pro sluchově postižené,
např. v již zmiňovaném divadle či sále, ale i v Komunitním centru zdravotně postižených a seniorů. V
galerii Dolní brána byla například namontována madla. Také zmizelo mnoho bariér na ulicích –
zrekonstruovali se mnohé ulice, včetně přechodů pro chodce, které kromě bezbariérových sjezdů jsou
vybaveny i vodícími znaky pro zrakově postižené. V rámci odstraňování architektonických bariér a
propojení dvou prachatických sídlišť byla vybudována lávka pro pěší přes Oseckou ulici. Přesto je na území
města Prachatice a zejména na území celého ORP Prachatice ještě mnoho budov úřadů a institucí, které
jsou pro osoby s tělesným postižením nepřístupné. Na území jsou také dopravní bariéry, které je třeba
zmapovat a postupně odstranit.
V Prachaticích je sestavena pracovní skupina pro odstraňování architektonických bariér, která
se dlouhodobě zabývá touto problematikou a vytváří podklady pro projekty realizované v programu
„Mobilita pro všechny“. V roce 2011 se Město Prachatice stalo organizátorem konference „Přístupnost
prostředí osobám se zdravotním postižením“, která probíhala v rámci celého Jihočeského kraje.
AKTIVITY:
2.2.1 Podpora při odstraňování architektonických bariér na území ORP Prachatice
2.2.2 Odstraňování komunikačních bariér pro osoby se smyslovým postižením
2.2.3 Dostupnost nízkopodlažního autobusu s plošinou na území ORP
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2.2.1

AKTIVITA: Podpora při odstraňování architektonických bariér na území ORP Prachatice
Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Volary – odstranění
architektonických bariér v budově – 500.000,ICM Prachatice – odstranění architektonických bariér ve
vchodu, zřízení bezbariérového WC – 130.000,Městský úřad Prachatice – vybudování bezbariérového
Charakteristika aktivity
WC – 130.000,V rámci této aktivity budou připraveny další trasy a místa,
kde je vhodné odstranění architektonických bariér na
území města Prachatice - projekt „Město bez bariér IV. a
V. etapa“.
Časový harmonogram:
trvale
obce a města na území ORP Prachatice, ministerstva,
Předpokládaný realizátor
Státní fond dopravní infrastruktury
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s.,
Předpokládané spolupracující subjekty
pracoviště v Prachaticích
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
0
0
0
Roční provozní náklady na službu v roce
16.000.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
20.000
900.000
900.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
0
0
0
MPSV
0
0
0
Ostatní zdroje
0
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
20.000
900.000
900.000
Příprava studie
Odstranění
Odstranění
architektonických dalších
dalších
Zdůvodnění investic
bariér na území
vytipovaných
vytipovaných
ORP Prachatice
bariér.
bariér.
Vzhledem k vyhlášení projektu „Mobilita pro všechny“
Poznámka
budou města Volary a Prachatice čerpat finanční
prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
2.2.2

AKTIVITA: Odstraňování komunikačních bariér pro osoby se smyslovým postižením
Označení výtahu na Městském úřadě v Prachaticích
bodovým písmem – 10.000,Označení herních prvků na mezigeneračním hřišti
v Parku mládí v Prachaticích a v Domově seniorů Mistra
Křišťana – 26.000,Zřízení indukční smyčky pro sluchově postižené v ICM
Prachatice – 28.000,Charakteristika aktivity
Vybavení indukční smyčkou pro sluchově postižené 2
kanceláří na odboru sociálních věcí na Městském úřadě
v Prachaticích – 50.000,Vybavení indukční smyčkou pro sluchově postižené 2
kanceláří na Úřadu práce CR – kontaktním pracoviště
Prachatice a Volary – 50.000,Vybavení společenské místnosti v DPS Skalka
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Investice celkem

Zdůvodnění investic

Poznámka

v Prachaticích indukční smyčkou pro sluchově postižené
– 26.000,Vybavení vybraných kanceláří (pokladna, poplatky,
podatelna) přenosnou indukční smyčkou pro sluchově
postižené – 17.000,Vybavení Radničního sálu v Prachaticích indukční
smyčkou pro sluchově postižené – 28.000,Vybavení Literární kavárny v Prachaticích indukční
smyčkou pro sluchově postižené – 28.000,Další vytipované aktivity ve prospěch zlepšení
komunikace s osobami se smyslovým postižením.
po dobu 3 let
obce a města na území ORP Prachatice, Jihočeský kraj,
ministerstva, Státní fond dopravní infrastruktury
nestátní neziskové organizace, obce a města
rok 2012
rok 2013
rok 2014

0
40.000

0

rok 2012

5.000

rok 2013

5.000

rok 2012

5.000

rok 2014

0

rok 2013

5.000

rok 2012

0

0

rok 2013

0

rok 2014

0
rok 2014

303.000

pořízení výše
uvedených
přístrojů a
zařízení pro
komunikaci
s osobami se
smyslovým
postižením
Aktivity jsou více zaměřeny na osoby se smyslovým
postižením, protože v proběhách III. etapách projektu
„Město bez bariér“ byly více řešeny bariéry pro osoby s
tělesným postižením. V současnosti se také zvýšila
aktivita organizací zaměřených na osoby se smyslovým
postižením při vytipování míst, kde je nutné bariéry
řešit.

2.2.3

AKTIVITA: Zřízení nízkopodlažního autobusu s plošinou na území ORP
Dlouhodobě se nedaří zajistit vhodnou hromadnou
dopravu pro osoby s těžkým tělesným postižením a
seniory. Pečovatelská služba nabízí od roku 2009 novou
službu pro svoje uživatele - individuální dopravu
Charakteristika aktivity
osobním automobilem, ale ne zcela bezbariérovou.
V průběhu roku 2012 dojde k vyjednávání s dopravci o
možnostech nasazení bezbariérového autobusu na
linky, kde v cílových stanicích žijí osoby dané cílové
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem

Zdůvodnění investic

skupiny a umožnění používání bezbariérového
autobusu i pro zájezdovou dopravu. V roce 2012 bude
uskutečněn průzkum potřebnosti hromadné i
individuální doprav upravenými dopravními prostředky
(autobus, osobní automobil).
2012 - 2014
dopravní podnik, pečovatelská služba
Město Prachatice, ministerstvo dopravy, Státní fond
dopravní infrastruktury
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
0
rok 2012
0

rok 2013
0

rok 2012
0
0
0

0
rok 2013

0
0
0
rok 2012

0

rok 2014

0
0
0
rok 2013

0

rok 2014

rok 2014
4.000.000
zakoupení autobusu pro
hromadnou dopravu a
automobilu pro
pečovatelskou službu
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3.4. OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Vymezení cílové skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
-

Osoby ohrožené soc. vyloučením jsou:
o osoby ohrožené závislostmi
o etnické menšiny
o cizinci
o osoby bez přístřeší
o osoby ohrožené prostitucí
o pachatelé trestné činnosti a osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti
o osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS
o osoby v krizi
o uprchlíci
o oběti násilí
o osoby propuštěné z výkonu trestu
o věk: 18-65 let

SWOT analýza pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením







SWOT ANALÝZA
Silné stránky
Fungující sociální odbory při městských a

obecních úřadech
Fungující sociální služby pro cílovou skupinu:

Občanská poradna Prachatice
Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a

dětem
Azylový dům Rybka
Dům sv. Petra pro muže (azylový dům)

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky
s dětmi (azylový dům)

Kontaktní centrum

Jihočeský streetwork Prevent (terénní program)
Most naděje (terénní program)

Zdravotně-sociální pomoc (terénní program)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko
a COOLna

Sociálně aktivizační služby - Oblastní charita
Vimperk
Fungující Komise sociální a prevence kriminality

při MÚ Prachatice
Fungující kontaktní pracoviště úřadu práce
Prachatice, Volary)
Dobrá spolupráce Základní školy (Zlatá stezka

Slabé stránky
Nedostatek psychiatrů (vč. AT
psychiatrů a dětských psychiatrů),
psychologů a psychoterapeutů
Chybí bezplatné právní poradenství
pro cílovou skupinu
Mimo město Prachatice chybí
nízkoprahová centra pro děti mládež
ve věku 15-26 let
Chybí noclehárna pro 3-5 osob
Chybí finančně dostupné bydlení pro
cílovou skupinu
Stále přetrvává malá informovanost o
sociálních službách na menších obcích
Stále přetrvává nezájem některých
obcí řešit nepopulární témata v
sociální oblasti
Neefektivní, nepravidelné a
nedostatečné financování sociální
služeb ze státního rozpočtu
Stigmatizace některých cílových
skupin a poskytovatelů sociálních
služeb
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387 - dříve Zvláštní speciální) v Prachaticích a
města Prachatice
Existence studentské rady při MěÚ Prachatice a
Školního parlamentu ZŠ Volary
Realizuje se Peer program (o. s. Portus
Prachatice)
Velká nabídka placených i neplacených
volnočasových aktivit v rámci školských
organizací, neziskových organizací a církví
Realizují se doprovodné programy a projekty pro
cílovou skupinu z jiných zdrojů než MPSV
Obce na území ORP podporují neziskové
organizace v sociální oblasti
Ve městě Volary funguje školní psycholog
Příležitosti
Zvyšovat odbornost pracovníků při městských a
obecných úřadech ve vztahu ke znalostem
sociální sítě a dalším programům pomoci cílové
skupině
Hledat nové alternativní možnosti a jejich možné
využití při řešení sociálních problémů cílové
skupiny (např. kamerový systém, Městská policie,
bezpečnostní agentury aj.)
Podpořit rozvoj terénní práce s cílovou skupinou
zejména v menších obcích
Vytvořit prostor pro rozvoj dobrovolnictví pro
služby a programy zaměřené na cílovou skupinu
(zadavatelé i poskytovatelé)
Podpořit zřízení hepatální poradny či kontaktního
místa s odbornou pomocí pro osoby s chronickou
hepatitidou
Hledání pomoci ve zpřístupnění dalších informací
o možnostech zpracování grantových žádostí
Široká paleta dotačních a grantových titulů
(města, kraj, MPSV, MŠMT, MMR,EU, Norské
fondy.) zatím není zcela vyčerpána
Vytváření pozitivní image poskytovatelů
sociálních služeb může napomoci ke změně
postojů majoritní společnosti jak k poskytovaným
službám, tak směrem k cílové skupině
Poskytovatelé mají možnost využívat širokého
spektra marketingových možností pro propagaci
aktivit, využití nové formy pozitivní prezentace,
využití médií atd
Města a obce mají zájem řešit komplexně sociální
problematiku
Prezentací příkladů dobré praxe se zvýší
povědomí a informovanost veřejnosti o
specifikách cílové skupiny
















Ohrožení
Neziskový sektor má nedostatek
finančních prostředků na
předfinancování některých projektů,
tím nečerpá zejména na investiční
projekty
Nejistota v zavádění sociální reformy
podstatně ohrožuje poskytování
sociálních služeb i samotnou cílovou
skupinu
Systém financování sociální oblasti
není vyvážený, transparentní a v
důsledku pak efektivní. Alokované
finanční prostředky nejsou
poskytovány dle skutečné potřebnosti
a kvality služby, ale plošně
Zánikem poskytovatelů sociálních
služeb nebo rušením některých služeb
může dojít k destabilizaci situace
cílové skupiny
Cílová skupina má tendenci stagnovat
ve svém způsobu života, nežádoucí
návyky jsou předávány na mladší
generaci, mnohé z nabízených aktivit
nevyužívá a tím často prohlubuje své
problémy
Změna/zhoršení postoje měst a obcí k
sociální problematice přímo ohrožuje
poskytovatele sociálních služeb i
samotnou cílovou skupinu
Příliv sociálně nepřizpůsobivých může
výrazně ovlivnit fungující systém
Většina dětí a mladistvých spadající
do cílové skupiny neumí smysluplně
trávit svůj volný čas, zvyšuje se tak
riziko drobné trestné činnosti
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Hledat prostor a možnost financování pro
vybudování fungujícího Domu na půli cesty pro
cca 5 osob či bytů zvláštního určení
Hledat možnosti funkčního systému
spolufinancování sociálních služeb, na kterém by
se podílela města a obce v ORP Prachatice
Cílová skupina může více využívat programy a
projekty pro uplatnění cílové skupiny na trhu
práce
Cílová skupina může využívat institut Veřejné
služby
Hledat další možnosti pro zvýšení informovanosti
v oblasti změn v sociální reformě
Vznik poradenského/kontaktního místa
Občanské poradny Prachatice ve městě Volary
Získat další školní psychology pro více škol na
území ORP
Vznik nízkoprahového centra ve městě Volary
posílí práci s mládeží cílové skupiny









Legislativní prostředí ČR umožňuje a
prohlubuje zadlužování cílové skupiny
Prohlubování závislostí (dealerství,
gamblerství) může výrazně ohrozit
fungující systém
Slabá dopravní dostupnost nepomáhá
osobám z menších obcí dle potřeb
využívat nabízených sociálních služeb
Zvýšená agresivita cílové skupiny
komplikuje řešitelnost jejich
problémů
Práce na černo
Dlouhodobá nezaměstnanost cílové
skupiny
Příliš mnoho registrovaných
poskytovatelů sociálních služeb,
z nichž mnozí fyzicky služby na území
neposkytují, negativně ovlivňuje
dotační systém

PRIORITY pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
PRIORITA 1 PODPORA SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SKUPINU OSOB
OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice je vybudovaná stabilní síť sociálních služeb pro cílovou skupinu osob
ohrožených sociálním vyloučením.
Cílem opatření je podpora stávajících poskytovaných sociálních služeb, ať už jsou pobytové,
ambulantní či terénní formy v jejich aktuální kapacitě.
Opatření zároveň směřuje ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a reflektuje odůvodněnou
potřebu definovanou ze strany poskytovatelů těchto služeb (specifika cílové skupiny). Cílová skupina
se svým způsobem života a životními návyky dostává do konfliktu se společností. Tento způsob života
je možné odbourávat postupně a vždy na základě preventivně zaměřených programů jako jediných
fungujících principů předcházení sociálního propadu obecně. Cílem opatření je tedy i podpora
poskytovatelů sociálních služeb při tvorbě a realizaci preventivních programů zaměřených na finanční
gramotnost, trestnou činnost, rizikové chování aj. jako návazných a doprovodných služeb a projektů.
AKTIVITY:
1.1.1 Podpora Občanské poradny Prachatice
1.1.2 Podpora Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem
1.1.3 Podpora Azylového domu Rybka
1.1.4 Podpora Domu sv. Petra pro muže v Záblatí
1.1.5 Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
1.1.6 Podpora Kontaktního centra
1.1.7 Podpora terénního programu Jihočeský streetwork Prevent
1.1.8 Podpora terénního programu Most naděje – sociální poradenství
1.1.9 Podpora terénního programu Most naděje – zdravotně sociální pomoci
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1.1.1

AKTIVITA: Podpora Občanské poradny Prachatice
Občanská poradna Prachatice poskytuje služby
odborného sociálního poradenství dle §37 zákona
108/2006 Sb. Služby poskytuje primárně na území města
Prachatice, ale i na celém území ORP Prachatice
(příprava kontaktního místa ve městě Volary). Služby
Charakteristika aktivity
jsou prioritně poskytovány v oblasti finanční a dluhové
problematiky, bytové problematiky a drobných právních
úkonů. V současné době dochází k enormnímu nárůstu
klientů z celého ORP Prachatice a vytíženost služby se
rok od roku zvyšuje. Kapacita služby se pohybuje okolo
220 osob/rok a více jak 1500 kontaktů/rok.
Časový harmonogram:
2012 - 2014
Předpokládaný realizátor
o. s. Krebul
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
220
230
240
Roční provozní náklady na službu v roce
400.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
420.000
441.000
463.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
42.000
44.000
46.000
MPSV
378.000
397.000
417.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
Výstup
sociální službu.
Rozpočty vycházejí z reálných nákladů v roce 2011 a jsou
upraveny s meziročním nárůstem 5%.
Poznámka
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 10% z celkových provozních nákladů.
1.1.2

AKTIVITA: Podpora Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem
Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem
poskytuje služby dle §60 zákona 108/2006 Sb.. Sídlí
v městě Prachatice a na území ORP Prachatice zajišťuje
ambulantně službu pro cca 120 osob. Svou činnost
Charakteristika aktivity
zahájilo v roce 2010 a lze předpokládat, že vytíženost
služby bude stále větší. Aktuální maximální kapacita
služby je 500 kontaktů/rok. Rok 2013 je již plánován ve
standardním rozšířeném režimu, který je zacílen na
rozšíření provozních hodin zařízení.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
o. s. Portus Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
120
120
120
Roční provozní náklady na službu v roce
320.000,- rozpočet pokryl KRIZOVÝ REŽIM fungování
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
sociální služby tak, aby nemusela být ZRUŠENA!
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Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Investice celkem
Výstup

Poznámka

rok 2012
rok 2013
rok 2014
560.000
903.000
948.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
56.000
90.000
95.000
504.000
813.000
853.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
sociální službu.
Roční provozní náklady na službu za rok 2011 jsou
v nouzovém provozním režimu, který neodpovídá
požadované kapacitě a pro plán je zkreslující.
Rozpočty vycházejí z rozpočtu na rok 2012 a jsou
upraveny s meziročním nárůstem 5%.
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 10% z celkových provozních nákladů.

1.1.3

AKTIVITA: Podpora Azylového domu Rybka
Azylový dům Rybka poskytuje služby dle §57 zákona
108/2006 Sb.. Sídlí v Husinci a na území ORP Prachatice
Charakteristika aktivity
zajišťuje azylové bydlení o kapacitě 50 lůžek se
zaměřením na cílovou skupinu rodin s dětmi.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
o. s. Rybka
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
50 lůžek
50 lůžek
50 lůžek
Roční provozní náklady na službu v roce
neuvedeno
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
4.324.000
4.540.000
4.767.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
130.000
136.000
143.000
MPSV
3.644.000
3.854.000
4.074.000
Ostatní zdroje (uživatelé)
550.000
550.000
550.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
Výstup
sociální službu.
Rozpočty vycházejí z reálných nákladů v roce 2011 a jsou
upraveny s meziročním nárůstem 5%.
Poznámka
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 3% z celkových provozních nákladů.
1.1.4

AKTIVITA: Podpora Domu sv. Petra pro muže v Záblatí
Dům sv. Petra pro muže poskytuje služby dle §57 zákona
108/2006 Sb.. Sídlí v Záblatí u Prachatic a na území ORP
Charakteristika aktivity
Prachatice zajišťuje azylové bydlení o kapacitě 13 lůžek
pro muže od 18 do 64 let.
Časový harmonogram:
2012-2014
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Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje (uživatelé)
Investice celkem
Výstup

Poznámka

Farní charita Prachatice
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
13 lůžek
13 lůžek
13 lůžek
2.100.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
2.150.000
2.257.000
2.370.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
65.000
68.000
71.000
1.785.000
1.889.000
1.999.000
300.000
300.000
300.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
sociální službu.
Rozpočty vycházejí z reálných nákladů v roce 2011 a jsou
upraveny s meziročním nárůstem 5%.
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 3% z celkových provozních nákladů.

1.1.5

AKTIVITA: Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
poskytuje služby dle §57 zákona 108/2006 Sb.. Sídlí
Charakteristika aktivity
v Prachaticích a na území ORP Prachatice zajišťuje
azylové bydlení o kapacitě 23 lůžek pro matky a dětmi.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Farní charita Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
23 lůžek
23 lůžek
23 lůžek
Roční provozní náklady na službu v roce
2.000.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
2.061.000
2.165.000
2.273.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
62.000
65.000
68.000
MPSV
1.699.000
1.800.000
1.905.000
Ostatní zdroje (uživatelé)
300.000
300.000
300.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
Výstup
sociální službu.
Rozpočty vycházejí z reálných nákladů v roce 2011 a jsou
upraveny s meziročním nárůstem 5%.
Poznámka
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 3% z celkových provozních nákladů.
1.1.6 AKTIVITA: Podpora Kontaktního centra
Charakteristika aktivity
Kontaktní centrum poskytuje služby dle § 59 zákona
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV, RVKPP, MZ, KÚ
Investice celkem
Výstup

Poznámka

108/2006 Sb. Sídlí v Prachaticích a na území ORP
Prachatice zajišťuje kontaktní práci o kapacitě cca 500
kontaktů/rok pro osoby ohrožené drogou a jejich blízké.
Služba je dosud financována v krizovém režimu, což
negativně působí především na její dostupnost. Je víc
než žádoucí, aby byla služba podpořena v jejím
neomezeném rozsahu. Od roku 2013 je plánováno
vzhledem k poptávce služeb i rozšíření služby, které je
započteno do standardních provozních nákladů.
2012-2014
o. s. Prevent
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
160
160
160
1.100.000 – rozpočet pokryl KRIZOVÝ REŽIM fungování
sociální služby tak, aby nemusela být ZRUŠENA!
rok 2012
rok 2013
rok 2014
1680.000
1.790.000
1.900.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
168.000
179.000
190.000
1.512.000
1.611.000
1.710.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
sociální službu.
Rozpočty vycházejí z reálných nákladů v roce 2011 a jsou
upraveny s meziročním nárůstem 5%.
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 10% z celkových provozních nákladů.

1.1.7

AKTIVITA: Podpora terénního programu Jihočeský streetwork Prevent
Jihočeský streetwork Prevent poskytuje služby dle §69
zákona 108/2006 Sb.. Službu zajišťuje na území ORP
Charakteristika aktivity
Prachatice o kapacitě cca 700 kontaktů/rok pro osoby
závislé na omamných a psychotropních látkách.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
o. s. Prevent
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
40
40
40
Roční provozní náklady na službu v roce
neuvedeno
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
380.000
399.000
419.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
38.000
40.000
42.000
MPSV
342.000
359.000
377.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Výstup
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
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Poznámka

sociální službu.
Rozpočty vycházejí z reálných nákladů v roce 2011 a jsou
upraveny s meziročním nárůstem 5%.
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 10% z celkových provozních nákladů.

1.1.8

AKTIVITA: Podpora terénního programu Most naděje – sociální poradenství
Most naděje poskytuje služby dle §69 zákona 108/2006
Sb.. Sídlí v Prachaticích a na území ORP Prachatice
zajišťuje terénní službu o kapacitě 2.600 kontaktů/rok se
zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením,
kterým poskytuje zejména základní sociální poradenství
Charakteristika aktivity
a poradenství v oblasti dluhové problematiky.
Specializuje se na problematiku sociálního poradenství
v rodinách i u jednotlivců. Zejména na základní sociální
práva i povinnosti, základní poradenství v oblasti
zaměstnání, bydlení, zadluženosti, péče o děti apod..
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Farní charita Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
100
100
100
Roční provozní náklady na službu v roce
900.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
950.000
997.500
1.047.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
95.000
100.000
105.000
MPSV
855.000
897.500
942.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
Výstup
sociální službu.
Rozpočty vycházejí z reálných nákladů v roce 2011 a jsou
upraveny s meziročním nárůstem 5%.
Poznámka
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 10% z celkových provozních nákladů.
1.1.9

AKTIVITA: Podpora terénního programu Most naděje – zdravotně sociální pomoci
Činnost zdravotně sociálních pomocnic byla zahájena
v lednu 2006, v rámci pilotního projektu „SASTIPEN ČR –
Zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených
lokalitách“, financovaného z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR. Od roku 2007 Zdravotně
sociální pomoc fungovala v rámci terénních programů
Charakteristika aktivity
jako registrovaná sociální služba dle §69 zákona
108/2006 Sb.. Jejím poskytovatelem byla příspěvková
organizace DROM, romské středisko se sídlem v Brně.
Vzhledem ke změnám v dotačním systému MPSV ČR
přechází od 1. 1. 2012 služba pod terénní program Most
naděje poskytovaný Farní charitou Prachatice.
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Investice celkem
Výstup

Poznámka

2012-2014
Farní charita Prachatice / DROM romské středisko Brno
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
50
50
50
380.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
400.000
420.000
441.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
40.000
42.000
44.000
360.000
378.000
397.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
sociální službu.
Rozpočty vycházejí z reálných nákladů v roce 2011 a jsou
upraveny s meziročním nárůstem 5%.
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 10% z celkových provozních nákladů.

PRIORITA 2 ROZVOJ SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1 OPATŘENÍ: ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SKUPINU OSOB OHROŽENÝCH
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice je vybudovaná stabilní síť sociálních služeb pro cílovou skupinu osob
ohrožených sociálním vyloučením. Cílem opatření je rozvoj některých sociálních služeb, které jsou
zatím v našem regionu poskytovány v nedostatečném rozsahu a neodpovídají tak na potřeby cílové
skupiny. Rozvoj je zaměřen na rozšíření provozních hodin, případně na vznik kontaktních míst
zejména v oblastech, které jsou hůře dopravně dostupné.
Opatření zároveň směřuje ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a reflektuje odůvodněnou
potřebu definovanou ze strany poskytovatelů těchto služeb (specifika cílové skupiny).
AKTIVITY:
2.1.1 Vznik kontaktního místa Občanské poradny Prachatice ve městě Volary
2.1.2 Rozvoj Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem
2.1.3 Rozvoj Kontaktního centra
2.1.4 Rozšíření terénního programu Most naděje
2.1.1

AKTIVITA: Vznik kontaktního místa Občanské poradny Prachatice ve městě Volary
Služba bude rozšířena o vybudování kontaktního místa
Občanské poradny ve městě Volary. Cílem je uzpůsobit
službu směrem ke zvýšení dostupnosti pro obyvatele
města Volary a jeho spádových obcí. Kontaktní místo
Charakteristika aktivity
bude mít upravenou provozní dobu, která bude
odpovídat místním potřebám. Společně s rozšířením
provozu služby je nutné navýšit personální obsazení
služby o dalšího pracovníka na min. 0,5 úvazku.
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Investice celkem
Výstup
Poznámka

2012-2014
o. s. Krebul
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
180.000
189.000
198.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
18.000
19.000
20.000
162.000
170.000
178.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Místní i časová dostupnost služby pro oblast volarska.
Rozpočty na provozní náklady jsou upraveny
s meziročním nárůstem 5%.
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 10% z celkových provozních nákladů

2.1.2

AKTIVITA: Rozvoj služeb Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem
Služba je v současné době poskytována 3 dny v týdnu, a
to úterý, středa a čtvrtek od 10 do 16 hodin. Dostupnost
služby je tedy zatím omezená. Rozšířením provozních
Charakteristika aktivity
hodin na každý den v týdnu bude služba reagovat na
skutečné potřeby cílové skupiny a zároveň se navýší
kapacita služby. Rozvoj služby je plánován na rok 2012,
následně je již součástí priority 1.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
o. s. Portus Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
40
0
0
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
300.000
0
0
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
30.000
0
0
MPSV
270.000
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Výstup
Zvýšení dostupnosti a kapacity služby.
2.1.3

AKTIVITA: Rozvoj Kontaktního centra
V současné době lze za rozvojovou záležitost považovat
zajištění optimálního provozu zařízení včetně rozšíření
Charakteristika aktivity
provozní doby a personálního navýšení projektu alespoň
o 0,5 úvazek pro přímou práci s klienty. Z finančních
důvodů funguje zařízení dlouhodobě v omezeném
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Investice celkem
Výstup

Poznámka

režimu tak, aby bylo zajištěno poskytování služeb
v souladu s požadovanými standardy kvality. Rozšíření
služby se týká roku 2012, v následujících letech je
rozšíření součástí priority 1.
2012-2014
o. s. Prevent
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
150.000
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
15.000
0
0
135.000
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Zvýšení dostupnosti služby dle zjištěných potřeb cílové
skupiny, zkvalitnění sociální služby dle standardů kvality
sociálních služeb.
Rozpočty na provozní náklady jsou upraveny
s meziročním nárůstem 5%.
U předpokládaných finančních zdrojů jsme na obce
převedli 10% z celkových provozních nákladů.
S touto aktivitou je počítáno již v případě zajištění
optimálního rozpočtu služby KC, jak je uvedeno
v prioritě č. 1. Podpora systému poskytovaných služeb.

2.1.4

AKTIVITA: Rozšíření terénního programu Most naděje
Rozšíření programu Most naděje reaguje na navýšení
kapacity služby, která vznikla přibráním nového
pracovníka
pro
zdravotně-sociální
pomoc ve
vyloučených lokalitách. Na území ORP Prachatice se
nachází 3 vyloučené lokality (Prachatice 1 a Volary 2),
které jsou monitorovány i JčK. Zdravotně-sociální pomoc
se věnuje osobám žijícím zejména v těchto vyloučených
Charakteristika aktivity
lokalitách, má s nimi již dlouhodobý kontakt. Současně
poskytovaná služba Mostu naděje pracuje na celém
území ORP Prachatice a je zajišťována 3 sociálními
pracovníky. K dispozici mají pouze 1 služební automobil
a nemohou tak vykrývat skutečnou poptávku ze strany
uživatelů zejména z obcí, které jsou nedostupné
veřejnou dopravou.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Farní charita Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)

68

Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Ostatní zdroje
Investice celkem
Zdůvodnění investic

Výstup

rok 2012
0

rok 2013
0

rok 2012
0

rok 2014
0

rok 2013
0

rok 2014
0

rok 2012
rok 2013
rok 2014
250.000
0
0
Nákup sl.
automobilu
Zajištění udržitelnosti a dostupnosti terénní služby a
poskytování kvalitních sociálních služeb všem uživatelům
služby bez ohledu na jejich zhoršenou dopravní
dostupnost.

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZJIŠTĚNÝCH POTŘEB CÍLOVÉ
SKUPINY
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Cílem opatření je posílit rozvoj sociálních služeb dle zjištěných potřeb cílové skupiny či zástupců obcí
na území ORP Prachatice. Zkvalitněním poskytovaní daného druhu služeb a rozšířením nabídky o
další služby dle potřeb jednotlivých obcí v ORP Prachatice se doplní bílá místa v aktuálně poskytované
sociální síti.
Opatření reaguje zejména na potřeby jednotlivých obcí na řešeném území:
- Absence noclehárny pro 3-5 osob pro celé území ORP Prachatice
- Rozvoj terénních služeb pro cílovou skupinu v menších obcích ORP Prachatice
- Podpora zřízení hepatální poradny či kontaktního místa s odbornou pomocí pro osoby
s chronickou hepatitidou
AKTIVITY:
2.2.1 Hledání finančních i materiálně-technických možností pro vybudování noclehárny s denním
centrem pro území OPR Prachatice
2.2.2 Podpora rozvoje terénních sociálních služeb pro cílovou skupinu zaměřených na poskytování
v menších obcích ORP Prachatice
2.2.1

AKTIVITA: Hledání finančních i materiálně-technických možností pro vybudování
noclehárny s denním centrem pro území OPR Prachatice
Z dlouhodobých zkušeností jednotlivých poskytovatelů
sociálních služeb vyplývá potřeba vybudování na území
ORP Prachatice noclehárny s denním centrem pro osoby
bez domova. Kapacita noclehárny by byla 3-5 lůžek.
Kapacita denního centra cca 20 osob/den (odhad). Cílem
vybudování tohoto zařízení je poskytovat osobám bez
Charakteristika aktivity
domova alespoň základní zázemí ve formě zajištění
prostoru pro přípravu jednoho teplého jídla denně,
možnosti vysprchování a vyprání osobního prádla a pro
max. 5 osob zajištění ubytování. Zařízení by bylo
otevřeno pouze v zimní sezóně, a to vždy od října do
března, tj. 6 měsíců.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Neziskové organizace, MÚ/OÚ
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
20
20
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Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem
Výstup
Poznámka

0
rok 2012

rok 2013
rok 2014
750.000
788.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
100.000
75.000
79.000
0
675.000
709.000
2.900.000
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
3.000.000
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
sociální službu.
Investiční náklady jsou odhadem odvislým od prostoru,
který by se rekonstruoval. Provozní náklady zahrnují
mzdové náklady a náklady na provoz za 6 měsíců v roce.
0

2.2.2

AKTIVITA: Podpora rozvoje terénních sociálních služeb pro cílovou skupinu zaměřených na
poskytování v menších obcích ORP Prachatice
Území ORP Prachatice se rozkládá na ploše 840 km2,
kde žije ve 44 obcích necelých 34 tisíc obyvatel.
Dopravní dostupnost u vzdálených obcí se neustále
snižuje, čímž je cílová skupina odříznuta od
poskytovaných sociálních služeb, které jsou soustředěny
převážně v okresním městě Prachatice. Terénní služby
Charakteristika aktivity
poskytované na území ORP Prachatice se snaží pokrývat
celé území, ale kapacita jednotlivých terénních služeb je
nedostačující (aktuálně se neposkytuje terénní program
na celé ploše území ORP Prachatice). Cílem aktivity je
podporovat rozvoj terénních sociálních služeb zaměřený
zejména na rozvoj na menších obcích sídlících
v dopravně nedostupných oblastech.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Neziskové organizace / obce
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
300.000
300.000
300.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
30.000
30.000
30.000
MPSV
270.000
270.000
270.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Zvýšení dostupnosti služby i pro osoby žijící v odlehlých
Výstup
a dopravně nedostupných obcích na území ORP
Prachatice.
Poznámka
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2.3 OPATŘENÍ: VYLOUČENÁ LOKALITA KRUMLOVSKÁ 39
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Objekt Krumlovská 39, Prachatice je domem s 33 bytovými jednotkami, ve kterém bylo nabídnuto
bydlení lidem z městských bytů se špatnou platební morálkou na nájmy. V prvních dvou etapách se
jednalo o ty, kteří své dluhy uhradili před podepsáním nové nájemní smlouvy (2010). Dle specifik
obyvatel tohoto domu se jedná převážně o romské etnikum. Mapováním vyloučených lokalit
v jihočeském kraji mělo město Prachatice dle Gabalovy studie jednu romskou lokalitu a to v Lázeňské
ulici. Objekt v Krumlovské ulici 39 nemá znaky vyloučené lokality, přestože v něm v současné době žijí
pouze romští spoluobčané. Dům (dříve ubytovna) byl opraven městem Prachatice za 25 milionů
korun. Byty jsou vybavené kuchyňskými linkami, sprchovými kouty, k využívání je řada společných
prostor.
V objektu vznikl prostor (nazývaný Komunitní místnost Na Krumlovské, je v přízemí budovy), kde
poskytuje město (prostřednictvím dotovaných míst) a některé NNO sociální a doprovodné služby.
Dochází sem i kurátoři MÚ Prachatice a pravidelně se zde monitoruje stav ze strany romského
koordinátora JčK.
Cílem opatření je podpořit samosprávu i zástupce NNO v hledání vhodných řešení práce s obyvateli
domu Krumlovská 39, zejména:
1. Podpořit NNO ve využívání prostor v domě k realizaci sociálních a doprovodných programů a
projektů zacílených na sociální začlenění obyvatel tohoto domu.
2. Podpořit preventivní (intervenční indukované) programy, které by byly zacílené na
odstranění nevhodného chování některých jedinců z domu a případných dlouhodobých
návštěv, kteří svým chováním komplikují mezilidské soužití s ostatními obyvateli města.
3. Podpořit preventivní programy, které by byly zaměřeny na předcházení nejrůznějších forem
společensky nežádoucích jevů.
4. Podpořit programy zaměřené na specifickou práci v oblasti finanční gramotnosti.
5. Podpořit cílenou neformálně edukační činnost pro děti a mládež.
6. Nastavit mantinely pro úzkou spolupráci všech NNO a aktivit Města v hledání dalších
možností práce s cílovou skupinou domu a za spolupráce s romským koordinátorem JčK
naplánovat možné zlepšení sociální situace CS v tomto domě.
7. Navázat spolupráci s jinými organizacemi pracujícími s CS s cílem převzít příklady dobré
praxe.
AKTIVITY:
2.3.1 Využití volných nebytových prostor pro realizaci sociálních i doprovodných služeb zacílených
na práci s obyvateli domu Krumlovská 39
2.3.2 Podpora preventivních programů pro obyvatele Krumlovská 39
2.3.3 Pokračování ve spolupráci mezi NNO a zástupci Města Prachatice a Jč kraje v hledání
vhodných metod práce s obyvateli domu Krumlovská 39
2.3.4 Hledat příklady dobré praxe, které lze aplikovat na dům Krumlovská 39
2.3.1

AKTIVITA: Využití volných nebytových prostor pro realizaci sociálních i doprovodných
služeb zacílených na práci s obyvateli domu Krumlovská 39
Město Prachatice disponuje v domě Krumlovská 39
s nebytovými prostory, které lze využívat pro
poskytování sociálních i doprovodných služeb zacílených
na obyvatele tohoto domu. Chce tyto prostory nabízet
k využití zejména volného času dětí i dospělých, ke
Charakteristika aktivity
vzdělávacím, kulturním i sportovním aktivitám
preventivního charakteru. Rovněž je k dispozici i areál
zahrady okolo domu. Cílem aktivity je koordinovat
širokou nabídku činností jednotlivých NNO, které se
věnují či chtějí věnovat obyvatelům tohoto domu
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Investice celkem
Výstup
Poznámka

s maximálním možným využitím všech volných prostor.
2012-2014
MÚ
NNO, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
60
60
60
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
100.000
100.000
100.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Podpora NNO, které pracují s cílovou skupinou budovy.
Rozpočtované náklady jsou odhadem a zahrnují zejména
náklady na energie a služby spojené s nájmem volných
nebytových prostor.

2.3.2

AKTIVITA: Podpora preventivních programů pro obyvatele Krumlovská 39
Cílem aktivity je podpora takových preventivních
programů, které by byly zacílené na odstranění
nevhodného chování některých jedinců z domu a
případných dlouhodobých návštěv, kteří svým chováním
komplikují mezilidské soužití s ostatními obyvateli
města. Díky negativním zkušenostem s některými
obyvateli tohoto objektu se přenáší silná averze
obyvatel sousedních domů na všechny obyvatele
Krumlovské 39. Rovněž dochází k přenosu nevhodných
Charakteristika aktivity
modelů chování na děti a mládež. Preventivní programy
musí být směřovány nejen do řad mladé generace, ale
především k dospělým (rodičům). Hlavními tématy
preventivních programů by měli být – výchova
k odpovědnosti, plánované rodičovství, prevence
zadlužení, finanční gramotnost, mezilidská komunikace
apod.
Aktivita by měla otevřít volný prostor pro realizaci
malých nadačních grantů a využití dotačních titulů
zaměřených na preventivní programy.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Neziskové organizace, MÚ
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
60
60
60
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
250.000
250.000
250.000
Investice celkem
rok 2012
rok 2013
rok 2014
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Výstup

Poznámka

0
0
0
Realizace preventivních programů pro dospělou
populaci obyvatel Krumlovské 39 s cílem předcházení
nežádoucích společenských jevů.
Náklady jsou odvislé od konkrétní podpory jednotlivých
preventivních programů a jsou tedy pouze orientační.
Zahrnují zejména lektorné, materiál a náklady spojené
s realizací preventivních programů.

2.3.3

AKTIVITA: Pokračování ve spolupráci mezi NNO a zástupci Města Prachatice a Jč kraje
v hledání vhodných metod práce s obyvateli domu Krumlovská 39
Dlouhodobě se Město Prachatice snaží spolupracovat se
zástupci NNO i pracovníky Jč kraje na odstraňování
bariér pro příslušníky romského etnika. Spolupráce se
odvíjí na rovině předávání zkušeností i plánování
nejrůznějších projektů a aktivit směřujících k uvolnění
diskriminačních překážek. Cílem aktivity je pokračovat
v úzké spolupráci na hledání nejvhodnějších postupů a
Charakteristika aktivity
metod pro práci s obyvateli domu Krumlovská 39, které
by směřovaly k začleňování a celkové integraci do
majoritní společnosti. Město Prachatice vytvoří vhodné
prostředí pro podporu pracovních jednání zástupců
města, NNO i Jč kraje a bude hledat další možnosti pro
zapojení co největšího okruhu organizací a institucí do
této spolupráce. Takto vzniklá pracovní skupina sestaví
ucelenou koncepci práce s obyvateli Krumlovská 39.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Neziskové organizace, MÚ, JčK
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, MÚ, JčK
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
60
60
60
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
10.000
10.000
10.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Spolupráce na tvorbě koncepce práce s obyvateli domu
Výstup
Krumlovská 39.
Rozpočet zahrnuje náklady spojené s realizací jednání
Poznámka
spolupracujících subjektů.
2.3.4

AKTIVITA: Hledat příklady dobré praxe, které lze aplikovat na dům Krumlovská 39
K řešení situace, která vznikla obsazením domu
Krumlovská 39, kde většina obyvatel je příslušníky
romského etnika, je potřeba využít všech dostupných
Charakteristika aktivity
prostředků, včetně využití příkladů dobré praxe v jiných
obdobných lokalitách v ČR i zahraničí. Je potřeba
vytvořit tzv. burzu dobrých nápadů, která musí být
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Investice celkem
Výstup

Poznámka

nedílnou součástí práce na celkové koncepci práce
s obyvateli tohoto domu. Burzu příkladů dobré praxe je
nutné doplňovat o další poznatky a zkušenosti.
2012-2014
MÚ/OÚ
NNO, obce, ostatní instituce i v zahraničí
rok 2012
rok 2013
rok 2014
60
60
60
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
80.000
80.000
80.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Vytvoření burzy dobré praxe a její naplňování o další
vhodné alternativy řešení problematiky Krumlovská 39.
Rozpočet je pouhým kvalifikovaným odhadem a
zahrnuje zejména náklady spojené se získáváním
příkladů dobré praxe (např. stáže, exkurze apod.)
v lokalitách s obdobnou problematikou v ČR i zahraničí.

PRIORITA 3 ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Cílem opatření je zkvalitnit poskytování daného druhu sociálních služeb zejména ve formě
materiálně-technického zázemí a tím zajistit poskytování služby na základě individuálně stanovených
potřeb uživatelů a v prostředí, které splňuje standardní podmínky dle zákona 108/2006 Sb.. Opatření
podstatnou měrou napomáhá ve zvyšování úspěšnosti při procesu začleňování cílové skupiny do
společnosti.
AKTIVITY:
3.1.1 Zkvalitnění materiálního a technického zázemí azylového domu v ORP Prachatice – Domu sv.
Petra pro muže v Záblatí
3.1.2 Zkvalitnění technického zázemí Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
3.1.3 Zkvalitnění terénního programu Jihočeský streetwork Prevent
3.1.1

AKTIVITA: Zkvalitnění materiálního a technického zázemí azylového domu v ORP
Prachatice – Domu sv. Petra pro muže v Záblatí
Cílem je zlepšení kvality poskytované služby a zajištění
potřebné kapacity. Současný objekt nesplňuje podmínky
a prostředí pro poskytování sociální služby, včetně
zvýšené energetické náročnosti provozu. S přihlédnutím
Charakteristika aktivity
k technickým možnostem objektu se jeví jako
opodstatněné vybudovat (případně rekonstruovat) jiný
objekt a současné zařízení do nového objektu
přestěhovat. Nejedná se tedy o vznik dalšího zařízení,
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Ostatní zdroje
Investice celkem
Výstup
Poznámka

ale zkvalitnění prostředí prostávající poskytovanou
službu. Při realizaci je plánován nárůst lůžek z 13 na 20.
Navýšení počtu lůžek je plánováno ve vztahu k současné
poptávce po službě, která převyšuje nabídku.
2012-2014
Farní charita Prachatice
Nadace, ESF, obce, státní rozpočet, JčK
rok 2012
rok 2013
rok 2014
13+7 lůžek
13 +7 lůžek
13+7 lůžek
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Zkvalitnění prostředí pro poskytování sociální služby.
Investiční náklady jsou možné ve 2 variantách:
1. rekonstrukce stávajících prostor (cca 8.300.000)
2. výstavba nové budovy (cca 20.000.000)

3.1.2

AKTIVITA: Zkvalitnění technického zázemí Charitního domova sv. Dominika Savia pro
matky s dětmi
Objekt Charitního domova je aktuálně vytápěn
systémem elektrických přímotopů. Cílem aktivity je
zlepšení kvality poskytované služby vybudováním
nového topného systému, který bude šetrnější ve
Charakteristika aktivity
využívání obnovitelných zdrojů, a to formou vybudování
lokálního topného systému na tuhá paliva. Změnou
topného systému se chce docílit efektivnějšího využívání
finančních prostředků na zajištění služby.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Farní charita Prachatice/ MSDB Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty
obce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
13 lůžek
13 lůžek
13 lůžek
Roční provozní náklady na službu v roce
neuvedeno
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
600.000
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
600.000
0
0
Změna topného
Zdůvodnění investic
systému
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
Výstup
sociální službu.
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3.1.3

AKTIVITA: Zkvalitnění terénního programu Jihočeský streetwork Prevent
Terénní program Jihočeský streetwork má sídlo
v Českých Budějovicích odkud na území ORP Prachatice
Charakteristika aktivity
dojíždí služebním automobilem. V nadcházejícím období
je prioritní zakoupení služebního automobilu pro terénní
službu, která tím zajistí vyšší dostupnost služby.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
o. s. Prevent
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
50
55
60
Roční provozní náklady na službu v roce
neuvedeno
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
250.000
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
250.000
0
0
Nákup sl.
Zdůvodnění investic
automobilu
Nákup služebního automobilu pro zvýšení dostupnosti
Výstup
služby.

PRIORITA 4 DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO OSOBY OHROŽENÉ
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
4.1 OPATŘENÍ: PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Jednotlivé doprovodné aktivity napomáhají cílové skupině se plně zapojit do ekonomického,
sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Opatření sleduje zejména narůstající negativní vlivy, které se ve společnosti objevují (z nich zejména
zvýšená agresivita) a které se v důsledku nedostatečného výchovného vlivu společnosti nebo rodiny
projevují na ničení veřejného i soukromého majetku a „škodění“ všeho druhu. Prevence se chce
zaměřovat zejména na dospělou populaci, která svým nevhodným chováním dává nezdravý příklad
svým dětem.
Opatření chce reagovat zejména na:
- Využívání a hledání využití pro alternativní možnosti pro řešení problémů cílové skupiny, jako
například další využití kamerového systému, práce Městské policie a bezpečnostních agentur
a dalších projektů bezpečnostně preventivního charakteru.
- Prevenci předávání negativních a nežádoucích návyků z rodičů na děti.
AKTIVITY:
4.1.1 Podpora projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a prevenci předávání
nežádoucích návyků z rodičů na děti
4.1.2 Hledání dalšího využití bezpečnostně preventivních opatření v obcích při řešení sociálních
problémů osob sociálně vyloučených
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4.1.1

AKTIVITA: Podpora projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a
prevenci předávání nežádoucích návyků z rodičů na děti
Jedním ze znaků, které cílová skupina vykazuje tendence
k porušování pravidel a předávání nežádoucích návyků z
rodiče na dítě. Hledáním a realizací vhodných programů
zaměřených na udržení pozitivních změn v chování se
Charakteristika aktivity
předchází zvyšování drobné kriminality v daném území.
Cílem aktivity je podpořit poskytovatele služeb při
tvorbě a realizaci preventivních programů zaměřených
na finanční gramotnost, trestnou činnost, rizikové
chování aj. jako návazných a doprovodných služeb.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Obce, neziskové organizace
Předpokládané spolupracující subjekty
Obce, neziskové organizace, školy
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Preventivní programy zaměřené na cílovou skupinu a
Výstup
jejich nepříznivou sociální situaci.
Rozpočet není stanoven vzhledem k záměru aktivity,
kterou je podpora NNO ve vytváření projektů a jejich
následnému podávání na různé resorty, nadace a
Poznámka
k donátorům. Opatření částečně reaguje na průřezové
opatření Financování /spolufinancování sociálních
služeb.
4.1.2

AKTIVITA: Hledání dalšího využití bezpečnostně preventivních opatření v obcích při řešení
sociálních problémů osob sociálně vyloučených
Města a obce na území ORP Prachatice využívají
nejrůznější bezpečnostně preventivní opatření, jako
například kamerový systém, Městskou policii, hlídací
Charakteristika aktivity
agentury apod. s cílem ochrany veřejného majetku i
obyvatel. Cílem této aktivity je hledat další možnosti ve
využití těchto systémů při práci s cílovou skupinou se
zaměřením na preventivní charakter.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
obce
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
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Předpokládané finanční zdroje
Ostatní zdroje
Investice celkem
Výstup
Poznámka

rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Efektivní využití stávajících bezpečnostně preventivních
opatření pro práci s cílovou skupinou.
Rozpočet není stanoven s ohledem na různorodost
zabezpečení v jednotlivých obcích na ORP.

4.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU DOPROVODNÝCH SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Rozšíření a doplnění systému poskytovaných sociálních služeb na území ORP o preventivní a
doprovodná opatření směřuje ke zvýšení úspěšnosti při procesu začleňování cílové skupiny do
společnosti. Propojení sociální a zdravotní problematiky vychází i z koncepční práce s cílovou
skupinou, kde jsou velmi úzce spojené právě oblasti sociální a zdravotní.
V řadě zejména menších obcí by mohla být problematika cílové skupiny řešena i prostřednictvím
komunitních center, která by dávala prostor pro vzájemnou sousedskou výpomoc a zejména by
seznamovala komunitu s alternativami řešení různých negativních jevů, které se v obci objevují.
AKTIVITY:
4.2.1 Podpora zřízení hepatální poradny či kontaktního místa s odbornou pomocí pro osoby
s chronickou hepatitidou
4.2.2 Propojení sociální a zdravotní problematiky
4.2.3 Vznik komunitních center na území ORP Prachatice
4.2.1

AKTIVITA: Podpora zřízení hepatální poradny či kontaktního místa s odbornou pomocí pro
osoby s chronickou hepatitidou
Nákaza hepatitidami spolu s dalšími infekčními
onemocněními tvoří velké riziko zejména mezi skupinou
uživatelů drog. V regionu chybí specializované odborné
Charakteristika aktivity
pracoviště, kam by bylo možné přímo odkazovat
nakažené nebo potenciálně nakažené klienty.
Odkazování takových klientů na zařízení mimo lokalitu
nebývá příliš efektivní.
Časový harmonogram:
2012-2014
Možno vybírat ze dvou variant:
1. Zdravotnické
zařízení
(např.
nemocnice,
specializovaný obvodní lékař, neziskový sektor atp.) –
služby zaměřené zejména na diagnostiku a léčbu
infekcí.
Předpokládaný realizátor
2. Nezdravotnické zařízení specializované na danou
oblast (např. NNO poskytující služby typu KC) –
služby zaměřena zejména na poradenství, odkazy do
zdravotnických zařízení popř. realizace
screeningových vyšetření).
KC Prevent Prachatice, Jč. streetwork Prevent, KHS –
Předpokládané spolupracující subjekty
Územní pracoviště Prachatice
rok 2013
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
20
20
20
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
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Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Ostatní zdroje
Investice celkem
Výstup

Poznámka

rok 2013
rok 2013
rok 2014
200.000
200.000
200.000
rok 2013
rok 2013
rok 2014
200.000
200.000
200.000
rok 2013
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Místní a časová dostupnost služby pro žadatele o
sociální službu.
Finanční zdroje:
1. Zdravotnická zařízení - zejména systém zdravotního
pojištění s případnou podporou ze strany města
Prachatice (např. prostorové zajištění služby atp.)
2. NNO atp. – systém více zdrojového financování (viz.
Priorita č. 1.). Výhledově v omezené míře snad i možnost
čerpat část financí ze systému zdravotního pojištění.
Průměrné náklady na samotný léčebný preparát pro
jednoho pacienta např. s VHC činí v současné době cca
300 000,- Kč / osoba / léčebný cyklus (tj. 24 – 48 týdnů).

4.2.2

AKTIVITA: Propojení sociální a zdravotní problematiky
Poskytování zdravotně-sociální pomoci pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením prostřednictvím terénní
práce, která bude zaměřená na oblast zdraví, na osvětu
Charakteristika aktivity
a prevenci a dále na sociální problematiku (zadluženost,
hospodaření s finančními prostředky, informovanost o
sociální reformě aj.).
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Lungo Drom Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Lepší, komplexnější a systematičtější řešení problémů
Výstup
sociálně vyloučených rodin v daných lokalitách a to díky
propojení sociální a zdravotní problematiky.
Aktivity Lungo Dromu jsou v tomto ohledu
dobrovolnického charakteru, proto nejsou vyčísleny
Poznámka
provozní náklady, případné náklady budou čerpány
v dotačních titulech vyhlašovaných nadacemi nebo MÚ
Prachatice.
4.2.3

AKTIVITA: Vznik komunitních center na území ORP Prachatice
Vytváření a hledání alternativ pro posílení efektivní
Charakteristika aktivity
komunikace veřejnosti i cílové skupiny osob ohrožených
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Ostatní zdroje
Investice celkem

Výstup

Poznámka

sociálním vyloučením prostřednictvím podpory vzniku
místních komunitních center či podpory místních
občanských iniciativ. Komunitní centra, která budou
otevřena široké paletě aktivit zajišťovaných NNO,
samosprávou i svépomocně, mohou napomáhat
občanům přirozeným způsobem řešit dílčí problémy na
místní úrovni a tak mohou posilovat spolupráci na
odstraňování negativních jevů, které se na místní úrovni
vyskytují.
2012-2014
Neziskové organizace, OÚ a MÚ
Neziskové organizace, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Posílení otevřené komunikace mezi obyvateli ORP
Prachatice, zastupitelstvy i poskytovateli sociálních
služeb. Mapování a monitoring aktuálních potřeb
obyvatelstva na území ORP Prachatice.
Aktivita je plánována jako dobrovolnická, případné
provozní náklady by se mohly hradit prostřednictvím
rozpočtů obcí, nadací či dárcovstvím.

4.3 OPATŘENÍ: FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO SKUPINU OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice se obce různým způsobem vyrovnávají s řešením bytové problematiky pro
cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením. V některých obcích mají k dispozici bytové
jednotky pro neplatiče, tzv. holo byty, v některých obcích mají k dispozici malometrážní byty či byty
startovací. Na řešeném území však není problém řešen systematicky, chybí systém tzv. sociálního
bydlení, resp. vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním programem a jeho provázanost se
sociálními službami. Cílem opatření je podpořit zapojování poskytovatelů sociálních služeb prevence
do místních systémů vícestupňového bydlení tak, aby přirozeným způsobem podporovaly uživatele
služeb, a tak napomáhaly k rychlejší integraci do běžného života (do společnosti a na trh práce).
Opatření nelze realizovat bez úzké spolupráce zástupců obcí s poskytovateli sociálních služeb.
AKTIVITY:
4.3.1 Spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb na politice finančně dostupného bydlení
4.3.2 Podpora spolupráce poskytovatelů sociálních služeb v hledání finančně dostupného bydlení
a následné práce s cílovou skupinou
4.3.1

AKTIVITA: Spolupráce obcí s poskytovateli SS na politice finančně dostupného bydlení
Navázání spolupráce s představiteli obcí a vytvoření
Charakteristika aktivity
dialogu pro hledání možností spolupodílet se na bytové
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Ostatní zdroje
Investice celkem

Výstup

Poznámka

politice obcí s cílem předcházet potížím s neplatícími či
nepřizpůsobivými nájemníky.
2012-2014
Obce, neziskové organizace
Obce, neziskové organizace
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Konkrétní spolupráce obcí s NNO,kdy obce poskytnou
bytové jednotky a NNO zajistí mentorování a sociální
doprovázení problémových nájemníků bytů z řad svých
uživatelů tak aby nedocházelo k narušování občanského
soužití, neplacení nájemného služeb apod.
Aktivita není rozpočtována, vzhledem k jejímu
charakteru – vzájemné spolupráci. Položkový rozpočet
bude vyčíslen na základě konkrétních kroků, na kterých
se zástupci obcí a NNO dohodnou.

4.3.2

AKTIVITA: Podpora poskytovatelů sociálních služeb v hledání finančně dostupného
bydlení a následné práce s cílovou skupinou
Vzájemné sdílení informací o možnostech bydlení a
sdílení dobré praxe s cílovou skupinou mezi
Charakteristika aktivity
poskytovateli služeb. Vytvoření komunikačního kanálu
pro
předávání
informací
o
potřebných
osobách/rodinách, které jsou ohrožené ztrátou bydlení.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Neziskové organizace
Předpokládané spolupracující subjekty
obce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Navázání konkrétní spolupráce při udržení osob/rodin
Výstup
v bytu. Přehled NNO o dostupnosti bytů v ORP
Prachatice.
Rozpočet je odvislý od dílčích úkolů realizovaných
Poznámka
v rámci aktivity. Aktivita předpokládá zejména navázání
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spolupráce mezi zainteresovanými institucemi. Práce
s cílovou skupinou je již rozpočtena do jednotlivých
poskytovaných sociálních služeb.

4.4 OPATŘENÍ PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Opatření sleduje specifickou potřebu cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučeným, která je
přímo ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností, jež prohlubuje sociální propad. Cílem je hledat další
možnosti zapojování cílové skupiny do aktivit zaměřených na zvyšování šancí pro získání zaměstnání a
pozitivně působit na jejich uplatnitelnost na regionálním trhu práce prostřednictvím dostupných
programů a projektů.
AKTIVITY:
4.4.1 Zapojení cílové skupiny do dílčích poradenských programů a národních či regionálních
projektů MPSV ČR či ESF (např. projekty „Komplexního poradenského programu“;
„Vzdělávejte se pro růst“; „Návrat“)
4.4.2 Zapojení cílové skupiny do institutu veřejné služby
4.4.1

AKTIVITA: Zapojení cílové skupiny do dílčích poradenských programů a národních či
regionálních projektů MPSV ČR či ESF (např. projekty „Komplexního poradenského
programu“; „Vzdělávejte se pro růst“; „Návrat“)
Cílem aktivity je zapojení osob z cílové skupiny do široké
palety projektů a programů zaměstnanosti a využívání
Charakteristika aktivity
prostředků APZ k hledání řešení dlouhodobé
nezaměstnanosti. Aktivita vyžaduje úzkou spolupráci
státních, samosprávních i neziskových organizací.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
Úřad práce ČR, neziskové organizace
Předpokládané spolupracující subjekty
Úřad práce ČR, neziskové organizace, obce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Zlepšení ekonomické soběstačnosti cílové skupiny na
systému dávek státní sociální podpory; začlenění cílové
Výstup
skupiny na trh práce a podpora osobnostního růstu
cílové skupiny ve vztahu k zaměstnanosti a
soběstačnosti.
Rozpočet je odvislý od realizovaných projektů a nelze ho
Poznámka
tudíž zohlednit.
4.4.2

AKTIVITA: Zapojení NNO do institutu veřejné služby
Cílem aktivity je zvýšení počtu NNO, které budou
Charakteristika aktivity
spolupracovat s ÚP na realizaci Institutu veřejné služby a
tím vytvoří prostor pro pracovní příležitosti cílové
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Ostatní zdroje
Investice celkem
Výstup
Poznámka

skupině. Obnova pracovních návyků u dlouhodobě
nezaměstnaných se prostřednictvím veřejné služby bude
moci využít pro další uplatnitelnost na trhu práce.
2012-2014
Úřad práce ČR
Neziskové organizace
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Propojení spolupráce mezi ÚP a NNO v realizaci institutu
veřejné služby.
Rozpočet nelze vypočítat, jelikož se podmínky IVS pro
rok 2012 změnily a nelze průběžně vypočítat náklady na
tuto službu.

4.5 OPATŘENÍ PODPORA PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA MULTIKULTURNÍ SBLIŽOVÁNÍ S JINÝMI
NÁRODNOSTMI
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Cílem opatření je podpořit spolupráci samosprávy, neziskového sektoru i veřejnosti na přípravě a
realizaci aktivit směřujících k multikulturnímu sbližování s cizinci žijícími na území ORP Prachatice.
Projekty zaměřené na přibližování různých kultur směřuje ke zvýšení informovanosti veřejnosti o
problematice cizinců, snižuje diskriminační tendence a celkovou stigmatizaci cílové skupiny cizinců,
tím usnadňuje sociální začlenění cizinců do společnosti na místní úrovni.
AKTIVITY:
4.5.1 Podpora projektů zaměřených na multikulturní sbližování veřejnosti s cizinci
4.5.1

AKTIVITA: Podpora projektů zaměřených na multikulturní sbližování veřejnosti s cizinci
Spolupráce
při tvorbě
a realizaci projektů
s multikulturním zaměřením usnadňující začlenění
cizinců, kteří na místní úrovni chtějí vytvářet pozitivní
hodnoty. Posílení informovanosti o problematice cizinců
Charakteristika aktivity
žijících v naší zemi prostřednictvím malorozpočtových
projektů, které mohou být realizovány dobrovolnickými
organizacemi či fyzickými osobami, studenty a dalšími
institucemi.
Časový harmonogram:
2012-2014
Předpokládaný realizátor
NNO, veřejnost, školy, samospráva
Předpokládané spolupracující subjekty
NNO, veřejnost, školy, samospráva
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
rok 2012
rok 2013
rok 2014
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letech
Předpokládané finanční zdroje
Ostatní zdroje
Investice celkem
Výstup
Poznámka

100.000
100.000
100.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
100.000
100.000
100.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Podpora sociálního začlenění cizinců do společnosti na
místní úrovni. Snížení diskriminačních tendencí ve
společnosti.
Rozpočtované náklady jsou orientačního charakteru a
zohledňují zejména náklady na prostory, materiál apod.

3.5. RODINY S DĚTMI

Vymezení cílové skupiny Rodiny s dětmi
-

-

-

děti (ve věku od 0 do 15 let):
o děti s poruchami učení
o děti na ulici
o děti s výchovnými problémy
mládež (od 15 do 26 let):
o delikventní mládež (šikana, přestupky…)
o nezaměstnaní a nestudující mládež
o mládež na ulici
rodiny: (rodiče s nezaopatřenými dětmi)
o chudé rodiny
o rodiny,
které neumí vychovávat děti
o rodiny se sociálně patologickými jevy
o rodiny v akutní krizi
o sociálně izolované rodiny
o rodiny ohrožené zadlužením

SWOT analýza pracovní skupiny Rodiny s dětmi
SWOT ANALÝZA






Silné stránky
4 funkční mateřská centra (Sluníčko
Prachatice, DUPY DUB Dub, Husinecké štěstí
Husinec a Rodinné centrum Lhenice)
Krizové centrum - Centrum pro pomoc rodině
a dětem (o. s. Portus Prachatice)
Pestrá a levná nabídka volnočasových aktivit
Dostupná pečovatelská služba pro rodiny s
dětmi







Slabé stránky
Nedostatek psychologů a
psychoterapeutů
Nedostatek logopedů
Chybí alternativní způsob školství
Nedostatek dětských a sportovních
hřišť v obcích ORP Prachatice
Hřiště pro mládež (adrenalinové –
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
COOLna (o. s. Portus Prachatice)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Céčko (o. s. Portus Prachatice)
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Rodinka (o. s. Portus Prachatice)
Terénní program (Farní charita Prachatice)
Sociálně – aktivizační služby pro děti se
zdravotním postižením
SVP Spirála, psychoterapie
Městská knihovna Prachatice
Azylový dům pro matky s dětmi Prachatice a
Azylový dům pro rodiny s dětmi Husinec
O. S. Jóga v denním životě
Programy úřadu práce
Vzdělávací programy pro rodiče s možností
hlídání (Perspektiva propojení práce a péče o
děti, IMPAKT Dub)
Primární prevence Phénix (o. s. Portus
Prachatice)
Informační centrum pro mládež Prachatice
Občanská poradna při KreBul o. s.
Dům dětí a mládeže (Prachatice, Volary,
Netolice) a další kroužky ve Lhenicích, Husinci
a Stožci
Rodinné alternativní poradenství - Impakt
Sociálně aktivizační služby pro rodiny se
zdravotně postiženými dětmi (neregistrovaná
služba Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o. s.)
Fungující organizace Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, klub
Prachatice
Fungující nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež - Céčko, COOLna
Dobrá spolupráce Základní školy (Zlatá stezka
387 - dříve Zvláštní speciální) v Prachaticích a
města Prachatice
Existence studentské rady při MěÚ Prachatice
a Školního parlamentu ZŠ Volary
Realizuje se Peer program (o. s. Portus
Prachatice)
Velká nabídka placených i neplacených
volnočasových aktivit v rámci školských
organizací, neziskových organizací a církví

Příležitosti
Sociálně-terapeutické dílny (STROOM DUB,
o.p.s.)























skate park, venkovní horolezecká
stěna)
Chybí rodinná mediace
Špatná dopravní obslužnost na
venkově
Nedostatečná podpora
volnočasových aktivit v malých
obcích
Absence zařízení péče o děti od 2 3 let
Nedostatek speciální péče pro
předškoláky a prvňáky
Nedostatečná informovanost o
službách pro potenciální uživatele a
obce
Nedostatek nízkoprahových
zařízení a terénních služeb pro děti
a mládež (mimo město Prachatice)
Chybí poradna pro manželské a
předmanželské vztahy
Chybí jesle (péče o děti od 6 do 24
měsíců)
Chybí možnost nárazového
kvalifikovaného hlídání dětí
Nedostatek finančně dostupného
sociálního bydlení a startovacích
bytů
Špatná ekonomická situace –
samoživitelé
mladá manželství
Chybí předmanželská a manželská
výchova
Nedostatečná možnost výběru
poskytovatele služeb a péče
Nedostatečné internetové odborné
poradenství
Provázanost poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb s
podnikatelskými subjekty
Synchronizace mezi poskytovateli
sociálních a doprovodných služeb
Nedostatek dětských psychiatrů
Mimo město Prachatice chybí
nízkoprahová centra pro děti
mládež ve věku 15-26 let
Ohrožení
Nejistota financování sociálních
služeb
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Romské komunitní centrum pro děti a mládež
(nízkoprahové centrum - Prachatice a Volary)
Čerpání finančních zdrojů EU
Větší angažovanost podnikatelského sektoru v
sociálních službách
"Pojízdné" volnočasové aktivity
Nové dobrovolnické centrum při KreBul, o. s.
Případová práce v multi týmu
Rozvoj sociálního podnikání
Spolupráce se studenty
Vznik rané péče na ORP Prachatice
Hledat prostor a možnost financování pro
vybudování fungujícího Domu na půli cesty pro
cca 5 osob či bytů zvláštního určení








Zánik stávajících sociálních služeb
Úřad práce - přesun kompetencí na
kraje
Málo aktivních lidí (pro realizaci
sociálních a doprovodných služeb)
Fluktuace pracovníků v sociálních
službách
Nízká finanční spoluúčast obcí v
oblasti sociálních služeb a
doprovodných aktivit
Většina dětí a mladistvých spadající
do cílové skupiny neumí smysluplně
trávit svůj volný čas, zvyšuje se tak
riziko drobné trestné činnosti

PRIORITY pracovní skupiny Rodiny s dětmi
PRIORITA 1 PODPORA SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ – UDRŽENÍ NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na Prachaticku poskytují služby dvě nízkoprahová centra pro děti a mládež. S ohledem na poptávku
po tomto typu služeb je potřebné stávající nabídku zachovat. S ohledem na její lokální dopad – území
města Prachatice – bude v dalších opatření řešen vznik dalších nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež v Netolicích a Volarech. V menších spádových oblastech je tato činnost částečně suplována
poskytovateli doplňkových služeb.
AKTIVITY:
1.1.1 Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Céčko
1.1.2 Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež COOLna
1.1.1

AKTIVITA: Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Céčko
Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle
zákona 108/2006 Sb., které nabízí sociální služby dětem
a mládeži ve věku od 6 do 15 let. Toto zařízení naplňuje
standardy NZDM, které garantuje Česká asociace
streetwork. Uživatelé služeb se mohou s pracovníky
Céčka otevřeně bavit o všem, co je zajímá nebo trápí.
Formou besed či individuální konzultací získávají
Charakteristika aktivity
nejrůznější specifické informace. Mohou využít
doučování,
poradenství,
krizové
intervence,
zprostředkování kontaktů s institucemi nebo doprovod
na úřad. V rámci volnočasových aktivit nabízí Céčko
nejen jednorázové akce, ale zároveň mají klienti
možnost využít standardní nabídku kulečníku, ping
pongu, různých stolních her apod. Veškeré nabízené
služby jsou zdarma.
Časový harmonogram:
trvale
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Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Krajský úřad
MPSV
MŠMT
vlastní
Investice celkem

Výstup

o. s. Portus Prachatice
MěÚ Prachatice, PMS Prachatice, základní a střední
školy v Prachaticích
rok 2012
rok 2013
rok 2014
250
250
250
800.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
880.000
968.000
1.064.800
rok 2012
rok 2013
rok 2014
50.000
50.000
50.000
468.000
300.000
300.000
60.000
0
0
70.000
50.000
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Začlenění uživatelů služeb do společnosti. Nalezení
řešení v krizových situacích dětí.
Podání informace v případě tápaní dítěte v oblasti SNJ.
Poskytnutí volnočasových aktivit v rámci vhodného
trávené volného času dětí.
Dlouhodobé
celoroční
preventivní
působení
prostřednictvím interaktivních činností.
Jednorázové akce v rámci zpestření stávající nabídky.
Snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních
společenských situací, životního způsobu a rizikového
chování.
Navázání bližší a konkrétnější spolupráce mezi subjekty
pečujícími o děti a mládež, kteří jsou po spáchání deliktu
vystaveni jednostranným trestům.

1.1.2

AKTIVITA: Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež COOLna
Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle
zákona 108/2006 Sb., které nabízí sociální služby
mládeži ve věku od 15 do 26 let. Toto zařízení naplňuje
standardy NZDM, které garantuje Česká asociace
streetwork. Formou besed či individuální konzultací
získávají uživatelé nejrůznější specifické informace.
Mohou využít doučování, poradenství, krizové
Charakteristika aktivity
intervence, zprostředkování kontaktů s institucemi nebo
doprovod na úřad. Kromě standardní náplně
nízkoprahového zařízení je snahou tohoto zařízení
především nabídnout mladým lidem zajímavou a
lákavou alternativu jejich mnohdy nebezpečnému
způsobu života. Pracovníci zároveň aktivně vyhledávají
přímo na ulicích mladé lidi, kterým by mohly zmiňované
služby pomoci. Veškeré nabízené služby jsou zdarma.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
o. s. Portus Prachatice
MěÚ Prachatice, PMS Prachatice, základní a střední
Předpokládané spolupracující subjekty
školy v Prachaticích
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Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Individuální projekt JčK - OPLZZ
Investice celkem

Výstup

rok 2012
50
1.000.000

rok 2013
50

rok 2014
50

rok 2012
rok 2013
rok 2014
880.000
968.000
1.064.800
rok 2012
rok 2013
rok 2014
850.000
700.000
700.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Začlenění uživatelů služeb do společnosti.
Nalezení řešení v krizových situacích dětí.
Podání informace v případě tápaní dítěte v oblasti SNJ.
Poskytnutí volnočasových aktivit v rámci vhodného
trávené volného času dětí.
Dlouhodobé
celoroční
preventivní
působení
prostřednictvím interaktivních činností.
Jednorázové akce v rámci zpestření stávající nabídky.
Snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních
společenských situací, životního způsobu a rizikového
chování.
Navázání bližší a konkrétnější spolupráce mezi subjekty
pečujícími o děti a mládež, kteří jsou po spáchání deliktu
vystaveni jednostranným trestům.

Poznámka

1.2 OPATŘENÍ – UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Pro oblast ORP Prachatice zajišťují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dva registrovaní
poskytovatelé sociálních služeb, a to spádově ve městech Prachatice a Volary. Na rozšíření terénní
služby po celém spádovém území nemají kapacitu, která je závislá převážně na omezených a
nejistých finančních prostředcích poskytovatelů. V menších obcích jsou tyto služby částečně
suplovány školskými, náboženskými a neziskovými organizacemi, zejména v oblastech volnočasových
aktivit, laického poradenství atp.
AKTIVITY:
1.2.1 Udržení sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodinka na ORP Prachatice
1.2.2 Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Volarech
1.2.1

AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodinka na ORP
Prachatice
Jedná se o službu zřizovanou dle zákona 108/2006 Sb.,
která nabízí sociální služby rodinám s nezletilými dětmi.
Služba pomáhá rodinám v nepříznivé životní situaci,
poskytuje podporu či pomoc zejména při problémech
s bydlením, zaměstnáním, při zadlužení, s vedením
Charakteristika aktivity
domácnosti, s výchovou a vzděláváním dětí. Cílem služby
je předcházet sociálnímu vyloučení rodin cílové skupiny.
Služba podporuje aktivní trávení volného času dětí
z méně podnětného sociálního prostředí.
Ambulantní či terénní formou nabízí tyto aktivity:
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Individuální projekt JčK - OPLZZ
Investice celkem

Výstup

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například
podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení
hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik
sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách,
školských zařízeních
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro
přiměřené vzdělávání dětí,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity,
b) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři,
na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s
rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob. Veškeré služby
jsou zdarma.
trvale
o. s. Portus Prachatice
Farní charita Prachatice, MěÚ Prachatice, MěÚ Vimperk,
PMS Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
30
40
40
600.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
660.000
726.000
798.600
rok 2012
rok 2013
rok 2014
300.000
500.000
500.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin cílové skupiny.
Začlenění uživatelů služeb do společnosti
Podpora a pomoc při hledání řešení v „bezvýchodných“
situacích rodin.
Zprostředkování kontaktu s návaznými službami, které
můžou přispět k řešení problémů rodiny.
Pomoc při hledání vhodných volnočasových aktivit dětí.
Poskytnutí
základního
sociálního
poradenství
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(nezaměstnanost, dávky, bydlení…)
Pomoc při zajišťování běžného chodu domácnosti.
Podpora rodiny při výchově a vzdělávání svých dětí.
1.2.2

AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Volarech
Služba pomáhá rodinám v nepříznivé sociální situaci,
poskytuje podporu či pomoc zejména při problémech
s bydlením, zaměstnáním, při zadlužení, s vedením
domácnosti, s výchovou a vzděláváním dětí.
Služba je poskytována ambulantní formou nebo přímo v
domácnosti.
Služba podporuje rodiny v tom, aby se naučily řešit
problémy samostatně vlastními silami.
Cílem služby je předcházet sociálnímu vyloučení rodin
cílové skupiny.
Služba je poskytována i samotným dětem, které požádají
o pomoc.
Služba podporuje aktivní trávení volného času dětí
z méně podnětného sociálního prostředí.

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)

Služba zajišťuje tyto činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pracovně výchovná činnost s dětmi
 pracovně výchovná činnost s dospělými
 nácvik a upevňování motorických
psychických a sociálních schopností a
dovedností dětí
b) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
 organizace aktivit, kde se kontakty
realizují – výlety, veřejná vystoupení,
akce pro děti a rodiče
 doprovázení dětí na jiné zájmové
aktivity
c) sociálně terapeutické činnosti¨
 vedení k rozvoji a udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
 poradenství, pomoc či podpora při
jednání s úřady a institucemi
Služba je poskytována v pracovních dnech v rozsahu
běžné pracovní doby, popř. dle potřeby i mimo tuto
dobu (večer, o víkendu).
Oblastní charita Vimperk
Město Volary, základní škola ve Volarech, sociální odbor
města
rok 2012
rok 2013
rok 2014
20
30
40
20.000 (zahájení služby)
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Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Úřad vlády
Investice celkem
Zdůvodnění investic
Výstup
Poznámka

rok 2012
rok 2013
rok 2014
250.000
250.000
250.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
50.000
50.000
50.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
100.000
100.000,- Kč – nákup vozidla na terénní práci
Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin cílové skupiny.
Z důvodu ekonomických se předpokládá vytvoření jedné
registrované služby pro Vimpersko i Volary

1.3 OPATŘENÍ – UDRŽENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi je s ohledem na malý počet uživatelů součástí nabídky
hlavního poskytovatele pečovatelské služby zaměřené především na seniory a zdravotně postižené.
Nepředpokládá se prudký nárůst uživatelů, a tak považujeme tuto nabídku za dostačující.
AKTIVITY:
1.3.1 Udržení dostupné pečovatelské služby pro rodiny s dětmi
1.3.1

AKTIVITA: Udržení dostupné pečovatelské služby pro rodiny s dětmi
Pečovatelská služba poskytuje podporu či pomoc lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci
či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci.
Služba podporuje uživatele, aby mohli i v náročných
životních situacích spojených se samotou, stářím,
nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém
domácím prostředí, aby žili důstojně a zapojovali se do
běžného života společnosti.

Charakteristika aktivity

Služba zajišťuje tyto základní činnosti:
a)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při
pohybu)
b)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (pomoc při
základních úkonech osobní hygieny, při péči o
vlasy, nehty)
c)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití)
d)
pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid,
topení, nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla
e)
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod do školy, do zaměstnání,
k lékaři, na úřady)
Služba zajišťuje tyto fakultativní činnosti:
a)
dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem
b)
doprava
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c)

Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Krajský úřad
Investice celkem
Zdůvodnění investic
Výstup
Poznámka

aktivizační činnosti

Místo poskytování:
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů.
Služba je poskytována po celý rok včetně víkendů a
svátků ve vymezeném čase v rozsahu běžné pracovní
doby (po dohodě i mimo tuto dobu). V Prachaticích
dostupnost služby 24 hodin denně.
Oblastní charita Vimperk
Město Prachatice, Město Volary
rok 2012
rok 2013
rok 2014
5
5
5
3.600.000 Prachatice
600.000 Volary
rok 2012
rok 2013
rok 2014
3.600.000 PT
3.700.000 PT
3.700.000 PT
600.000 Volary
600.000 Volary
600.000 Volary
rok 2012
rok 2013
rok 2014
1.200.000
1.200.000
1.200.000
800.000
800.000
800.000
100.000
100.000
100.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
250.000
300.000
Pořízení vozidla pro pečovatelskou službu pro Volary
v roce 2013, pro Prachatice v roce 2014
Zajištění pomoci rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Veškeré náklady platí pro celou pečovatelskou službu
poskytovanou nejen rodinám s dětmi, ale i seniorům či
osobám se zdravotním znevýhodněním.

PRIORITA 2 ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
2.1 OPATŘENÍ: VZNIK NOVÝCH NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
S ohledem na aktuální poptávku po zařízeních pro děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, se připravuje vznik nových nízkoprahových zařízení ve spádových oblastech
Netolice a Volary. V souvislosti s početnou romskou komunitou ve městech Prachatice a Volary se
počítá se založením NZDM respektujících a reflektujících specifické potřeby této cílové skupiny.
AKTIVITY:
2.1.1 Vznik a udržení romských komunitních center pro děti a mládež (nízkoprahové centrum
Prachatice a Volary)
2.1.2 Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let ve městě Volary
2.1.3 Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let ve městě Netolice
2.1.1

AKTIVITA: Vznik a udržení romských komunitních center pro děti a mládež (nízkoprahové
centrum Prachatice a Volary)
Charakteristika aktivity
Prostor pro děti, mládež a rodiny romské komunity a
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty

Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Prachatice
Volary
Předpokládané finanční zdroje
Město Prachatice
MPSV
Úřad vlády (Dotační zdroj pro Romy)
MŠMT
Krajský úřad
Nadace Divoké husy
Investice celkem
Výstup

spolupráce různých organizací (externí návštěvníci)
Prachatice: červen 2012 – prosinec 2014
Volary: září 2012 – prosinec 2014
Město Volary, občanská sdružení
Nadace
Úřady
EU - dotace
obce ORP Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
30
40
60
260.000
rok 2012

rok 2013

rok 2014

300.000
380.000
400.000
380.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000
50.000
100.000
150.000
150.000
50.000
50.000
100.000
50.000
50.000
50.000
0
50.000
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Trvalé poskytování aktivizačních služeb dle poptávky
nejen pro obyvatele místa, kde je KC

2.1.2

AKTIVITA: Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let ve městě
Volary
Jedná se o zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež dle zákona 108/2006 Sb., které by nabízelo
sociální služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let.
Uživatelé služeb budou mít možnost se s pracovníky
zařízení otevřeně bavit o všem, co je zajímá nebo trápí.
Formou besed či individuálních konzultací získávat
nejrůznější specifické informace. Budou moci využít
Charakteristika aktivity
doučování,
poradenství,
krizové
intervence,
zprostředkování kontaktů s institucemi nebo doprovod
na úřad. V rámci volnočasových aktivit bude NZDM
nabízet nejen jednorázové akce, ale zároveň budou mít
uživatelé služeb možnost využít standardní nabídku
kulečníku, ping pongu, různých stolních her apod.
Veškeré nabízené služby jsou zdarma.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
o. s. Romodrom, o. s. Portus Prachatice, další organizace
Předpokládané spolupracující subjekty
Město Volary
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
40
50
50
Roční provozní náklady na službu v roce
neuvedeno
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2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Investice celkem

Výstup

rok 2012
rok 2013
rok 2014
880.000
968.000
1.064.800
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Začlenění uživatelů služeb do společnosti.
Nalezení řešení v krizových situacích dětí.
Podání informace v případě tápaní dítěte v oblasti SNJ.
Poskytnutí volnočasových aktivit v rámci vhodného
trávené volného času dětí.
Dlouhodobé
celoroční
preventivní
působení
prostřednictvím interaktivních činností.
Jednorázové akce v rámci zpestření stávající nabídky.
Snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních
společenských situací, životního způsobu a rizikového
chování.
Navázání bližší a konkrétnější spolupráce mezi subjekty
pečujícími o děti a mládež, kteří jsou po spáchání deliktu
vystaveni jednostranným trestům.

2.1.3

AKTIVITA: Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let ve městě
Netolice
Jedná se o zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež dle zákona 108/2006 Sb., které by nabízelo
sociální služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let.
Uživatelé služeb budou mít možnost se s pracovníky
zařízení otevřeně bavit o všem, co je zajímá nebo trápí.
Formou besed či individuálních konzultací získávat
nejrůznější specifické informace. Budou moci využít
Charakteristika aktivity
doučování,
poradenství,
krizové
intervence,
zprostředkování kontaktů s institucemi nebo doprovod
na úřad. V rámci volnočasových aktivit bude NZDM
nabízet nejen jednorázové akce, ale zároveň budou mít
uživatelé služeb možnost využít standardní nabídku
kulečníku, ping pongu, různých stolních her apod.
Veškeré nabízené služby jsou zdarma.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
o. s. Portus Prachatice, další organizace
Předpokládané spolupracující subjekty
Město Netolice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
40
50
50
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
880.000
968.000
1.064.800
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
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Začlenění uživatelů služeb do společnosti.
Nalezení řešení v krizových situacích dětí.
Podání informace v případě tápaní dítěte v oblasti SNJ.
Poskytnutí volnočasových aktivit v rámci vhodného
trávené volného času dětí.
Dlouhodobé
celoroční
preventivní
působení
prostřednictvím interaktivních činností.
Jednorázové akce v rámci zpestření stávající nabídky.
Snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních
společenských situací, životního způsobu a rizikového
chování.
Navázání bližší a konkrétnější spolupráce mezi subjekty
pečujícími o děti a mládež, kteří jsou po spáchání deliktu
vystaveni jednostranným trestům.

PRIORITA 3 DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
3.1 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ ČINNOSTI MATEŘSKÝCH A RODINNÝCH CENTER
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice již tradičně působí čtyři funkční mateřská centra v Prachaticích, Dubu,
Husinci a Lhenicích. Tyto aktivity vycházejí zejména z iniciativy svých uživatelů a působí převážně
v oblastech prevence sociální izolace, poradenství, vzdělávání a prevence sociálně-patologických
jevů. Pravidelně se setkáváme s poptávkou po službách mateřských center v oblasti Volar a okolí, kde
se doposud nenašel možný poskytovatel této služby.
AKTIVITY:
3.1.1 Udržení Mateřského centra Sluníčko v Prachaticích
3.1.2 Udržení Mateřského a komunitního centra DUPY DUB v Dubu
3.1.3 Udržení Mateřského centra Husinecké štěstí v Husinci
3.1.4 Udržení Rodinného centra ve Lhenicích
3.1.1

AKTIVITA: Udržení Mateřského centra Sluníčko v Prachaticích
MC Sluníčko je svým fungováním zasazeno do kontextu
zaměření celého o. s. Portus Prachatice, které se zabývá
ve svých zařízeních (zejména sociálních služeb) péčí o
rodiny a děti (Krizové centrum - Centrum pomoci rodině
a dětem, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Do
tohoto komplexu MC přispívá právě tím, že nabízí
prostředí přirozeného společenství rodin s dětmi a tím i
možnost pomoci a prvního záchytu rodinných problémů
Charakteristika aktivity
jakéhokoli typu. Doplňuje a navazuje tak na péči
ostatních zařízení tam, kam jejich možnosti nedosahují.
Zároveň chce pomoci rodině jako celku zdravě se
rozvíjet a nabídnout díky svým aktivitám informace a
péči, která by vedla rodiče k aktivnímu a zodpovědnému
přístupu a dlouhodobému rozvoji vlastní rodiny i obnově
a posílení mezigeneračních vztahů.
Mateřské centrum je otevřeno veřejnosti 6 dní v týdnu
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Krajský úřad
Investice celkem

Výstup

dopoledne a 1 den odpoledne a to
takto:
- PO+ST dopoledne pro skupinu rodičů s dětmi do 2let.
- ÚT+ČT dopoledne pro skupinu rodičů s dětmi od 2let
- PÁ dopoledne psychosociální, informační a konzultační
aktivity
- ÚT odpoledne pro rodiče s dětmi do 5let
- NE pro tatínky
Sluníčko rovněž v rámci svých programů nabízí možnost
pravidelného či nárazového hlídání a zároveň
pravidelnou dopolední miniškolku pro zhruba 6 dětí ve
věku od 2 let.
trvale
o. s. Portus Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
150
150
150
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
600.000
600.000
600.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
180.000
180.000
180.000
30.000
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Posilování sociálních dovedností dětí ve věku 0 – 5 let
v rámci pravidelného programu
Snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních
společenských situací, životního způsobu a rizikového
chování a to díky pravidelné náplni volného času
potencionálně ohrožených jedinců v rámci klubových
aktivit.

3.1.2

AKTIVITA: Udržení Mateřského a komunitního centra DUPY DUB v Dubu
Udržení provozu Mateřského a komunitního centra
Charakteristika aktivity
v Dubu včetně přesahu činnosti do okolních obcí.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií
Předpokládané spolupracující subjekty
MPSV, Jihočeský kraj, Městys Dub
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
600
600
600
Roční provozní náklady na službu v roce
300.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
300 000
300.000
350.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Jihočeský kraj
40.000
40.000
40.000
MPSV
200.000
200.000
250.000
Městys Dub
60.000
60.000
60.000
Investice celkem
rok 2012
rok 2013
rok 2014
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0
0
0
Prevence sociálního vyloučení.
Prevence sociálně-patologických jevů.

3.1.3

AKTIVITA: Udržení Mateřského centra Husinecké štěstí v Husinci
Nabídka akcí pro využití volného času dětí i dospělých,
vytváření zájmových, vzdělávacích a informačních
programů.
Centrum napomáhá rodině (zejména matkám na
Charakteristika aktivity
mateřské dovolené) zapojovat se do společenského
života, umožnit jim seberealizaci a vzdělávání bez
odloučení od dětí. Zároveň je naší motivací pomáhat ke
zdravému vztahu rodič- dítě- rodina.
Odpolední hodiny, v případě možnosti financí na
Časový harmonogram:
koordinátora-trvale
Předpokládaný realizátor
MC Husinecké štěstí o. s., Husinec
Předpokládané spolupracující subjekty
Město Husinec
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
300
300
300
Roční provozní náklady na službu v roce
50.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
60.000
70.000
80.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
0
20.000
0
6.000 - členské
0
0
Ostatní zdroje
příspěvky, výdělky
z akcí
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Výstup
Udržení a fungování mateřského centra.
3.1.4

AKTIVITA: Udržení Rodinného centra ve Lhenicích
Otevírací doba PO/ST/PÁ 9.00 - 12.00 hodin, večerní
setkání maminek (plánování aktivit), aktivity pro rodiny
mimo otevírací hodiny centra. Zajištění provozu
Charakteristika aktivity
rodinného centra, vybavení hračkami, nábytkem,
pomůckami pro práce s dětmi. Potenciálně: vzdělávací
workshopy, hlídání dětí.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
Občanské sdružení Náves
Předpokládané spolupracující subjekty
Městys Lhenice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
400
450
500
Cca 15.000 (pronájem prostor je zdarma, provozní
Roční provozní náklady na službu v roce
náklady Kulturního zařízení hradí městys, resp. o. s.
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Náves přispívá městysi ročně určitou částkou z příspěvků
od klientů Rodinného centra)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
15.000
15.000
20.000
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Předpokládané finanční zdroje
Granty
Poplatky od klientů za návštěvu a služby
(20 Kč/návštěva)
Investice celkem
Výstup

rok 2012
Dle vypisovaných
grantů
15.000

rok 2013
Dle
vypisovaných
grantů
15.000

rok 2012
rok 2013
0
0
Stabilní fungování rodinného centra.
Oslovení co největšího počtu klientů.

rok 2014
Dle
vypisovaných
grantů
20.000
rok 2014
0

3.2 OPATŘENÍ: ROZVOJ DALŠÍCH DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT A SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Níže uvedené aktivity spojuje poptávka uživatelů i odborné veřejnosti, zároveň nemají zcela jasného
a jednoznačného realizátora. Pracovní skupina je definovala a hledala zejména podpůrné prostředky
pro jejich realizaci.
AKTIVITY:
3.2.1 Zřízení rodinné mediace na ORP Prachatice
3.2.2 Udržení a rozšíření služeb kvalifikovaného hlídání dětí (6 – 36 měsíců)
3.2.3 Hledání dalších možností psychiatrické a psychoterapeutické pomoci pro rodiny s dětmi
3.2.4 Dostatek finančně dostupného sociálního bydlení a startovacích bytů
3.2.1

AKTIVITA: Zřízení rodinné mediace na ORP Prachatice
Chybí
kvalifikovaný
mediátor,
získání
řádně
akreditovaných mediátorů.
1. Oslovit
akreditovaného
mediátora
–
specializovaného na rodinnou mediaci (stačí
půlhodinový telefonát)
Charakteristika aktivity
2. Hledat možnost mediace pro nízkopříjmové
rodiny; odbory sociálních věcí na MěÚ od 1.
2012 najít mechanismus financování
3. Informovanost – soudů, MěÚ, škol, zařízení pro
rodiny s dětmi o možnosti mediace
Časový harmonogram:
Trvale
Předpokládaný realizátor
Soukromá osoba s platnou akreditací mediátora
Předpokládané spolupracující subjekty
Sociální odbory, poskytovatelé sociálních služeb
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
25 -30 rodin
25 – 30 rodin
25-30
Roční provozní náklady na službu v roce
V roce 2011 nebyl a služba poskytována.
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
soukromé
soukromé
soukromé
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Odbor sociálně právní ochrany dětí MěÚ Prachatice –
signalizuje potřebu mediace za rok 2011 nejméně u 25 Zdůvodnění investic
30 rodin, kde spor o výchovu či typ rodinné péče dítěte
výrazně narušuje rodinné rodičovské a mezilidské
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Výstup

vztahy. Na ORP Prachatice není taková služba. Rodinám
v krizi může mediaci nařídit též soud. V současné době
není tato služba na ORP Prachatice dostupná.
Dosud tuto službu poskytují soukromí mediátoři, kdy
cena za hodinu mediace se pohybuje od 500,- Kč do
1500,- Kč.
Zajištěná mediace pro rodiny, kde došlo ke sporu.

3.2.2

AKTIVITA: Udržení a rozšíření služeb kvalifikovaného hlídání dětí (6 – 36 měsíců)
Zajištění dostupné služby pravidelného i nárazového
hlídání dětí do tří let věku. Tato služba umožní rodičům
slaďování rodinného, osobního a pracovního života.
Charakteristika aktivity
Možnost hlídání v mateřských centrech
Nová služba – je zájem o podnikání v této oblasti, např.
mezi matkami na rodičovské dovolené.
Časový harmonogram:
Pravidelně i nárazově
Předpokládaný realizátor
Mateřská centra, OSVČ, firmy
Předpokládané spolupracující subjekty
Obce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
120
160
200
Roční provozní náklady na službu v roce
neuvedeno
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
120.000
160.000
220.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
60.000
60.000
80.000
Ostatní zdroje
60.000
100.000
140.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Výstup
Prevence sociálně patologických jevů.
Poznámka
Nejasná legislativa.
3.2.3

AKTIVITA: Hledání dalších možností psychiatrické a psychoterapeutické pomoci pro rodiny
s dětmi
Charakteristika aktivity
Zajištění poptávky a informovanosti
Časový harmonogram:
průběžně
Neziskové organizace, Zdravotnické zařízení i nestátní
Předpokládaný realizátor
zdravotnické zařízení
Předpokládané spolupracující subjekty
Město Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
10.000
2.000
2.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní zdroje
10.000
10.000
10.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Výstup
Zajištění informovanosti – nabídka přehledu současných
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Poznámka

služeb v oblasti psychiatrie a psychologie, psychoterapie
za spolu´časti Mgr. Květy Kadlecové ze Střediska
výchovné péče a Mgr. Vladimíra Hettnera
z Pedagogicko-psychologické poradny a dání inzerátů,
průzkum potřebnosti
Město nabídne prostor pro poskytování informací o této
problematice, bude spolupracovat na průzkumu.

3.2.4

AKTIVITA: Dostatek finančně dostupného sociálního bydlení a startovacích bytů
S moderním vybavením roste cena, - zařídit základem
Charakteristika aktivity
dle potřeb – hledání možností finančních zdrojů,
průzkum zájmu a potřebnosti.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
Obce ORP Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty
Soukromí vlastníci
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Oslovení 400
Práce s 300
Sepsání 3
Předpokládaný počet uživatelů služby
Průzkum za
Šetření terén –
žádostí
20 000
studie 48 000
Na projekty
60 000
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
0
0
0
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ostatní dotace
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Zajištění finančních zdrojů na průzkum zájmu
Výstup
potřebnosti k Vytvoření finančně dostupných
startovacích bytů a sociálního bydlení, sepsání grantů
Postupně zajistit průzkum, šetření v terénu a sepsání
Poznámka
grantu.

3.3 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ A ROZVOJ PREVENTIVNĚ-VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Mnozí rodiče s dětmi dojíždějí za logopedickou péčí a alternativním školstvím převážně do Českých
Budějovic, níže uvedené aktivity aspirují na doplnění této nabídky na území ORP Prachatice. Pracovní
skupina vyhodnotila primární prevenci Phénix a aktivity knihovny Prachatice jako žádoucí a účinnou
podporu cílové skupiny.
AKTIVITY:
3.3.1 Zvýšení počtu logopedů
3.3.2 Vznik alternativního způsobu školství – předškolní a školní zařízení v obci Zbytiny
3.3.3 Udržení primární prevence Phénix
3.3.4 Udržení knihovny Prachatice a rozvoj knihoven na území ORP Prachatice
3.3.1

AKTIVITA: Zvýšení počtu logopedů

Charakteristika aktivity
Časový harmonogram:

Podpora logopedických asistentů v mateřských školách –
vyškolení.
2013 - 2014
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Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Ostatní zdroje
Investice celkem
Výstup
Poznámka

Neziskové organizace
Město Prachatice, MŠ
rok 2012
rok 2013
Děti 50 / rodiny
Vzdělávání 12
15/
neuvedeno

rok 2014
Vzdělávání 12

rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
prostory
prostory
prostory
0
34.000
34.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Proškolení 12 asistentů logopedie, práce s 15 rodinami a
cca 50 dětmi nově
Vytvoření vzdělávacího modulu pro asistenty logopedie,
další vzdělávání, přímá podpora logopedie, prostory

3.3.2

AKTIVITA: Vznik alternativního způsobu školství – předškolní a školní zařízení na ZŠ
Národní, Prachatice
Vytvoření Montessori mateřské školy a posléze i
Charakteristika aktivity
Montessori prvního stupně základní školy na ZŠ Národní
2013-2014- zahájení provozu MŠ,
Časový harmonogram:
2016-2017 zahájení provozu 1. stupně MŠ
Město Prachatice, ZŠ Národní, Prachatice
Předpokládaný realizátor
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
20
20
20
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
0
100.000
100.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Město Prachatice, KÚ
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
Dle podrobného 0
rozpočtu
Stavební úpravy na zřízení MŠ, úprava venkovní plochy
Zdůvodnění investic
pro MŠ, vybavení MŠ nábytkem a potřebnými
pomůckami
Podrobný rozpočet na investice bude upřesněn dle
Poznámka
technické zprávy Ing. Pernekra
3.3.3

AKTIVITA: Udržení primární prevence Phénix
Phénix zařízením, které se již 6 let věnuje žákům
základních a středních škol prachatického regionu a jako
první v jižních Čechách získal certifikaci MŠMT pro
realizaci primární prevence na školách. Snaží se
Charakteristika aktivity
prostřednictvím interaktivních besed a zážitkové
pedagogiky žáky upozornit před nástrahami života, o
kterých se obtížněji a málo mluví, ale jsou všude kolem
nás a poskytnout tak žákům a studentům možné vodítko
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
MŠMT
Krajský úřad
Investice celkem

Výstup

při řešení náročných životních situací. Mezi tématy není
možné nalézt matematiku či češtinu, ale témata, která
svým zásahem mohou změnit celý život. Jedná se o
drogovou problematiku, šikanu, rasismus, poruchy
příjmu potravy, zásady komunikace apod.
trvale
o. s. Portus Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
2.500
2.500
2.500
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
700.000
700.000
700.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
350.000
350.000
350.000
200.000
200.000
200.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Redukce poptávky po omamných a psychotropních
látkách (ilegální návykové látky, cigarety, alkohol)
formou realizovaných interaktivních bloků s využitím
zážitkové pedagogiky pro žáky a studenty v rámci školní
docházky.
Prevence a eliminace šikany ve třídních kolektivech
prostřednictvím indukovaných intervenčních bloků
v rámci školní docházky.
Redukce potencionálně rizikového sexuálního chování či
jednání (nechráněné pohlavní styky, pohlavní styky
s rizikovými skupinami obyvatel) formou realizovaných
interaktivních bloků s využitím zážitkové pedagogiky pro
žáky a studenty v rámci školní docházky se zaměřením
na uvědomění jedinečnosti vlastního těla.

3.3.4

AKTIVITA: Udržení knihovny Prachatice a rozvoj knihoven na území ORP Prachatice
Čítárna U Čerta s knihou, Pondělní odpoledne nad
knihou, soutěž Čtenářská liga, Noc s Andersenem, Celé
Česko čte dětem, Týden knihoven, Den poezie, Den pro
dětskou knihu, Bezpečný internet v knihovně, Prázdniny
v knihovně (jarní, podzimní a letní), Velikonoce
v knihovně, zapojení do projektu Čtení pomáhá, Literární
Charakteristika aktivity
a výtvarné soutěže pro děti, Tvořivé středy s lektorkou,
Den dětí s knihovnou, Pasování prvňáčků na čtenáře,
Zapojení do projektu Už jsem čtenář, Vánoce plné tradic
s knihovnou, pravidelné besedy pro klienty STROOM
Dub, pravidelné besedy a informační lekce pro školy a
školky.
Časový harmonogram:
Po celý rok
Předpokládaný realizátor
Knihovnice a pozvaní hosté
Předpokládané spolupracující subjekty
Široká veřejnost, veřejné instituce. Neziskové organizace
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
1.000
1.100
1.200
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Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Investice celkem

Poznámka

4.000.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
4.000.000
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Děti si zvykly pravidelně navštěvovat akce, které pro ně
Městská knihovna Prachatice připravuje. Děti navštěvují
také knihovnu z důvodu setkávání s kamarády,
z možnosti strávit zde čas před kroužkem nebo
odjezdem autobusu nebo vlaku atd. Mnoho akcí je již
tradičních a oblíbených. Knihovna je paměťová instituce,
která podporuje rozvoj dětské osobnosti a vede
k zachování nejen regionálního kulturního dědictví např.
v roce 2012 – roce sedmisetletého výročí první písemné
zmínky o Prachaticích se většina akcí nese v duchu
písemných památek a her s písmeny.

3.4 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ PREVENTIVNĚ-VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Níže uvedené aktivity mají velmi blízko k činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, jejichž
činnost v některých lokalitách doplňují, v jiných i částečně suplují. Udržení a případné rozšíření těchto
aktivit považujeme za zásadní v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.
AKTIVITY:
3.4.1 Udržení nabídky Domu dětí a mládeže (Prachatice, Volary, Netolice, Lhenice, Husinec)
3.4.2 Udržení široké nabídky volnočasových aktivit rodinám a dětem
3.4.3 Vznik „pojízdných“ volnočasových aktivit
3.4.4 Realizace projektu „Pecka“
3.4.5 Vytvoření hřiště pro mládež (adrenalinové – skate park, venkovní horolezecká stěna)
3.4.1

AKTIVITA: Udržení nabídky Domu dětí a mládeže Prachatice
DDM nabízí zájmové vzdělávání v pravidelné,
příležitostné a táborové činnosti (pravidelné = zájmové
útvary / příležitostné = příležitostné akce jednodenní,
víkendové – např. Den dětí, Karneval, víkendová
Charakteristika aktivity
soustředění zájmových útvarů, akce o vedlejších
prázdninách jako jsou podzimní, pololetní, jarní a
velikonoční / táborové = jarní příměstský tábor, letní
tábory a jednodenní akce o letních prázdninách.
Časový harmonogram:
trvale
Dům dětí a mládeže Prachatice (pracoviště Prachatice,
Předpokládaný realizátor
Netolice, Volary, Lhenice, Husinec)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Roční provozní náklady na službu v roce
neuvedeno
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
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Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Investice celkem
Výstup

rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Pestrá a zajímavá nabídka zájmových činností pro
všechny věkové kategorie

3.4.2

AKTIVITA: Udržení široké nabídky volnočasových aktivit rodinám a dětem
Impakt: Aktivní spolupráce na udržení níže zmíněné stávající
pestré a bohaté volnočasové nabídky pro děti, mládež a
rodiny.
KreBul: Nabídka dostupných volnočasových aktivit na
venkově pro děti a mládež 6-26 let.
Portus: Aktivní spolupráce na udržení níže zmíněné stávající
pestré a bohaté volnočasové nabídky pro děti, mládež a
rodiny.
Ve volném čase se děti mohou zúčastnit aktivit ve 4 úrovních,
aktivity iniciované pracovníky nebo iniciované samotnými
dětmi. Zařízení také nabízí aktivity, které mohou mít
pravidelný charakter – dílny, ale i aktivity, které slouží ke
zpestření stávajících činností v klubu.
Volnočasové aktivity, které pro děti připravují pracovníci, jsou
dětmi velmi dobře přijímány. K nejoblíbenějším patří např.
vědomostní soutěže, nebo příprava a výroba výzdoby klubu.
Z pohledu
pracovníků
jsou
však
nejpreferovanější
volnočasové aktivity vycházející z iniciativy dětí. Tyto aktivity v
největší míře rozvíjejí u dětí fantazii, dávají jim dostatek
Charakteristika aktivity
prostoru pro sebevyjádření a seberealizaci. Obvykle sem
spadají spontánně vymyšlené soutěže, hry a turnaje, ale i
pravidelné aktivity svépomocných skupin.
1) Standardní volnočasové aktivity: stolní fotbálek,
kulečník, stolní tenis, basketbal, boxovací pytel,
kreativní dílna, taneční aktivity, doučovací kroužek,
stolní hry
2) Tématické aktivity
Výtvarné dílny, sportovní aktivity
3) Jednorázové aktivity
Jde o akce, které prohlubují vztahy mezi dětmi i pracovníky.
Spojené se zážitkovou pedagogikou. Jedná se o jednodenní či
víkendové klubové nebo mimoklubové outdoorové akce,
které jsou spojené se spaním v klubu nebo pod širým nebem
či stany.
4) Nadstavbové aktivity širšího charakteru
Den dětí, Prachatická Brusle, Jordan CUP, Prachatický
supertalent, Hezky česky za kopečky, Portus hledá mistra
slova, Portus zve Ježíška i Santu.
Impakt: Školní rok
Časový harmonogram:
Krebul, Portus: trvale
Impakt Společnost pro aktivizaci periferií,
Předpokládaný realizátor
o. s. Portus Prachatice,
KreBul, o. s.
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Předpokládané spolupracující
Jihočeský kraj, Městys Dub
subjekty
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů
služby
Portus: 500
Portus: 500
Portus: 500
Roční provozní náklady na službu
Impakt: 100.000
v roce 2011 (zaokrouhleno na 100
o. s. Portus Prachatice: 600.000
tisíce dolů)
KreBul, o. s.: 200.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady
Impakt: 100.000
Impakt: 100.000
Impakt: 100.000
v následujících letech
KreBul: 200.000
KreBul: 210.000
KreBul: 220.000
Portus: 600.000
Portus: 600.000
Portus: 600.000
Předpokládané finanční zdroje rok 2012
rok 2013
rok 2014
Impakt: 30.000
Impakt: 30.000
Impakt: 30.000
Obec/obce
Portus: 50.000
Portus: 50.000
Portus: 50.000
Jihočeský kraj
Impakt: 20.000
Impakt: 20.000
Impakt: 20.000
Impakt: 50.000
Impakt: 50.000
Impakt: 50.000
Ostatní zdroje
KreBul(MŠMT)
KreBul(MŠMT)
KreBul(MŠMT)
150.000
160.000
170.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
KreBul:1.250.000
KreBul:1.500.000
Zdůvodnění investic
KreBul: Rekonstrukce prostor ICM, vytvoření multifunkčního sálu
Výstup
Prevence sociálně-patologický jevů.
3.4.3

AKTIVITA: Vznik „pojízdných“ volnočasových aktivit
Aktivity jsou šité na míru pro jednotlivé obce ORP
Prachatice.
Semináře pro rodiny s malými dětmi (lektor objíždějící
jednotlivé obce). Téma: hledání práce, finanční
poradenství, počítačové kurzy, jazykové kurzy (pro děti i
Charakteristika aktivity
dospělé).
Totéž lze aplikovat i na jiné aktivity (sport, rukodělné
semináře, hudba).
Světýlka, cvičení pro matky s dětmi 0 – 3 roky pro
podporu psychomotorického rozvoje
Chlumanská liduška – rodiče s dětmi od 3 do 12 let.
Časový harmonogram:
Světýlka - trvale
Obce, o. s. Náves Lhenice, Světýlka, Chlumanská liduška
Předpokládaný realizátor
- MKC Dupy Dub
Předpokládané spolupracující subjekty
Ostatní obce ORP Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Světýlka - počet
Světýlka – počet Světýlka – počet
Předpokládaný počet uživatelů služby
uživatelů 80 /
uživatelů 80 /
uživatelů 80 /
počet kontaktů
počet kontaktů
počet kontaktů
800
800
800
Roční provozní náklady na službu v roce
DD – 100.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Dle konkrétní
Dle konkrétní
Dle konkrétní
Roční provozní náklady v následujících
délky semináře.
délky semináře. délky semináře.
letech
Dle lektorů
DD – 100.000
Dle lektorů, DD
DD – 100.000
– 100.000
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Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Investice celkem

Výstup

rok 2012

rok 2013

rok 2014

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Vzdělávání, dovednosti, Světýlka – prevence sociální
izolace matek na rodičovské dovolené + výchovné
inspirace, pro děti – první socializace v dětském
kolektivu, podpora psychomotorického rozvoje.

3.4.4

AKTIVITA: Realizace projektu „Pecka“
Rekonstrukce části objektu místního kulturní zařízení
(zateplení, způsob vytápění apod.).
Vytvoření komunitního centra Pecka.
Charakteristika aktivity
Vytvoření a rozšíření volnočasových aktivit pro děti
mládež a dospělé (výtvarné, environmentální aktivity –
návaznost na ovocnářské tradice, vzdělávací aktivity).
Duben – červen 2012 (rekonstrukce)
Časový harmonogram:
Září 2012 – fungování
Předpokládaný realizátor
o. s. Náves
Městys Lhenice
ZŠ a MŠ Lhenice
Předpokládané spolupracující subjekty
Dům dětí a mládeže Netolice
Místní akční skupina Rozkvět zahrady jižních Čech
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
1.000
2.000
2.500
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Provoz celého
Provoz celého
Provoz celého
kulturního zařízení kulturního
kulturního
hrazen z rozpočtu zařízení hrazen
zařízení hrazen
městyse,
z rozpočtu
z rozpočtu
příspěvek
městyse,
městyse,
realizátora dle
příspěvek
příspěvek
Roční provozní náklady v následujících
vzájemné dohody realizátora dle
realizátora dle
letech
Platy lektorů
vzájemné
vzájemné
budou hrazeny
dohody
dohody
z poplatků za
Platy lektorů
Platy lektorů
jednotlivé aktivity budou hrazeny
budou hrazeny
z poplatků za
z poplatků za
jednotlivé
jednotlivé
aktivity
aktivity
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
600.000
0
0
Výzva Leader-Program rozvoje venkova

Provoz po realizaci – poplatky za
jednotlivé aktivity

Dle poplatků za
jednotlivé aktivity
(př. výtvarná dílna
1.000 Kč/školní

Dle poplatků za
jednotlivé
aktivity (př.
výtvarná dílna

Dle poplatků za
jednotlivé
aktivity (př.
výtvarná dílna
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rok)

Granty
Investice celkem
Zdůvodnění investic
Výstup

1.000 Kč/školní
1.000 Kč/školní
rok)
rok)
Dle vypisovaných
Dle
Dle
grantů
vypisovaných
vypisovaných
grantů
grantů
rok 2012
rok 2013
rok 2014
600.000
0
0
Rekonstrukce a provoz Komunitního centra PECKA
Nabídka volnočasových aktivit, fungující komunitní
centrum, prevence patologických jevů, efektivní využití
objektu kulturního zařízení (kino).

3.4.5

AKTIVITA: Vytvoření hřiště pro mládež (adrenalinové – skate park, venkovní horolezecká
stěna)
Na základě poptávky ze Studentského fóra Zdravého
města a na základě průzkumu Studentskou radou města
Prachatice vznikl požadavek na adrenalinové hřiště pro
Charakteristika aktivity
náctileté. Hřiště bude místem, kde může mládež
smysluplně trávit volný čas. Hřiště by mělo zajišťovat
vhodné podmínky k vhodnému trávení volného času
mládeže (prevence sociálně-patologických jevů).
Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Obec
Předpokládané spolupracující subjekty
Krajský úřad, nadace, Město Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
150
300
500
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
200.000
100.000
500.000
Ostatní zdroje
0
400 000
3.000.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
20.000 studie
500.000
3.500.000
Zdůvodnění investic
Na základě potřebnosti a zařazení do rozpočtu
Výstup
2013 stěna a hřiště a 2014 skate park

3.5 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH AKTIVIT
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Níže uvedené aktivity přirozeně doplňují sociální poradenství. Vycházejí z potřeb svých uživatelů na
území OPR Prachatice.
AKTIVITY:
3.5.1 Udržení a rozšíření prostor Informačního centra pro mládež Prachatice
3.5.2 Udržení a rozvoj Peer programu
3.5.3 Udržení rodinného alternativního poradenství
3.5.1 Aktivita: Udržení a rozšíření prostor Informačního centra pro mládež Prachatice
Charakteristika aktivity
Udržení prostoru pro pořádání akcí pro cílové skupiny
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Investice celkem

Zdůvodnění investic

Výstup

dětí a mládeže a rozšíření stávajících prostor o
multifunkční sál, využitelný na volnočasové, besedy,
přednášky, filmové kluby, semináře, prostor pro
evropskou dobrovolnou službu a další projekty a aktivity
realizované ICM. ICM získalo certifikát kvality MŠMT ČR.
2012 - 2014
KreBul, o. s.
NNO, obce, ostatní instituce
rok 2012
rok 2013
rok 2014
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
450.000
rok 2012
rok 2013
450.000
460.000
rok 2012
rok 2013
250.000
300.000
rok 2012
rok 2013
5.500.000
0
Rekonstrukce
prostor a vznik
nového zázemí
ICM
Místní a časová dostupnost služby
sociální službu.

rok 2014
470.000
rok 2014
320.000
rok 2014
0

pro žadatele o

3.5.2

AKTIVITA: Udržení a rozvoj Peer programu
Jedná se o PEER Program - tedy vrstevnický program,
využívající k prevenci, popř. nápravě nežádoucího
chování dětí a
mládeže, specifických vztahů ve
skupinách vrstevníků a faktu, že v adolescenci je
jedinec často ovlivnitelnější názorem svých vrstevníků
než dospělých (učitelů, rodičů). Speciálně připravený
dobrovolník (PEER AKTIVISTA) např. z řad žáků školy, z
mládežnické organizace apod. vytváří pozitivní model
žádoucího chování pro své vrstevníky (např. při
programech
prevence
delikvence,
zneužívání
návykových látek aj.) nebo funguje jako dobrovolný
poradce.
Výhodou tohoto programu je fakt, že nositeli programu
Charakteristika aktivity
jsou sociometricky nejvlivnější vrstevníci pohybující se
ve stejném prostředí jako cílová skupina. Ti projdou
výcvikem, v jehož rámci se učí posilovat nerizikové
chování, resp. zdravý způsob života. Předpokládá se, že
pak v rámci neformálních vrstevnických kontaktů
žádoucím způsobem ovlivní cílovou skupinu.
Jedním z dalších dílčích cílů je pak zapojení vrstevnických
skupin primárního okruhu osob do aktivní práce na
sociokulturním dění v místě poskytování služby.
Tato
aktivita
bude
probíhat
prostřednictvím
zdokonalování sebe sama v těchto oblastech:
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a) získávání informací
- drogy
- SNJ
- práce s dětmi
- efektivní komunikace
- psychosociální síť
b) sebezkušenostní oblast
- psychodrama
- metodické vedení v práci a komunikaci se skupinou
- efektivní reflexe
- motivační činnost
- práce s emocemi

Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Vlastní
Město Prachatice
Investice celkem

c) praktická činnost
- jednorázové volnočasové akce v Céčku
- jednorázové volnočasové akce v COOLna
- jednorázové volnočasové akce ve Sluníčku
- besedy v rámci SNJ v Céčku
- besedy v rámci SNJ s Phénixem
- výjezdní akce (dle domluvy)
- celoportusácké akce
- divadlo
trvale
o. s. Portus Prachatice
Instituce a organizace v rámci psychosociální sítě v ORP
Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
15
15
15
neuvedeno
rok 2012
20.000
rok 2012
5.000
10.000
rok 2012
0

rok 2013
20.000
rok 2013
5.000
10.000
rok 2013
0

rok 2014
20.000
rok 2014
5.000
10.000
rok 2014
0

3.5.3

AKTIVITA: Udržení rodinného alternativního poradenství
Udržení alternativního akreditovaného rodinného
Charakteristika aktivity
poradenství certifikovanou metodou EFT.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií
Předpokládané spolupracující subjekty
Městys Dub, MPSV, Jihočeský kraj
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
120
120
120
Roční provozní náklady na službu v roce
50.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
rok 2012
rok 2013
rok 2014
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letech
Předpokládané finanční zdroje
Městys Dub + příspěvky od uživatelů
MPSV
Investice celkem
Výstup

60.000
60.000
60.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Udržení stávající nabídky finančně dostupného
alternativního rodinného poradenství.

3.6 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ NABÍDKY SPECIÁLNÍCH SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Níže uvedené aktivity vychází z dobré praxe předchozích let. Navazují a prolínají se s aktivitami
uvedenými u pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením.
AKTIVITY:
3.6.1 Udržení sociálně-aktivizačních služeb pro děti se zdravotním postižením
3.6.2 Udržení dobré spolupráce Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387 – dříve Zvláštní
speciální v Prachaticích s Městem Prachatice
3.6.1

AKTIVITA: Udržení sociálně-aktivizačních služeb pro děti se zdravotním postižením
Nabídka sociálně aktivizačních služeb pro děti a mládež
Charakteristika aktivity
se zdravotním postižením
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
Nestátní nezisková organizace, o. p. s.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v
Předpokládané spolupracující subjekty
ČR, Klub Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
35
40
40
Roční provozní náklady na službu v roce
35.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
40.000
40.000
40.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
10.000
10.000
10.000
MPSV
0
20.000
0
MŠMT
20.000
10.000
20.000
Nadace
10.000
0
10.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Udržitelnost nabídky, zjišťování zájmu a poptávky po
Výstup
denním stacionáři
3.6.2

AKTIVITA: Udržení dobré spolupráce Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387 – dříve
Zvláštní speciální v Prachaticích s Městem Prachatice
Udržení spolupráce a rozšíření do dalších obcí v ORP
Charakteristika aktivity
Prachatice.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387
Předpokládané spolupracující subjekty
Město Prachatice a obce ORP
Předpokládaný počet uživatelů služby
rok 2012
rok 2013
rok 2014
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Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
Nadace
Investice celkem
Výstup

50
neuvedeno

50

50

rok 2012
rok 2013
rok 2014
10.000
10.000
20.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
5.000
10.000
10.000
5.000
0
10.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Zajištění akcí a aktivit vedoucích k integraci rodin
ohrožených sociálním vyloučením, nabídka aktivit pro
děti a mládež

3.7 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice jsou genderové otázky řešeny jen velmi okrajově. Nevíme o žádné obci ani
firmě, která by prošla genderovým auditem a systémově a příkladně řešila otázky rovných příležitostí
na venkově, se všemi specifiky těchto oblastí a lokálních politik.
AKTIVITY:
3.7.1 Realizace projektu Gender pro venkov
3.7.1

AKTIVITA: Realizace projektu Gender pro venkov
Osvětová činnost v oblasti rovných příležitostí mužů a
Charakteristika aktivity
žen, příklady dobré praxe ze zahraničí, genderové
audity.
Časový harmonogram:
2013, 2014
Předpokládaný realizátor
IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií
Předpokládané spolupracující subjekty
Zahraniční partneři
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
0
60
60
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
0
2.000.000
3.000.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
ESF ČR
0
2.000.000
3.000.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Genderové audity obcí a firem na území OPR Prachatice,
Poznámka
rozšíření povědomí o otázce rovných příležitostí mužů a
žen.
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3.6.

VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1.1 OPATŘENÍ: DOBROVOLNICTVÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Dobrovolnictví lze definovat jako svobodně zvolenou činnost, která se koná ve prospěch druhých bez
nároku na odměnu. Dobrovolnictví lze vykonávat v oblasti sociálních služeb, volnočasových,
sportovních či kulturních aktivit, v péči o životní prostředí a v mnoha dalších oblastech. Dobrovolnická
činnost je na území ORP Prachatice realizována již mnoho let více či méně organizovanou formou
několika organizacemi a v roce 2011 bylo akreditováno občanským sdružením KreBul Dobrovolnické
centrum Prachatice.
AKTIVITY:
1.1.1 Rozvoj dobrovolnického centra Prachatice
1.1.2 Realizace projektů, směřujících k cílené práci s dobrovolníky a jejich aktivní využití v
organizacích
1.1.3 Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému (pro lepší připravenost na poskytování
dobrovolných aktivit v organizacích)
1.1.1

AKTIVITA: Rozvoj dobrovolnického centra Prachatice
V závěru roku 2011 bylo akreditováno Dobrovolnické
centrum Prachatice. Vznik centra vychází z poptávky ze
strany organizací, které potřebují dobrovolníky a
zároveň ze strany zájemců o dobrovolnictví, kteří chtějí
nabídnout svou pomoc druhým. Akreditované
dobrovolnické centrum hradí za své dobrovolníky
Charakteristika aktivity
pojištění, supervize, připravuje pro ně vzdělávání.
Dobrovolnické centrum upravuje smluvní vztahy mezi
dobrovolníkem a centrem i mezi organizací a centrem.
V rámci své působnosti mapuje nabídky dobrovolnických
míst a vede databázi dobrovolníků, či zájemců o
dobrovolnictví.
Časový harmonogram:
průběžně
Předpokládaný realizátor
KreBul, o. s.
Předpokládané spolupracující subjekty
NNO, obce, kraj
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
50
60
70
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
180.000
190.000
200.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ministerstvo vnitra
0
100.000
110.000
Ostatní zdroje
180.000
90.000
100.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Předpokladem financování centra jsou dotace
Poznámka
z Ministerstva vnitra, Jihočeského kraje, nadací.
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1.1.2

AKTIVITA: Realizace projektů, směřujících k cílené práci s dobrovolníky a jejich aktivní
využití v organizacích
Dobrovolnické centrum realizuje projekty zaměřené na
cílenou práci dobrovolníků s jednotlivými organizacemi
přijímající dobrovolníky. V rámci této aktivity budou
realizovány činnosti, které budou studenty, dospělé i
seniory
motivovat
k zapojení
do
vykonávání
Charakteristika aktivity
dobrovolnické činnosti. Dobrovolnické centrum bude
realizovat informační kampaně, konference, semináře,
vzdělávací a motivační aktivity, které budou směřovat
k informování veřejnosti o dobrovolnictví a k aktivnímu
vykonávání dobrovolnické činnosti.
Časový harmonogram:
Průběžně v jednotlivých letech
Předpokládaný realizátor
KreBul, o. s.
Předpokládané spolupracující subjekty
NNO
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
20
25
30
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
35.000
40.000
45.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Ministerstvo vnitra
20.000,
25.000
30.000
Ostatní zdroje
15.000
15.000
15.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
1.1.3

AKTIVITA: Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému (pro lepší připravenost na
poskytování dobrovolných aktivit v organizacích)
Dobrovolnické centrum realizovalo již v minulosti
vzdělávací aktivity pro dobrovolníky a tento již ověřený
třístupňový vzdělávací systém dobrovolníků chce využít i
v budoucnosti. Vzdělávání dobrovolníků umožňuje získat
zájemců o dobrovolnictví odborné znalosti a dovednosti
pro výkon dobrovolnické činnosti v mnoha oblastech
Charakteristika aktivity
např. v oblasti sociálních služeb, ekologie, volného času,
kultury či sportu nebo při práci s osobami se zdrav. pos.,
seniory, dětmi a mládeží.
Vzdělávací systém je koncipován takovým způsobem, že
dobrovolník se sám profiluje v jednotlivých oblastech
případného dobrovolnického působení.
Časový harmonogram:
Průběžně v jednotlivých letech
Předpokládaný realizátor
KreBul, o. s.
Předpokládané spolupracující subjekty
NNO
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
20
25
30
Roční provozní náklady na službu v roce
0
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
35.000
40.000
45.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
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Ministerstvo vnitra
Ostatní zdroje
Investice celkem

20.000
15.000
rok 2012
0

25.000
15.000
rok 2013
0

30.000
15.000
rok 2014
0

2.1 OPATŘENÍ: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Odborné sociální poradenství je sociální službou poskytovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. §37.
Poradenství lze poskytovat ambulantní i terénní formou. Odborné sociální poradenství je na základě
zákona o sociálních službách poskytováno bez úhrady.
Odborné sociální poradenství zahrnuje tyto úkony:
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při prosazování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Součástí poradenství může být i půjčování kompenzačních pomůcek.
Na území ORP Prachatice poskytují tuto službu 4 registrovaní poskytovatelé.
AKTIVITY:
2.1.1 Podpora Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště v Prachaticích
2.1.2 Podpora Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR o. s. Prachatice
2.1.3 Podpora Občanské poradny Prachatice
2.1.4 Podpora poradny – Hospic sv. Jana N. Neumana
2.1.1

AKTIVITA: Podpora Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště
v Prachaticích
Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního
poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek. Služby
poskytovatele jsou zaměřeny na tři cílové skupiny osoby
se zdravotním postižením, seniory jejich rodinné
příslušníky. Ambulantní a terénní odborné sociální
poradenství je zaměřeno na 15 oblastí. V půjčovně je
k dispozici pro zapůjčení 130 kusů kompenzačních
Charakteristika aktivity
pomůcek. V roce 2011 využilo poradenských služeb 814
uživatelů a z toho si 116 uživatelů zapůjčilo kompenzační
pomůcku. Poradenské služby jsou na základě zákona o
sociálních službách poskytovány bezplatně, za půjčování
pomůcek je vybíráno půjčovné. Poradenské služby jsou
poskytovány na celém území ORP Prachatice. Ve
Volarech je terénní kontaktní místo.
Časový harmonogram:
trvale
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s.,
Předpokládaný realizátor
pracoviště v Prachaticích
Město Prachatice, KreBul o. s., organizace sdružující
Předpokládané spolupracující subjekty
osoby se zdravotním postižením
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
850
860
870
Roční provozní náklady na službu v roce
563.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
565.000
575.000
580.000
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Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem

Zdůvodnění investic

rok 2012
42.000
288.000
195.000
rok 2012
40.000
zakoupení
kompenzačních
pomůcek do
půjčovny
(mechanické
vozíky, nástavce
na WC, stoličky
k vaně, sedačky na
vanu.) z grantů, z
půjčovného

rok 2013
38.000
260.000
227.000
rok 2013
50.000
zakoupení
kompenzačních
pomůcek do
půjčovny
(zvedák do
vany, venkovní
chodítka,
mechanické
vozíky) z grantů,
z půjčovného

rok 2014
35.000
230.000
265.000
rok 2014
50.000
zakoupení
kompenzačních
pomůcek do
půjčovny
(mechanické
vozíky,
polohovací
postel) z grantů,
z půjčovného

2.1.2

AKTIVITA: Podpora Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR o. s. Prachatice
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,
Charakteristika aktivity
dveřní zvon, zesilovací zařízení, vibrační světelné
budíky atd.) a tyto
pomůcky bude v případě potřeby půjčovat na
vyzkoušení.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR o. s. Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
60
60
65
Roční provozní náklady na službu v roce
13.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
17.000
14.000
14.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
4.000
4.000
4.000
MPSV
0
0
0
Ostatní zdroje
13.000
10.000
10.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
2.1.3

AKTIVITA: Podpora Občanské poradny Prachatice
Občanská poradna Prachatice poskytuje služby
odborného sociálního poradenství dle §37 zákona
108/2006 Sb. Služby poskytuje primárně na území města
Prachatice, ale i na celém území ORP Prachatice
Charakteristika aktivity
(příprava kontaktního místa ve městě Volary). Služby
jsou prioritně poskytovány v oblasti finanční a dluhové
problematiky, bytové problematiky a drobných právních
úkonů. V současné době dochází k enormnímu nárůstu
klientů z celého ORP Prachatice a vytíženost služby se
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty
Předpokládaný počet uživatelů služby
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Investice celkem

Poznámka

rok od roku zvyšuje.
trvale
KreBul, o. s.
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.
s., pracoviště v Prachaticích
rok 2012
rok 2013
rok 2014
1.500 kontaktů
1.600 kontaktů
1.700 kontaktů
400.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
420.000
441.000
463.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
273.000
350.000
360.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
V ročních provozních nákladech není uveden provoz
případně vzniklého kontaktního místa občanské poradny
ve městě Volary. Zde se počítá s částkou cca 180.000,-Kč/rok, a to z důvodu nutnosti navýšení personálního
obsazení služby o dalšího sociálního pracovníka na min.
0,5 úvazku.

2.1.4

AKTIVITA: Podpora Poradny – Hospic sv. Jana N. Neumanna
Poradna – Hospic sv. Jana N. Neumanna poskytuje základní
a odborné sociální poradenství osobám v nepříznivé životní
situaci, zejména osobám se sníženou soběstačností,
osobám s vážným onemocněním a jejich blízkým/
pozůstalým. Poradna slouží také osobám v krizi v důsledku
ztráty - úmrtí jejich blízké osoby.
Charakteristika aktivity
Poradna poskytuje také konzultantskou činnost pro
odbornou veřejnost (zdravotníky, osoby pracující
v sociálních službách a studenty zdravotně – sociálních
oborů).
Jako nedílnou součást své činnosti poskytuje poradna
v rámci poradenských služeb půjčování kompenzačních
pomůcek.
Časový harmonogram:
trvale
Předpokládaný realizátor
Hospic sv. Jana N. Neumanna
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
1.500 intervencí
1.600 intervencí 1.700 intervencí
Roční provozní náklady na službu v roce
600.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
700.000
700.000
700.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
MPSV
234.000
234.000
234.000
Ostatní zdroje
466.000
466.000
466.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
80.000
80.000
80.000
Zdůvodnění investic
Pořízení pomůcek Pořízení pomůcek Pořízení pomůcek
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3.1 OPATŘENÍ: VZDĚLÁVÁNÍ ZADAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje kvalifikovanou přípravu, osobní zralost a zkušenosti.
Formy a metody sociální práce se neustále vyvíjejí tak, jak to vyžadují potřeby jednotlivců, skupin i
společnosti, a které vycházejí z nových teoretických poznatků. Toto opatření má za cíl zaměřit se na
rozšíření teoretických znalostí a rozvoj praktických dovedností pracovníků zadavatelů, poskytovatelů i
uživatelů sociálních služeb ve správním obvodu ORP Prachatice.
AKTIVITY:
3.1.1 Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb
3.1.2 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb
3.1.3 Vzdělávání uživatelů sociálních služeb
3.1.4 Zajištění vzdělávacích programů pro rodiče s možností hlídání dětí
3.1.1

AKTIVITA: Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb
Pracovníci obecních úřadů by kromě odborné
způsobilosti měli uplatňovat ve své profesi při práci
s cílovými skupinami mnoho znalostí, kompetencí,
schopností a dovedností. Patří mezi ně například ochota
k týmové práci, schopnost efektivní komunikace,
dovednost analyzovat a objasňovat podstatu problémů,
Charakteristika aktivity:
hledat optimální cesty k řešení problémů občanů,
schopnost zvládat krizové situace apod. Tato aktivita si
bere za cíl nastavit systém vzdělávání pracovníků na
městských a obecních úřadech, které bude realizováno
v návaznosti na reformu veřejné správy a rozvoj
sociálních služeb ve správním obvodu ORP Prachatice.
Časový harmonogram
2012 – 2014 / trvale
Předpokládaný realizátor:
Obce ve správním obvodu ORP Prachatice
Neziskové organizace nebo fyzické nebo právnické osoby
Předpokládané spolupracující subjekty:
působící v rozvoji lidských zdrojů a celoživotním
vzdělávání
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby:
20
25
30
Roční provozní náklady na službu v roce
Není relevantní
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů):
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech:
20.000
25.000
30.000
Předpokládané finanční zdroje:
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
20.000
25.000
30.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem:
0
0
0
Vyšší odbornost a znalost úředníků v oblasti sociálních
Výstup:
služeb a problematiky cílových skupin, které je využívají.
Část této aktivity bude zaměřena i na zvyšování
Poznámka:
povědomí zastupitelů o komunitním plánování sociálních
a doprovodných služeb a síti jejich poskytovatelů.
3.1.2

AKTIVITA: Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
Charakteristika aktivity:
mají dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
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Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor:
Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů):
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem:

Výstup:

Poznámka:

povinnost absolvovat minimálně 24hodinového
vzdělávání v kalendářním roce. Od takového vzdělávání
se očekává především zvyšování odbornosti, schopností
a dovedností těchto pracovníků, které vedou ke
zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Tato
aktivita si bere za cíl podporovat nejen samotné
vzdělávání těchto pracovníků, ale především jejich
vzájemnou spolupráci při realizaci a finančním zajištění
vzdělávání (s ohledem na druh sociální služby a cílové
skupiny poskytovatelů).
2012 – 2014 / trvale
Příspěvkové organizace nebo neziskové organizace
poskytující sociální služby a fyzické nebo právnické
osoby působící v rozvoji lidských zdrojů a celoživotním
vzdělávání
MPSV ČR, Jihočeský kraj, obce v ORP Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
40
45
50
Není relevantní
rok 2012
rok 2013
rok 2014
40.000
50.000
550.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
10.000
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Vzdělávání napomůže ke zvýšení kvality poskytovaných
sociálních služeb zadavatele. Obsahová stránka
jednotlivých kurzů naplňuje požadovanou strukturu
zadavatele.
Vzdělávání je ryze v kompetenci jednotlivých
poskytovatelů sociálních služeb. Při realizaci této aktivity
bude důležité najít konsensus těchto organizací
spolupracovat na realizaci a zjišťování vzdělávacích
aktivit.

3.1.3

AKTIVITA: Vzdělávání uživatelů sociálních služeb
Ve správním obvodu ORP Prachatice působí řada
neziskových organizací, které zaměřují svojí činnost na
práci s cílovými skupinami sociálních a doprovodných
služeb – senioři, osoby se zdravotním postižením, děti,
mládež, rodiny a osoby v krizi. Tato aktivita si bere za cíl
podporovat činnost těchto NNO v oblasti realizace
Charakteristika aktivity:
vzdělávacích programů, osvětových besed a rozvojových
aktivit, které povedou k podpoře celoživotního
vzdělávání jejich členů. Výstupek pak bude předávání
takových informací uživatelům, které mají spojitost se
sociálními službami i příčinami jejich využívání a dále pak
eliminují sociální izolaci jednotlivců nebo i skupin nebo
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Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor:
Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů):
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem:
Výstup:
Poznámka:

zcela zabrání utváření závislosti uživatelů na sociální
službě.
2012 – 2014 / trvale
Neziskové organizace uživatelů sociálních služeb a
fyzické nebo právnické osoby působící v rozvoji lidských
zdrojů a celoživotním vzdělávání
MPSV ČR, Jihočeský kraj, obce v ORP Prachatice,
poskytovatelé sociálních služeb
rok 2012
rok 2013
rok 2014
100
150
200
Není relevantní
rok 2012
rok 2013
rok 2014
50.000
55.000
60.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
20.000
30.000
30.000
30.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Realizace pravidelných vzdělávacích programů a
osvětových besed pro uživatele sociálních a
doprovodných služeb.
Veškeré výše uvedené aktivity by měly směřovat i do
menších obcí ve správním obvodu ORP Prachatice.

3.1.4

AKTIVITA: Zajištění vzdělávacích programů pro rodiče s možností hlídání dětí
„Perspektiva propojení práce a péče o děti“
Charakteristika aktivity
Vzdělávací program pro skupiny ohrožené na trhu práce.
Časový harmonogram
Do března 2013, duben 2013 – březen 2015
Předpokládaný realizátor
IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií
Předpokládané spolupracující subjekty
MPSV ČR
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Předpokládaný počet uživatelů služby
90
180
90
Roční provozní náklady na službu v roce
2.000.000
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
3.000.000
4.000.000
3.000.000
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
ESF ČR
3.000.000
4.000.000
3.000.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Investice celkem
0
0
0
Průběžná bezplatná nabídka vzdělávacích programů pro
osoby znevýhodněné na trhu práce – rodiče dětí do 15
Výstup
let. Prevence sociální izolace a nezaměstnanosti rodičů
dětí do 15 let.
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4.1 OPATŘENÍ: FINANCOVÁNÍ /SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Poskytování sociálních i doprovodných služeb pro cílovou skupinu je realizováno formou
profesionálních i neprofesionálních aktivit a projektů. Cílem opatření je využít v maximální míře
široké palety dotačních a grantových titulů a hledat další možnosti spolufinancování sociálních a
doprovodných služeb, které se zabývají řešením situace občanů, kteří pro zajištění svých potřeb a
důstojného života musí využívat sociálních nebo doprovodných služeb. Opatření zároveň reaguje na
potřebu zachování současné sítě poskytovaných služeb a podpoření rozvoje služeb dle potřeb osob
žijících na území ORP Prachatice i ze strany zadavatelů na území ORP Prachatice.
Opatření reaguje zejména na tyto slabé stránky či příležitosti ze SWOT analýzy:
Neefektivní, nepravidelné a nedostatečné financování sociálních služeb ze státního rozpočtu.
Široká paleta dotačních a grantových titulů zatím není zcela vyčerpána.
Hledání pomoci ve zpřístupnění dalších informací o možnostech zpracování grantových žádostí.
Hledat možnosti funkčního systému spolufinancování sociálních služeb, na kterém by se podílela
města a obce v ORP Prachatice
Neziskový sektor má nedostatek finančních prostředků na předfinancování některých projektů, tím
nečerpá zejm. na investiční projekty.
Systém financování sociální oblasti není vyvážený, transparentní a v důsledku pak efektivní.
Alokované finanční prostředky nejsou poskytovány dle skutečné potřebnosti a kvality služby, ale
plošně.
Příliš mnoho registrovaných poskytovatelů soc. služeb, z nichž mnozí fyzicky služby na území ORP
neposkytují, negativně ovlivňuje dotační systém.
AKTIVITY:
4.1.1 Zajistit informovanost poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb o možnostech
dotačních a grantových titulů vhodných pro dané typy sociálních a doprovodných služeb
4.1.2 Vzájemná spolupráce obcí, měst a poskytovatelů služeb na území ORP PT při zajišťování
sociálních služeb (tvorba koncepce spolufinancování soc. služeb z obecní úrovně v regionu)
4.1.3 Vytvoření fungujícího a transparentního systému spolufinancování sociálních služeb ze
strany měst a obcí na území ORP Prachatice
4.1.1 AKTIVITA: Zajistit informovanost poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb o
možnostech dotačních a grantových titulů vhodných pro dané typy sociálních a
doprovodných služeb
Informovanost poskytovatelů sociálních a doprovodných
služeb na území ORP Prachatice v oblasti získávání
finančních zdrojů na svou činnost je různá, od velmi
nízké až po výbornou. Při hodnocení musí být zohledněn
zejména charakter poskytovatele služeb (profesionální
poskytovatel / dobrovolnická organizace), s tím souvisí i
schopnost jednotlivých poskytovatelů využít získané
Charakteristika aktivity
informace ohledně dotačních titulů k financování
sociálních a doprovodných služeb. Aktivita směřuje ke
zkvalitnění a zpřístupnění široké palety dotačních a
grantových titulů všem poskytovatelům sociálních a
doprovodných služeb. Zároveň chce aktivita vytvořit
databázi odborníků/organizací ochotných participovat
při tvorbě jednotlivých projektů.
Časový harmonogram
2012-2014
Předpokládaný realizátor
MÚ, NNO
Předpokládané spolupracující subjekty
Poskytovatelé služeb
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Roční provozní náklady v následujících
letech
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce

Výstup

Poznámka

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2012
rok 2013
rok 2014
15.000
15.000
15.000
Zvýšení informovanosti poskytovatelů služeb o
dotačních a grantových titulech zaměřených na
financování sociálních a doprovodných služeb.
Vytvoření databáze participujících odborníků/ organizací
na jednotlivých projektech a aktivitách.
Rozpočet - Uspořádání seminářů 2x a vzdělávání 1x o
vyhledávání grantů, financování a vzájemné spolupráci v
PT 1x ročně pro celé ORP (společně s NNO, hosty MPSV).
+ tvorba databáze dotačních titulů na webu Města
Prachatice a jeho upgrade.

4.1.2

AKTIVITA: Vzájemná spolupráce obcí, měst a poskytovatelů služeb na území ORP PT při
zajišťování sociálních služeb (tvorba koncepce spolufinancování soc. služeb z obecní
úrovně v regionu)
Na úrovni zástupců jednotlivých obcí a poskytovatelů
služeb je nutné zahájit úzkou spolupráci, která bude mít
za cíl tvorbu funkčního modelu financování služeb tak,
aby v důsledku neefektivního a nefunkčního rozdělování
státních dotací nedošlo ke kolapsu poskytované sociální
sítě. Do aktivity by se měly zapojit všechny obce na
území ORP Prachatice a společně by měli definovat
následující:
7 Sociální služby, které chtějí mít na území ORP
zajištěné, včetně dostupné kapacity.
Charakteristika aktivity
8 Vlastní spolupodíl na finančním zajištění zvolených
sociálních služeb.
9 Systém další podpory poskytovatelům služeb (a to
včetně doprovodných).
10 Prosazování funkčnosti sociální sítě na území ORP
Prachatice (myšleno politické prosazování ve směru
k vyšším územně správním celkům).
11 Participace k projektům zaměřeným na podporu
sociálních a doprovodných služeb a jejich aktivit.
Časový harmonogram
2012-2014
Předpokládaný realizátor
MÚ Prachatice
Předpokládané spolupracující subjekty
OÚ/NNO
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
40.000
20.000
20.000
Navázání spolupráce při zajišťování a tvorbě funkčního
Výstup
systému financování aktuální sociální sítě na území ORP
Prachatice.
Náklady na zajištění prostor na jednání zástupců měst a
Poznámka
obcí a poskytovatelů, vč. občerstvení (15.000,-/rok).
Informovanost zastupitelů obcí o sociálních službách
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(5.000,-/rok). Dále i prostředky na katalog poskytovatelů
sociálních služeb (rok 2012 - 20.000,-).
4.1.3

AKTIVITA: Vytvoření fungujícího a transparentního systému spolufinancování sociálních
služeb ze strany měst a obcí na území ORP Prachatice
Na základě navázané spolupráce zadavatelů (obcí) a
poskytovatelů bude vytvořena funkční koncepce
spolufinancování sociální sítě na území ORP Prachatice.
Charakteristika aktivity
Cílem aktivity je uvést tuto koncepci do praxe a zajistit
její dlouhodobější fungování, tj. prosadit koncept na
úrovni
zastupitelstev
v dlouhodobém
časovém
horizontu.
Časový harmonogram
2012-2014
Předpokládaný realizátor
OÚ, MÚ
Předpokládané spolupracující subjekty
OÚ
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Roční provozní náklady v následujících
letech
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Předpokládané finanční zdroje
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Obec/obce
10.000
10.000
10.000
Zavedení funkčního systému spolufinancování sociálních
Výstup
služeb do praxe jednotlivých obcí na území ORP
Prachatice.
Rozpočet obsahuje základní náklady na veřejná
projednávání koncepce podporující její udržení
Poznámka
koncepce spolufinancování sociálních služeb ze strany
obcí a měst v ORP.

5.1 OPATŘENÍ: INFORMOVANOST
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Dostupnost informací o sociálních a doprovodných službách je základním předpokladem k tomu, aby
lidé mohli tyto služby využívat. Část občanů správního obvodu obce s rozšířenou působností
Prachatice nemá o sociálních a doprovodných službách dostatek informací a část z nich ani neví, kde
je možné tyto informace získat. Proto budou informace dál pravidelně šířeny. Zdrojem informací jsou
městské a obecní úřady, organizace, místní tisk, internet, katalog, letáky. Všechny tyto zdroje budou
nadále využívány a budou hledány i další zdroje informování. Obrok bude vydán aktualizovaný
katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, který bude k dispozici v tištěné i
elektronické podobě.
AKTIVITY:
5.1.1 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb a doprovodných organizací
5.1.2 Osvěta místních samospráv
5.1.1

AKTIVITA: Aktualizace katalogu poskytovatelů
Cílem aktivity je pravidelná aktualizace a tisk katalogu
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Katalog
vydává Město Prachatice ve spolupráci s občanským

Charakteristika aktivity:

sdružením CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION
GROUP, předpokladem tisku katalogu je zajištění

finančního zdroje. Katalog bude nadále distribuován k
poskytovatelům a na všechny obecní úřady, bude také k
dispozici na veřejných místech (např. knihovny,
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Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor:
Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem:
Zdůvodnění investic:
Výstup:

Poznámka:

informační centra, obecní úřady, poskytovatelé
sociálních služeb, apod.). V elektronické podobě bude
zveřejněn na webových stránkách města, partnerského
občanského sdružení, spolupracujících organizací a obcí.
2012 – 2014 / trvale
Město Prachatice a o. s. CHANCE IN NATURE - LOCAL
ACTION GROUP

Poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb a
neziskové organizace nebo fyzické nebo právnické osoby
působící pro seniory
rok 2012
rok 2013
rok 2014
500
500
500
rok 2012
rok 2013
rok 2014
30.000
30.000
30.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Není relevantní
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb
v tištěné i elektronické podobě.
Katalog bude taktéž využíván ke zvyšování povědomí
představitelů obcí ve správním obvodu ORP Prachatice o
sociálních a doprovodných služeb a síti jejich
poskytovatelů.

5.1.2

AKTIVITA Osvěta místních samospráv
Cílem aktivity je zajistit osvětové akce a programy pro
místní samosprávy a předávat tak informace o sociálních
službách, možnostech jejich využívání, možnostech
získání financí na zaplacení nákupu služeb (příspěvek na
péči) atd. Občané v nepříznivé sociální situaci často
Charakteristika aktivity:
hledají první podporu na obecních úřadech, proto je
potřeba, aby získali relevantní informace a pomoc při
zprostředkování služby. Znalost potřebnosti a
dostupnosti služeb je také základem pro dobrou
spolupráci obcí a poskytovatelů služeb.
Časový harmonogram:
2012 – 2014 / trvale
Město Prachatice a o. s. CHANCE IN NATURE - LOCAL
Předpokládaný realizátor:
ACTION GROUP

Předpokládané spolupracující subjekty:
Předpokládaný počet uživatelů služby:
Roční provozní náklady v následujících
letech:
Předpokládané finanční zdroje:
Obec/obce

Poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb a
neziskové organizace nebo fyzické nebo právnické osoby
působící pro seniory
rok 2012
rok 2013
rok 2014
40
40
40
rok 2012
rok 2013
rok 2014
15.000
15.000
15.000
rok 2012
rok 2013
rok 2014
15.000
15.000
15.000
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MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem:
Zdůvodnění investic:
Výstup:

Poznámka:

0
0

0
0

0
0

rok 2012
rok 2013
rok 2014
0
0
0
Není relevantní
Informovanost samospráv napomůže ke zvýšení
povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních
službách.
Informovanost samospráv lze provádět hned několika
způsoby:
 internet a webové stránky,
 monitoring,
 elektronický občasník,
 pravidelná setkávání,
 dny otevřených dveří,
 pozvánky na akce poskytovatelů sociálních
služeb, apod.

6.1 OPATŘENÍ: UDRŽITELNOST PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Město Prachatice a obce ORP Prachatice prostřednictvím o. s. Chance in Nature jsou zapojeni
dlouhodobě do procesu komunitního plánování, které vede k lepší informovanosti občanů, ke
koordinaci služeb, reagování na změny v sociálním systému, vyhledávání dalších finančních zdrojů.
Spolupracují na základě vzniklých pracovních skupin, které jsou doplňovány, vč. řídícího týmu,
vzdělávány a to přináší hladký průběh celého procesu. Udržení procesu se daří i z důvodů stále
většího zapojování veřejnosti a informování samospráv jednotlivých obcí, spolupráci jednotlivých
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Pro udržitelnost procesu je důležitý pravidelný
monitoring, informování a propojování strategických dokumentů (Strategické plány města a obcí,
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje – zapojením se do PS kraje). Výstupy
udržitelnosti procesu by měly být aktivity spojení s aktualizacemi jak samotného plánu, tak katalogu
služeb).
AKTIVITY:
6.1.1 Udržení procesu komunitního plánování
6.1.2 Aktualizace komunitního plánu
6.1.3 Aktualizace Katalogu (databáze) poskytovatelů sociálních služeb
6.1.1

AKTIVITA: Udržení procesu komunitního plánování
Aktivita je zaměřena zejména na monitoring, informační
aktivity
a vzdělávací aktivity prostřednictvím
pokračování činnost řídící skupiny a pracovních skupin v
rámci procesu komunitního plánování ORP Prachatice a
na zajišťování. Řídící skupina, popř. pracovní skupiny
Charakteristika aktivity
budou pracovat s intenzitou dle potřeby a dle
zajištěných finančních prostředků pro jejich činnost tak,
aby alespoň 1x ročně proběhlo zhodnocení naplňování
plánu, vzdělávání během tří let (další opatření) a
dostatečné informovanosti (další opaření).
Časový harmonogram:
trvale
Občanské sdružení Chance in Nature – LAG, Město
Předpokládaný realizátor
Prachatice
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Předpokládané spolupracující subjekty
Výstup
Poznámka
6.1.2

Město Prachatice, Obce ORP Prachatice, poskytovatelé
sociálních služeb, CPK JK
Vyhledávání finančních zdrojů na KPSS

AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu
Město Prachatice, některé obce ORP Prachatice
intenzivněji, jiné obce se zabývající rozvojem sociálních
služeb a mají zájem zajišťovat i samotnou aktualizaci
komunitního plánu sociálních služeb.
Aktivita znamená jedenkrát za rok zpracovat průběžnou
monitorovací zprávu o plnění KPSS ORP Prachatice,
jednotlivých výstupů – aktivit, prostřednictvím řídícího
Charakteristika aktivity
výboru, PS při setkání.
1x za 3 roky pak vytvořit opětovné analýzy, strukturu
priorit, opatření a aktivit na další období (minimálně
tříleté). Nutné zohlednit změny v systému, změny
v sociálních službách, poskytovatelích, změny systému a
podobně.

Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor
Předpokládané spolupracující subjekty

uživatelé služby

Výstup
Poznámka

Průběžné sledování jednotlivých aktivit, aktualizace
celého katalogu od roku 2014(dle potřeby)
Město Prachatice a Chance in Nature, o. s.
Obce ORP Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb,
Jihočeský kraj, MPSV,
rok 2012
rok 2013
rok 2014
zadavatelé,
zadavatelé,
zadavatelé,
uživatelé,
uživatelé,
uživatelé,
poskytovatelé
poskytovatelé
poskytovatelé
sociálních služeb a sociálních
sociálních
veřejnost
služeb a
služeb a
veřejnost
veřejnost
Přehled plnění vždy po roce jednotlivých aktivit,
aktualizace KPSS ke konci roku 2014
Vyhledávání grantů na udržení a aktualizaci procesu

6.1.3

AKTIVITA: Aktualizace Katalogu (databáze) poskytovatelů sociálních služeb
Aktivita je zaměřena na pravidelné roční aktualizaci,
zjednodušení a aktuálnímu přehledu poskytovatelů
sociálních služeb prostřednictvím pracovních skupin,
Charakteristika aktivity
partnerů a zveřejňování informací prostřednictvím www
stránek a místních bulletinů, kabelové televize a
jednotlivých obcí.
Časový harmonogram:
trvale
Občanské sdružení Chance in Nature – LAG,
Předpokládaný realizátor
Město Prachatice
Obce ORP Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb,
Předpokládané spolupracující subjekty
CPKP JK
Předpokládaný počet uživatelů služby
rok 2012
rok 2013
rok 2014
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Roční provozní náklady na službu v roce
2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů)
Předpokládané finanční zdroje
Obec/obce
MPSV
Ostatní zdroje
Investice celkem
Zdůvodnění investic
Výstup
Poznámka

Obyvatelé obcí
Obyvatelé obcí
Obyvatelé obcí
ORP Prachatice a
ORP Prachatice
ORP Prachatice
návštěvníci www
a návštěvníci
a návštěvníci
stránek
www stránek
www stránek
Výstup, bude podpořen z prostředků Města Prachatice,
ESF a dalších projektů, které budou realizovány v letech
KPSS ORP Prachatice
rok 2012
rok 2013
rok 2014
10.000
10.000
10.000
120.000
10.000
10.000
rok 2012

rok 2014
0
Dotisk katalogů 2012, aktualizace 2013 a 2014
Hledání nových způsobů aktualizace katalogu (např.
vydání Katalogu ve zvukové podobě
0

rok 2013

0
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