
 

 

 

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Vimperk 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006525 

 

 

 

 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

ORP Vimperk 

 

na období 2020 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno usnesením Zastupitelstva Města Vimperk ze dne …… 

 

 

 



 

 

OBSAH 

Úvod ........................................................................................................................................................ 3 

1 Komunitní plánování ....................................................................................................................... 3 

1.1 Základní informace o projektu ................................................................................................ 4 

1.2 Organizační struktura komunitního plánování ........................................................................ 4 

1.3 Klíčové aktivity projektu .......................................................................................................... 8 

1.3.1 Zajištění a koordinace procesu plánování ....................................................................... 8 

1.3.2 Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 

akčního plánu. ................................................................................................................................. 8 

1.3.3 Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb/ akčního plánu. ................... 9 

1.3.4 Informování a zapojování účastníků procesu plánování. ................................................ 9 

1.3.5 Vzdělávání účastníků procesu plánování ....................................................................... 10 

1.3.6 Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a krajem............................. 10 

2 Analytická část ............................................................................................................................... 11 

2.1 Sociodemografická analýza území ORP Vimperk .................................................................. 11 

2.2 Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území Vimperk ................................................. 14 

2.2.1 Základní přehled poskytovatelů sociálních služeb na území SO ORP VIMPERK ............ 14 

2.2.2 Přehled poskytovaných sociálních služeb na území ORP Vimperk ................................ 15 

2.3 Analýza zadavatelů sociálních služeb .................................................................................... 24 

2.4 Analýza uživatelů sociálních služeb ....................................................................................... 25 

3 Strategická část.............................................................................................................................. 26 

3.1 Vize ........................................................................................................................................ 26 

3.2 Senioři a osoby se zdravotní postižením ............................................................................... 27 

3.3 Osoby v krizi........................................................................................................................... 55 

3.4 Rodiny s dětmi ....................................................................................................................... 71 

3.5 Národností a etnické menšiny ............................................................................................... 77 

3.6 Průřezová témata .................................................................................................................. 81 

 



 

3 
 

 

 

ÚVOD 

Plánování sociálních služeb bylo na území ORP Vimperk naposledy zahájeno v roce 2014. Tento projekt 

se realizoval v roce 2014 - 2015. Jeho hlavním výstupem byl „Komunitní plán sociálních služeb území 

ORP Vimperk na období 2015 - 2018“. V období 2014 – 2015 prostřednictvím odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví při Městském úřadu ve Vimperku navazoval proces komunitního plánování na období 

2015 – 2018, hlavním výstupem byl střednědobý plán sociálních služeb Komunitní plán sociálních 

služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015 – 2018“. V roce 2017 se na 

území ORP Vimperk realizoval krátkodobý proces plánování, který aktualizoval stávající Komunitní plán 

sociálních služeb na období 2015 – 2018. 

V lednu 2018 byl na území správního obvodu ORP Vimperk zahájen projekt Komunitní plán sociálních 

služeb ORP Vimperk. Tento projekt je zaměřen na podporu místního partnerství, informovanost a 

zpracování aktuálních plánů. V rámci projektu byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb  

pro ORP Vimperk na rok 2019.  Hlavním výstupem projektu je střednědobý plán na období 2020 – 2022. 

Vychází z aktuálních potřeb území a zohledňuje dostupné zdroje, které je možné pro udržení a rozvoj 

sociálních a doprovodných služeb v území využít. 

 

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby 

odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů je to otevřený proces zjišťování potřeb 

a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. 

Zkušenosti s praktickým používáním některých principů komunitního plánování existují v České 

republice již nyní. Jedná se především o oblasti: ochrana životního prostředí, tvorba strategických 

rozvojových plánů obcí, preventivní zdravotnické programy, součinnostní programy prevence 

kriminality, atd.  

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je posilovat sociální soudržnost komunity a podporovat 

sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.  
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1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU  
 

Identifikace projektu 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006525 

Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Vimperk 

Realizátor projektu 

Název subjektu: SOS Šumavsko, z.ú. 

IČ: 05660599 

Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

Partneři projektu 

Název subjektu: Město Vimperk 

IČ: 00250805 

Sídlo: Steinbrenerova 6/2, 385 01  Vimperk 

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu: 

• spolupráce na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, popř. tvorbě akčního 

plánu. 

• součinnost při tvorbě analýz, popř. Ostatních metodických dokumentů v podobě poskytování 

informací 

• zastoupení partnera v podobě členů pracovních skupin, řídícího týmu či kulatých stolů 

• součinnost při tvorbě plánu informační kampaně 

• součinnost při komunikaci s cílovými skupinami 

• připomínkování výstupů projektu 

• schválení příslušnými orgány města střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

• šíření finálních výstupů projektu 

1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Realizační tým – složen ze skupiny pracovníků pověřené řízením projektu. Zajišťuje veškerý chod 

projektu, zajišťuje administraci projektu a odborný dohled nad realizací a naplňováním klíčových 

aktivit. 

Řídící tým – činnost řídícího týmu je zajišťovat fungování procesu tvorby AP/SPRSS na území SO ORP 

Vimperk. Řídící tým zejména koordinuje tvorbu SPRSS, projednává a schvaluje a připomínkuje 

dokumenty, schvaluje vize a priority. 
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Pracovní skupiny – činnost pracovních skupin spočívá především ve spolupráci na tvorbě SWOT analýz, 

součinnosti s realizačním týmem při tvorbě strategické a implementační části SPRSS a dalších výstupů 

projektu. 

SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍHO TÝMU 

 

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Jméno Působiště 
Bc. Iva Doulová Vedoucí pracovní skupiny, 

BH-Nemocnice a.s., Vimperk 

Zdeňka Sellnerová 
 

Spolek Slunečnice 

Kateřina Levanská 
 

Domov pro seniory Stachy - Kůsov 

Bc. Jana Hanzlíčková BH-Nemocnice a.s., Vimperk 
 

M. Bumbálková 
 

I MY, o.p.s. 

Ema Bartošová 
 

APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Radka Furišová 
 

Spolek Slunečnice 

Jméno Působiště 

Ing. Jaroslava Martanová starosta, Město Vimperk 

Mgr. Dana Marková ředitelka, OCH Vimperk 

Mgr. Jana Korbelová vedoucí OSVZ, MěÚ Vimperk 

Věra Zwettlerová Svaz tělesně postižených - veřejnost 

Ladislav Gál ředitel, Domov pro seniory Stachy-Kůsov 

Olga Minářová DiS. soc. pracovnice, Domov pro seniory Stachy-Kůsov 

Bc. Jana Hanzlíčková BH-Nemocnice Vimperk, a.s. 

Bc. Iva Doulová BH-Nemocnice Vimperk, a.s.  

Vedoucí pracovní skupiny “Senioři a osoby se zdravotním postižením“ 

Mgr. Dagmar Rückerová ředitelka, ZŠ T. G. Masaryka Vimperk 

Vedoucí pracovní skupiny „Rodiny s dětmi“ 

Romana Stříbrná 
 

Fokus – Písek, z.ú. 
Vedoucí pracovní skupiny „Osoby v krizi“ 

Markéta Skálová Diecézní charita ČB 
Vedoucí pracovní skupiny „Národnostní a etnické menšiny“ 
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Jana Šabršulová 
 

Spolek Slunečnice 

Martin Karas 
 

Sociální pohoda,o.p.s. 

Mgr. Jana Korbelová 
 

vedoucí OSVZ, MěÚ Vimperk 

Ivana Stránská 
 

SONS 

Petra Rychetská 
 

SONS 

Mgr. Pavlína Dobruská 
 

TRIANON – ČECHY, z.s. 

Alexandra Francová  MESADA, z.s., Vimperk 
 

Jaroslava Houzimová Charita Malenice 
 

Dana Marková Oblastní charita Vimperk 
 

 

Pracovní skupina Osoby v krizi  

Jméno Působiště 
Romana Stříbrná 
 

Vedoucí pracovní skupiny 
Fokus – Písek, z.ú. 

Andrea Benešová 
 

Úřad práce Vimperk 

Jana Burianová Probační a mediační služba Prachatice 
 

Romana Karták 
 

Oblastní charita Vimperk 

Nosková Vladislava 
 

Farní charita Prachatice 

Alexandra Francová MESADA, z.s. 
 

Zuzana Surá Fokus – Písek, z.ú. 
 

Jitka Bednarčíková 
 

Úřad práce Vimperk 

Mgr. Jana Korbelová 
 

vedoucí OSVZ, MěÚ Vimperk 

Markéta Skálová Diecézní charita ČB 
 

Eva Špačková PREVENT99 z.ú. 
 

Tomáš Antoňů PREVENT99 z.ú. 
 

Kamil Podzimek PREVENT99 z.ú. 
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Pracovní skupina Rodina s dětmi 

Jméno Působiště 
Mgr. Dagmar Rückerová Vedoucí pracovní skupiny, 

ředitelka, ZŠ T. G. Masaryka Vimperk 

Bc. Romana Karták 
 

OCH Vimperk – Centrum pro rodinu 

Ema Bartošová 
 

Apla Jižní Čechy, z.s. 

M. Bumbálková 
 

I MY, o.p.s. 

Mgr. Jana Korbelová 
 

vedoucí OSVZ, MěÚ Vimperk 

Radka Furišová 
 

Spolek Slunečnice 

Jana Šabršulová 
 

Spolek Slunečnice 

 

Pracovní skupina Národnostní a etnické menšiny 

Jméno Působiště 
Markéta Skálová Vedoucí pracovní skupiny, 

Diecézní charita ČB 

Mgr. Jana Korbelová 
 

vedoucí OSVZ, MěÚ Vimperk 

Mgr. Jitka Bednarčíková Úřad práce Vimperk 
 

Francová Alexandra MESADA, z.s. 
 

Radka Krygarová Centrum na podporu integrace cizinců 
 

Lenka Hanšová Centrum na podporu integrace cizinců 
 

Jana Burianova Probační a mediační služba Prachatice 
 

Eva Špačková PREVENT99 z.ú. 
 

Tomáš Antoňů PREVENT99 z.ú. 
 

Kamil Podzimek PREVENT99 z.ú. 
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1.3 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
 

V době realizace projektu se plnilo několik hlavních aktivit, které se prolínaly a vzájemně na sebe 

navazovaly. 

1.3.1 Zajištění a koordinace procesu plánování 
 

V průběhu přípravné fáze došlo ke shodě (zajištění legitimity), že je potřeba na území SO ORP 

Vimperk střednědobě plánovat. Bylo podepsáno prohlášení o partnerství s ORP Vimperk, které bylo v 

lednu 2017 schváleno Radou města.  

V přípravné fázi projektu byla nastavena organizační struktura celého procesu řízení projektu. 

Zapojeni budou všichni účastníci procesu plánování tak, aby měli možnost se aktivně zapojit do 

samotné tvorby AP/SPRSS 

Výstupy: 

• Schválený Statut a Jednací řád Řídícího týmu 

 • Kritéria kvality KPSS  

• Vytvořené a schválené Jednací řády pracovních skupin  

• Jednání řídícího výboru – prezenční listiny, zápisy  

• Jednání pracovních skupin – prezenční listiny, zápisy  

• Závěrečné vyhodnocení supervize 

 

1.3.2 Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 

akčního plánu.   

 

Na počátku realizace projektu proběhla evaluace implementace stávajícího komunitního plánu 

sociálních služeb na území SO ORP Vimperk a zhodnocení průběhu předchozího plánovacího procesu 

v území. V rámci monitoringu bylo zhodnoceno celkem 8 klíčových oblastí dle kritérií procesu plánování 

nastavených z MPSV. V rámci této KA byly zpracovány potřebné analýzy aktuální situace na území  

SO ORP Vimperk.  
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Výstupy: 

• Monitoring plnění současného plánu rozvoje sociálních služeb a průběhu předchozího plánovacího 

procesu – evaluační/monitorovací zpráva  

• Sociodemografická analýza území  

• Analýza poskytovatelů sociálních  

• Analýza uživatelů sociálních služeb  

• Průzkum mezi zadavateli sociálních služeb  

• Analýza finančních toků 

 

1.3.3 Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb/ akčního plánu.  

 

Výstupem této aktivity je zpracování dokumentů Akční plán rozvoje sociálních služeb  

pro SO ORP Vimperk na rok 2019 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk. 

 

Výstupy:  

• Akční plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019  

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk 

 

1.3.4 Informování a zapojování účastníků procesu plánování.  

 

V rámci této klíčové aktivity proběhla 2x veřejná projednání. Do této aktivity byli zapojeni všichni aktéři 

procesu KPSS (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé a další zainteresované skupiny z řad odborné i 

laické veřejnosti) a to formou účasti na kulatých stolech/workshopech, vzdělávacích akcí, v pracovních 

skupinách, v řídícím týmu a v neposlední řadě i možností připomínkování výstupů projektu. 

Kulaté stoly  

18. 10. 2018 Transformace psychiatrické péče, přednášející: Mgr. Eva Brožová 

17. 1. 2019 Nemotivovaní klienti, přednášející: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 

26. 8. 2019 Změny ve stáří, přednášející: Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 

3. 9. 2019 Hearing Voices, přednášející: Adi Hasanbašić 
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Veřejná projednání 

20.3.2018 – Malenice (Fara Malenice) 

13.11.2019 – Vimperk (MěÚ Vimperk) 

 

Výstupy:  

• Plán informační kampaně  

• Katalog poskytovatelů sociálních služeb – tištěná verze 

 • Veřejná projednání – 2x  

 • Kulaté stoly – 4x 

 

1.3.5 Vzdělávání účastníků procesu plánování 

 

V rámci této aktivity se konal vzdělávací seminář zaměřený na oblast střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb. Byl určený pro aktivní účastníky plánování sociálních služeb v ORP Vimperk (členy 

realizačního týmu, řídícího výboru, případně pracovních skupin), kteří již rozumí principům a postupům 

procesu komunitního plánování a s plánováním sociálních služeb v ORP Vimperk mají praktickou 

zkušenost. 

16.a 18.dubna 2019 - vzdělávací seminář v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních 

8.10.2019 - Společné setkání poskytovatelů sociálních služeb, veřejnosti a zástupců obcí 

 

Výstupy: 

 • vzdělávací seminář 

•  společné setkání 

 

1.3.6 Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a krajem 

 

Cílem této klíčové aktivity je posílení spolupráce mezi obcemi (a dalšímu účastníky procesu 

komunitního plánování) z SO ORP Vimperk a Jihočeským krajem. V rámci této KA se konala v říjnu 2018 

konference, která byla zaměřena na prohloubení spolupráce mezi obcemi, zadavateli a poskytovateli 

sociálních služeb v Jihočeském kraji a Jihočeským krajem.  
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30. 10. 2018 proběhla Konference o sociálních službách  

 Program:   

Plánování sociálních služeb, Mgr. Monika Hanzelyová 

  Nemotivovaní klienti, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 

Nenaplněné ambice zákona o sociálních službách, Mgr. Václav Krása 

Rozvoj sociálních služeb s akcentem na Jihočeský kraj, doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 

 

Výstupy:  

• Konference 

 

2 ANALYTICKÁ ČÁST 
Tato kapitola obsahuje pouze stručné výstupy z analýz a průzkumů. Kompletní materiály jsou dostupné 

v kanceláři SOS Šumavsko, z.ú. Analýzy a výstupy z průzkumů byly postupně zpracovány jako podklady 

pro činnost pracovních skupin. 

2.1 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP VIMPERK 
 

Mapa SO ORP Vimperk 

 

 



 

12 
 

Základní charakteristika obcí v ORP Vimperk k 31. 12. 2017 

Název obce 

Nadmořská 

výška m. n. 

m 

První 

písemná 

zmínka 

Počet 

částí 

obce 

Počet 

ZSJ 

Počet 

Katastrů 

Výměra 

celkem 

v HA 

Zemědělská 

půda v HA 

Z toho 

Nezemědělská 

půda v HA 

Z toho 

Orná  

Trvalý 

travní 

porost 

Lesní 

porost 

Vodní 

plochy 

Jihočeský kraj 

celkem 
x x 1990 x x 1005800 418560 248290 170270 x 

379 

319 
x 

SO ORP Vimperk 

celkem 
x x           

Bohumilice 656 1352 1 1 1 342 196 109 77 146 80 8 

Borová Lada 895 1790 8 8 8 6894 1035 9 1025 5859 5145 41 

Bošice 588 1315 4 6 3 834 489 197 275 345 233 3 

Buk 826 1400 3 4 3 2580 605 133 465 1975 1841 6 

Čkyně 523 1243 7 7 6 2068 1235 607 580 833 566 18 

Horní Vltavice 805 1359 6 7 6 5880 904 5 898 4976 4590 31 

Kubova Huť 960 1728 1 1 1 141 33 1 32 107 72 0 

Kvilda 1062 1345 5 2 2 4519 379 - 379 4139 3778 32 

Lčovice 566 1321 1 2 1 577 288 176 103 288 226 7 

Nicov 896 1296 4 5 4 1377 353 71 281 1024 896 2 

Nové Hutě 1025 1840 1 1 1 2324 498 4 494 1826 1613 5 

Stachy 738 1578 3 15 3 2817 1125 346 751 1693 1425 12 

Strážný (městys) 834 1359 4 8 8 4965 906 1 904 4059 3150 35 

Svatá Máří 765 1352 6 6 4 1271 684 408 259 587 457 7 

Šumavské 

Hoštice 
763 1352 4 4 3 836 544 145 390 292 205 5 

Vacov 732 1352 14 20 12 3521 1659 692 909 1862 1524 22 

Vimperk 694 1264 22 34 16 8004 2591 537 1984 5413 4420 46 

Vrbice 747 1382 1 1 1 228 179 80 95 49 32 1 

Zálezly 565 1370 4 4 2 931 542 236 283 389 297 2 

Zdíkov 732 1318 9 10 8 3191 1437 538 851 1754 1485 17 

Žárovná 725 1394 1 1 1 242 128 33 92 113 89 1 

Zdroj ČSÚ 
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Počet obyvatel, věková struktura obyvatelstva, průměrná věk podíl nezaměstnaných osob 

k 31.12.2017 

Název 

obce 

Počet obyvatel 

Průměrný 

věk 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob celkem 
0 – 14 let 15 – 64 let 65 a více let 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 

Jihočeský 

kraj celkem 
640196 100169 51414 48755 414856 210832 204024 125171 53767 71404 42,5  

SO ORP 

Vimperk 

celkem 

17368 2649 1408 1241 11360 5836 5534 3359 1486 1873 42,6 2,9 

Bohumilice 323 49 28 21 216 112 104 58 21 37 41,2 1,4 

Borová 

Lada 
280 49 23 26 189 97 92 42 25 17 41,3 3,6 

Bošice 328 55 36 19 218 114 104 55 29 26 41,4 1,4 

Buk 288 57 36 21 177 92 85 54 20 34 40,7 3,9 

Čkyně 1582 226 111 115 1049 531 518 307 137 170 42,9 1,3 

Horní 

Vltavice 
363 50 23 27 235 122 113 78 31 47 43,1 3,9 

Kubova 

Huť 
97 10 5 5 66 35 31 21 12 9 44,5 4,7 

Kvilda 136 12 9 3 99 50 49 25 11 14 45,4 5,3 

Lčovice 151 27 13 14 94 49 45 30 14 16 41,2 3,2 

Nicov 85 17 12 5 54 27 27 14 6 8 40,1 1,8 

Nové Hutě 88 10 6 4 60 36 24 18 7 11 45,3 5,1 

Stachy 1138 166 90 76 681 351 330 291 128 163 45,1 2,2 

Strážný 

(městys) 
441 86 49 37 304 161 143 51 21 30 38,1 4,2 

Svatá Máří 579 86 52 34 400 206 194 93 46 47 41,9 2,7 

Šumavské 

Hoštice 
415 73 48 25 266 138 128 76 33 43 40,7 3,0 

Vacov 1466 234 137 97 893 468 425 339 164 175 44,3 2,3 

Vimperk 7383 1106 569 537 4927 2496 2431 1350 577 773 42,2 3,3 

Vrbice 67 11 7 4 39 17 22 17 7 10 43,2 2,4 

Zálezly 308 41 22 19 200 100 100 67 31 36 45,2 1,5 

Zdíkov 1731 265 123 142 1111 582 529 355 157 198 43,4 2,8 

Žárovná 119 19 9 10 82 42 40 18 9 9 40,8 6,0 

Zdroj ČSÚ 
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2.2 ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ VIMPERK 

2.2.1 Základní přehled poskytovatelů sociálních služeb na území SO ORP VIMPERK 

 

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění 

dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Poskytovatelem sociální 

služby nejsou rodinní příslušníci či asistenti sociální péče, kteří pečují o své blízké či jiné osoby v 

domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován 

jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma nebo 

ubytovna). 

 

 

NÁZEV POSKYTOVATELE TYP IČO ADRESA SÍDLA 

APLA Jižní Čechy, z.ú.  

Právnická osoba 
ČR 28552288   Farského 887/17, Tábor, 390 02 Tábor 2 

Arpida, centrum pro 
rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, 
z.ú. 

Právnická osoba 
ČR 65053079   

U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 
České Budějovice 11  

BH - Nemocnice Vimperk 
a. s. 

Právnická osoba 
ČR 29015839  Pivovarská 158/26, Vimperk II, 385 01 Vimperk 

Centra na podporu 
integrace cizinců pro 
Jihočeský kraj 

právnická osoba 
ČR 60498021 

Kněžskodvorská 2296/8A 
370 04 České Budějovice 

Diecézní charita České 
Budějovice 

Evidované 
církevní 
právnické osoby 45018316 Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice 

Domov pro seniory 
Stachy - Kůsov  

Právnická osoba 
ČR 00477095  Kůsov 1, 384 73 Stachy 

Farní charita Prachatice 
Právnická osoba 
ČR 62529919 Vodňanská 375, Prachatice II, 383 01 Prachatice 

FOKUS- Písek, z.ú. 
Právnická osoba 
ČR 26538776   

Kollárova 485/13, Budějovické Předměstí, 397 01 
Písek 1 

Hospic sv. Jana N. 
Neumanna, o.p.s.  

Právnická osoba 
ČR 70853517   Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice 

Charita Malenice 
Právnická osoba 
ČR 73633453  

Archiváře Teplého 102, Malenice, 387 06 
Malenice nad Volyňkou 

I MY, o.p.s.  

Právnická osoba 
ČR 70812187   

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II, 392 01 
Soběslav 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1556626406952_11&706f=fee6eedaf735d5ba
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1554909356837_2&706f=1cfbc4e8198fdbcd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1554909356837_2&706f=1cfbc4e8198fdbcd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1556544848186_7&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1556544848186_7&706f=6a6cf385a58a253e
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1556626745727_12&706f=140417fe9a4e3cec
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2.2.2 Přehled poskytovaných sociálních služeb na území ORP Vimperk 

 

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění 

dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Sociální služby jsou 

poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality 

a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, 

KreBul, o.p.s. 
Právnická osoba 
ČR 28553268 Nad Stadiónem 199, Vimperk II, 385 01 Vimperk 

Krizové centrum pro děti 
a rodinu v Jihočeském 
kraji, z.ú. 

právnická osoba 
ČR 26641283 

Jiráskovo nábřeží 1549/10, 370 01 České 
Budějovice 

MESADA, z. s.  
Právnická osoba 
ČR 26587955   1. máje 74, Vimperk II, 385 01 Vimperk 

Oblastní charita Vimperk 
Právnická osoba 
ČR 41881133 Krátká 125/18, Vimperk II, 385 01 Vimperk 

Portus Prachatice, o.p.s. 
právnická osoba 
ČR 63913381 Velké nám. 14, 383 01 Prachatice 

PREVENT 99 z.ú.  

Právnická osoba 
ČR 69100641  

Nová 2026/14, České Budějovice 3, 370 01 České 
Budějovice 1  

Probační a mediační 
služba Prachatice 

právnická osoba 
ČR 70888060 Hradební 435, 383 01 Prachatice 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.  

Právnická osoba 
ČR 44990901   Česká 195/20, 370 01 České Budějovice 1 

SENIOR HAUS VACOV 
s.r.o. 

Právnická osoba 
ČR 5890900 Vlkonice 51, 384 86 Vacov 

Sociální pohoda, o.p.s.  
Právnická osoba 
ČR 26097982   Javorník 74, Vacov, 384 73 Stachy 

SOS Šumavsko z.s. 
právnická osoba 
ČR 5660599 Archiváře Teplého 102, 38706 Malenice 

SOSN ČR, z.s. 
právnická osoba 
ČR 65399447 Krakovská 21, 110 00 Praha  

Spolek Slunečnice 
Právnická osoba 
ČR 3467554 1. máje 74, Vimperk II, 385 01 Vimperk 

Středisko rané péče 
SPRP, pobočka České 
Budějovice  

Právnická osoba 
ČR 75094975   

Čechova 164/1, České Budějovice 6, 370 01 České 
Budějovice 1 

STŘEP, z.s. 
Právnická osoba 
ČR 70877947   U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice 1 

Tyflokabinet České 
Budějovice, o.p.s.  

Právnická osoba 
ČR 26026848   

(Roudenská 485/18, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice 1 

Základní škola a Mateřská 
škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka 
o.p.s.  

Právnická osoba 
ČR 28090080   Helsinská 2731, Tábor, 390 05 Tábor 5 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1556545647768_10&706f=78230982e5c568cd
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1556628328864_32&706f=656c231fd8cf48e4
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lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" 

společnosti. 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, 

ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí 

informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při 

prosazování práv a zájmů. 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání základních životních 

potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při 

zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., 

o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007, obsah je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé. 

 

Na území ORP Vimperk jsou poskytovány dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách tyto sociální 

služby: 

§ 37 Odborné sociální poradenství  

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 

skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 

poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí 

a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s 

osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) sociálně terapeutické činnosti, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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§ 40 Pečovatelská služba 

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v 

domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

§ 44 Odlehčovací služby 

(1) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které 

je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě 

nezbytný odpočinek. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
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§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

(1) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

(3) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní 

vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. 

Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, 

holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní 

sociální podpoře. 

(4) V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova, výchovná 

opatření nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů). Pro výkon ústavní výchovy 

nebo předběžného opatření v domovech pro osoby se zdravotním postižením platí s ohledem na 

specifické potřeby osob se zdravotním postižením přiměřeně ustanovení zákona o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. 

a) právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, 

b) právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo přerušit návštěvu 

osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být přítomen při otevření listovní nebo 

balíkové zásilky dítětem, převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost 

nebo předměty ohrožující výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte, povolit dětem starším 15 let 

cestovat do místa pobytu bez dozoru a zastoupit dítě v běžných záležitostech, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3011303
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c) povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, dát příslušnému 

soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, podat soudu podnět na 

prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, podávat informace o dítěti zákonným 

zástupcům nebo opatrovníkovi a orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, projednat 

předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci nebo s opatrovníkem dítěte, nehrozí-li 

nebezpečí z prodlení, informovat o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v doprovodu osob odpovědných za 

výchovu, 

d) nároku na kapesné a jeho výši. 

 

 

§ 49 Domovy pro seniory 

1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

(1) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již 

nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez 

pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče 
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 do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb 

 v zařízeních sociálních služeb. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

§ 54 Raná péče 

(1) Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a 

rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 

nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s 

ohledem na jeho specifické potřeby. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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§ 56 Tlumočnické služby 

(1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami 

komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s 

okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

§ 60 Krizová pomoc 

(1) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná 

osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 

nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové 

sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 

ohrožení jeho vývoje. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 
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d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

(1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v 

důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) sociálně terapeutické činnosti, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

§ 67 Sociálně terapeutické dílny 

(1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na  

otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 

sociálnímu začlenění, 

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

 

§ 69 Terénní programy 

(1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 

návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a 

minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. 
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(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

§ 70 Sociální rehabilitace 

(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 

posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 

alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 

rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb 

poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 

(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto 

základní činnosti: 

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 

sociálnímu začlenění, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
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Graf č.1 přehled sociálních služeb poskytovaných na území SO ORP Vimperk 

 

 

 

2.3 ANALÝZA ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Analýza zadavatelů sociálních služeb byla provedena formou průzkumu mezi obcemi SO ORP Vimperk 

v rámci procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb. Podkladem pro šetření byl dotazník, 

který byl odsouhlasen řídícím týmem procesu plánování sociálních služeb na Vimpersku.  Dotazník se 

vyplňoval se všemi obcemi formou osobního setkání či telefonických rozhovorů, skládá se z 8 otázek, 

kde v poslední otázce měli respondenti místo pro své náměty a připomínky. 

 

Cílem tohoto zjišťování bylo:  

•  zjistit povědomí zástupů obcí o problematice sociálních služeb,  

•  zjistit, jaké sociální služby jsou v obcích zajištěny a které služby naopak chybějí nebo jsou   hůře 

dostupné  

•  povzbudit zájem o tuto problematiku a informovat o procesu plánování.  

 

 



 

25 
 

2.4 ANALÝZA UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Metody a zapojení uživatelů do průzkumu 

Analýza uživatelů si klade za cíl zmapovat postřehy, zájmy, představy o sociálních službách podle 

jednotlivých cílových skupin. Dalším cílem je zprostředkovat možné náměty k diskusi a zamyšlení při 

setkávání pracovních skupin v následné plánovací části komunitního plánování sociálních služeb. 

Definice cílových skupin byla nastavena na začátku procesu plánování sociálních služeb, který na SO 

ORP Vimperk probíhá a v jehož rámci byli všichni možní uživatelé sociálních služeb rozvrženi do čtyřech 

skupin. Jejich problematikou se zabývají pracovní skupiny, které byly v tomto procesu zformovány. 

 

Analýza uživatelů sociálních služeb byla provedena formou řízených rozhovorů nebo dotazníkem pro 

veřejnost.  

 

 

Dotazníky pro veřejnost 

Na základě jednání řídícího týmu a pracovních skupin komunitního plánování se rozhodlo o vydání 

dotazníků pro širokou veřejnost. Dotazník byl vložen jako samostatná příloha Vimperských novin, který 

vyšel v srpnu 2018. Sběrná místa těchto dotazníků byla určena řídícím týmem na území Vimperk. 

Návratnost ovšem byla nulová. Celkem se vrátili 2 dotazníky z nichž jeden sociální službu nevyužíval a 

druhý nebyl zcela vyplněn. 

 

 

Dotazníky formou řízených rozhovorů 

Členové pracovních skupin komunitního plánování vyplnili formou řízených rozhovorů s uživateli 

sociálních služeb dotazníky, které byli rozděleny do čtyř oblastí dle pracovních skupin, které na území 

Vimperk působí.  Organizace vedoucích pracovních skupin posbírala podklady pro analýzu uživatelů 

sociálních služeb na území ORP Vimperk. Výsledky analýz byli podkladem pro jednání pracovních 

skupin. Na jednáních se dospělo k závěru, že dotazníky formou řízených rozhovorů nemusí mít vždy 

zcela vypovídající hodnotu ohledně otázek jako je spokojenost, nedostatků sociálních služeb atd.  
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3 STRATEGICKÁ ČÁST 
 

3.1  VIZE 
 

„CHCEME BÝT DOSTUPNÝ VŠEM, OTEVŘENÍ PŘÍLEŽITOSTEM, HÁJIT PRÁVA POTŘEBNÝCH, ZAJISTIT 

KVALITNÍ PÉČI V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ROVNOCENNÝM SPOJENCEM MEZI SOCIÁLNÍ A 

ZDRAVNOTNÍ PÉČÍ“ 
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3.2  SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 

Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového věku). 

Osobami se zdravotním postižením se rozumí osoby s tělesným postižením (pohybové problémy), 

osoby postižené civilizačními chorobami, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby se zrakovým postižením a osoby sluchově postižené (neslyšící a nedoslýchaví). 

Vymezení cílové skupiny: 

• Senioři 

• Rodinní příslušníci 

• Vrstevníci a přátelé 

• Osoby a děti se zdravotním postižením 

• Mentálně postižení (s poruchou autistického spektra) 

• Kombinované postižení 

• Osoby a děti s duševním onemocněním 

• Tělesně postižení 

• Smyslově postižení (nevidomí, neslyšící) 

• Osoby s chronickým onemocněním 
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SWOT ANALÝZA 
 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní a zodpovědní sociální pracovníci 

Kvalitní aktivizace 

Pěkné prostředí zařízení 

Dobrá komunikace s Okresní správou 

sociálního zabezpečení (OSSZ) 

Podpora ze strany města 

Málo míst v domovech seniorů 

Bezbariérovost, výtahy, parkovací 

prostory 

Rekonstrukce prostor (nevyhovující 

prostory) 

Park a zeleň 

Nedostatek personálu, nedostatek 

finančních prostředků pro personál 

v nekrajských zařízení 

Administrativní zátěž 

Nedostatečná informovanost o 

poskytovatelích soc. služeb  

Nedostatečně vzdělaný personál   

Klienti bez příjmů a na dávkách hmotné 

nouzi 

Neúplnost služeb pro rodiny s dítětem se 

zdrav. postižením 

Nedostupnost služeb pro nedoslýchavé a 

neslyšící v ORP 

Nízké povědomí veřejnosti 

Malá informovanost o dávkách pro osoby 

se zdravotním postižením a seniory 

Příležitosti Ohrožení 
 

Zvýšení příspěvku na péči (PNP) v domácí 

péči  

- paragraf OČR až na 3 měsíce 

- příspěvek na péči 

Využívání dobrovolníků. 
Rozšířit pečovatelskou službu do dalších 
obcí dle potřebnosti. 
Začleňování seniorů a zdravotně 
postižených do společnosti. 
Možnost využití všech sociálních služeb na 

území ORP Vimperk 

Nedostatek personálu 
Nízké hodnocení personálu 
Nedostatek financí 
Čím dál větší administrativní zátěž 
Konec programových dotací EU 
Nevyužití PNP na sociální služby 

Špatná spolupráce a komunikace mezi 

sociální a zdravotní službou 

Nezájem obcí 
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Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb 

A.1.1. – Podpora pobytových služeb 

A.1.2. -  Podpora pečovatelských služeb 

A.1.3. -  Podpora sociální rehabilitace 

A.1.4. – Podpora sociálně terapeutických dílen 

A.1.5. – Podpora služby raná péče 

A.1.6. -  Podpora sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

A.1.7. – Podpora odlehčovací služby 

A.1.8. – Podpora tlumočnické služby 

 

Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb 

A.2.1. – Rozvoj pečovatelské služby 

A.2.2. – Rozvoj osobní asistence 

A.2.3. – Rozvoj služby denní stacionář pro osoby se ZP 

 

Priorita 3 – Doprovodné aktivity 

A.3.1. – Podpora pečujících osob 

A.3.2. – Poradenství pro osoby se zrakovým postižením 

A.3.3. – Aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením 

A.3.4. – Podpora doprovodné služby Taxi pro seniory 
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PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

 

Číslo a název opatření: A.1.1. – Podpora pobytových služeb 

Z jaké priority vychází: 

 

PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných pobytových 

zařízení ze strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk 

a Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

A.1.1.1. – podpora Domova pro seniory Stachy – Kůsov 

A.1.1.2. – Podpora Domu klidného stáří Pravětín 

A.1.1.3. – Podpora sociálních lůžek při zdravotnickém zařízení  

                 § 52 zákona č. 108/2006 Sb. 

A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním 

postižením  

A.1.1.5. - Domov pro seniory BH-Nemocnice Vimperk a.s.             

 

Název aktivity: 
 

A.1.1.1. – Podpora Domova pro seniory Stachy- Kůsov 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně 
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu (informace v Analýze 
poskytovatelů sociálních služeb). 
 
 

Časový harmonogram: Služba poskytována nepřetržitě 24 hodin denně 

Realizátor: Domov pro seniory  
Stachy - Kůsov 

Spolupracující subjekty: Krajský úřad, MěÚ Vimperk, zdravotnická zařízení jihočeského kraje 

Cílová skupina  Senioři od 50 let věku 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita  
 

135 140 145 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

55 300 000 56 840 000 58 500 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

20 000 000 
   

20 740 000 21 500 000 

Jihočeský kraj 4 200 000 4 200 000 4 200 200 
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obec/obce    

příjmy od klientů 26 700 000 27 500 000 28 400 000 

ostatní 4 400 000 4 400 000 4 400 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Název aktivity: 
 

A.1.1.2 - Podpora Domu klidného stáří Pravětín 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně 
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu senioři a osoby se 
zdravotním postižením (popis je uveden v Analýze poskytovatelů SS). 
 
 

Časový harmonogram:  

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující subjekty:  

Cílová skupina  Senioři 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita  
 

36 36 36 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

26 000 000 26 500 000 27 000 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

7 200 000 7 700 000 8 200 000 

Jihočeský kraj 500 000 500 000 500 000 

obec/obce    

příjmy od klientů 9 800 000 9 800 000 9 800 000 

ostatní 8 500 000 8 500 000 8 500 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Název aktivity: 
 

A 1.1.3. Podpora sociálních lůžek při zdravotnickém zařízení dle § 52 
zákona č. 108/2006 Sb. 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytové služby včetně poskytovaných 
sociálních služeb pro cílovou skupinu osob, které se neobejdou bez 
pomoci další osoby do doby, než je jim zajištěna trvalá pomoc. 
 
 

Časový harmonogram: Nepřetržitě 

Realizátor: BH-Nemocnice Vimperk a.s. 

Spolupracující subjekty: Nemocnice, domovy seniorů, DOZP, domovy se zvláštním režimem, 
chráněné bydlení, pečovatelské služby 

Cílová skupina  Dospělé osoby starší 19-ti let, osoby s chronickým onemocněním 
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Osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením 
Osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením 
Osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením 
Osoby, které potřebují částečnou nebo úplnou podporu jiné osoby při 
zajištění základních životních potřeb 
Senioři 

 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita  
 

22 22 22 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

13 800 000 15 200 000 16 600 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

2 950 000 3 200 000 3 500 000 

Jihočeský kraj 500 000 500 000 500 000 

obec/obce    

příjmy od klientů 5 700 000 6 200 000 6 700 000 

ostatní 4 650 000 5 300 000 5 900 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Název aktivity: 
 

A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním 
                 postižením 
A.1.1.4.1. – Podpora domova pro osoby se zdravotním postižením 
Sociální pohoda,  o.p.s. 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně 
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu (popis služby je uveden 
v Analýze poskytovatelů SS). 
 

Časový harmonogram: nepřetržitě 

Realizátor: Sociální pohoda, o.p.s. 

Spolupracující subjekty:  

Cílová skupina  Osoby s mentálním postižením 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita  
 

82 82 82 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

   

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj    

obec/obce    

příjmy od klientů    

ostatní    
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Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Název aktivity: 
 

A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním 
                 postižením 
A.1.1.4.2. – Podpora domova pro osoby se zdravotním postižením 
BH-Nemocnice Vimperk, a.s. 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytové služby včetně poskytovaných 
sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s chronickým 
onemocněním a osoby se zdravotním postižením. 
 
 

Časový harmonogram: nepřetržitě 

Realizátor: BH-Nemocnice Vimperk a.s. 

Spolupracující subjekty: Městské úřady, nemocnice, JčK,  

Cílová skupina   „Osoby s kombinovaným postižením“  
Sociální služba je určena osobám s kombinovaným postižením, u 
nichž není vyloučena krizová sociální situace, u kterých hrozí sociální 
vyloučení pro dosavadní životní návyky nebo způsob života, který by 
vedl ke konfliktu se společností, a které zejména pro svůj zdravotní 
stav a nesoběstačnost potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. 
Sociální služba je určena osobám od 27 - 64 let,  
„Osoby s chronickým onemocněním“ 
„Osoby se zdravotním postižením“ 
Sociální služba je určena osobám od 18 let, které potřebují při 
zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné osoby 
 

 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita  
 

30 30 30 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

17 000 000 18 700 000 20 600 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

5 650 000 6 200 000 6 800 000 

Jihočeský kraj 500 000  500 000 500 000 

obec/obce    

příjmy od klientů 7 600 000 7 950 000 8 300 000 

ostatní 3 250 000 4 050 000 5 000 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    
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Název aktivity: 
 

A.1.1.5. - Domov pro seniory BH-Nemocnice Vimperk a.s. 

Charakteristika aktivity: Aktivita je určena pro osoby nad 65 let, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu, a jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 
 

Časový harmonogram: nepřetržitě 

Realizátor: BH-Nemocnice Vimperk a.s. 

Spolupracující subjekty: Nemocnice, městské úřady, 

Cílová skupina  Senioři, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené věkem a 
neuspokojivým zdravotním stavem, potřebují částečnou nebo úplnou 
podporu jiné osoby při zajištění základních životních potřeb. 
Sociální služba je určena osobám od 65 let.  

 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita  
 

23 23 23 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

13 800 000 15 200 000 16 700 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

3 700 000 4 100 000 4 500 000 

Jihočeský kraj 500 000 500 000 500 000 

obec/obce    

příjmy od klientů 5 700 000 6 200 000 6 700 000 

ostatní 3 900 000 4 400 000 5 000 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

 

 
Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.2. – Podpora pečovatelských služeb 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných pečovatelských 
služeb ze strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a 
Jihočeského kraje. 
 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.1.2.1. – Podpora Pečovatelské služby – Oblastní charita 
Vimperk 
A.1.2.2. – Podpora Pečovatelské služby – Charita Malenice 
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Název aktivity: 
 

A.1.2.1. – Podpora Pečovatelské služby– Oblastní charita Vimperk 
 

Charakteristika aktivity: Cílem je zachování a podpora pečovatelské služby. Služba je 
poskytována v domácnostech uživatelů ve Vimperku, Čkyni, 
Bohumilicích, Zálezlech, v Radhosticích, ve Staších, Zdíkově, Nicově, 
Vacově, Svaté Maří, v Šumavských Hošticích, v Buku, v Žárovné a 
příslušných spádových obcích. 
 
Jedná se o terénní službu 

Časový harmonogram:  

Realizátor:  

Spolupracující subjekty: obce ORP Vimperk 

Cílová skupina   

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

9,3 9,3 9,3 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

7 800 000 7 800 000 7 800 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

3 350 000 3 350 000 3 350 000 

Jihočeský kraj 200 000 200 000 200 000 

obec/obce 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

příjmy od klientů 3 250 000 3 250 000 3 250 000 

ostatní    

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Název aktivity: 
 

A.1.2.2. - Pečovatelská služba Charity Malenice 

Charakteristika aktivity: Poskytujeme terénní pečovatelské služby nejen v Malenicích, ale i 
v okolních obcích ve vzdálenosti do 15 km. Zajišťujeme péči v domácím 
prostředí uživatelů, především základní činnosti – pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti. Dále pak 
zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím - doprovod 
k lékaři, na úřady apod. Vzhledem k nedostatečné dostupnosti těchto 
institucí autobusovou či vlakovou dopravou v naší oblasti, zajistíme 
v rámci fakultativních činností i dovoz uživatele. Další fakultativní služby 
- dohled nad dospělou osobou v domácnosti, při pobytu venku, úklid a 
údržba pořádku kolem domu (např. odklizení sněhu, listí - v rozsahu 
nutném pro bezpečný pohyb uživatele). Služby jsou poskytovány 
v pracovní dny od 7. 30 do 16.00 (po domluvně ve výjimečných 
případech i v jiném časovém rozsahu).  
Celková předpokládaná kapacita služby je 40 uživatelů. 
 
Jedná se o terénní službu. 
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Časový harmonogram: Trvale 

Realizátor: Charita Malenice 

Spolupracující subjekty: Obec Malenice, Obec Čkyně a další obecní úřady příslušných obcí, 
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, lékaři, úřady práce 
apod. KIS Malenice, SPOMAL -  divadelní spolek Malenice, ZŠ a MŠ 
Malenice. 

Cílová skupina   

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

0,2 0,2 0,2 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

159 000 120 000 130 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

77 000 85 000 89 000 

Jihočeský kraj 17 500 18 000 20 000 

obec/obce 0 0 0 

příjmy od klientů 14 500 16 000 20 000 

ostatní 50 000 1 000 1 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

50 000   

Zdůvodnění investic Nákup auta pro dopravu pečovatelek k uživatelům 

Výstupy: Auto   

 

Číslo a název opatření: A.1.3. – Podpora sociální rehabilitace 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 – PODPORA  SYSTÉMU  POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze 
strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a 
Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.1.3.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace v organizaci 
MESADA, z.s. 
A.1.3.2. - realizace sociální služby - SOCIÁLNÍ REHABILITACE –  
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

 

Název aktivity: 
 

A.1.3.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace v organizaci 
MESADA, z. s. 

Charakteristika aktivity: Posláním terénní sociální služby sociální rehabilitace je usilovat o 
začlenění dospělých osob se zdravotním postižením a chronickým 
onemocněním do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby 
mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez 
znevýhodnění. Služba je určena lidem se zdravotním postižením a 
chronickým onemocněním ve věku 16 - 64 let, kteří nemohou žít 
způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, 
protože jim k tomu chybějí potřebné dovednosti, a to nejméně v jedné 
z těchto oblastí: vedení domácnosti a péče o její členy, pracovních 
návyků a kompetencí, chování ve společenských situacích, využívání 
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prostředků hromadné dopravy, trávení volného času podle svých 
představ a zájmů, vyřizování úředních záležitosti týkajících se jeho 
osoby, kontakt s blízkými osobami (například s kamarády, přáteli, 
sousedy). 
Cíle služby: 
1. Uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez 
znevýhodnění. 
To znamená, že: 
a) vede svou domácnost a pečuje o její členy, 
b) má dostatečné pracovní návyky, které mu umožňují zapojení do 
běžného života společnosti s ohledem na jeho zdravotní postižení, 
c) ví, jak se chovat v různých společenských situacích a tyto vědomosti 
uplatňuje v praxi, 
d) využívá prostředky hromadné dopravy, 
e) tráví volný čas podle svých představ a zájmů, 
f) vyřizuje úřední záležitosti týkající se jeho osoby, 
g) je v kontaktu s blízkými osobami (například s kamarády, přáteli, 
sousedy). 
2. Zvýší si úroveň dovedností k tomu potřebných. 
Sociální rehabilitace je provozována převážně v okrese Prachatice, 80% 
uživatelů je z vimperského regionu. 
Služba je poskytována v rozsahu 15 hodin týdně sociálními pracovníky 
celkem na 0,42 úvazku, průměrně pro 7 uživatelů ročně. 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 

Realizátor: MESADA, z. s. 

Spolupracující subjekty: Sociální odbor MěÚ ve Vimperku, OSSZ, kontaktní pracoviště ÚP, 
poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina  Osoby se zdravotním postižením 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
plánované úvazky  

0,42 0,42 0,42 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

412 000 436 720 462 920 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

342 000 362 520 384 270 

Jihočeský kraj 45 000 47 700 50 560 

obec/obce 25 000 26 500 28 090 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy: Zajištění kapacity služby v okrese Prachatice, především na Vimpersku, 
0,42 úvazky pracovníků v přímé péči pro cílovou skupinu převážně 
osoby se zdravotním postižením v letech 2020 - 2022. 
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Název aktivity: 
 

A.1.3.2. - realizace sociální služby - SOCIÁLNÍ REHABILITACE - 
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: v rámci zákona o soc. službách v platném znění  
terénní forma služby 

Časový harmonogram: dle oprávněného požadavku uživatelů  

Realizátor: Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

Spolupracující subjekty: --- 

Cílová skupina  Věková hranice osob je od 7 let. 
Hlavní cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým postižením 
(osoby s omezením zrakových funkcí bez dostatečně kompenzace). 
 
Další cílové skupiny: 
• osoby s kombinovaným postižením 
(osoby s omezením zrakových funkcí bez dostatečné kompenzace a 
dalším znevýhodněním, které přímo se zrakovými funkcemi nesouvisí, 
ale prohlubuje ho) 
 
• osoby se zdravotním postižením 
(osoby se zdravotním znevýhodněním, jehož následkem se mohou 
tyto osoby ocitnout v nepříznivé sociální situaci, zejména jsou závislí 
na pomoci jiné osoby) 
 
• osoby s jiným zdravotním postižením 
(osoby se specifickým znevýhodněním daným zdravotním stavem, 
který v interakci s přirozeným sociálním prostředím brání účinnému 
zapojení do společnosti) 
 
• senioři 
osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu post-produktivního věku, 
zejména s omezením zrakových funkcí) 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

0,1   0,1 0,1 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

20 000 20 000 20 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

20 000 20 000 20 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce 0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy: uspokojený 
uživatel 

uspokojený uživatel uspokojený uživatel 
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Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 -  PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze 
strany Města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a 
Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

 
A.1.4.1. – Podpora sociálně terapeutických dílen ve Vimperku – 
Spolek Slunečnice 

 

Název aktivity: 
 

A.1.4.1. – Podpora sociálně terapeutických dílen ve Vimperku – Spolek 
Slunečnice 

Charakteristika aktivity: Cílem poskytované sociální služby je zabránit osobám se sníženou 
soběstačností sociálnímu vyloučení a umožnit jim začlenit se do 
společnosti a prostřednictvím nabytých pracovních a sociálních 
dovedností získat pocit užitečnosti a plnohodnotného života.  

Sociální služba je poskytována ambulantně v pracovní dny od 7:00 do 
16:00 hodin. 

Časový harmonogram: Trvale od 1.2.2015 

Realizátor: Spolek Slunečnice 

Spolupracující subjekty: Město a městský úřad Vimperk, Jihočeský kraj, SŠ a ZŠ Vimperk, Úřad 
práce, Svaz zdravotně postižených Vimperk, obce na území ORP 
Vimperk, praktičtí a odborní lékaři, Oblastní charita Vimperk, KIS 
Vimperk, MěKS Vimperk, Městská knihovna Vimperk 

Cílová skupina  Osoby s mentálním postižením (i osoby s poruchami autistického 
spektra), osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným 
postižením 
Věková kategorie klientů: od 15 do 65 let 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita (úvazky) 3 úvazky 
v přímé péči 
15 uživatelů 

v daný 
okamžik 

3 úvazky v přímé péči 
15 uživatelů v daný 

okamžik 

3 úvazky v přímé péči 
15 uživatelů v daný 

okamžik 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

 
2 900 000  

 
2 850 000 

 
2 950 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

550 000 700 000 750 000  

Jihočeský kraj IP 1 700 000 1 800 000 1 900 000 

obec/obce 100 000 100 000 100 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 300 000 250 000 200 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

 
250 000 

 
0 

 
0 

Zdůvodnění investic Nákup svozového automobilu  
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Výstupy: Nabídka činností zaměřených na nácvik dovedností pro zvládání péče o 
vlastní osobu, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začleňování.  
Nabídka činností zaměřených na podporu při vytváření                        a 
zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností pomocí 
pracovní terapie.  
Nabídka individuálních terapeutických programů (muzikoterapie, 
arteterapie, ergoterapie, taneční terapie, fyzioterapie, relaxace …) 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu  a poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.  

 

 
Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.5. – Podpora služby raná péče 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze 
strany Města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a 
Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

 
A.1.5.1. – Podpora služby raná péče na Vimpersku - Společnost 
pro ranou péči, pobočka České Budějovice 
A.1.5.2. - Raná péče - APLA Jižní Čechy, z.ú. 
A.1.5.3. - Raná péče – centrum ARPIDA, z.ú.   
A.1.5.4. – Sociální služby raná péče – Kaňka, o.p.s. 
A.1.5.5. - Podpora dostupnosti rané péče - I MY, o.p.s., 
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice  
 
 

 

Název aktivity: 
 

A.1.5.1. – Podpora služby raná péče na Vimpersku 

Charakteristika aktivity: Poskytování odborné pomoci a poradenství rodinám, které pečují o dítě 
s postižením či ohroženým vývojem. Provázení rodin v obtížné životní 
situace a usilování o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném 
prostředí. Služba je poskytována rodinám s dětmi s ohroženým 
vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu od narození do sedmi let věku dítěte. 
Raná služba je poskytována terénní formou, tj. konzultacemi 
realizovanými poradci v místě bydliště rodiny. 
Bezplatná služba dále nabízí sociální poradenství, zhodnocení aktuální 
úrovně schopností a dovedností dítěte, program stimulace zraku, 
poradenství k podpoře psychomotorického vývoje, doporučení a 
zapůjčení vhodných hraček a pomůcek, pomoc při vyhledávání a 
oslovení návazných služeb, semináře a přednášky pro rodiče. Více 
informací na www.ranapece.cz. 
 
Jedná se o terénní službu doplněnou případně ambulantní formou. 

http://www.ranapece.cz/
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Časový harmonogram: 1x za 4 týdny v rozsahu 2 hodiny. 

Realizátor: Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice 

Spolupracující subjekty: Poskytovatelé rané péče pro další cílové skupiny, lékaři – pediatři, 
oftalmologové, neurologové, speciálně pedagogická centra a návazné 
služby 

Cílová skupina  Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením a s dětmi 
s ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – úvazky 
v přímé péči pro celý 
Jihočeský kraj 

6,6 7,2 7,2 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč pro 6 rodin péči 
v ORP Vimperk 

294 000 300 000 300 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

153 600 240 000 240 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce 0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 140 400 160 000 160 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy: Zachování služby rané péče – poskytnutí odborné pomoci a 
poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či ohroženým 
vývojem, provázení rodin v obtížné životní situaci, usilování o možnost 
rodiny vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí. 

 

Název aktivity: 
 

A.1.5.2. - Raná péče - APLA Jižní Čechy, z.ú.  

Charakteristika aktivity: Podpora dítěte raného věku (do 7 let) s poruchami autistického 
spektra a jeho rodiny formou ambulantní (pracoviště Tábor a Č. 
Budějovice) a terénní v domácím prostředí. Poskytnutí odborného 
poradenství přímo v rodině. Nácviky dovedností a komunikace, pomoc 
při uplatňování práv a zájmů, zvládnutí problémového chování, 
socioterapeutická činnost, sociálně terapeutická činnost.  

Jedná se o ambulantní i terénní službu. 

Časový harmonogram: Trvale 

Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupracující subjekty: SPC České Budějovice 

Cílová skupina  Osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami autistického 
spektra 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – úvazek 
pracovníků PP 

1,7 2,0 2,1 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

1 920 000 2 260 000 2 370 000 
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Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

1 400 000 1 650 000 1 730 000 

Jihočeský kraj 50 000 55 000 57 000 

obec/obce 60 000 60 000 60 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 410 000 495 000 523 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    
Poznámka: Číselné hodnoty jsou uvedeny za celý Jihočeský kraj. 

 

Název aktivity: 
 

A.1.5.3. - Raná péče – centrum ARPIDA, z.ú.   
 

Charakteristika 
aktivity: 

Rané péče centra ARPIDA je soustava služeb a programů včasné odborné 
pomoci dětem ve věku 0-7 let s tělesným nebo kombinovaným postižením 
nebo s ohroženým vývojem a jejich rodinám žijícím na území Jihočeského 
kraje. Služba je zaměřena na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 
individuální specifické potřeby a usiluje o zlepšení kvality života dítěte a jeho 
rodiny. Cílem rané intervence je podpora a podněcování senzoricko-
motorického, emocionálního, sociálního a intelektuálního vývoje dítěte tak, 
aby se mohlo co možná nejsamostatněji aktivně zapojit do života společnosti. 
Služba je poskytována terénní formou přímo v rodině dítěte.  
 
 

Časový harmonogram:  

Realizátor: Arpida – centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. 

Spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina  Děti s tělesným nebo kombinovaným postižením a děti s ohroženým vývojem 
od narození do 7 let věku a jejich rodiny, které žijí na území Jihočeského kraje. 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

3 3 3 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  
 

159 750 169 350 179 400 

Předpokládané 
finanční zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

127 800 
 

135 450 143 550 
 

Jihočeský kraj 31 950 33 900 35 850 

obec/obce    

příjmy od klientů    

ostatní    

Předpokládané 
investice celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  
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Výstupy: Kapacita terénní formy 
poskytování: počet 
klientů – 3. Jedná se o 
okamžitou 
kapacitu/klient=rodina. 

Kapacita terénní formy 
poskytování: počet 
klientů – 3. Jedná se o 
okamžitou 
kapacitu/klient=rodina. 

Kapacita terénní formy 
poskytování: počet 
klientů – 3. Jedná se o 
okamžitou 
kapacitu/klient=rodina. 

 

Název aktivity: 
 

A.1.5.4. – Sociální služby raná péče - Základní škola a Mateřská škola a 
poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. – raná péče (§ 54) 

Charakteristika aktivity: Raná péče: forma ambulantní (konzultace v Centru Kaňka) a terénní 
(návštěvy v přirozeném prostředí dítěte). Sociální služba Raná péče je 
poskytována dětem od narození do 7 let, které mají zdravotní 
postižení nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku nepříznivé sociální 
situace, a jejich rodinám. Poskytujeme sociální poradenství, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, 
vzdělávací akce pro rodiny, konzultace s psychologem. Půjčujeme 
hračky, polohovací a rehabilitační pomůcky. Spolupracujeme se SPC 
při zařazení dětí do MŠ nebo ZŠ. 
 
 

Časový harmonogram: trvale 

Realizátor: Kaňka o.p.s. 

Spolupracující subjekty: Arpida, z.ú.,  Apla Jižní Čechy, z.ú., IMY, o.p.s., Středisko Rané péče Č. 
Budějovice 

Cílová skupina  Rodiny s dítětem nebo dětmi 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita  
 

   

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

1 822 475 1 913 600 2 010 350 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 1 495 200 1 570 000 1 650 000 

Jihočeský kraj 122 000 128 000 124 000 

obec/obce 68 250 71 700 75 250 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 137 025 143 900 151 100 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy: Zajištění 
služeb rané 
péče. 

Zajištění služeb rané 
péče. 

Zajištění služeb rané péče. 
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Název aktivity: 
 

A.1.5.5. - Podpora dostupnosti rané péče 

Charakteristika aktivity: Podpora udržení služby raná péče, která významně pomáhá rodinám 
dětí se zdravotním postižením nebo rodinám, ve kterých je vývoj dětí 
ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Podle zákona 
108/2006 Sb. obsahuje služba výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti. Součástí služby je také pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí uživatelů. 
Na území správního obvodu ORP Vimperk nesídlí žádná organizace 
poskytující ranou péči. Službu zajišťují terénní formou 
poskytovatelé z jiných regionů, např.: 
Raná péče I MY jejímž zřizovatelem je I MY, o.p.s. – pro rodiny dětí s 
mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, s poruchami 
autistického spektra, ohroženým nebo opožděným vývojem. 
Středisko rané péče SPRP České Budějovice – pro rodiny s dětmi 
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání, 
Cílem je zachovat služby několika poskytovatelů, aby rodiny měly 
možnost vybrat si specifický typ služby vyhovující potřebám jejich 
dítěte. Služba je terénní. 

Časový harmonogram: Služba je poskytována od Po-Pá 8-18 hod 

Realizátor: I MY, o.p.s. 

Spolupracující subjekty: SPRP České Budějovice, Raná péče Čechy, Apla JČ, z.ú, Diakonie ČCE- 
středisko Rolnička 

Cílová skupina  Rodiny děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, 
s poruchami autistického spektra, s opožděným nebo ohroženým 
vývojem, od narození do 7 let věku 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

0,2 0,2 0,2 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

49 000 50 000 51 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

30 000 30 000 30 000 

Jihočeský kraj    

obec/obce 5 000 5 000 5 000 

příjmy od klientů    

ostatní 14 000 15 000 16 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    
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Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.6. – Podpora sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 
 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora je podpora potřebných a dostupných 
sociálních služeb ze strany Města Vimperk, obcí na území ORP 
Vimperk a Jihočeského kraje 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

 
A.1.6.1. – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením - APLA Jižní Čechy, z.ú. 
 

 

Název aktivity: 
 

A.1.6.1. - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením - APLA Jižní Čechy, z.ú. 
 

Charakteristika aktivity: Služba poskytovaná dětem, mladistvým a dospělým s poruchami 
autistického spektra formou ambulantní (pracoviště v Táboře a Č. 
Budějovicích) a terénní v domácím prostředí, umožňující 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové a 
vzdělávací volnočasové aktivity, sociálně terapeutické činnosti, 
socioterapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů, 
individuální konzultace a terapie problémového chování.   

Jedná se o ambulantní i terénní službu. 

Časový harmonogram: Trvale 

Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupracující subjekty: SPC České Budějovice 

Cílová skupina  Osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami autistického 
spektra  

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – úvazek 
pracovníků PP 

2,35 2,45 
 

2,5 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

2 828 000 3 000 000 3 050 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

1 223 000 1 270 000 1 320 000 

Jihočeský kraj 450 000 470 000 490 000 

obec/obce 120 000 120 000 120 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 1 035 000 1 140 000 1 120 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy: Udržení či 
rozvoj 

Udržení či rozvoj 
dovedností klienta s 

Udržení či rozvoj 
dovedností klienta s 
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dovedností 
klienta s 
poruchami 
autistického 
spektra, 
informované a 
podpořené 
pečující okolí. 

poruchami autistického 
spektra, informované a 
podpořené pečující 
okolí. 

poruchami autistického 
spektra, informované a 
podpořené pečující okolí. 

 

 
Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.7. – Podpora odlehčovací služby 
 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora je podpora potřebných a dostupných 
sociálních služeb ze strany Města Vimperk, obcí na území ORP 
Vimperk a Jihočeského kraje 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

A.1.7.1. - Odlehčovací služby - APLA Jižní Čechy, z.ú.  
A.1.7.2. – Odlehčovací služby - Hospic sv. Jana N. Neumanna, 
o.p.s 

 

Název aktivity: 
 

A.1.7.1. - Odlehčovací služby - APLA Jižní Čechy, z.ú.    

Charakteristika aktivity: 1 - 2 víkendové pobyty v měsíci pro klienty s poruchami autistického 
spektra ve věku od 3 do 30 let v prostorách DPN Opařany. Cílem 
služby je odlehčit pečujícím osobám od náročné péče. Dalším cílem je 
poskytnout příjemné prostředí pro klienta s poruchou autistického 
spektra tak, aby strávil víkend v kolektivu svých vrstevníků a byl 
schopen odloučení od pečující osoby. Kapacita je 6 lůžek. 

Časový harmonogram: Trvale 

Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupracující subjekty: - 

Cílová skupina  Osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami autistického 
spektra 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazek) 

0,7 0,7 0,75 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

750 000 780 000 840 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

545 000 558 000 618 000 

Jihočeský kraj 90 000 100 000 100 000 

obec/obce 10 000 10 000 10 000 

příjmy od klientů 105 000 112 000 112 000 

ostatní 0 0 0 
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Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy: Odpočinek 
rodinných 
příslušníků, 
popř. jiné 
pečující osoby 
od náročné 
péče a 
zároveň 
podpora 
klientů s 
poruchou 
autistického 
spektra 
zvládnout 
odloučení od 
pečující osoby, 
integrace v 
cizím 
prostředí. 

Odpočinek rodinných 
příslušníků, popř. jiné 
pečující osoby od 
náročné péče a zároveň 
podpora klientů s 
poruchou autistického 
spektra zvládnout 
odloučení od pečující 
osoby, integrace v 
cizím prostředí. 

Odpočinek rodinných 
příslušníků, popř. jiné 
pečující osoby od náročné 
péče a zároveň podpora 
klientů s poruchou 
autistického spektra 
zvládnout odloučení od 
pečující osoby, integrace v 
cizím prostředí. 

 

Název aktivity: 
 

A.1.7.2. - Vznik a udržení terénní odlehčovací služby - Hospic sv. Jana 
N. Neumanna, o.p.s.  

Charakteristika aktivity: TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Ve Vimperku dosud není dobře 

dostupná terénní odlehčovací služba, zejména se zaměřením na 

umírající a jejich blízké, včetně pomoci prostřednictvím půjčování 

speciálních pomůcek. Je určena pro krátkodobou pomoc klientovi a 

jeho rodině (obvykle 1 až 3 měsíce), jehož zdravotní stav je 

stabilizovaný, ale rodina z objektivních důvodů nemůže po určitou 

omezenou dobu (nemoc, únava) dostatečně zajistit péči v domácím 

prostředí. Cílem je podpořit dosud pečující rodinu či blízké nemocného 

v čase umírání a v období zármutku. Vedle této skupiny klientů, 

nabízíme naši službu všem, kteří dlouhodobě pečují o svého blízkého 

v domácím prostředí a chtějí v jejich náročné péči pomoci formou 

odlehčení.  

Péče je a bude založena na individuálním přístupu ke každému 
klientovi a k jeho potřebám. 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 

Realizátor: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Spolupracující subjekty:  

Cílová skupina  Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazek) 

2 2 2 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

1 670 000 1 470 000 1 470 000 



 

48 
 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

x x 900 000 

Jihočeský kraj 100 000 250 000 250 000 

obec/obce 100 000 220 000 220 000 

příjmy od klientů 80 000 160 000 160 000 

ostatní 1 390 000 840 000 840 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

250 000 1 000 000 1 000 000 

Zdůvodnění investic Rekonstrukce budovy, ve které se nachází zázemí terénní odlehčovací 
služby 

Výstupy: počet 
uživatelů 

počet uživatelů počet uživatelů 

 

 
Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.8. – Podpora tlumočnické služby 
 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora je podpora potřebných a dostupných sociálních 
služeb ze strany Města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a 
Jihočeského kraje 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

 
A.1.8.1. – Tlumočnická služba – STŘEP, z.s.    

  

Název aktivity: 
 

A.1.8.1. - Tlumočnická služba – STŘEP, z.s. 

Charakteristika aktivity: Tlumočení z/do českého znakového jazyka pro neslyšící klienty. 
 

Časový harmonogram: Trvale 

Realizátor: STŘEP, z.s. 

Spolupracující subjekty: - 

Cílová skupina  - Osoby se sluchovým postižením užívající český znakový jazyk 
- 71 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita 
 

   

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

598 928 598 928 598 928 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce 56 000 56 000 56 000 

příjmy od klientů    
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ostatní    

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

 

PRIORITA  2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

 

Číslo a název opatření: A.2.1. – Rozvoj pečovatelské služby 

Z jaké priority vychází: 
 

 
PRIORITA  2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
                          SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu 
v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jsou zajištěny jen 
nedostatečně. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.2.1.1. -  Dostupnost pečovatelské služby v menších obcích na  
                 Vimpersku  

 

Název aktivity: 
 

A.2.1.1. – Dostupnost pečovatelské služby v menších obcích 
                 na Vimpersku 

Charakteristika aktivity: Služba je poskytována v domácnostech uživatelů a je poskytována po celý 
rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném čase v rozsahu běžné 
pracovní době (obvykle do 16 hodin), je poskytována i o víkendech a o 
svátcích, dle potřeby je možno službu poskytnout i mimo běžnou 
pracovní dobu (večer). 

Časový harmonogram: trvale 

Realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb  

Spolupracující subjekty: Město Vimperk, obce na území ORP Vimperk 

Cílová skupina  Senioři, osoby se zdravotním pojištěním 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita 
 

neurčeno neurčeno neurčeno 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

neurčeno neurčeno neurčeno 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj    

obec/obce    

příjmy od klientů    
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ostatní    

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

 
Číslo a název opatření: 

 
A.2.2. – Rozvoj osobní asistence 

 
Z jaké priority vychází: 

 
PRIORITA  2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
                          SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu 
v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jsou zajištěny jen 
nedostatečně. 

 
Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

 
A.2.2.1. – Zjišťování potřebnosti osobní asistence a zřízení osobní 
asistence  

 

Název aktivity: 
 

A.2.2.1. – Zjišťování potřebnosti osobní asistence a zřízení osobní 
asistence 

Charakteristika aktivity: Zjišťování potřebnosti osobní asistence a zřízení osobní asistence pro 
osoby, které potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby při úkonech 
péče o vlastní osobu a jejichž potřeby nelze zajistit prostřednictvím 
terénní pečovatelské služby nebo rodiny.  

Časový harmonogram: trvale 

Realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb 

Spolupracující subjekty: Město Vimperk a obce na území ORP Vimperk 

Cílová skupina   

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

0,3 0,3 0,3 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj    

obec/obce    

příjmy od klientů    

ostatní    

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    
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Číslo a název opatření: A.2.3. – Rozvoj služby denní stacionář pro osoby se zdravotním 
postižením 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 2 - ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu 
v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jen nedostatečně. 

 
Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.2.3.1. – Zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním 
postižením (mentálním či kombinovaným postižením) – aktivita 
zajištěna částečně službou sociálně terapeutické dílny, kterou 
zajišťuje Spolek Slunečnice 

 

 

PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 

 

Číslo a název opatření: 
 

A.3.1. – Podpora pečujících osob 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora pečujících osob na Vimpersku. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.1.1. – Podpora pečujících osob – SOS Šumavsko, z.ú. 

 

Název aktivity: 
 

A.3.1.1. – Podpora pečujících osob  

Charakteristika aktivity: Dle kvalifikovaných odhadů je významná část veškeré sociální a zdravotní 
dlouhodobé péče poskytována rodinnými příslušníky nebo jinými 
pečujícími. Aktivita je zaměřena zejména na poskytování podpůrných 
služeb určených pro pečující osoby – sociální práce, psychoterapeutická 
podpora, edukace a specifické poradenství v oblasti kombinování 
formální a neformální péče, možností využívání podpůrných sociálních 
služeb, jednání s úřady, organizace a pomoc při zvládání přímé péče 
(supervize, odborné techniky přímé péče), pomoc s péčí o domácnost, 
řešení finanční situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se 
zaměstnáním, či s návratem na trh práce po ukončení péče, právní 
poradenství, Cílem je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu 
práce, které je spojené s poskytováním neformální péče, rozvoj vzájemné 
provázanosti a sdílení péče mezi formálními poskytovateli, neformálními 
pečovateli a službami zaměstnanosti, a zvýšit informovanost pečujících 
osob o svých možnostech. 

Časový harmonogram: trvale 

Realizátor: SOS Šumavsko, z.ú., poskytovatelé sociálních služeb, NNO 

Spolupracující subjekty: NNO, poskytovatelé sociálních služeb, města, obce 

Cílová skupina  Neuvedeno 

 2020 2021 2022 
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Plánovaná kapacita  
 

   

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

   

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj    

obec/obce    

příjmy od klientů    

ostatní 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Číslo a název opatření: 
 

 A.3.2. – Poradenství pro osoby se zrakovým postižením 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je poradenství pro osoby se zrakovým postižením na 
Vimpersku. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.2.1. – Poradenství pro osoby se zrakovým postižením – SONS, z.s. 
  

 

Název aktivity: 
 

A.3.2.1 – Poradenství pro osoby se zrakovým postižením – SONS, z.s. 

Charakteristika aktivity: Cílem opatření je poradenství pro osoby se zrakovým postižením na 
Vimpersku 

Časový harmonogram: trvale 

Realizátor: SONS, z.s. 

Spolupracující subjekty: ÚP Vimperk, Město Vimperk, spolek Slunečnice, Gymnázium Vimperk 

Cílová skupina  Neuvedeno 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (klienti) 

30 30 30 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

   

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj 40 000 40 000 40 000 

obec/obce 10 000 10 000 10 000 

příjmy od klientů    

ostatní    
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Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Číslo a název opatření: 
 

A.3.3. – Aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora aktivizačních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.3.1. – Aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením – 
SOSN, z.s. 

 

Název aktivity: 
 

A.3.3.1 – Aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením – SONS, 
z.s. 

Charakteristika aktivity: Služba je zaměřena na aktivizační služby pro klienty se zrakovým 
postižením formou tvůrčích dílen, exkurzí, seminářů atd. 

Časový harmonogram: trvale 

Realizátor: SONS, z.s. 

Spolupracující subjekty: ÚP Vimperk, Město Vimperk, spolek Slunečnice, Gymnázium Vimperk 

Cílová skupina  Neuvedeno 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel počet klientů 

30 30 30 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

   

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj 40 000 40 000 40 000 

obec/obce 10 000 10 000 10 000 

příjmy od klientů    

ostatní    

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Číslo a název opatření: 
 

A.3.4. – Podpora doprovodné služby Taxi pro seniory 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora doprovodné služby Taxi pro seniory 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.4.1. – Doprovodná služba Taxi pro seniory 
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Název aktivity: 
 

A.3.4.1. – Doprovodná služba Taxi pro seniory  

Charakteristika aktivity: Doprava seniorů a osob se zdravotním postižením za sociálními či 
zdravotními účely 
 

Časový harmonogram: 2020 - 2025 

Realizátor: Město Vimperk 

Spolupracující subjekty: Senioři 65+ a držitelé ZTP či ZTP/P 35+ 

Cílová skupina  Senioři 65+ a držitelé ZTP či ZTP/P 35+ 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel  

1 500 1 600 1 700 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč ** 

497 000 600 000 800 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce 232 000 386 000 582 000 

příjmy od klientů 60 000 64 000 68 000 

ostatní 205 000 150 000 150 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic -- 

Výstupy: Zvýšení mobility 
seniorů a osob 
se ZP 

Zvýšení mobility 
seniorů a osob se ZP 

Zvýšení mobility seniorů a 
osob se ZP 

 

Číslo a název opatření: 
 

A.3.5. – Podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.5.1. – Bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

 
 

Název aktivity: 
 

A.3.5.1. – Bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
 

Charakteristika aktivity: Byty zvláštního určení(bezbariérové) a byty pro starobní a invalidní 
důchodce, pro osoby se zdravotním postižením 

Časový harmonogram: trvale 

Realizátor: Město Vimperk a obce na území ORP Vimperk 

Spolupracující subjekty: Poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina  Senioři a osoby se zdravotním postižením 
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3.3  OSOBY V KRIZI 
 

Lidé s duševním onemocněním, lidé bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, oběti domácího násilí, 

oběti trestné činnosti proti životu a zdraví (znásilnění, loupeže, týrání), lidé v dluhové pasti, lidé 

navracející se z výkonu trestu, lidé v akutní krizi, osoby ohrožené závislostmi. 

Vymezení cílové skupiny: 

• Osoby bez přístřeší - bezdomovci 

• Předlužení 

• Dlouhodobě nezaměstnaní 

• Nízkopříjmové osoby – závislost na dávkách 

• Drogově závislí 

• Senioři sociálně vyloučení, s nízkým důchodem v hmotné nouzi 

• Nevzdělaní základní vzdělání 

• Komerčně zneužívané osoby 

• Oběti trestných činů 

• Pachatelé trestných činů 

• Domácí násilí 

• Zletilí přicházející z ústavů, propuštění 

• Osoby a děti s duševním onemocněním 
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SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Existence terénních programů pro osoby 

v krizi 

Existence azylových domů v sousedních 

ORP 

Sociální rehabilitace pro ohrožené osoby 

Dobrá spolupráce s ostatními 

organizacemi 

Existence služeb pro oběti trestných činů 

Existence občanské poradny (dluhové 

poradenství) 

Absence automatů ve Vimperku 

 

Absence sociálního bydlení 
Absence Kontaktního centra 
Nedostupná krizová pomoc 24 hodin 
denně 
Casino a automaty na Strážným 
 
 

Příležitosti Ohrožení 
 

Od 1. 7. 2019 vnik centra duševního zdraví 

(CDZ Strakonice) 

Od května vznik svépomocných skupin 

HEARING VOICES (Strakonice) 

Zvýšená dostupnost léčby Hepatitidy C 

2 x týdně mapování a práce s již 

nakontaktovanou drogovou scénou 

(PREVENT99) 

Zvyšování rodičovských kompetencí 

(povědomí veřejnosti) v kyberšikaně, 

nelátkové závislosti atd. 

Využití institutu veřejné služby. 

Dostupnost sociálních služeb 

v Prachaticích. 

Pravidelná setkávání Komise prevence 

Využití veřejně prospěšných prací (altern. 

trest). 

Využití dobrovolníků – využití 

dobrovolnického centra při organizaci  

Krebul o.p.s. 

Navýšení úvazku protidrogového 

koordinátora. 

Podpora organizací věnující se drogové 

problematice. 

Absence chráněného bydlení 
Problém navázání kontaktů s drogovou 
komunitou na středních školách. 
Nedostatečná legislativa a kompetence 
policie – např. potírání prostituce a 
omezení drog. 
Šíření infekčních chorob. 
Nedostatečné a nestabilní financování 
sociálních služeb. 
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Priority, opatření a aktivity 

 

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb 

- B.1.1. – Podpora terénních programů 
- B.1.2. -  Podpora služby krizová pomoc 

 

Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb 

- B.2.1. – Rozvoj služby odborné sociální poradenství 
- B.2.2. – Podpora centra duševního zdraví při Fokusu Písek, z.ú.¨ 
- B.2.3. – Podpora intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím   

 
 

 
Priorita 3 – Doprovodné aktivity 

- B.3.1. – Udržení nebo získání schopnosti pro začlenění do společnosti 
- B.3.2. – Podpora prevence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58 
 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

 
 

Číslo a název opatření: B.1.1. – Podpora terénních programů 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření:  Cílem je podpora potřebných a dostupných terénních programů ze 
strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.1.1.1. – Podpora registrované služby Jihočeský streetwork 
B.1.1.2. – Podpora registrované služby Terénní programy – ROZKOŠ 
bez RIZIKA 
B.1.1.3 – Podpora registrované služby Most naděje 
B.1.1.4. - Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním 
onemocněním - Fokus-Písek, z.ú. 
 

 

Název aktivity: 
 

B.1.1.1. – Podpora registrované služby Jihočeský streetwork 

Charakteristika aktivity: Zachování registrované sociální služby pro osoby závislé a závislostmi 
ohrožené a osoby komerčně zneužívané (popis služby v Analýze 
poskytovatelů SS.) 
Jihočeský streetwork Prevent působí na území Jihočeského kraje, kde 
prostřednictvím terénní sociální práce (tj. probíhá v přirozeném prostřední 
– ulice, veřejná prostranství, bary, squaty, byty …) vyhledává a kontaktuje 
osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem snižovat rizika jejich způsobu 
života a chránit veřejné zdraví. Pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují 
osoby z cílové skupiny, představují službu, předávají informace o rizicích 
užívání drog, rizikového způsobu života a možnostech, jak tato rizika snížit.  
Problémoví uživatelé drog (uživatelé pervitinu, opiátů a injekční uživatelé) 
nevyužívají jen výměnný program. Často jsou v obtížné sociální situaci, 
mají problémy se zákonem, nezaměstnaností, financemi, bydlením apod. 
Pracovníci se snaží jejich sociální situaci mapovat a motivovat je k řešení. 
 
Jedná se o terénní službu 

Časový harmonogram: Terénní práce je realizována v průběhu celého roku, pravidelně vždy 
dvojicí terénních pracovníků.  Lokalita je navštěvována 2 x týdně 
v rozsahu 5,5 hodin přímé práce týdně. 

Realizátor: PREVENT 99 ,z.ú.  

Spolupracující subjekty: Město Vimperk, Rozkoš bez Rizika  

Cílová skupina  Osoby závislé a závislostmi ohrožené  

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

0,77 0,77 0,77 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

591 000 650 000 715 000 



 

59 
 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

RVKPP 
 

200 000 220 000 245 000 

MPSV, Jihočeský kraj 271 000 310 000 350 000 

obec/obce 120 000 120 000 120 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Název aktivity: 
 

B.1.1.2. – Podpora registrované služby Terénní programy – ROZKOŠ bez 
RIZIKA 

Charakteristika aktivity: Terénní program R-R funguje v ORP Vimperk od roku 2005, pravidelně 
kontaktuje sexuální pracovnice tým poskytovatele (sociální pracovnice a 
zdravotní sestra). Cílem terénního programu je tyto ženy aktivně 
vyhledávat s nabídkou služeb poskytovatele – základní a odborné sociální 
poradenství, zdravotní služby, distribuce preventivních materiálů a 
ochranných prostředků. Poskytovatel monitoruje prostituční scénu 
(klubovou, pouliční, internetovou), poskytuje online a offline poradenství 
v rámci internetové poradny. 
R-R je rovněž nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologie. 
V rámci terénního programu poskytovatel odkazuje na Poradenské 
centrum R-R České Budějovice, které je spádové pro Jihočeský kraj. Zde 
poskytovatel nabízí odborné sociální poradenství, bezplatnou terapii a 
kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce lékařem/lékařkou. 
Poskytovatel pořádá akce pro veřejnost, např. testování na HIV zdarma, 
připravuje besedy a přednášky. Věnuje se výzkumné činnosti a 
připomínkování legislativy v oblasti prostituce. R-R je organizace s 
celostátní působností. 
 
 

Časový harmonogram: trvale 

Realizátor: ROZKOŠ bez RIZIKA 

Spolupracující subjekty: Poskytovatel: Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická zařízení, 
KHS 

Cílová skupina  Oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Pozn. cílová skupina je v popisu služby v registraci vymezena od 18 let 
věku. 

 2020 2021 2022 
Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky)  

0,3 0,3 0,3 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

320 000 340 000 350 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 



 

60 
 

MPSV 
 

320 000 30 000 31 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 
obec/obce 0 40 000 40 000 
příjmy od klientů 0 0 0 
ostatní 320 000 340 000 35 000 
Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 350 000  

Zdůvodnění investic Tým R-R používaný automobil více jak 12 let starý. Plánujeme koupi 
nového vozu pro terénní týmy.  

Výstupy: Ochrana 
veřejného 
zdraví, 
zlepšovat 
postavení 
sexuálních 
pracovnic a 
snižovat rizika, 
která s sebou 
práce v 
sexbyznysu 
přináší. 

  

 

Název aktivity: 
 

B.1.1.3. – Podpora registrované služby Most naděje 

Charakteristika aktivity: Zachování registrované služby pro osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je poskytována 
jednotlivcům i rodinám, se zaměřením na základní práva a povinnosti, 
základní poradenství v oblasti zaměstnání, bydlení, péče o děti, dluhů. 
Služba je anonymní a bezplatná. Jedná se o službu terénní, která je 
poskytována převážně v přirozeném prostředí klientů. 
 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 

Realizátor: Farní charita Prachatice 

Spolupracující subjekty: NNO, obce, ostatní instituce 

Cílová skupina   

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

2,5 2,5 2,5 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

1 280 000 1 280 000 1 280 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

1 173 000 1 175 000 1 200 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce 10 000 15 000 15 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 92 000 90 000 115 000 
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Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Název aktivity: 

 

B.1.1.4. - Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním 

onemocněním - Fokus-Písek, z.ú. 

 

Charakteristika aktivity: Cílovou skupinou služby jsou lidé s duševním onemocněním (18 – 80 let) 

a jejich rodiny. 

Tato sociální služba je rozdělena na ambulantní a terénní sociální 

rehabilitaci, jejichž cílem je návrat do běžného života. 

Terénní sociální rehabilitace je zajišťována v přirozeném prostředí klienta. 

K tomuto účelu má organizace k dispozici osobní automobil. 

Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována v prostorách organizace 

a jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální 

situaci.  

Cílem sociální rehabilitace je podpora, pomoc a úspěšná resocializace 

klienta. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo akutní 

sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami, protože jim v tom 

brání jejich duševní onemocnění. Klienti využívají možnosti sociálního 

poradenství i s ohledem na své konkrétní potřeby a potíže, zejména 

v oblasti invalidních důchodů, pracovní problematiky, dluhové 

problematiky a sociálních dávek. Taktéž je jim nabízena pomoc při řešení 

osobních potíží, a i v okamžicích náročných životních situací. Prioritou 

sociální rehabilitace je práce s klienty v terénu. Terénní sociální 

rehabilitace umožňuje také zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. Tato služba je poskytována individuálně s důrazem na 

potřeby jednotlivých klientů. Služba se zaměřuje rovněž na pomoc při 

uplatňování práv. 

Služba je poskytována metodou case management. 

 

 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 

Realizátor: Fokus – Písek,z.ú. 

Spolupracující subjekty: Místní ambulantní lékaři a psychiatři, Psychiatrická nemocnice Písek, 

Psychiatrická léčebna Lnáře, sociální odbor MÚ, probační a mediační 

služba, místní organizace v pomáhajících profesích  
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Cílová skupina  Cílovou skupinou naší organizace jsou lidé se zkušeností s duševním 

onemocněním a jejich rodinní příslušníci, blízcí a sociální okolí. Pracujeme 

s okruhy.  

• F2: schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy 

• F3: afektivní poruchy (poruchy nálady)    

• F4: neurotické, stresové a somatotrofní poruchy   

• F6: poruchy osobnosti a chování u dospělých 

 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 

ukazatel  

1klient denně 

terénní formou 

1klient denně terénní 

formou 

1klient denně terénní 

formou 

Předpokládané roční 

provozní náklady v Kč  

250 000 250 000 250 000 

Předpokládané finanční 

zdroje v roce 

250 000 250 000 250 000 

MPSV 

 

 200 000 200 000 

Jihočeský kraj  40 000 40 000 

obec/obce  10 000 10 000 

příjmy od klientů    

ostatní 250 000   

Předpokládané investice 

celkem v Kč 

200 000   

Zdůvodnění investic Nákup osobního automobilu 

Výstupy: 10 klientů 

v pravidelné 

péči 

10 klientů v pravidelné 

péči 

10 klientů v pravidelné péči 

 

 

Číslo a název opatření: B.1.2. – Podpora služby krizová pomoc 
 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze 
strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 
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Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 
 

B.1.2.1. – Podpora krizové pomoci Nexus 

 

Název aktivity: 
 

B.1.2.1. – Podpora krizové pomoci Nexus 

Charakteristika aktivity: Cílem je zachování, podpora a rozvoj služby krizové pomoci na území ORP 
Vimperk. Popis služby je uveden v Analýze poskytovatelů SS. 
 
ambulantní a terénní forma 

Časový harmonogram:  

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující subjekty:  

Cílová skupina  Osoby v krizi 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

0,2 0,2 0,2 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

150 000 150 000 150 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

130 000 130 000 130 000 

Jihočeský kraj    

obec/obce 20 000 20 000 20 000 

příjmy od klientů    

ostatní    

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

Číslo a název opatření: B.2.1. – Rozvoj služby odborné sociální poradenství 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření: Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro osoby v krizi 
v oblastech, kde nejsou dostatečně zajištěny nebo jen 
nedostatečně. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.2.1.1. – Zřízení Občanské poradny ve Vimperku – Krebul, o.p.s. 
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Název aktivity: 
 

B.2.1.1. – Zřízení Občanské poradny ve Vimperku – KreBul, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: Občanská poradna Vimperk je detašovaným pracovištěm Občanské 
poradny Prachatice. Poskytuje služby odborného sociálního poradenství 
dle §37 zákona 108/2006 Sb. Občanská poradna je registrovanou sociální 
službou, nabízející odborné poradenství občanů, kteří se ocitli 
v nepříznivé situaci. Jedná se o poradenství: dluhová problematika, 
poradenství v náročných životních situacích, pracovní vztahy, bydlení, 
majetkoprávní vztahy apod. Poradenství je poskytováno bezplatně, 
ambulantně. Od srpna 2018 držitel akreditace Ministerstva 
spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (zatím 
jediný poskytovatel v ORP Vimperk).   
 
 

Časový harmonogram: Od 1.9.2015 (Pracovní doba středa: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin) 

Realizátor: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, IČ 285 53 268 

Spolupracující subjekty: NNO, obce 

Cílová skupina  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy  

• oběti domácího násilí  

• oběti trestné činnosti  

• osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon 

ústavní péče  

• osoby v krizi  

• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• rodiny s dítětem/dětmi  

• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• od 15 let věku  

Kapacita: 10 uživatelů/den 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

1,5 úvazků 
pracovníků na 
celou poradnu 

2 úvazků pracovníků na 
celou poradnu 

2 úvazků pracovníků na 
celou poradnu 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

870 000 910 000 950 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

750 000 770 000 790 000 

Jihočeský kraj 60 000 70 000 80 000 

obec/obce 40 000 40 000 40 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 20 000 30 000 40 000 
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Předpokládané investice 
celkem v Kč 

1 500 000   

Zdůvodnění investic Zakoupení vozu pro dopravu, včetně bezbariérových úprav 

Výstupy:    

 

Číslo a název opatření: B.2.2. – Podpora centra duševního zdraví Strakonice při Fokusu 
Písek, z.ú. 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření: Cílem je podporovat centra duševního zdraví  

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.2.2.1.- Centrum duševního zdraví Strakonice při Fokusu Písek, z.ú. 

 

Název aktivity: 
 

B.2.2.1.- Centrum duševního zdraví Strakonice při Fokusu Písek, z.ú. 

Charakteristika aktivity: Pokrytí regionu komunitní zdravotně-sociální službou, kterou poskytuje 
multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa, zdravotních 
sester a sociálních pracovníků. Služba je poskytována ambulantní i 
terénní formou. 
 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 

Realizátor: Fokus –Písek, z.ú. 

Spolupracující subjekty: Psychiatrická léčebna Lnáře, Psychiatrická nemocnice Písek, Psychiatrická 
nemocnice Dobřany, místní ambulantní psychiatři, sociální odbor MÚ 

Cílová skupina  Cílovou skupinou projektu jsou osoby nejvíce ohrožené vyčleněním mimo 
běžný život společnosti, které se do něj v důsledku diskriminace z důvodu 
jejich zdravotního stavu dle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a 
o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 
zákonů (antidiskriminační zákon) nebo nepříznivého zdravotního stavu 
nemohou zapojit. 
Jedná se o uživatele psychiatrické péče. 

Cílovou skupinou CDZ dle Standardu péče poskytované v CDZ a 
zveřejněném ve Věstníku č.5/2016 MZ ČR tvoří: 

1. klienti/pacienti se závažným duševním onemocněním (SMI - 
Serious/severe Mental Illness) charakterizované: 

• diagnostické okruhy (F2, F3, ev. F42, F6) 
• trvání onemocnění (déle než 2 roky) 
• funkční narušení (skóre GAF menší nebo rovno 70, kde GAF kde je 

klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně 
zneschopnění) 

      2. osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje 
SMI 
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 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel  

1 klient denně 
v péči sociálního 

pracovníka 

1 klient denně v péči 
sociálního pracovníka 

1 klient denně v péči 
sociálního pracovníka 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

700 000 700 000 700 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

 600 000 600 000 

Jihočeský kraj  50 000 50 000 

obec/obce  50 000 50 000 

příjmy od klientů    

ostatní 700 000   

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy: 10 klientů 
v opakované 
péči sociálního 
pracovníka 

10 klientů v opakované 
péči sociálního 
pracovníka 

10 klientů v opakované péči 
sociálního pracovníka 

 

Číslo a název opatření: B.2.3. – Podpora intervenčního centra pro osoby ohrožené 

domácím násilím   

Z jaké priority vychází: 

 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

 

Krátký popis opatření: Cílem je podporovat centra duševního zdraví  

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

B.2.3.1.- Podpora intervenčního centra pro osoby ohrožené 

domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice 

 

Název aktivity: 
 

B.2.3.1.- Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, 
Diecézní charita České Budějovice  

Charakteristika aktivity: Intervenční centrum poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a 
následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, 
jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a 
nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, 
provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v 
souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. 
Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací 
ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob 
do běžného života.  
Mezi základní činnosti Intervenčního centra dle zákona patří:  
1. sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence)  
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2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí (sociálně-právní poradenství, právní poradenství).  
Intervenční centrum uživatelům služby poskytuje sociálně právní 
poradenství, právní poradenství, krizovou intervenci (stabilizace 
psychického stavu), sestavení bezpečnostního plánu a zprostředkování 
dalších služeb ohrožené osobě.  
Služba je poskytována formou osobních, telefonických či emailových 
konzultací.  
Služba Intervenčního centra je poskytována ambulantní a terénní formou 
(může být poskytnut také doprovod k lékaři, k soudu či na jednání s 
ostatními institucemi, např. Policie ČR, oddělení sociálně právní ochrany 
dětí, azylový dům atd.).  
Službu Intervenčního centra je možné využít i anonymně.  
Služba je bezplatná.  
Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi 
Intervenčním centrem, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány 
sociálně právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky a obecní 
policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Úlohou Intervenčního 
centra je budování interdisciplinárního týmu v oblasti problematiky 
domácího násilí na území kraje a jeho koordinace.  
 
Provozní doba ambulantní formy hlavního pracoviště i detašovaných 
pracovišť: 
pondělí:  
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - pracoviště Strakonice 13:00 - 18:00 - 
pracoviště Č. Budějovice 
úterý:  
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00-pracoviště Č. Budějovice 
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - pracoviště Tábor 
středa:  
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00-pracoviště Č. Budějovice 
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - pracoviště Tábor - pro objednané  
čtvrtek:  
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00-pracoviště Č. Budějovice 
pátek:  
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00-pracoviště Č. Budějovice (pouze pro 
objednané) 
Provozní doba terénní formy poskytování:  
pondělí: 13:00 - 18:00 
úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
pátek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - (pouze pro objednané) 

Časový harmonogram: 2020 – 2022 / trvale 

Realizátor: Diecézní charita České Budějovice 

Spolupracující subjekty: Poskytovatelé jiných sociálních služeb (azylové domy, poradny, krizová 
centra, terénní programy), orgány sociálně právní ochrany dětí, odbory 
sociálních věcí, obce, Policie České republiky a obecní policie, okresní 
soud, okresní státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR, jakož i 
ostatní orgány veřejné správy, zdravotnická zařízení, úřady práce. 
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Cílová skupina  Osobám od 16ti let, které potřebují radu či pomoc v oblasti domácího násilí 
a následného pronásledování 

- Osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním 
násilné osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského 
kraje 

- Osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze 
společného obydlí v rámci celého Jihočeského kraje 

- Lidem z okolí ohrožené osoby, které se chtějí poradit o 
možnostech řešení situace 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel 

   

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

180 000 187 000 198 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

146 000 150 000 160 000 

Jihočeský kraj 11 000 12 000 12 000 

obec/obce 23 000 25 000 25 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 2 1 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    
 

 

 

 

PRIORITA 3  -  DOPROVODNÉ AKTIVITY 

 

Číslo a název opatření: B.3.1. – Udržení nebo získání schopnosti a dovednosti pro 
začlenění do společnosti 
 

Z jaké priority vychází: PRIORITA 3  -  DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora osob sociálně vyloučených nebo 
ohrožených sociálním vyloučením. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.3.1.1. – Obecně prospěšné práce - Probační a mediační služba 
Prachatice 
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Název aktivity: 
 

B.3.1.1. – Obecně prospěšné práce - Probační a mediační služba 
Prachatice 
 

Charakteristika aktivity: Město Vimperk svým občanům umožňuje výkon trestu obecně 
prospěšných prací.  Poskytuje místo výkonu trestu u dvou městských 
organizací Městských lesů Vimperk a Městských služeb Vimperk. Zajišťuje 
evidenci vykonaných hodin trestu a komunikaci s PMS Prachatice, resp. 
soudem.  Tuto aktivitu poskytuje zvláště pro obtížně zaměstnatelné a 
nepřizpůsobivé občany, kteří takový trest od soudu   dostali. Dále 
poskytuje místo výkonu trestu OPP občanům s malou sociální 
kompetencí, nízkou kvalifikací, bez pracovních zkušeností. Tím, že město 
umožňuje výkon trestu OPP umožňuje svým občanům výkon trestu 
v místě bydliště.   Rovněž poskytuje ve svých zařízeních místo výkonu 
společensky prospěšné práce mladistvýma dětem v rámci soudem 
uložené povinnosti odpracovat společensky prospěšnou činnost. 
 
 

Časový harmonogram: Průběžně 

Realizátor: Městský úřad Vimperk 

Spolupracující subjekty: Středisko PMS Prachatice 

Cílová skupina  Osoby odsouzené k výkonu trestu OPP 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel  

Dle možností 
poskytovatele 

Dle možností 
poskytovatele 

Dle možností poskytovatele 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

0 0 0 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj    

obec/obce    

příjmy od klientů    

ostatní    

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy: Vykonaný trest Vykonaný trest OPP Vykonaný trest OPP 

 

Číslo a název opatření: 
 

B.3.2. – Podpora prevence 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 3  -  DOPROVODNÉ AKTIVITY 
 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze 
strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a Jihočeského 
kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.3.2.1. – Podpora primární prevence Phénix - Portus Prachatice, 
o.p.s. 
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Název aktivity: 
 

B.3.2.1. – Podpora primární prevence Phénix - Portus Prachatice, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: Popis realizace: 
Prostřednictvím zařízení „Primární prevence Phénix“ (certifikováno 
MŠMT) jsou realizovány aktivity zaměřené na specifickou primární 
prevenci rizikového chování u žáků základních a studentů středních škol 
v lokalitách Prachaticko a Vimpersko. Tyto aktivity jsou uskutečňovány 
formou interaktivních programů, během nichž žáci nejen stroze sedí a 
poslouchají, ale sami jsou hlavními aktéry daného bloku. 
Předpokládané přínosy: 

1) Plošná informovanost 
- zvýšení informovanosti nejen o legálních a ilegálních 

látkách a jejich účincích u dětí a mládeže, ale i o ostatních 
formách rizikového chování 

- osvojení si žádoucích sociálních dovedností a návyků 
2) Specificky indukovaná prevence 

- specifická práce s vybranými skupinami na základě 
screeningu prevalence užívání OPL a problematických 
kolektivů 

posílení pozitivního chování a odmítání všech forem sebedestrukce. 
 
Jedná se o terénní službu. 

Časový harmonogram: Školní rok, přes hlavní prázdniny probíhá evaluace programů 

Realizátor: Portus Prachatice, o.p.s. 

Spolupracující subjekty: Ostatní projekty Portus Prachatice, o.p.s. 

Cílová skupina  Žáci a studenti na ZŠ a SŠ 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

2,0 úvazku 2,0 úvazku 2,0 úvazku 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč 

1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj 320 000 320 000 320 000 

obec/obce    

příjmy od klientů 150 000 150 000 150 000 

ostatní 930 000 930 000 930 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    
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3.4  RODINY S DĚTMI 
 

Chudé rodiny, rodiny, které neumí vychovávat děti, rodiny se sociálně patologickými jevy, rodiny v 

akutní krizi, pěstounské rodiny, rodič ve výkonu trestu, rodiny s nedostatkem času na výchovu, 

sociálně izolované rodiny, rodiny se zdravotním postižením dítěte nebo rodiče, rodiče s nižšími 

rozumovými schopnostmi, rodiče dlouhodobě nezaměstnaní, rodiny národnostních menšin, rodiny 

ohrožené zadlužením, rodiny s nízkou finanční gramotností, neúplná rodina. 

Vymezení cílové skupiny: 

• Děti v náhradní rodinné péči 

• Děti ohrožené rozpadem rodiny 

• Děti sociálně + socio-kulturně znevýhodněné 

• Ekonomicky slabé rodiny 

• Matky samoživitelky 

• Jazykové bariéry dětí a rodičů 

• Pohybové tábory 

• Komunitní centra 
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SWOT ANALÝZA 

 

 

Priority, opatření a aktivity 

 

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb 

- C.1.1. – Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

Priorita 2 – Doprovodné aktivity 

 
 

                      -       C.2.1. – Prevence sociálně patologických jevů nebo zmírňování jejich                                       
dopadů na děti a mládež 
 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá komunikace s odborem sociálních 

věcí ve Vimperku a jejich zájem o 

poskytované služby 

Dobrá komunikace se školským zařízením, 

kde jsou klienti 

Podpora ze strany města 

Doprovázející organizace pěstounské 

péče 

 

Nedostatečně informovaná veřejnost 

Absence speciál. školky 

Nízká finanční podpora 

Administrativní zátěž 

Absence nízkoprahového zařízení, popř. 

komunitního centra 

Jazyková bariéra cizinců  
Neúplnost služeb pro rodiny s dítětem se 
zdrav. postižením 

Příležitosti Ohrožení 
 

Spolupráce organizací na zajištění akcí  

Využití neformálního vzdělávání 
Primární prevence 

Využití (příměstských) táborů 

Využití (dotačních) projektů pro rodiny 

 

Nerespektování autorit 

Společnost zaměřena na výkon 

Dostupnost alkoholu a drog pro nezletilé 

Konec dotačních programů EU, nižší dotace 

MPSV 

Nedostatek pracovníků 

Nezájem obcí ORP 
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Priorita 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

Číslo a název opatření: C.1.1. – podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Z jaké priority vychází: Priorita 1. – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 
SLUĚB 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je fungování ambulantní případně terénní služby 
pro děti ze sociálně málo podnětného prostředí. Cílem služby je 
podpora rodin, aby se naučily řešit problémy samostatně vlastními 
silami – předcházení sociálnímu vyloučení rodin cílové skupiny. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

C.1.1.1. – Podpora registrované služby sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi  
C.1.1.2. – Podpora krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském 
kraji, z.ú. 

 

Název aktivity: 
 

C.1.1.1. – Podpora registrované služby Služba pro rodiny s dětmi 

Charakteristika aktivity: Zachování registrované služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi (popis v Analýze poskytovatelů SS). 
 
ambulantní a terénní služba 

Časový harmonogram:  

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující subjekty: Město Vimperk 

Cílová skupina   

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

2,8 2,8 2,8 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj    

obec/obce 200 000 200 000 200 000 

příjmy od klientů    

ostatní 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

   

Zdůvodnění investic  

Výstupy:    

 

Název aktivity: 
 

C.1.1.2. – Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji -Krizová 
pomoc 

Charakteristika aktivity: Nejčastěji řešenými nepříznivými sociálními situacemi u uživatelů 
Krizového centra jsou: osobní krize, vztahová krize, rozvodová 
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problematika, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, spory o děti, 
sebepoškozování dětí a mladistvých, poruchy příjmu potravy u dětí a 
mladistvých, výchovné problémy, šikana, domácí násilí, trestné činy, 
syndrom týraného dítěte, psychosomatické obtíže, syndrom zavrženého 
rodiče, a další.  V roce 2018 využilo poskytovaných sociálních služeb 
Krizového centra 462 uživatelů. Celkem se uskutečnilo 1067 kontaktů 
(jednotlivých návštěv osob bez ohledu na délku konzultace). 

Časový harmonogram: Ambulantní služba: pondělí a úterý od 8:00 do 16:00 hodin, ve středu 
od 8:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin.  
Terénní služba: středa od 8,00 do 12:00 hodin, nebo dle potřeb klienta. 

Realizátor: Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 

Spolupracující subjekty: OSPOD, Opatrovnické soudy, psychologové a psychiatři Jčk, dětská 
psychiatrická léčebna Opařany, ZDVOP, OSPOD Jčk, organizace Jčk 
s podobným zaměřením (Porceta, Arkáda, Temperi, Portus….) 

Cílová skupina  Osoby v krizi, děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny 
s dítětem/dětmi 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel (úvazky) 

1,5 1,7 1,9 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

1 063 180 1 126 970 1 194 588 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

958 240 1 015 734 1 076 678 

Jihočeský kraj 51 940 55 056 58 359 

obec/obce 53 000 56 180 59 551 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

0 0 0 

Zdůvodnění investic - 

Výstupy: Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi.  
 
Krizové centrum je registrovaným poskytovatelem sociální služby 
krizové pomoci a současně je pověřené k výkonu sociálně-právní 
ochrany. Proto jsou zaměstnanci Krizového centra v každodenním 
telefonickém a emailovém styku s jednotlivými pracovišti OSPOD a 
soudců rozhodujících v opatrovnických řízení. Pracovníci Krizového 
centra pravidelně navštěvují klíčové pracovníky OSPODů i osobně, dále 
jsou realizována hromadná setkání Krizového centra, OSPODů, 
opatrovnických soudů. V úzkém kontaktu jsme také s ordinacemi 
klinických psychologů, pedopsychiatrů a s psychiatrickým oddělením 
Nemocnice České Budějovice, s psychiatrickými léčebnami Opařany a 
Dobřany. V rámci následné služby o uživatele jsme v kontaktu 
s Dětským diagnostickým ústavem Homole. Z výše uvedených zdrojů 
jsou zjišťovány údaje o potřebnosti sociální služby Krizová pomoc. 
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Priorita 2 – Doprovodné aktivity 

 

Číslo a název opatření: C.2.1. – Prevence sociálně patologických jevů nebo zmírňování 
jejich dopadů na děti a mládež 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora a rozvoj aktivit, které vedou 
k prevenci sociálně patologických jevů nebo zmírňování jejich 
dopadů na děti a mládež 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

C.2.1.1. – Letní tábor pro děti z rodin ohrožených sociálním 
vyloučením 

 

Název aktivity: 
 

C.2.1.1. – Letní tábor pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením 

Charakteristika aktivity: Hlavní náplní letního tábora jsou volnočasové a zájmové aktivity, např. 
sportovní aktivity jako vybíjená, přehazovaná, fotbal a jiné míčové hry, 
hry v lese a v přírodě, výlet, ukázky Horské služby, hasičů, policie, různé 
dovednostní a vědomostní soutěže) a vyžití, společenské hry, ping pong, 
výtvarné a pracovní činnosti, besedy na různá témata, sportovní 
činnosti, soutěže, koupání v Lipně apod.  
Účastníci letního tábora budou vybíráni ve spolupráci se školskými 
zařízeními, Centrem pro rodinu Oblastní charity ve Vimperku a odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Vimperk. Základním záměrem 
tábora je snaha poskytnout dětem zkušenost se smysluplným trávením 
volného času, ale i ochranu dětí před rozvíjejícím a prohlubováním se 
nežádoucích sociálních jevů a patologií souvisejících s prostředím, 
z kterého na tábor přicházejí a kde jsou ohroženy sociálním vyloučením. 
Dále je snaha odhalit rizika, se kterými se zmiňované děti potýkají (např. 
špatný školní prospěch, nuda, nezájem o konkrétní aktivity, záškoláctví, 
frustrace, vztahové problémy, rodinné problémy, kouření, alkohol, 
experiment s drogami, gamblerství, promiskuita, nezaměstnanost, 
násilí v rodině, šikana, problémy se zákonem) a nabídnout možná 
řešení. 
Přínos tábora ve vztahu k zúčastněným dětem tedy spočívá zejména 
v tom, že dětem bude touto cestou ukázána možnost, jakými způsoby 
lze trávit volný čas, a to jak individuálně, tak v kolektivu. Zároveň je 
cílem tábora rozšířit kulturně sociální povědomí dětí a pocit 
sounáležitosti k současné společnosti. 
 
Nejedná se o sociální službu. 

Časový harmonogram: týden o letních prázdninách 

Realizátor: Město Vimperk 

Spolupracující subjekty: základní školy, Oblastní charita Vimperk 

Cílová skupina  Děti ve věku od 6 do 15 let 
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 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – ukazatel 
(kapacita) 

 
25 

 
25 

 
25 

Předpokládané roční provozní 
náklady v Kč  

82 500 82 500 82 500 

Předpokládané finanční zdroje 
v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce 45 000 45 000 45 000 

příjmy od klientů 37 500 37 500 37 500 

ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

77 500 77 500 77 500 

Zdůvodnění investic Zajištění ubytování, dopravy, volnočasových aktivit atd. pro účastníky 
dětského letního tábora 

Výstupy: Zajištění 
volnočasových 
aktivit v době 
letního tábora 
pro děti 

Zajištění 
volnočasových aktivit 
v době letního tábora 
pro děti 

Zajištění volnočasových 
aktivit v době letního 
tábora pro děti 
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3.5  NÁRODNOSTÍ A ETNICKÉ MENŠINY 
 

Národnostní menšina je společenství občanů žijících na území současné České republiky, kteří se 

odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, 

tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu. 

Vymezení cílové skupiny: 

• Cizinci  

• Migranti  

• Osoby z vyloučené lokality 

• Etnické skupiny 

• Rodiny ohrožené sociálním vyloučením (z národnostních a etnických menšin) 

 

 

U této pracovní skupiny byl s ohledem na řešení zaznamenán přesah do pracovní skupiny Osoby 

v krizi (podobnost sociálních situací, do které se mohou osoby dostat) a dále do pracovní skupiny 

Rodina a volný čas (potřeba spolupráce s celou rodinou při řešení krizové situace nebo její 

předcházení). Z tohoto důvodu jsou u priorit uváděny odkazy na příslušná opatření a aktivity. 
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SWOT ANALÝZA 

 

 

 

 

 

 

Priority, opatření, aktivity 

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb 
 

- B.1.1. – Podpora terénních programů 
- B.1.1.2. – Podpora sociálně aktivizační služby 
- C.1.1. – Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Rodinné vazby 

Služby pro rodiny s dětmi 

Romský poradce (pod Městským úřadem) 

Asistent prevence kriminality (Městská 

policie) 

Romský terénní pracovník 

 

Drogy 
Prostituce 
Nezaměstnanost 
Nevyhovující bydlení 
Dluhy, exekuce 
Kriminalita 
Gambling 
Nedostatečná kapacita azylového domu 
pro matky s dětmi 
Jazyková bariéra 
 
 

Příležitosti Ohrožení 
 

Osvěta (sociální bydlení, národnostní 

menšiny, ….) 

Vazby (v malém městě se lidé „znají“) 

Podpora sociálního bydlení v menších 

obcích 

Podpora vnitřních zdrojů komunity 

 

Absence přirozené autority z komunity 

Klienti propadající sociálním sítem 

Sociální propad kvůli nedostatečnému 

bydlení 

Neřešené podporované bydlení (hlavně 

v případě etnických menšin) 

Nízká motivace ke vzdělávání 

Předsudky ze strany majority (mohou být i 

oboustranné) 
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Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb 
 

- B.2.1. – Rozvoj terénních programů 
- C.2.2. - Rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

              
 

 
Priorita 3 – Doprovodné aktivity 
 

- D.3.1. – Podpora sociálního začleňování 
- D.3.2. – Spolupráce s romskou menšinou 

 

 
PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 
                      
 
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

 

Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 
 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

 
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA  2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

 

Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas, PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 
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PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 

 

Číslo a název opatření: D.3.1. – Podpora sociálního začleňování 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: K sociálnímu vyloučení dochází především v oblasti bydlení a 
zaměstnání. Opatření má za cíl omezování rizikových lokalit a 
sociálního vyloučení. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

D.3.1.1. – Asistenti prevence kriminality 

 
Název aktivity: 
 

D.3.1.1. – Asistenti prevence kriminality 

Charakteristika aktivity: Asistenti prevence kriminality budou svojí činností dozírat ve 
vytipovaných problémových částech města na jevy související s pocitem 
bezpečí, které jsou způsobovány shromažďováním, migrací a 
posedáváním problémových občanů, zejména z řad romské komunity. 
Dále budou dohlížet na pohyb dětí, které se vracejí ze škol a využívají 
dětská hřiště v problémových lokalitách. Asistenti prevence kriminality 
budou vytvářet komunikační most mezi komunitou a majoritní 
společností. Zároveň budou nápomocni státním orgánům a organizacím 
zřizovaným městem v naplňování jejich poslání související s výchovou 
dětí. 
 
Uveďte, zda se jedná o ambulantní či terénní službu 

Časový harmonogram: 2020 - 2022 

Realizátor: Město Vimperk 

Spolupracující subjekty: Charita, ÚP, Policie ČR, Odbor soc. věcí MÚ Vimperk, školy a školky  

Cílová skupina   

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel 

1 1 1 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč ** 

340 000 340 000 340 000 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 
376 970 

2021 
376 970 

2022 
376 970 

MPSV 
 

   

Jihočeský kraj    

obec/obce Vimperk Vimperk Vimperk 

příjmy od klientů    

ostatní    

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

376 970 376 970 376 970 

Zdůvodnění investic Mzda, školení, vystrojení 

Výstupy:    
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3.6  PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 

Jedná se o témata, která vycházejí z jednání pracovních skupin, ale nedotýkají se pouze jedné konkrétní 

pracovní skupiny zaměřené na určitou skupinu obyvatelstva. Jedná se o témata, která se dotýkají širší 

skupiny obyvatelstva. Z tohoto důvodu byla těmto tématům věnována samostatná kapitola. 

 

Priority, opatření a aktivity 

Priority a opatření průřezových témat 

Priorita 3 – Doprovodné aktivity  -    E.3.1. – Zlepšení informovanosti 

-  E. 3.2. – Koordinace sociálních služeb 

 

Číslo a název opatření: E.3.1. – Zlepšení informovanosti 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Opatření řeší nízkou informovanost o sociálních službách 
v regionu ORP Vimperk. Ke zvýšení informovanosti o sociálních 
službách a jejích poskytovatelích slouží vytvoření, aktualizace a 
distribuce katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 
služeb. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

E.3.1.1. – Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb a jeho uveřejnění. 

 

Název aktivity: 
 

E.3.1.1.– Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb 

Charakteristika aktivity: Na vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 
sociálních služeb bude navazovat jeho každoroční aktualizace. 
OSVZ Městského úřadu Vimperk bude sledovat změny týkající se 
poskytovatelů sociálních služeb a podá jedenkrát ročně na základě 
zjištěných změn podnět k aktualizaci katalogu. Aktualizace se bude 
týkat zjištěných změn u současných poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb, případně informací o nových poskytovatelích 
sociálních služeb v regionu. 
Aktualizace katalogu je nutná vzhledem k zajištění dostupnosti 
aktuálních informací o sociálních a doprovodných službách pro občany 
a další subjekty v ORP Vimperk. 
Aktualizace má za cíl udržení míry informovanosti o sociálních a 
doprovodných službách v regionu. 
U příležitosti každoroční aktualizace katalogu bude vydána tisková 
zpráva o aktualizaci. Tisková zpráva bude vydána ve Vimperských 
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novinách a bude zveřejněna na webu města, rovněž bude rozeslána 
obcím v ORP Vimperk k uveřejnění na webu. 
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb bude umístěn 
rovněž na webových stránkách města a zde budou průběžně 
zaznamenávány zjištěné změny. Na základě rozsahu zjištěných změn 
pak řídící skupina komunitního plánování rozhodne o vydání nové 
verze katalogu i v tištěné podobě. 

Časový harmonogram: 2020 - 2022 

Realizátor: Město Vimperk - OSVZ 

Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina  Uživatelé sociálních služeb 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel  

Počet 
vytištěných 

kusů dle 
rozhodnutí řídící 

skupiny 

Počet vytištěných kusů 
dle rozhodnutí řídící 

skupiny 

Počet vytištěných kusů 
dle rozhodnutí řídící 

skupiny 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

0 0 0 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

2020 2021 2022 

MPSV 
 

0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce 50 000 50 000 50 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

50 000 50 000 50 000 

Zdůvodnění investic Výtisk schváleného aktualizovaného katalogu dle rozhodnutí řídící 
skupiny komunitního plánování. 

Výstupy: Aktualizovaný 
katalog v tištěné 
podobě 

Aktualizovaný katalog 
v tištěné podobě. 

Aktualizovaný katalog 
v tištěné podobě. 

 

Číslo a název opatření: 
 

E.3.2. – Koordinace sociálních služeb 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora koncepčního rozvoje sociálních 
služeb na území ORP Vimperk. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

E.3.2.1.– Pravidelná setkávání Komise prevence /podle § 122 
zákona č. 128/2000 Sb./ 

 

Název aktivity: 
 

E.3.2.1.– Pravidelná setkávání Komise prevence /podle § 122 zákona 
č. 128/2000 Sb./ 

Charakteristika aktivity: Komise je poradním orgánem městské rady v oblasti prevence 
kriminality, sociální patologie a bezpečnostní situace ve městě. 
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Cíle působení komise prevence jsou: 

• Koordinovat práci a vytvářet prostředí aktivní spolupráce 
subjektů, které působí na poli primární, sekundární a terciální 
prevence sociálně patologických jevů dětí, mládeže i 
dospělých ve městě. 

• Monitorovat a mapovat aktuální situaci výskytu těchto jevů i 
působení subjektů ve městě a okolí a zpracovávat analýzu 
těchto situací. 

• Průběžně vyhledávat rizikové skupiny, jedince i lokality a 
navrhovat opatření k zabránění trestné činnosti a vzniku 
sociálně patologických jevů. 

• Navrhnout komplexní program prevence kriminality ve městě 
a účinně spolupracovat při jeho naplňování se všemi subjekty, 
pravidelně vyhodnocovat projekty programu, včetně činností 
jednotlivých institucí působících v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů ve městě. 

• Předkládat návrhy konkrétních projektů na řešení zásadních 
a dlouhodobých úkolů v oblasti prevence patologických jevů, 
vyhledávat nové subjekty poskytující sociální služby v oblasti 
sociálně patologických jevů a podporovat jejich činnost. 

• Posuzovat a k realizaci doporučovat dílčí projekty 
jednotlivých subjektů a podílet se na jejich realizaci. 

Informovat o projednávaných tématech a navrhovaných aktivitách. 
 
Nejedná se o sociální službu. 
 

Časový harmonogram: 2020 - 2022 

Realizátor: Město Vimperk – Městská policie Vimperk 

Spolupracující subjekty: Charita, ÚP, Policie ČR, Odbor soc. věcí MěÚ Vimperk, školy a školky 

Cílová skupina  Děti, mládež 

 2020 2021 2022 

Plánovaná kapacita – 
ukazatel  

- - - 

Předpokládané roční 
provozní náklady v Kč  

- - - 

Předpokládané finanční 
zdroje v roce 

  2021 2022 

MPSV 
 

0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce Vimperk Vimperk Vimperk 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice 
celkem v Kč 

180 000 180 000 180 000 

Zdůvodnění investic Adaptační kurzy, besedy, vzdělávací program 

Výstupy: zápisy z 
jednání 

zápisy z jednání zápisy z jednání 
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