




Úvodní slovo ke komunitnímu plánu
Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek. Pro někoho možná nesrozumitelný název. Proto se
vám  jej  pokusím  trochu  objasnit.   Asi  začnu  od  ORP  Písek,  což  je  přesně  obec  s rozšířenou
působností,  ale  hovorově  je  to  vlastně  oblast  nového okresu Písek,  to  je  ten  menší  okres  bez
Milevska a okolí. Komunitní znamená, že se může týkat všech obyvatel právě malého okresu Písek.
Sociální služby jsou všechny služby, které jsou uvedeny v zákonu, ale pro přiblížení jsou to služby
poskytované  dětem,  dospělým  i  seniorům,  různě  postiženým,  těm,  kteří  se  z různého  důvodu
o sebe nezvládnou postarat tak, aby mohli žít důstojný život. Plán je každému asi jasný a zde se
jedná o to, které služby chceme a potřebujeme mít, které chceme rozšiřovat a vylepšovat a které
naopak už třeba nejsou potřeba nebo je nepotřebujeme v takové míře, jako dříve.

Komunitní plánování je dlouhý proces,  kterého se účastní mnoho lidí,  setkávají  se v pracovních
skupinách a jsou to jak zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci města a samozřejmě ti,
kteří  služby  potřebují  a  také  veřejnost,  protože  skupiny  byly  celou  dobu  plánování  otevřené
veřejnosti.

V pracovních  skupinách  se  vyhodnocuje  stávající  stav  a  je  snaha  představit  si,  co  je  a  bude
v nejbližších  letech  potřeba.  Například  víme,  že  pečovatelské  služby  se  stávajícím  počtem
zaměstnanců  nezvládnou  už  ani  dnes  a  už  vůbec  ne  do budoucna,  obstarat  tolik  potřebných
seniorů,  kolik  jich o službu žádá nebo žádat  bude.  Proto  je opatření,  které  stanovuje navýšení
kapacity pečovatelské služby.

Nejsem si jist, jestli jsem vám ještě více nezamotal hlavu, ale věřte, že pracovní skupiny, vedoucí
pracovních skupin, řídící tým i servisní tým dělal maximum pro to, aby sociální služby v  ORP Písek
byly dostupné pro všechny potřebné občany. Komunitní plán je také strategický dokument, který
schvalují zastupitelstva obcí a je do značné míry závazný. Zároveň je důležité, že informace z něj
jsou přenášeny i do vyššího plánu, který je zpracováván pro celý Jihočeský kraj.

Pokud jste dočetli až sem, máte můj obdiv a přeji vám, abyste v plánu a následně i v reálném světě
vždy našli ty sociální služby, které budete potřebovat.

Ing. Petr Hladík
místostarosta města Písek
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1.Komunitní plánování sociálních služeb
Sociální  služby jsou pro mnohé z nás  nebo mohou být  významnou oporou v různých životních
situacích. Představují možnosti, jak napomoci lidem, kteří z nějakého důvodu nemohou či nejsou
schopni tyto životní situace zvládnout. 

K tomu,  aby  sociální  služby  byly  dostupné  jak  z hlediska  jejich  rozmanitého  zaměření,  tak
i geografické dosažitelnosti, přispívají svým dílem sami poskytovatelé sociálních služeb, obce, kraje
i ministerstvo.

 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách zavedl pro kraje povinnost a pro obce možnost
zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.

 Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí, krajů)
s uživateli  (klienty)  a poskytovateli  (jednotlivé organizace)  sociálních služeb při vytváření
plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků.

 Společných cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.

Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb
se zjištěnými  potřebami  uživatelů  služeb.  Výsledek  provedeného  srovnání  slouží  jako  jeden
z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb na daném území.

 Komunitní  plány  sociálních  služeb  obcí  mohou  posloužit  krajům  k získání  objektivních
podkladů pro krajské plány rozvoje sociálních služeb.

 Plán bývá zpracován obvykle na rozmezí několika let a po uplynutí tohoto období se celý
plánovací cyklus opět opakuje.

 Komunitní  plánování  na  místní  úrovni  je  provázáno  s plánováním  sociálních  služeb  na
úrovni kraje.

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)
Komunitní  plánování  sociálních služeb (dále  jen  komunitní  plánování)  je  postup,  který  mapuje
místní  potřeby  sociálních  služeb  a porovnává  je  s místními  zdroji.  Za zdroje  lze  považovat
organizace poskytující sociální služby, veřejné finance pro oblast sociálních služeb, dobrovolníky,
sponzorské organizace aj.

Komunitní  plánování  je  upraveno  zákonem  č.  108/2006  Sb.,  o sociálních  službách,  ve znění
pozdějších  předpisů  v §  93 pro krajský  úřad  a v §  94 pro obce.  Krajům  je  komunitní  plánování
(zákon hovoří o zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb) uloženo povinně, obce
jej provádějí na dobrovolné bázi.

Proces komunitního plánování sociálních služeb se řídí několika důležitými zásadami. Jsou jimi: 

     a) partnerství a spolupráce 
     b) zapojování místního společenství
     c) potřeby, priority a směry rozvoje jsou stanoveny lidmi, kteří v obci žijí
     d) průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako jeho výstupy
     e) kompromis přání a možností
     f) cykličnost
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Účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb
Na procesu komunitního plánování participují tři hlavní skupiny účastníků, kterými jsou uživatelé
sociálních služeb, jejich poskytovatelé a zadavatelé. Tyto tři skupiny tvoří tzv. triádu, často dochází
k prolínání zmíněných skupin účastníků. Vedle triády se účastníky procesu stávají další odborníci,
zainteresované subjekty a veřejnost.

Uživateli se rozumí osoby využívající sociální služby. Účast uživatelů je nezbytná, jelikož právě oni
jsou  osobami,  pro které  jsou  sociální  služby  určeny.  V procesu  komunitního  plánování  mohou
vyjádřit své zájmy a potřeby, jsou experty na rozmanité životní  situace a mohou aktivně přispět
k budování systému sociálních služeb, který na tyto potřeby bude účinně reagovat.

Poskytovateli jsou subjekty, které zajišťují rozmanité druhy sociálních služeb v praxi. Jde nejčastěji
o nestátní neziskové organizace,  subjekty zřizované orgány samosprávy, případně státem. Jejich
význam  v procesu  komunitního  plánování  tkví  v praktických  zkušenostech  s poskytováním
sociálních služeb, orientují se v nabídce a poptávce jednotlivých sociálních služeb a jsou odborníky
na cílové skupiny, kterým sociální služby poskytují.

Zadavatele představují zástupci územních samosprávných celků (obcí a krajů), kteří zodpovídají
za zajištění sociálních služeb na svém území a poskytují procesu komunitního plánování politickou
podporu, vystupují také jako garanti jeho výstupů. Dalšími zainteresovanými subjekty mohou být
pracovníci  pomáhajících  profesí,  kteří  přicházejí  pravidelně  do styku  s uživateli,  poskytovateli
a zadavateli sociálních služeb, akademičtí pracovníci, metodici či sponzorské organizace.

Pod pojmem veřejnost jsou zahrnuti všichni lidé, kteří se o problematiku sociálních služeb zajímají
a jsou ochotni na procesu aktivně participovat či jej alespoň podporovat.

Proč je komunitní plánování sociálních služeb důležité?

Mapování potřeb – v procesu komunitního plánování jsou zjišťovány potřeby těch, kterým mají
sociální služby sloužit. Díky tomuto procesu se mohou zúčastněné strany (uživatelé, poskytovatelé
a zadavatelé) vzájemně informovat o chybějících sociálních službách, o možnostech jejich zajištění
a o možnostech hledání finančních prostředků.

Získávání finančních prostředků – komunitní plán je důležitý dokument pro získávání finančních
prostředků na realizaci sociálních služeb. Mohou jej užívat jak poskytovatelé sociálních služeb, tak
zástupci  obcí  či  krajů,  pokud  usilují  o zavedení  či  rozšíření  nějaké  služby  na svém  území.
Při rozhodování o přidělení finančních prostředků (státních dotací, prostředků z evropských fondů,
grantů  aj.)  je  často  požadováno  doložení  potřebnosti  dané  sociální  služby  zpracovaným
komunitním plánem.

Posilování principů občanské společnosti – do procesu komunitního plánování se může zapojit
kdokoliv. Občané tak mají možnost podílet se na veřejném rozhodování.  V procesu komunitního
plánování jsou si všichni rovni a mají právo svobodně vyjádřit své názory, potřeby, navrhovat řešení
apod. Proces plánování je založený na demokratických principech a usiluje o dosažení vzájemné
dohody.
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Principy  a  hodnoty  střednědobých  plánů  rozvoje  sociálních  služeb
v Jihočeském kraji 

 Při plánování sociálních služeb vycházet z jedinečnosti a důstojnosti každého uživatele; 
 Upřednostňovat osobní volbu uživatelů; 
 Umožnit lidem život ve vlastním domově, s dostačující péčí a podporou; 
 Poskytnout uživatelům možnost rovnoprávného přístupu a výběru v poskytování služeb; 
 Uskutečnit posun od péče institucionální k péči komunitní; 
 Podporovat propojenost a návaznost sociálních služeb; 
 Zajistit rovnoprávnost všech sociálních služeb bez rozdílů zřizovatele či poskytovatele.

Principy  a  hodnoty  procesu  tvorby  střednědobých  plánů  rozvoje
sociálních služeb v Jihočeském kraji 
 Při  plánování  sociálních služeb je základem princip rovnoprávnosti  všech účastníků procesu

– každý má právo svobodně vyjádřit svůj názor; 
 Výsledky i průběh procesu plánování jsou veřejně přístupné a slouží všem obyvatelům území,

na kterém plánování probíhá; 
 Každý občan má právo být informován o procesu plánování a má možnost se do něj zapojit; 
 K závěrům se dochází dohodou, nikoli jednostranným autoritativním aktem; 
 Střednědobý  plán  se  zpracovává  v  souladu  s  metodikou  komunitního plánování  sociálních

služeb a využívají se příklady dobré praxe.
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2. Organizace a průběh plánování

zpracovatel: Bc. Markéta Kovářová
           Jana Dolanská

2.1. Základní informace o projektu

Název projektu
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek
(registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529)

(Projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost)

Období realizace
březen 2018 – únor 2020

Hlavní cíle projektu
Všeobecným cílem projektu je podpora poskytování sociálních služeb pro seniory, řešení kapacity
pobytových služeb a špatná dostupnost terénních služeb pro rodiny s dětmi, dále také začleňování
sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou kvalitních sociálních
služeb. Specifickým cílem je udržení a rozvoj místního partnerství na území správního obvodu ORP
Písek, zintenzivnění spolupráce místních aktérů, zvětšení zájmu obecních samospráv o dostupnosti
sociálních službách a aktualizace komunitního plánu sociálních služeb. Stěžejní partnerství  bylo
realizováno mezi  zadavateli,  poskytovateli  a uživateli  sociálních služeb.  Do procesu je zapojena
i široká veřejnost. 

Hlavním  výstupem  z  plánování  je  aktuální  střednědobý  plán  rozvoje  sociálních  služeb,  který
pomáhá vytvořit podmínky pro udržení a rozvoj takových služeb, které reagují na skutečné potřeby
občanů ze správního území ORP Písek.

Dalším výstupem je interaktivní katalog poskytovatelů sociálních služeb (webový portál SOPOP),
který přispívá k informovanosti občanů o dostupnosti sociálních služeb.

Území realizace projektu
Projekt  je  realizován  na  území  správního  obvodu  obce  s rozšířenou  působností  Písek
(celkem 49 obcí) -  Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Drhovle,
Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, Mišovice, Myslín,
Nerestce,  Nevězice,  Novosedly,  Olešná,  Orlík  nad  Vltavou,  Oslov,  Ostrovec,  Paseky,  Podolí  I,
Probulov,  Předotice,  Putim, Rakovice,  Ražice,  Skály,  Slabčice,  Smetanova Lhota,  Tálín,  Temešvár,
Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár.
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2.2. Organizace komunitního plánování

Realizátor
SOS Šumavsko, z. ú.
Se sídlem Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
IČO 05660599

Partner
Město Písek
Se sídlem Velké náměstí 3, 397 01 Písek
IČO 00249998

Řídící tým projektu
Řídící  tým  vede  proces  komunitního  plánování  a  skládá  se  ze  zástupců  tripartity  (zadavatelé,
poskytovatelé  a uživatelé  sociálních  služeb).  Řídící  tým  koordinuje  tvorbu  komunitního  plánu
sociálních služeb. 

Členové:
 Ing. Bohumil Petrášek – uživatel sociálních služeb – zástupce realizátora
 Mgr. Eva Vanžurová – zadavatel – starostka města Písek – od 1. 3. 2018 do 1. 11. 2018
 Ing. Petr Hladík – zadavatel – místostarosta města Písek – od 1. 11. 2018
 Mgr. Michaela Baslerová – zadavatel/poskytovatel – zástupce MěÚ Písek (Odbor sociálních 

věcí)
 Mgr. Zuzana Staffová – zadavatel / poskytovatel – zástupce MěÚ Písek (Odbor sociálních věcí)
 Jana Bartůňková – uživatel sociálních služeb 
 Ing. Marie Bácová – poskytovatel – vedoucí pracovní skupiny „Senioři“ – od 1. 11. 2018

(od 1. 3. 2018 do 1. 11. 2018 Ing. Petr Hladík)
 Bc. Eva Vodičková – poskytovatel – vedoucí pracovní skupiny „Osoby se zdravotním 

postižením“
 Bc. Lenka Pekárková DiS. - poskytovatel – vedoucí pracovní skupiny „Osoby v nepříznivé 

sociální situaci“
 Bc. Klára Šafaříková – poskytovatel – vedoucí pracovní skupiny „Rodiny s dětmi“

Realizační tým projektu
Realizační tým zajišťuje činnosti spojené s procesem komunitního plánování.

Odborná část týmu:
 Metodik pro plánování – Ing. Bohumil Petrášek
 Manažer klíčových aktivit – Bc. Markéta Kovářová
 Manažer pro cílovou skupinu – Jana Dolanská
 Vedoucí pracovní skupiny Senioři - Ing. Marie Bácová

(od 1. 3. 2018 do 1. 11. 2018 Ing. Petr Hladík)
 Vedoucí pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením - Bc. Eva Vodičková 
 Vedoucí pracovní skupiny Osoby v nepříznivé sociální situaci - Bc. Lenka Pekárková DiS. 
 Vedoucí pracovní skupiny Rodiny s dětmi - Bc. Klára Šafaříková 

Administrativní část týmu:
Koordinátor projektu – Jana Dolanská
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Pracovní skupiny
Pracovní skupiny se přímo podílely na zpracování vlastního obsahu plánu sociálních služeb. Tyto
skupiny  jsou týmy dobrovolníků a  byly tvořeny ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů
sociálních služeb a zástupců veřejnosti.  V rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
pro Písecko byly zformovány čtyři pracovní skupiny. 
Každá pracovní skupina řešila problematiku navržené prioritní oblasti:

 Senioři 
 Osoby se zdravotním postižením
 Osoby v nepříznivé sociální situaci
 Rodiny s dětmi 

Pracovní  skupiny  byly  upraveny  dle  potřeb  a  zkušeností  z předchozího  komunitního  plánu
sociálních služeb.  Pracovní  skupina „Osoby v  krizi“  byla  přejmenována  na „Osoby v  nepříznivé
sociální situaci“. Dále pracovní skupiny pracovaly pro celé území ORP Písek jako celek a tím byly
vypuštěny pracovní skupiny v Protivíně, Mirovicích a Miroticích.

Každá pracovní skupina byla proškolena o komunitním plánování sociálních služeb. Na začátku své
činnosti  si  každá  z pracovních  skupin  nadefinovala  cílovou  skupinu,  pro  níž  zpracovala  SWOT
analýzu.  Následně členové  pracovních  skupin vytvořili  priority,  opatření  a  zpracovali  jednotlivé
aktivity.  Pracovní  skupiny byly postupně doplněny o nové členy a scházely se na pravidelných
jednáních, která probíhala z větší části u poskytovatelů sociálních služeb.

Jednání skupin byla po celou dobu otevřená, aby se jich mohl účastnit každý, kdo má o rozvoj
sociálních služeb v píseckého regionu zájem. 

Název pracovní
skupiny

Datum jednání PS Místo jednání PS

Senioři

19. 9. 2018, 9:00 hod
23. 1. 2019, 9:30 hod
4. 4. 2019, 9:30 hod
13. 5. 2019, 13:00 hod
19. 6. 2019, 9:30 hod
10. 9. 2019, 13:00 hod

Městský úřad Písek, Budovcova 207
SeneCura SeniorCentrum Písek
Senior Point Písek
Domácí Hospic Athelas, Písek
Diakonie Písek
Městská knihovna Písek

Osoby se
zdravotním
postižením

20. 9. 2018, 13:00 hod
23. 1. 2019, 13:00 hod
20. 3. 2019, 13:00 hod
24. 4. 2019, 13:00 hod
5. 6. 2019, 9:30 hod
9. 9. 2019, 13:00 hod

Městský úřad Písek, Budovcova 207
Horizont z.ú., Písek
Úřad práce Písek
Úřad práce Písek
Úřad práce Písek
Úřad práce Písek

Osoby
v nepříznivé

sociální situaci

19. 9. 2018, 15.00 hod
29. 1. 2019, 9.30 hod
20. 3. 2019, 9.30 hod
25. 4. 2019, 9.30 hod
20. 6. 2019, 9.30 hod
10. 9. 2019, 9.30 hod

Městský úřad Písek, Budovcova 207
Městské středisko sociálních služeb, Písek
Komunitní centrum - Denní centrum a noclehárna Písek 

Komunitní centrum - Denní centrum a noclehárna Písek 

Komunitní centrum - Denní centrum a noclehárna Písek 

Komunitní centrum - Denní centrum a noclehárna Písek 
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Rodiny s dětmi

19. 9. 2018, 12:00 hod
29. 1. 2019, 13:00 hod
4. 4. 2019, 13:00 hod
13. 5. 2019, 9:30 hod
20. 6. 2019, 13:00 hod
9. 9. 2019, 9:30 hod

Městský úřad Písek, Budovcova 207
Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú. Písek

Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú. Písek

Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú. Písek

Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú. Písek

NADĚJE Písek

Celkem se těchto jednání uskutečnilo 24.

Členové pracovních skupin:

SENIOŘI

Jméno a příjmení Organizace
Petr Hladík Diakonie Písek vedoucí pracovní skupiny do 31.10.2018

Marie Bácová Diakonie Písek vedoucí pracovní skupiny od 31.10.2018

Hana Bruncvíková Rada seniorů Písek
Jaroslav Pospíšil 1. ETALON, z.s.
Irena Drahošová Městský úřad Protivín
Martina Koláříková Domov pro seniory Světlo
Martina Zachatová Oblastní charita Písek
Lucie Hofmanová Nemocnice Písek, a.s.
Michaela Piskláková SeneCura SeniorCentrum Písek
Petra Obstová Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí
Tereza Marková Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 

o.p.s., pracoviště Písek
Daniela Nechvátalová Domácí hospic Athelas
Tamara Křivánková MESADA, z.s.
Helena Čápová Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Písek
Jana Bartůňková uživatel sociálních služeb
Lenka Pekárková Městské středisko sociálních služeb Písek
Alena Lípová Městské středisko sociálních služeb Písek
Jana Bojarová MESADA, z.s.
Milena Halámková Městská knihovna Písek
Romana Kotrbatá veřejnost
Alexandra Zajíčková Senior Point Písek
Kateřina Holčáková Domácí hospic Athelas
Radka Lískovcová SeneCura SeniorCentrum Písek
Marie Štědroňská Městský úřad Mirotice
Zuzana Staffová Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí
Bohuslava Chourová uživatel sociálních služeb
Ludmila Hrnečková Rada seniorů Písek
Dana Vejšická Oblastní charita Písek
Michal Počta Obec Rakovice
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Jméno a příjmení Organizace
Eva Vodičková Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

vedoucí pracovní skupiny

Ivana Sacherová Oblastní charita Písek
Markéta Chládková Oblastní charita Písek
Helena Čápová Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Písek
Tereza Marková Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 

pracoviště Písek
Světlana Hlásková Úřad práce Písek
Vladimír Tomášek Klub Krteček v Písku, z.s.
Martina Jeřábková Městský úřad Písek
Jindřiška Trtková HORIZONT, z.ú.
Jana Bojarová MESADA, z.s.
Tamara Křivánková MESADA, z.s.
Daniela Nechvátalová Domácí hospic Athelas
Milena Halámková Městská knihovna Písek
Veronika Švarcová Fokus-Písek, z.ú.
Romana Kotrbatá veřejnost
Daniela Bakovská Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Písek
Lenka Němcová Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. - Písek
Jana Radová LORM, z.s.
Dagmar Dvořáková Fokus-Písek, z.ú.
Marie Štědroňská Městský úřad Mirotice
Jana Braunová Úřad práce Písek
Eva Nolčová Fokus-Písek, z.ú.
Květoslava Slabáková Nemocnice Písek, a.s.
Jitka Šťastná HORIZONT, z.ú.
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OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

Jméno a příjmení Organizace
Lenka Pekárková Městské středisko sociálních služeb Písek

vedoucí pracovní skupiny

Dana Jahodová Prosperita Písek
Petra Vlnová Prosperita Písek
Alena Lípová Městské středisko sociálních služeb Písek
Zuzana Staffová Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí
Petra Hajná Oblastní charita Písek
Barbora Čechová THEIA – krizové centrum o.p.s.
Barbora Lidová Probační a mediační služba Písek
Michal Kulhavý Oblastní charita Písek
Petra Obstová Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí
Zdeňka Klasová Městské středisko sociálních služeb Písek
Nikol Pecková Městské středisko sociálních služeb Písek
Miroslava Lesáková Sananim, z.ú.
Petra Martíšková NADĚJE, pobočka Písek
Zuzana Kolářová NADĚJE, pobočka Písek
Kateřina Vlnová Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí
Marie Štědroňská Městský úřad Mirotice
Veronika Švecová Úřad práce Písek
Jana Braunová Úřad práce Písek
Michela Horová Kolářová Úřad práce Písek
Jaroslav a Parašínová Městské středisko sociálních služeb Písek
Monika Kochlőflová Rozkoš Bez Rizika
Jaroslava Grusová Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí
Marcela Špilerová Městské středisko sociálních služeb Písek
Alexandra Králová NADĚJE, pobočka Písek
Martina Mikátová Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú.
Jana Skotnicová Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú., K-centrum
Lenka Duchačová Romodrom o.p.s. Písek
Adriana Karlová Romodrom o.p.s. Písek
David Němec Městské středisko sociálních služeb Písek

Strana  |  10

https://rozkosbezrizika.cz/


RODINY S DĚTMI

Jméno a příjmení Organizace
Klára Šafaříková Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. vedoucí pracovní skupiny

Petra Vlnová Prosperita Písek
Hana Šefránková NADĚJE, pobočka Písek
Vladimíra Zborníková Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú.
Dana Jahodová Prosperita Písek

Petr Václavík Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice, 
pracoviště Písek

Ivana Kahovcová Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí
Šárka Novotná Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí
Martin Zborník ŠVAGR, z.s.

                     

2.3. Průběh komunitního plánování
V době realizace projektu se plnilo několik hlavních aktivit, které se prolínaly a vzájemně na sebe
navazovaly.

Klíčová aktivita 1: Zajištění a koordinace procesu plánování
Realizační tým – průběžný dohled nad činností projektu
Realizační  tým  byla  pověřená  skupina  pracovníků,  která  řídila  projekt  na  všech  jeho  úrovních
a společně  s projektovým  managementem  zajišťovala  veškerou  činnost  související  s odborným
vedením  a  administrací  projektu.  Pracovníci  realizačního  týmu  byli  vybráni  jak  z organizace
žadatele, tak z partnerské organizace a také z řad odborníků cílových skupin projektu. Při výběru
realizačního  týmu  byl  kladen  důraz  na  zkušenosti  s realizací  jiných  projektů  strategického
plánování, na odborné znalosti a praxi.

Řídící tým 
Na začátku procesu byl ustaven řídící  tým, jehož hlavním úkolem bylo řízení,  plánování,  tvorba
a schvalování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (AP/SPRSS) na území SO ORP Písek
v průběhu celé realizace projektu. V rámci této aktivity proběhlo školení pro členy řídícího týmu.
Řídící tým na prvním jednání schválil svůj Statut a Jednací řád.

Pracovní skupiny 
Pracovní skupiny z předchozího KPSS byly upraveny dle potřeb a zkušeností. V rámci projektu byly
zformovány  čtyři  pracovní  skupiny,  z nichž  každá  řešila  problematiku  příslušné  cílové  skupiny.
Členy  pracovních  skupin  byly  zástupci  zadavatelů,  poskytovatelů,  uživatelů  sociálních  služeb
a zástupců veřejnosti. Členové pracovních skupin se přímo podíleli na zpracování vlastního obsahu
plánu sociálních služeb. 

Na  začátku  svých  jednání  byli  členové  pracovních  skupin  proškoleni  o  principu  komunitního
plánování a společně si sestavili jednací řád. Pod vedením vedoucího pracovní skupiny vypracovali
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pro svou cílovou skupinu SWOT analýzu,  v níž  zachytily silné a slabé stránky skutečného stavu.
K jednotlivým prioritám pak navrhli opatření a vypracovali podrobné návrhy aktivit.

Jednání  pracovních  skupin  byla  otevřená  a  do  jejich  činnosti  se  mohl  zapojit  každý,  kdo  měl
o danou problematiku zájem. Pracovní skupiny přijali pozvání do prostor poskytovatelů, kteří se
nacházejí ve městě Písek – NADĚJE – pobočka Písek; Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.;
Městská  Knihovna  Písek;  SeneCura  SeniorCentrum  Písek;  Senior  Point  Písek;  Domácí  Hospic
Athelas;  Diakonie  Písek;  Horizont  z.ú.;  Úřad  práce  Písek;  Městské  středisko  sociálních  služeb;
Komunitní centrum-Denní centrum a noclehárna Písek.

Členové pracovních skupin se účastnili veřejných setkání, nastavení jednotlivých aktivit, aktivního
připomínkování komunitního plánu a tvorby katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

Supervize projektu 
Supervizi  na  projektu  zajišťovali  pracovníci  organizace  CPKP  Jižní  Čechy  –  Ludmila  Kolářová
a Daniel Rosecký, kteří předávali informace z tvorby SPRSS Jihočeské kraje.

Po  celou  dobu  realizace  projektu  byla  prováděna  supervize  a  průběžná  evaluace  projektu.
Tato aktivita byla kompletně řešena externí firmou a v rámci těchto služeb byly zajištěny
především tyto činnosti:

 připomínkování metodik procesu plánování sociálních služeb v území ORP Písek
 podpora vytváření organizačních struktur střednědobého plánování
 připomínkování interních předpisů pro činnost řídícího týmu, pracovních skupin
 účast na jednání řídícího týmu
 poradenství a odborné konzultace pro členy realizačního týmu a účastníky komunitního 

plánování (členy řídícího týmu a pracovních skupin)
 připomínkování Akčního plánu
 připomínkování analýz
 připomínkování opatření a aktivit
 sledování provázanosti procesu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

Jihočeského kraje
 pravidelná kontrola kvality procesu
 zpracování závěrečného vyhodnocení

Klíčová aktivita 2: Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS /AP 
Vytvoření evaluační zprávy z minulého KPSS 
Monitoring plnění současného plánu rozvoje sociálních služeb za rok 2018 
Pro  potřeby  komunitního  plánování  sociálních  služeb  byly  vytvořeny  tyto  analytické
podklady:

 sociodemografická analýza území SO ORP Písek
 analýza sociálních služeb 
 analýza poskytovatelů sociálních služeb 
 analýza zadavatelů a uživatelů – potřebnost pečovatelské služby na území SO ORP Písek
 analýza finančních toků 
 SWOT analýzy zaměřené na jednotlivé řešené oblasti

V rámci analytického šetření proběhlo dotazníkové šetření ke sběru dat a informací k jednotlivým
analytickým podkladům. Jeho prostřednictvím byli osloveni zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé
sociálních služeb. Tento dotazník zároveň posloužil  jako prostředek pro informování  a zapojení
veřejnosti a obcí z ORP Písek do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Pro co největší
návratnost dotazníků byl zvolen Google dotazník. 
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Dotazníkové šetření probíhalo do 19. 10. 2018.

Analytické podklady jsou k dispozici na stránkách
www.sossumavsko.cz/planovani-socialnich-sluzeb/pisek
www.mesto-pisek.cz/, a na www.sopop.cz.

Klíčová aktivita 3: Vytvoření Střednědobého Komunitního plánu 
sociálních služeb pro ORP Písek a Akčního plánu rozvoje sociálních 
služeb pro ORP Písek 
Pro území ORP Písek byl poslední Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb zpracován v roce
2015. Poté byly tvořeny návazné Akční plány rozvoje sociálních služeb, vždy s platností jednoho
roku.

V první  fázi  plnění  této  aktivity  byl  zpracován,  projednán  a  schválen  Akčního  plánu  rozvoje
sociálních služeb pro ORP Písek na rok 2019.

V průběhu realizace projektu došlo ke zpracování,  projednání a schválení  Střednědobého plánu
rozvoje  sociálních  služeb  pro  ORP  Písek  na  období  2020  –  2022  na  základě  provedených
analytických prací a výstupů činnosti pracovních skupin v úzké součinnosti se členy řídícího týmu
a za odborného dohledu metodika a supervizora projektu. 

Klíčová aktivita 4: Informování a zapojování účastníků procesu 
plánování 

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

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Písecku
Součástí výstupu této aktivity je tištěný Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb
na  Písecku.  Katalog  bude  dostupný  i  v elektronické  podobě  na  webových  stránkách
www.sopop.cz, www.sosumavsko.cz, www.mesto-pisek.cz.

Veřejná setkání 
V průběhu realizace projektu proběhla 2 veřejná setkání.

1. veřejné setkání   proběhlo na začátku komunitního plánování, 13. června 2018 ve Sladovně
Písek. Pozváni byli uživatelé,  poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, dále i  široká
veřejnost.  Obsahem  jednání  bylo  seznámení  s významem  komunitního  plánování,
obsahem projektu a v neposlední řadě se členy řídícího týmu. Vedoucí pracovních skupin
vyzvali přítomné k účasti na činnosti pracovních skupin.

2. veřejné setkání   se uskutečnilo 23. října 2019 v Městské knihovně Písek. Na tomto setkání
byl veřejnosti představen návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na ORP
Písek a veřejnost mohla tento dokument připomínkovat, zejména jeho opatření a aktivity.
Zjištěné připomínky byly následně zapracovány do SPRSS. Dále byl vyhodnocen soulad
s  řešením problémových  okruhů  a  byl  shrnut  celkový průběh komunitního plánování
sociálních služeb na OPR Písek. 
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Součástí této aktivity bylo i projednání výsledného plánu místními samosprávami. V průběhu celé
realizace projektu  byli  zástupci  místních samospráv průběžně informováni  o průběhu realizace
projektu. Měli možnost připomínkování výsledného dokumentu.

Kulatý stůl 
Kulaté  stoly,  které  probíhaly  v průběhu  realizace  projektu,  přinesly  zapojení  širší  veřejnosti  ale
i odborníků na sociální problematiku. U kulatých stolů se diskutovalo na tato témata:

 Síťování sociálních služeb na ORP Písek – 8. 6. 2018, Městský úřad Písek, Budovcova 207
 Opatrovnictví a dobrovolnictví – 7. 12. 2018, Denní centrum a noclehárna Písek 
 Nová legislativa v oblasti dluhové insolvence – akreditovaný seminář, 26. 9. 2019, Městský 

úřad Písek, Budovcova 207
 Nová legislativa v oblasti dluhové insolvence – pro širokou veřejnost, 3. 10. 2019, Městská 

knihovna Písek
 Setkání neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb k problematice procesu 

komunitního plánování a dostupnosti sociálních služeb v ORP Písek – proběhne 6. 12. 2019
 Výměna zkušeností poskytovatelů služeb noclehárna a nízkoprahové denní centrum 

– proběhne 23. 1. 2020

Klíčová aktivita 5: Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji 
Cílem této aktivity bylo posílení spolupráce obcí v ORP Písek a Jihočeským krajem, který zajišťuje
zpracování,  aktualizaci  a  implementaci  krajského  střednědobého  plánu.  V rámci  projektu  bylo
zajištěno,  aby  kraji  byly  předány  informace  o  kapacitě  sociálních  služeb  a  potřebách  cílových
skupin v území. Zapojením krajských metodiků do procesu plánování byla zajištěna provázanost
s krajským komunitním plánováním sociálních služeb Jihočeského kraje a zároveň byla zajištěna
informovanost a vzájemná provazba. 

Dalším posílením spolupráce napříč Jihočeským krajem byla zajištěna opakujícím se setkáváním
krajské  „neformální  koalice“,  která  se  skládá  ze  zástupců  realizátorů  komunitního  plánování
sociálních služeb ze 13 ORP z celkových 17 ORP v kraji. Celkem proběhla 3 setkání. Spolupráce byla
podpořena jednou Konferencí o sociálních službách, která se konala 30. 10. 2018 v ORP Vimperk.
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3.Analytická část
Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb ORP Písek byly vypracovány tyto analýzy:

 sociodemografická analýza území SO ORP Písek
 analýza sociálních služeb 
 analýza poskytovatelů sociálních služeb 
 analýza zadavatelů a uživatelů – potřebnost pečovatelské služby na území SO ORP Písek
 analýza finančních toků 

Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz.  Kompletní  analýzy jsou dostupné
v elektronické podobě na www.sopop.cz, www.sosumavsko.cz, www.mesto-pisek.cz

3.1. Sociodemografická analýza území SO ORP Písek 
Písecko patří  k  „nejstarším“ jihočeským regionům (5.  místo).  V roce 2017 připadalo na 100 dětí
téměř 133 seniorů a průměrný věk obyvatel SO ORP Písek je 43 let. Nepříznivá věková skladba má
za důsledek i dlouhodobě záporné saldo přirozené měny.

Území  zapojené  do  projektu  KPSS  zahrnuje  celé  území  správního  obvodu  obce  s  rozšířenou
působností  Písek (dále SO ORP Písek),  které se nachází v severozápadní části  Jihočeského kraje
a  zahrnuje  cca  dvě  třetiny  plochy  okresu  Písek.  Západní  část  sousedí  s  územím  ORP  Blatná
a  Strakonice,  severní  s  SO  ORP  Příbram  (Středočeský  kraj),  jižní  s  SO  ORP  Vodňany  a  České
Budějovice  a  východní  s  SO  ORP  Milevsko  a  Týn  nad  Vltavou.  Rozloha  SO  ORP  Strakonice
představuje 7,  3% rozlohy kraje.  ORP Strakonice patří mezi jedno z největších ORP v rámci celé
České republiky.

Území zahrnuje 49 obcí.  Čtyři  obce jsou s pověřeným obecním úřadem (tzv.  obce II.  typu) a se
statusem městys zde není žádná obec. V těchto obcích žije 52 816 obyvatel (k 31. 12. 2017). Z toho
největší počet obyvatel žije ve městech Písek (30 119) a Protivín (4 870). Nejmenší počet obyvatel
mají obce Probulov (66) a Kožlí (54).

Většina území spadá do působnosti Města Písku (viz pole označené žlutě na obrázku níže). Severně
od Písku se pak nachází Mirotice (vyznačeno zelenou barvou), na severním okraji Město Mirovice
(vyznačeno hnědou barvou) a v jižní části pak Město Protivín (vyznačeno oranžovou barvou). Na
východě SO ORP Písek odděluje od SO ORP Milevsko ve směru od severu na jih řeka Vltava. K SO
ORP Písek dále náleží i obce Podolí I., Křenovice, Olešná a Slabčice, nacházející se na pravém břehu
Vltavy. 

ORP Písek je dle počtu obcí šestou největší ORP v kraji. Dále dle počtu obyvatel se řadí na třetí
pozici a dle výměry v ha je šestým největším územím v této oblasti.
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Mapa SO ORP Písek

V  centru  regionu,  ve  městě  Písek,  žije  57,02  %  všech  obyvatel  regionu,  v menších  centrech
– Mirotice, Mirovice Protivín žije téměř 15 % obyvatel. Ve zbývajících 45 obcích žije pouze o málo
více  než  čtvrtina  z celkového  počtu  obyvatel  regionu.  Písek  je  tak  přirozeným  střediskem
zájmového území ORP Písek. Sídlí v něm většina institucí. Je také střediskem průmyslu a služeb.

V ORP Písek stejně jako v celém Jihočeském kraji dominují obce s menším počtem obyvatel do 500.
Obdobně jako v celé České republice tak i v ORP Písek zaznamenáváme stárnutí populace. U žen
průměrný věk vzrostl o cca 3 roky a u mužů o cca 3,5 roku. 
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Základní charakteristiky a sídelní struktura ORP Písek (rok 2017)

Počet obyvatel 52 816

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let 8 150

Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 15,4

Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let 33 864

Podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let (%) 64,1

Počet obyvatel ve věku 65 let a více 10 802

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) 20,5

Podíl nezaměstnaných osob 1 215

Podíl nezaměstnaných osob (%) 2,3

Zdroj: ČSÚ - údaje k  31. 12. 2017

3.2. Analýza sociálních služeb
Z této  analýzy je zřejmé,  že poskytovatelé  na území ORP Písek poskytují  služby ve všech třech
formách sociálních služeb (terénní,  ambulantní,  pobytová)  a  služby poskytují  pro všechny čtyři
definované cílové skupiny:

 Osoby v nepříznivé sociální situaci
 Senioři
 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dětmi  

V analýze jsou dále uvedeny kontakty na zařízení poskytující sociální služby. 

Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Na území ORP Písek jsou uživatelům z cílové skupiny senioři dostupné pobytové služby uvedené
v následující tabulce. Celková kapacita služby domovů pro seniory je 280 lůžek, celková kapacita
pobytové  služby  domov  se  zvláštním  režimem  pak  představuje  193  lůžek.  Další  služby  jsou
zastoupeny  pouze  jedním  poskytovatelem  (týdenní  stacionář  s kapacitou  16  lůžek,  domov  pro
osoby se zdravotním postižením má 68 lůžek a chráněné bydlení má kapacitu 16 lůžek).

Ne všechny uvedené  služby jsou určeny pouze  pro občany z území  ORP Písek.  Některé  služby
v regionu svou registrací sociální služby umožňují její využití i osobami z jiných regionů a tím je
omezována kapacita z pohledu ORP. Rovněž tak ne celé kapacity pobytových zařízení jsou zařazeny
v základní  síti  sociálních  služeb  Jihočeského  kraje  –  týká  se  to  většinově  zařízení,  která  mají
celorepublikovou působnost. 

Primární službou určenou pro zajištění terénní péče o seniory na území ORP je pečovatelská služba.
V ORP Písek se poskytování této služby věnuje celkem 7 poskytovatelů (2 poskytovatelé v Protivíně
a zbývajících 5 v Písku). Plán sociálních služeb pro území ORP Písek shrnuje celou řadu záměrů na
rozšiřování  kapacit  (zejména  terénních)  služeb  pro  řešené  cílové  skupiny.  Přitom  tyto  záměry
vycházejí  z reálné  praxe  poskytovatelů  služeb,  kdy  prakticky  všichni  tito  poskytovatelé
zaznamenávají dlouhodobě nárůst zájmu o tyto služby. Přesto největší rezervy v oblasti zajištění
terénních služeb lze spatřovat z hlediska dostupnosti právě v menších obcích.

Strana  |  17



Sociální služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci
V ORP Písek jsou pobytové sociální služby pro cílovou skupinu osob v nepříznivé sociální situaci
zastoupeny následujícími službami:

 Sociální  služby poskytované  ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (hlavní  cílovou
skupinou služby jsou senioři, dále také osoby v krizi a nízkopříjmoví senioři)

 Terapeutická komunita (cílovou skupinou této služby jsou osoby ohrožené závislostí  nebo
závislé na návykových látkách a rodiny s dítětem/dětmi)

Ambulantní  formou je  v území  ORP  Písek  poskytována  sociální  služba  kontaktní  centrum
(provozovatel Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.). Cílovou skupinou klientů jsou osoby
ohrožené závislostí  nebo závislé na návykových látkách od 15 let.  Kontaktní centrum poskytuje
služby  všem  zájemcům v oblasti  mikroregionu  Písecko.  Stejný  poskytovatel  (Arkáda  –  sociálně
psychologické  centrum,  z.ú.)  zajišťuje  rovněž  ambulantní  službu  krizová  pomoc (cílovou  této
služby jsou oběti domácího násilí a osoby v krizi ve věku od 11 let) a ambulantní službu  služby
následné  péče (program  následné  péče  je  určen  klientům,  kteří  absolvovali  ambulantní  či
rezidenční léčbu a v některých případech také lidem bez předchozí odborné pomoci. Základním
cílem je pomoci závislému, jak na alkoholových, tak na nealkoholových drogách, navracejícímu se
do  normálního  světa  vytvořit  podmínky  pro  jeho  abstinenci.  Další  ambulantně  poskytovanou
službou pak je noclehárna (poskytovatel Městské středisko sociálních služeb) s kapacitou 9 lůžek
(4  lůžka  pro  ženy  a  4  lůžka  pro  muže,  1  lůžko  pro  osobu  na  invalidním  vozíku  schopnou
sebeobsluhy se nachází v přízemí budovy).

Pobytové  služby  pro  cílovou  skupinu  rodin  s  dětmi  na  území  OPR  Písek  nejsou  zastoupeny,
plánováno  je  zřízení  pobytové  služby  azylový  dům.  Nejblíže  jsou azylové  domy pro  matku
a dítě ve Veselíčku (ORP Milevsko) a ve Strakonicích, vzdálenější v Českých Budějovicích, Táboře,
Prachaticích.  V  současné  době  se  s  neexistencí  možnosti  azylového  bydlení  pro  matky  (otce)
s dětmi potýká především oddělení sociálně právní ochrany dětí na MÚ Písek, kdy jsou sociální
pracovníci  nuceni matky s dětmi v tísni  posílat do vzdálenějších azylových domů a dochází tak
přetrhání vazeb, které mají v původním místě bydliště.

3.3. Analýza poskytovatelů sociálních služeb
Analýza se skládá z přehledu poskytování sociálních služeb na území ORP Písek. Dále jsou v analýze
uvedeny rozvojové záměry jednotlivých poskytovatelů. 

Na území ORP Písek poskytují sociální služby následující organizace a instituce: 

 Alzheimercentrum Prácheň, z.ú., Praha 8
 APLA Jižní Čechy, z.ú., Tábor
 Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., Písek
 Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., České Budějovice
 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Krteček v Písku, Písek
 Česká  maltézská  pomoc  Suverénního  řádu  maltézských  rytířů  pod  patronátem

Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, 
 Diakonie ČCE – středisko Blanka, Písek
 Diecézní charita České Budějovice, České Budějovice
 Domácí Hospic Athelas – středisko Husitské diakonie, Písek
 FOKUS – Písek, z.ú., Písek
 Horizont, z.ú., Protivín
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 I MY, o.p.s., Soběslav
 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Prachatice
 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú., České Budějovice
 MESADA, z.s., Písek
 Město Protivín – pečovatelská služba, Protivín
 Městské středisko sociálních služeb, Písek
 NADĚJE, Praha 5
 Nemocnice Písek, a.s., Písek
 Oblastní charita Písek, Písek
 Protivínská sedmikráska, z.s., Protivín
 Senecura SeniorCentrum Písek, a.s., Písek
 Sociální služby Města Milevska, Milevsko
 Sociální služby Sovy o.p.s., Český Krumlov
 Středisko rané péče SPRP, České Budějovice
 Střep, z.s., České Budějovice
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Tábor
 THEIA – krizová pomoc o.p.s., České Budějovice
 Tyflokabinet České Budějovice, České Budějovice
 Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s., Tábor

Přehled zajištěnosti sociálních služeb na ORP Písek dle Registru poskytovatelů sociálních 
služeb k 20. říjnu 2019

Sociální služba
Služba zajištěna alespoň na části území / zajišťuje 
poskytovatel

Odborné sociální poradenství 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s. Klub Krteček v Písku 
(Družstevní 61, Hradiště, 397 01 Písek)

Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
(Budějovická 204/13, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek) 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 
pracoviště Písek (Nádražní 2129, 397 01 Písek)

Oblastní charita Písek
(Bakaláře 43/6, Vnitřní Město, 397 01 Písek)
THEIA – Odborná pomoc Písek
(Heydukova 97/15, Vnitřní Město, 397 01 Písek)

Osobní asistence

Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
(Budějovická 204/13, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

MESADA, z.s. Písek (nábřeží 1. máje 2518, Budějovické 
Předměstí, 397 01 Písek)

Městské středisko sociálních služeb (nábřeží 1. máje 2142, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Pečovatelská služba

Diakonie ČCE – Středisko Blanka – Terénní pečovatelská 
služba (Jiráskovo nábř. 2443, Budějovické Předměstí, 397 01
Písek)

Město Protivín – Pečovatelská služba Protivín
(Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín)
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Městské středisko sociálních služeb (nábřeží 1. máje 2142, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Oblastní charita Písek – Charitní pečovatelská služba 
(Budějovická 1962, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s.
(Mírová 146, 398 11 Protivín)

SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. - Pečovatelská služba 
(Čelakovského 8/4, Pražské Předměstí, 397 01 Písek)  

Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské 
služby
Podpora samostatného bydlení

Odlehčovací služby Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 
(Budějovická 204/13, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. (Nádražní 506/40, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek) Domov pro OZP 

Zběšičky, Pracoviště Duha Písek – Denní stacionář Duha 
(Sovova 1556, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Týdenní stacionáře
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
– Týdenní stacionář Duha (Sovova 1556, Budějovické 
Předměstí, 397 01 Písek)

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. (17. listopadu 2444, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
(Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u Milevska)

Domovy pro seniory

Středisko Blanka Diakonie ČCE v Písku – Domov pro seniory 
– Domovinka (Jiráskovo nábř. 2443, Budějovické Předměstí, 
397 01 Písek)

Domov pro seniory Světlo (Drhovle Zámek 44, 397 01 Písek) 
SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. - Domov pro seniory 
(Čelakovského 8/4, Pražské Předměstí, 397 01 Písek)

Domovy se zvláštním režimem

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.
(Nádražní 506/40, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek) 

Diakonie ČCE – Středisko Blanka – Domov se zvláštním 
režimem – Vážka (Jiráskovo nábř. 2443, Budějovické 
Předměstí, 397 01 Písek)

Domov pro seniory Světlo
(Drhovle Zámek 44, 397 01 Písek)

PORSL s.r.o. - Domov Rakovice
(Rakovice 32, 398 04 Čimelice)

PREMIUM BUSINESS s.r.o. - Pomněnka Protivín
(Ve Školce 839, 398 11 Protivín)

Chráněné bydlení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
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 Chráněné bydlení Duha (Jana Mukařovského 2309, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

 Chráněné bydlení Pod Duhou (Karla Čapka 328, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Sociální služby ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče
Raná péče

Telefonická krizová pomoc

Tlumočnické služby

Azylové domy

Domy na půl cesty

Kontaktní centra
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. - Kontaktní 
centrum Arkáda (Jungmannova 32/7, Vnitřní Město, 397 01 
Písek)

Krizová pomoc
Arkáda sociálně psychologické centrum, z.ú. - Krizové 
centrum
(Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Nízkoprahová denní centra Městské středisko sociálních služeb (Sedláčkova 450/5, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež

NADĚJE
 Středisko NADĚJE Písek – Nábřeží (nábřeží 1. máje 

1401, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)
 Středisko NADĚJE Písek – Svatoplukova (Svatoplukova

211/1, Pražské Předměstí, 397 01 Písek)

Noclehárny Městské středisko sociálních služeb (nábřeží 1. máje 1364, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Intervenční centra

Služby následné péče
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. - Program 
následné péče (Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, 
397 01 Písek)

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

NADĚJE
 Středisko NADĚJE Písek – Svatoplukova (Svatoplukova

211/1, Pražské Předměstí, 397 01 Písek)
 Středisko NADĚJE Písek – Purkratice (Ke Statku 1, 

Purkratice, 397 01 Písek)
 Středisko NADĚJE Písek – Rodinné centrum eN 

(Žižkova třída 381, 397 01 Písek)

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se ZP 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s. Klub Krteček v Písku
(Družstevní 61, Hradiště, 397 01 Písek)

Městské středisko sociálních služeb (nábřeží 1. máje 2142, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Sociálně terapeutické dílny

FOKUS Písek z.ú. - Sociálně terapeutická dílna Klubko 
(Kollárova 485/13, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

HORIZONT, z.ú.
 Centrum sociálních služeb HORIZONT

(Karlova 111/4, Vnitřní Město, 397 01 Písek)
 Centrum sociálních služeb HORIZONT

(Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín)
Terapeutické komunity SANANIM z. ú. 
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 Terapeutická komunita Karlov (Karlov č. ev. 3, 
Smetanova Lhota, 398 04 Čimelice)

 Terapeutická komunita Němčice
(Heřmaň 36, 398 11 Protivín)

Terénní programy

Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. - Terénní 
programy Arkáda (Jungmannova 32/7, Vnitřní Město, 397 
01 Písek) 

NADĚJE – Středisko NADĚJE Písek – U Sadů (Fügnerovo 
nám. 48/14, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

Sociální rehabilitace

FOKUS Písek z.ú. 
 FOKUS Písek(Kollárova 485/13, Budějovické 

Předměstí, 397 01 Písek)
 FOKUS Písek (Vladislavova 250, Pražské Předměstí, 

397 01 Písek)

MESADA, z.s. Písek – Sociální rehabilitace MESADA Písek 
(nábřeží 1. máje 2518, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek)

3.4. Analýza zadavatelů a uživatelů sociálních služeb
Tato  analýza  byla  zaměřena  na  zjištění  dat  o  potřebnosti  a  dostupnosti  pečovatelské  služby
a pobytových služeb pro všechny cílové skupiny na území ORP Písek. Sběr části dat byl realizován
formou  dotazníkového  šetření  (dotazníkové  šetření  bylo  ukončeno  19.  října  2018),  které  bylo
distribuováno  zadavatelům,  poskytovatelům  a  uživatelům.  Zjišťování  bylo  prováděno  v rámci
4 obvodů: Písecko, Protivínsko, Miroticko a Mirovicko (podle obcí s pověřeným obecním úřadem
tzv. obce II. typu) a v ostatních menších obcích.

V ORP Písek je v současnosti již více než 20 % občanů ve věku nad 65 let. Je to přitom zhruba
o 1,5 % vyšší podíl,  než je průměr za celý Jihočeský kraj.  V ORP Písek roste mírně celkový počet
obyvatel (z necelých 51 tis. v roce 2000 na téměř 53 tis. v roce 2018), stejně jako v jiných částech
kraje dochází k prodlužování délky života a navyšování podílu nejstarší složky obyvatel.
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Tabulka 1 Vývoj demografické struktury obyvatel v ORP Písek (2001–2016)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet obyvatel

(k 31. 12.)

50 935 51 025 51 040 51 090 51 157 51 349 51 451 51 728 51 760 51 885 51 846 51 978 52 018 52 168 52 265 52 521

Přirozený 

přírůstek obyvatel

(narození – 

zemřelí)

-122 -57 -94 -116 -8 -53 -14 1 -48 -43 -52 -49 -115 -66 -68 56

Přírůstek obyvatel 

stěhováním 

(přistěhovalí

- vystěhovalí)

6 147 109 166 75 245 116 276 80 168 221 181 155 216 165 200

Celkový přírůstek 

(úbytek) obyvatel

-116 90 15 50 67 192 102 277 32 125 169 132 40 150 97 256

Průměrný věk 

mužů (roky)

37,8 38,1 38,4 38,7 39,0 39,3 39,5 39,7 39,8 40,1 40,4 40,6 40,8 40,9 41,1 41,3

Průměrný věk žen 

(roky)

41,3 41,5 41,6 41,9 42,2 42,4 42,6 42,6 42,9 43,1 43,2 43,4 43,6 43,8 44,0 44,1

Podíl obyvatel ve

věku 65 a více let 

(%)

15,2 15,3 15,3 15,3 15,4 15,6 15,8 16,0 16,4 16,8 17,4 18,0 18,6 19,1 19,6 20,1

Index stáří (počet

osob ve věku 65

a více let na 100 

dětí ve věku 0–14

let)

96,3 97,8 99,7 102,1 105,4 108,4 111,5 112,8 114,8 116,2 118,8 121,8 124,8 126,9 129,0 130,7

Zdroj: ČSÚ

V celém  kraji  i  v rámci  ORP  Písek  je  také  dlouhodobě  zaznamenáván  zvyšující  se  počet  osob
seniorského věku, které trpí  závažným onemocněním  degenerativního typu (různé druhy
demencí). Z toho důvodu musí být režim ve stávajících pobytových zařízeních sociálních služeb
přizpůsobován  jejich  specifickým  potřebám.  Tím  vzniká  potřebnost  dalších  pobytových  služeb
typu domov se zvláštním režimem. V posledních letech proto některá stávající zařízení v kategorii
domov  pro  seniory  rozšiřují  či  obměňují  své  kapacity  (vznik  /  transformace  lůžek  na  lůžka
v režimu domovů se zvláštním režimem).

Záměrem města Písek je aktivní účast na řešení  dlouhodobé nedostatečné kapacity služeb,
zejména pobytových, pro seniory či osoby se zdravotním postižením ve městě Písek. Zástupci
města předpokládají navýšení kapacity pobytových služeb pro tuto cílovou skupinu. V následujícím
přehledu jsou uvedeny doplňující informace k tomuto záměru:

 Ve městě Písek a jeho spádovém území je stálý nedostatek pobytových zařízení pro seniory;
 Město Písek si nechalo od Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zpracovat studii do roku

2030, podle které bude potřeba počet lůžek v pobytových zařízeních pro seniory v ORP Písek
navýšit  o  210  lůžek  a  v  domovech  se  zvláštním  režimem  o  dalších  80 lůžek (viz  výše
v textu).

 V  Písku  je  připravován  investiční  záměr  spočívající  v  rekonstrukci  objektu  bývalého
internátu na  pobytové  zařízení  pro  seniory,  domov  se  zvláštním  režimem  –  Písek
(předpokládaná kapacita činí 55 lůžek, cca 50 % v jednolůžkových a 50 % ve dvojlůžkových
pokojích, investice se odhaduje ve výši cca 80 mil. Kč)

 V lokalitě  se  dále  nachází  objekt  bývalé  psychiatrické  léčebny  U  Honzíčka,  který  je
dispozičně a polohou vhodný například pro zřízení domov se zvláštním režimem.
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Shrnutí problémů z     hlediska zajištění služeb pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním  
postižením na území ORP Písek:

 Lze konstatovat  dlouhodobý trend  zvyšování  zájmu o poskytování  terénních služeb pro
uvedené  cílové  skupiny (nárůst  zájmu  o  poskytování  pečovatelské  služby,  popř.  osobní
asistence či terénní odlehčovací služby) – tomuto nárůstu zájmu však neodpovídá současná
vybavenost  a  možnosti  poskytovatelů a  rovněž  není  do  základní  sítě  sociálních  služeb
Jihočeského kraje počítáno s odpovídající kapacitou pro uvedené služby ze správní území ORP
Písek;

 V regionu  není dostatečná kapacita pobytových zařízení sociálních služeb pro uvedené
cílové skupiny (zejm. domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, popř. domovy pro
osoby se zdravotním postižením) - v současné době je v ORP Písek několik poskytovatelů, které
mají celostátní působnost a klientů z ORP Písek nebo celého Jihočeského kraje mají omezeně;

 Ve stávajících domovech pro seniory není také možné zajistit specifické podmínky pro
kvalitní život osob s demencí  a zároveň individuálně reagovat na jejich specifické potřeby.
Cílem  je  dosáhnout  takové  kapacity  domovů  se  zvláštním  režimem,  aby  byly  dostupné
a rodinní příslušníci mohli navštěvovat své blízké co nejčastěji;

 Nejsou známy detailní potřeby a možnosti zapojení se uživatelů  (zejména z menších a od
center odlehlejších obcí) do případného systému poskytování pečovatelské služby či osobní
asistence  –  za  tímto  účelem  Plán  sociálních  služeb  obsahuje  aktivitu,  jejíž  podstatou  je
provedení  právě  takové  podrobné  analýzy  s cílem  co  nejpřesnějšího  definování  potřeb
a rozsahu požadovaných služeb v celém území ORP;

 Chybí služby tísňové péče (vzhledem k tomu, že řada seniorů a zdravotně handicapovaných
osob vyhledává pobytové služby především z obav z toho, že by jim v případě neočekávané
situace,  např.  pádu,  neměl  doma  kdo  pomoci,  jeví  se  jako  vhodné  podpořit  vznik  služby
"tísňová péče");

 Chybí služby (nebo stávající služby nemají dostatečné kapacity), které by řešily problémy
seniorů  s  psychiatrickým  onemocněním,  kteří  nejsou  schopni  samostatně  bydlet,
obvykle byli  dlouhodobě nezaměstnaní,  mají  velký nedostatek finančních prostředků,
jsou zadlužení, sousedské vztahy jsou často dosti narušené a na základě těchto událostí
jsou značně ohroženi bezdomovectvím – přestože v ORP v domech s pečovatelskou službou
i  ve vlastních domácnostech žije celá  řada seniorů s  duševním onemocněním,  kteří  nemají
zajištěnu odpovídající  péči,  chybí nebo jsou nedostatečné kapacity služeb pro tuto skupinu
uživatelů  –  např.  služby  podpora  samostatného  bydlení,  chráněné  bydlení,  pobytové
odlehčovací služby.

Z pohledu  dalších  cílových  skupin  pro  plánování  rozvoje  sociálních  služeb  pak  je  možné
konstatovat zejména následující potřeby:

 Na území ORP chybí služba azylový dům. Je tedy dlouhodobě evidována potřeba zřízení služby
azylový  dům  pro  jednotlivce (popř.  kombinace  azylového  domu  pro  jednotlivce,
noclehárny a nízkoprahového denního centra).

 Přestože je služba „sociálních lůžek“ určena primárně pro seniory a osoby se zdravotním
postižením,  její  zachování  je  významné  i  z pohledu  využití  zástupci  cílové  skupiny  osoby
v nepříznivé sociální situaci.

 Udržení poskytování služby je potřeba zajistit i v případě služby terapeutické komunity Karlov
(31  lůžek,  85  osob/rok)  určené  pro  osoby  ohrožené  závislostí  nebo  závislé  na  návykových
látkách a matky s dítětem/dětmi.

 ambulantní služby noclehárny je v území regionu dostupná a je potřeba ji dále rozvíjet.

Strana  |  24



 Pobytové služby pro cílovou skupinu rodin s dětmi na území OPR Písek nejsou zastoupeny,
plánováno  je  zřízení  azylového  domu  pro  matky  s dětmi v Písku,  jehož  kapacita  se
dlouhodobě jeví jako potřebná.

 V celokrajské působnosti (dle údajů SPRSS) jsou pro cílovou skupinu rodin s dětmi k dispozici
pobytové služby (domy na půl cesty, azylové domy pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace)
– na úrovni ORP Písek však tyto pobytové služby nejsou plánovány (vyjma azylového domu pro
jednotlivce a pro matky s dětmi).

 celokrajského  pohledu  na  pobytové  služby  pro  cílovou  skupinu  osob  v nepříznivé  sociální
situaci  (včetně  osob  závislých  a  ohrožených  závislostmi)  jsou  dostupné  pobytové  služby
(azylové domy pro jednotlivce, následná péče, terapeutické komunity a domovy se zvláštním
režimem). Co se týče služby  azylový dům pro jednotlivce,  je plánováno i v krajském SPRSS
zřízení  13  lůžek  této  služby v poměru 9/4 (muži/ženy).  V ORP je  již  v současnosti  dostupná
služba terapeutické komunity (31 lůžek).
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4.Strategická část

zpracovatel: řídící tým, členové pracovních skupin, poskytovatelé sociálních služeb ORP Písek

4.1. Vize
PÍSECKO – PŘÍJEMNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT, SPOLEČNĚ POMÁHÁME, PODPORUJEME
A DOPROVÁZÍME. 

4.2. Stručný přehled priorit, opatření a aktivit

SENIOŘI

PRIORITA 1
PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1.1. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOMOVŮ PRO SENIORY (§ 49)
AKTIVITY:

1.1.1 Podpora a udržení služby Domova pro seniory střediska Blanka
– Diakonie ČCE v Písku

1.1.2 Podpora a udržení služby Domova pro seniory Světlo 
1.1.3 Podpora a udržení služby SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.

1.2. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOMOVŮ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (§ 50)
AKTIVITY:

1.2.1 Podpora a udržení služby Domova se zvláštním režimem Diakonie ČCE – středisko 
Blanka v Písku

1.2.2 Podpora a udržení služby Domova se zvláštním režimem při Domově pro seniory 
Světlo

1.2.3 Podpora a udržení služby Domova Rakovice, PORSL s.r.o.
1.2.4 Podpora a udržení služby Domova se zvláštním režimem Pomněnka Protivín

1.3. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (§40)
AKTIVITY:

1.3.1 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko 
Blanka

1.3.2 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby města Protivín
1.3.3 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Oblastní charity Písek
1.3.4 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska 

sociálních služeb
1.3.5 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Protivínské sedmikrásky
1.3.6 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby SeneCura SeniorCentra Písek 

a.s.
1.3.7 Podpora a udržení stávající kapacity sociálních služeb Sociální služby Města Milevska

na území ORP Písek
1.4. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB (§ 44)
AKTIVITY:

1.4.1 Podpora a udržení stávající kapacity terénní odlehčovací služby Domácí hospic Athelas 
– středisko Husitské diakonie

1.5 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY (§66)
AKTIVITY:

1.5.1 Podpora a udržení stávající kapacity Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením Městského střediska sociálních služeb

1.6. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE (§ 52)
AKTIVITY:

1.6.1 Podpora a udržení stávající kapacity sociálních lůžek v Nemocnici Písek a.s.
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1.7. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
         POSTIŽENÍM (§ 39) 
AKTIVITY:

1.7.1 Podpora a udržení stávající kapacity osobní asistence Domácím hospicem Athelas
1.7.2 Podpora a udržení stávající kapacity osobní asistence MESADA, z. s.

1.8. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DENNÍCH A TÝDENNÍCH STACIONÁŘŮ (§ 46 a 47)
AKTIVITY:

1.8.1 Podpora a udržení služby denního stacionáře v Alzheimercentru Prácheň, z.ú.
PRIORITA 2

PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
2.1. OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

2.1.1 Podpora rozvoje sociálních služeb – Charitní pečovatelské služby                   
2.1.2 Navýšení kapacity pobytového zařízení pro seniory a osoby s demencí v ORP Písek
2.1.3 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb
2.1.4 Rozšíření stávajících služeb Domova se zvláštním režimem SeneCura SeniorCentrum 

Písek a.s.    
2.1.5 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka
2.1.6 Rozšíření stávající kapacity osobní asistence MESADA, z. s.

2.2. OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

2.2.1 Vznik sociální služby samostatného bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocnění
2.2.2 Vznik pobytové služby pro seniory s anamnézou alkohol
2.2.3 Vznik pobytové služby pro nízkopříjmové seniory
2.2.4 Krizová lůžka pro seniory
2.2.5 Vznik Charitní odlehčovací služby

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3.1. OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

3.1.1 Zkvalitnění pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka
3.1.2 Zkvalitnění služby Domova pro seniory Diakonie ČCE – středisko Blanka
3.1.3 Zkvalitnění služby domova se zvláštním režimem – Vážka, Diakonie ČCE – střediska Blanka   
3.1.4 Zkvalitnění služby domova pro seniory SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
3.1.5 Zkvalitnění pečovatelské služby SeneCura SeniorCentrum Písek a. s
3.1.6 Zkvalitnění pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb
3.1.7 Zkvalitnění Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené v Městském 

středisku sociálních služeb  
3.1.8 Zkvalitnění služby domova pro seniory Světlo
3.1.9 Zkvalitnění služby domova se zvláštním režimem Světlo
3.1.10 Zkvalitnění stávajících sociálních služeb - Charitní pečovatelské služby
3.1.11 Zkvalitnění sociální služby Denního stacionáře Alzheimercentra Prácheň z.ú. v Písku

PRIORITA 5
DOPROVODNÉ SLUŽBY

5.1. OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB 
AKTIVITY:

5.1.1 Podpora a udržení stávajících doprovodných služeb – Půjčovna kompenzačních pomůcek
5.1.2 Zajištění podpory Senior Pointu
5.1.3 Podpora činnosti Českého červeného kříže
5.1.4 Vznik služby Hospic s pobytovou formou poskytovaných služeb
5.1.5  Vznik paliativních lůžek v Nemocnici Písek, a.s.
5.1.6 Podpora Svazu diabetiků ČR v Písku

5.2. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOMOVŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  
AKTIVITY:

5.2.1 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici K. Čapka, čp. 313 Mirovice
5.2.2 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici Klášterského, čp. 242 Mirovice 

5.3. OPATŘENÍ: PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UZEMÍ ORP PÍSEK  
AKTIVITY:

5.3.1 Vznik pečovatelské a zdravotní služby v Miroticích
5.3.2 Rozšíření poskytování terénní pečovatelské služby do severní části okresu Písek

– oblast Čimelice
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRIORITA 1
PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1.1. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ (§ 37)
AKTIVITY:

1.1.1 Podpora a udržení služby odborného sociálního poradenství v Jihočeském centru pro
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Písek

1.1.2 Podpora a udržení služby odborného sociálního poradenství Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Krteček v Písku

1.2. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE (§ 39)
AKTIVITY:

1.2.1 Podpora a udržení služby osobní asistence v MESADA, z.s.
1.3. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DENNÍCH A TÝDENNÍCH STACIONÁŘŮ (§ 46 a 47)
AKTIVITY:

1.3.1 Podpora a udržení služby denního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky (pracoviště 
Písek)

1.3.2 Podpora a udržení služby týdenního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky (pracoviště 
Písek)

1.4. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOZP (§ 48)
AKTIVITY:

1.4.1 Podpora a udržení služby DOZP v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.
1.5. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY (§ 66)
AKTIVITY:

1.5.1 Podpora a udržení služby SAS při Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR z. s., Klub Krteček 
v Písku

1.6. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE (§ 70)
AKTIVITY:

1.6.1 Podpora a udržení služby sociální rehabilitace při MESADA, z. s.
1.6.2 Podpora a udržení služby sociální rehabilitace Fokus-Písek, z. ú.

1.7. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN (§ 67)
AKTIVITY:

1.7.1 Podpora a udržení sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z. ú. Písek
1.7.2 Podpora a udržení sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním 

Fokus-Písek, z. ú.
1.7.3 Podpora a udržení sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z. ú. Protivín

1.8. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ (§ 51)
AKTIVITY:

1.8.1 Podpora a udržení sociální služby chráněné bydlení DUHA při DOZP Zběšičky
– pracoviště Písek

1.9. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (§ 50)
AKTIVITY:

1.9.1 Podpora a udržení sociální služby DZR v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.
PRIORITA 2

PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
2.1. OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

2.1.1 Rozvoj služby chráněné bydlení Duha Písek při DOZP Zběšičky (pracoviště Písek) pro 
lidi s mentálním postižením

2.1.2 Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním Fokus-Písek, z.ú.
2.1.3 Rozvoj služby sociální rehabilitace MESADA, z. s.
2.1.4 Rozvoj služby osobní asistence MESADA, z. s. 

2.2. OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

2.2.1 Vznik sociální služby Domova se zvláštním režimem v ORP Písek
2.2.2 Vznik sociální služby chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním FOKUS – Písek z. ú.

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3.1. OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

3.1.1. Zkvalitnění služby Domova pro osoby se zdravotním postižením v Alzheimercentrum 
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Prácheň, z.ú.
3.1.2 Zkvalitnění služby Domova se zvláštním režimem v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.
3.1.3 Zkvalitnění služby osobní asistence a sociální rehabilitace v MESADA, z. s.

PRIORITA 4
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ

4.1. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

4.1.1 Podpora a udržení rané péče Kaňka, o. p. s.
4.1.2 Podpora a udržení rané péče Arpida
4.1.3 Podpora a udržení rané péče SPRP
4.1.4 Podpora a udržení rané péče I MY, o. p. s.
4.1.5 Podpora a udržení rané péče APLA Jižní Čechy, z. ú.
4.1.6 Podpora a udržení odlehčovací služby APLA Jižní Čechy, z. ú.
4.1.7 Podpora a udržení sociálně aktivizační služby APLA Jižní Čechy, z. ú.
4.1.8 Podpora a udržení průvodcovské a předčitatelské služby – Česká maltézská pomoc 

Suverénního řádu maltézských rytířů, o. p. s.    
4.1.9 Podpora a udržení odborného sociálního poradenství SNN ČR, poradenské centrum 

Tábor, p. s.                 
PRIORITA 5

DOPROVODNÉ SLUŽBY
5.1. OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB 
AKTIVITY:

5.1.1 Podpora a udržení aktivit DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.     
5.1.2 Podpora aktivit Nepotřebné věci, z. s.
5.1.3 Podpora aktivit ROSKA

5.2. OPATŘENÍ: PODPORA AKTIVIT A PROJEKTŮ
AKTIVITY:

5.2.1 Podpora aktivit a projektů ÚP zaměřených na zaměstnávání osob se ZP
5.2.2 Podpora aktivit FOKUS Písek – vznik CDZ
5.2.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – projekt Cesta ke změně II

5.3. OPATŘENÍ: PODPORA PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
AKTIVITY:

5.3.1 Podpora půjčovny kompenzačních s zdravotních pomůcek Domácí hospic Athelas
5.3.2 Podpora půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro tělesně postižené 

v Jihočeském centru rovných příležitostí z. ú., pracoviště Písek

OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

PRIORITA 1
PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1.1. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ (§ 37)
AKTIVITY:

1.1.1 Podpora a udržení služby Oblastní poradna Písek
1.1.2 Podpora a udržení služby odborného poradenství v THEIA – krizové centrum o.p.s.
1.1.3 Podpora a udržení služby odborného sociálního poradenství Domácím hospicem 

Athelas
1.2. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY (§ 69)
AKTIVITY:

1.2.1 Podpora a udržení služby terénního programu Středisko NADĚJE – U Sadů
1.2.2 Podpora a udržení služby terénní programy, Arkáda

1.3. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY KONTAKTNÍ CENTRUM (§ 59)
AKTIVITY:

1.3.1 Podpora a udržení služby Kontaktní centrum Arkáda
– sociálně psychologické centrum z.ú.

1.4. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI (§ 60)
AKTIVITY:

1.4.1 Podpora a udržení služby krizové pomoci, Arkáda
1.5. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY TERAPEUTICKÁ KOMUNITA (§ 68)
AKTIVITY:

1.5.1 Podpora a udržení služby terapeutické komunity Karlov, Sananim z.ú.
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1.6. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NÁSLEDNÁ PÉČE (§ 64)
AKTIVITY:

1.6.1 Podpora a udržení služby následné péče, Arkáda
1.7. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NOCLEHÁRNY (§ 63)
AKTIVITY:

1.7.1 Podpora a udržení služby noclehárny pro osoby bez přístřeší – Městské středisko 
sociálních služeb Písek

1.8. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA (§ 61)
AKTIVITY:

1. 8. 1 Podpora a udržení služby Nízkoprahového denního centra Městské středisko sociálních
služeb

PRIORITA 2
PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2.1. OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

2.1.1 Podpora rozvoje sociálních služeb – Oblastní poradny Písek
2.1.2 Podpora rozvoje služby odborného poradenství v THEIA – krizové centrum o.p.s.
2.1.3  Podpora rozvoje služeb odborného poradenství v souvislosti s §398 (7) zák. 182/2006 

Sb. (insolvenčního zákona) 
2.1.4 Podpora rozvoje služby terénního programu a kontaktního centra, Arkáda Písek 
2.1.5 Podpora a rozvoj služby noclehárny Městského střediska sociálních služeb Písek
2.1.6 Podpora a rozvoj Nízkoprahového denního centra Městské středisko sociálních služeb

2.2. OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

2.2.1 Zpracování projektu, zřízení a provoz azylového domu pro jednotlivce v Písku
2.2.1 Vznik nové sociální služby terénní programy navazující na projekt „Místo ve společnosti

– snižování důsledků sociálního vyloučení na ubytovnách“
2.2.3 Zpracování projektu – řízení a provoz domu na půli cesty – Sananim z.ú.

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3.1. OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

3.1.1. Podpora udržení služby terénní programy – zajištění služby terénního programu 
v organizaci Arkáda z.ú.  

3.1.2 Zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb – Oblastní poradny Písek
3.1.3 Zkvalitnění sociální služby Kontaktní centrum – zkvalitnění služby Kontaktní centrum 

v organizaci Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.
3.1.4 Zkvalitnění stávající sociální služby Nízkoprahového denního centra pro osoby bez 

přístřeší – Městské středisko sociálních služeb Písek
3.1.5 Zkvalitnění sociální služby Noclehárna – Městské středisko sociálních služeb Písek

PRIORITA 4
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ

4.1. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

4.1.1 Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA
PRIORITA 5

DOPROVODNÉ SLUŽBY
5.1. OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB 
AKTIVITY:

5.1.1 Podpora a udržení stávajících doprovodných služeb – Středisko pomoci
5.1.2 Zkvalitnění doprovodných služeb – Středisko pomoci
5.1.3 Zachování služby Potravinová pomoc NADĚJE, pobočka Písek 
5.1.4 Služba Potravinová pomoc NADĚJE – na území ORP Písek 
5.1.5 Služba „Podporované bydlení“
5.1.6 Zachování služby Potravinová pomoc – Městské středisko sociálních služeb – NDC

5.2. OPATŘENÍ: PODPORA AKTIVIT A PROJEKTŮ
AKTIVITY:

5.2.1 ROMODROM – Bydlím, bydlíš, bydlíme – Písek
5.2.2 MESADA – Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení
5.2.3 Podpora a udržení stávajících doprovodných služeb „Místo ve společnosti – snižování 

důsledků sociálního vyloučení na ubytovnách“
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RODINY S DĚTMI

PRIORITA 1
PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (§ 62)
AKTIVITY: 

1.1.1 Podpora a udržení služby NZDM Ostrov NADĚJE Písek – Nábřeží, Svatoplukova
1.2. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI      (§ 65)
AKTIVITY:

1.2.1 Podpora a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Svatoplukova
1.2.2 Podpora a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Purkratice

1.3 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY KRIZOVÁ POMOC PRO DĚTI (§ 60)
AKTIVITY:

1.3.1 Podpora a udržení služby Krizová pomoc pro děti Arkáda
PRIORITA 2

PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
2.1. OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB                                                                                    
AKTIVITY:

2.1.1 Rozšíření služby NZDM Ostrov – NADĚJE Písek
2.1.2 Rozvoj nové služby SAS NADĚJE – nový projekt od 1.9.2019 - Rodinné centrum eN – SAS

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
AKTIVITY:

2.2.1 Nízkoprahové centrum Písek 
2.2.2 Zřízení a provoz azylového domu pro matky s dětmi v Písku

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

3.1.1 Zkvalitnění sociálních služeb NADĚJE
PRIORITA 4

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ
4.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITY:

4.1.1 Podpora a udržení služby Krizová pomoc pro děti a rodinu v Českých Budějovicích
PRIORITA 5

DOPROVODNÉ SLUŽBY
5.1 OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB 
AKTIVITY:

5.1.1 Podpora volnočasových aktivit v Rodinném centru Fazole
5.1.2 Zajištění kvalitního trávení volného času v rámci sportovních a zájmových klubů
5.1.3 Předškolní klub Margaretka – středisko Nábřeží, NADĚJE, pobočka Písek; Předškolní klub 

Chaloupka – středisko Svatoplukova, NADĚJE, pobočka Písek; Předškolní klub U Rybníčku
– středisko Purkratice, NADĚJE, pobočka Písek  

5.1.4 Dětská skupina Kopretina Písek
5.1.5 Dětská skupina Sportovní školička
5.1.6 Dětská skupina Kopretina Lety u Písku
5.1.7 Dětský klub Lety u Písku
5.1.8 Dětský klub Prosperita Písek

PRIORITA 6
SLUŽBY S POVĚŘENÍM K VÝKONU SPOD

6. 1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽEB S POVĚŘENÍM K VÝKONU SPOD
AKTIVITY:

6.1.1 Podpora a udržení terapeutických služeb pro děti v agendě SPOD – Arkáda, z. ú.
6.1.2 Podpora a udržení služeb pro pěstounské rodiny – Arkáda, z. ú.
6.1.3 Podpora a udržení služeb pro děti žijící mimo biologickou rodinu – Švagr, z. s.

Strana  |  31



VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

PRIORITA 7
 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

7.1 OPATŘENÍ: UDRŽITELNOST PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

AKTIVITY:
7.1.1 Udržení procesu komunitního plánování
7.1.2 Aktualizace komunitního plánu
7.1.3 Aktualizace Katalogu (databáze) poskytovatelů sociálních služeb

7.2 OPATŘENÍ: ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
AKTIVITY:

7.2.1 Zachování činnosti terénního sociálního pracovníka
7.2.2 Realizace projektu Koncepce bydlení města Písku na OSPP 

7. 3 OPATŘENÍ: SPOLUPRÁCE MĚSTA S AGENTUROU
AKTIVITY:

7.3.1 Podpora spolupráce Města Písek s Agenturou pro sociální začleňování
7. 4 OPATŘENÍ: PODPORA DOBROVOLNICTVÍ
AKTIVITY:

7.4.1 Podpora a udržení stávající doprovodné služby – Dobrovolnické centrum Bonum
7. 5 OPATŘENÍ: KNIHOVNA
AKTIVITY:

7.5.1 Informační aktivity
7.5.2 Internetový portál
7.5.3 Zapojení Městské knihovny Písek do vzdělávacích aktivit seniorů

7. 6 OPATŘENÍ: PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB

AKTIVITY:
7.6.1 Podpora pečujících osob na území OPR Písek
7.6.2 Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie
7.6.3 Podpora a udržení stávající doprovodné služby – Podpora pečující osob na Písecku

Strana  |  32



4.3. Senioři

Vymezení cílové skupiny Senioři:

 věková hranice od 65 let věku
 rodinní příslušníci
 vrstevníci a přátelé

SWOT analýza pracovní skupiny Senioři:

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
Kvalitní stávající sociální služby Nedostatek financí na sociální služby
Spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, 
městem Písek a cílovou skupinou

Nedostatek pobytových služeb pro seniory:
 domovy se zvláštním režimem pro 

klienty s psychiatrickou diagnózou
 zařízení pro nízkopříjmové klienty
 nejsou přijímání klienti s NSG*, PEG**
 málo sociálních lůžek
 nedostatečná kapacita zařízení (domovy 

pro seniory, domovy se zvláštním 
režimem)

 chybí krizová lůžka
 chybí odlehčovací lůžka v sociálních 

službách
 anamnéza alkohol – nepřijetí žádosti

do pobytové služby
DPS byty Nedostatek pečovatelské služby a sociálních 

služeb mimo město Písek
Existence sociálních lůžek Malá kapacita pečovatelských služeb, osobní 

asistence a odlehčovacích služeb
Domácí hospic Pověření Jihočeského kraje neodpovídají 

potřebám sociálních služeb v konkrétních 
regionech

Aktivní seniorská populace, doplňková činnost
a aktivizační programy

Nezohlednění demografických dat ve vazbě na 
budoucí potřeby seniorů – pobytová zařízení, 
služby, stavebně-technické zázemí 

Doprava po městě pro cílovou skupinu Chybí lůžkový hospic a paliativní lůžka
Malá informovanost cílové skupiny od lékařů
o možnostech pomoci
Nepružnost příspěvku na péči – dlouhá doba
do přiznání
Převis poptávky po individuální dopravě cílové 
skupiny

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ
Centra duševního zdraví Stagnace sociálních lůžek pro nepřijímání 

nízkopříjmových, NSG*, PEG**, psychiatrických 
klientů do pobytových služeb

Dobrovolnictví – přátelské návštěvy seniorů Nedostatek financí na sociální služby  
Vzdělávání a pomoc pro pečující osoby Rodiny nejsou schopny pečovat "sendvičová 

generace"
Navýšit finanční prostředky z Města Písek na 
sociální služby

Situace na trhu práce – nedostatek kvalitního 
personálu
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Posílení personálního zajištění pečovatelské 
služby

Osamělost seniorů

Odlehčovací služby Nenavýšení příspěvku na péči v I. a II. stupni
Vytvoření nových lůžek v pobytových službách: 
lůžka pro seniory s psychiatrickou diagnózou v 
anamnéze typu schizofrenie, lůžka pro seniory
s anamnézou alkohol, zřídit odlehčovací lůžka
u poskytovatelů sociálních služeb

Chybí novelizace zákona o sociálních službách 
včetně souvisejících předpisů

Zřízení pobytového hospice, případně vytvoření 
paliativních lůžek v nemocnici

Legislativa nereaguje na potřeby a zajištění 
současné stárnoucí populace

Zřízení domova se zvláštním režimem
Možnost spolupráce pobytových služeb
s domácím hospicem
Využít potenciál aktivních seniorů pro ostatní 
seniory
Navýšení kapacity pečovatelské služby, zajištění 
dostupnosti pečovatelské služby mimo Město 
Písek
Připravit se na nárůst nízkopříjmových seniorů
Zaměřit se na setrvání seniorů v přirozeném 
prostředí co nejdéle 
Realizace krizových lůžek pro seniory
Získání dotace z EU

*NSG – nasogastrická sonda – Nasogastrická sonda je trubička z umělé hmoty, která se zavádí nosní dírkou do 
nosohltanu a odtud do žaludku.                                                    

** PEG – Perkutánní Endoskopická Gastrostomie – je speciálním typem podávání stravy, ke kterému se ovšem 
lékaři u pacientů uchylují jen je-li to nezbytně nutné.

PRIORITY pracovní skupiny Senioři:

PRIORITA 1
PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1.1. OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOMOVŮ PRO SENIORY (§ 49)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
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.
V ORP Písek poskytují pobytovou sociální službu domov pro seniory tři poskytovatelé, Domov pro
seniory  Světlo,  SeneCura  SeniorCentrum a  Diakonie  ČCE  –  středisko  Blanka.  V  současné  době
odpovídá kapacita pobytových zařízení poptávce ze strany seniorů, jejichž potřeby již není možno
zajistit  adekvátně v domácím prostředí  za pomoci  pečovatelské služby. Cílem aktivity  je udržet
stávající kapacitu všech domovů pro seniory v ORP Písek.
AKTIVITY:
1. 1. 1 Podpora a udržení služby Domova pro seniory střediska Blanka – Diakonie ČCE v Písku
1. 1. 2 Podpora a udržení služby Domova pro seniory Světlo 
1. 1. 3 Podpora a udržení služby SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
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1. 1. 1 Podpora a udržení služby domova pro seniory Diakonie ČCE
              – středisko Blanka v Písku
Charakteristika 
Aktivity:

Aktivita je zaměřena na udržení stávající sociální služby domovy pro seniory.
Jedná  se  o  časově  neomezenou  pobytovou  službu,  která  zahrnuje  péči
zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační. Kapacita je 34 lůžek, na kterých je
poskytována  služba  klientům  –  seniorům  od  55  let  věku,  kteří  vyžadují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou dále žít ve svém vlastním
domácím prostředí. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 5.290.000 5.600.000 5.936.000
Jihočeský kraj 450.000 477.000 505.000
Obec/obce 150.000 150.000 150.000
Příjmy od uživatelů 8.122.000 8.350.000 8.400.000
Ostatní 2.006.000 2.110.000 2.200.000
Celkem v Kč 16.018.000 16.687.000 17.191.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka

Výstupy Zajištění  a  udržení  kapacity  sociální  služby  domovy  pro  seniory
v kapacitě 34 lůžek a potřebné kvalitě.

Poznámka V ostatních příjmech jsou uvedeny příjmy od zdravotních pojišťoven, 
dary, případně dotace od úřadu práce.

1. 1. 2 Podpora a udržení služby Domova pro seniory Světlo
Charakteristika
Aktivity:

Služba Domova pro seniory Světlo v Drhovli  a Domov pro seniory Světlo,
pobočka Písek poskytuje pobytové sociální  služby osobám starším 55 let
a seniorům, kteří jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu
ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na
pomoci jiné osoby, kterou nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.
Služby poskytuje ve dvou zařízeních. Jedno se nachází  v Drhovli  a druhé
v Písku. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 24.500.000 26.000.000 27.000.000
Jihočeský kraj 5.500.000 6.100.000 6.700.000
Obec/obce 415.000 430.000 480.000
Příjmy od uživatelů 16.800.000 16.900.000 17.050.000
Ostatní 14.200.000 14.350.000 14.500.000
Celkem v Kč 61.415.000 63.780.000 65.730.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Domov pro seniory Světlo

Výstupy Zajištění a udržení kapacity sociální služby domovy pro seniory v kapacitě
143 lůžek (60 lůžek v Drhovli a 83 lůžek v Písku) a potřebné kvalitě.

A: Zajištění chodu Domova pro seniory Světlo 
1. 1. 3 Podpora a udržení služby SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
Charakteristika 
Aktivity:

SeneCura  SeniorCentrum  a.s.  je  sociální  služba  domov  pro  seniory.
Poskytuje  nepřetržitě  zdravotní,  ošetřovatelské  a  rehabilitační  služby 103
klientům.  Cílovou  skupinou  jsou  senioři  od  55  let  věku,  kteří  potřebují
k zajištění  svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc,  již  není
dostatečně  naplňována  s asistencí  terénních  služeb  či  rodinných
příslušníků.

Doba trvání: Trvale
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Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Jihočeský kraj 500.000 500.000 500.000
Obec/obce 360.000 380.000 380.000
Příjmy od uživatelů 14.500.000 15.300.000 16.200.000
Ostatní 19.640.000 21.820.000 23.920.000
Celkem v Kč 50.000.000 53.000.000 56.000.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
Výstupy Udržení a zajištění služby domov pro seniory v kapacitě 103 lůžek.

Z

1.2 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOMOVŮ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (§ 50)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Pobytová služba domovy se zvláštním režimem je určená pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost
z  důvodu  demence  nebo  Alzheimerovy  choroby,  případně  z  důvodu  chronického  duševního
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách.
V ORP Písek zajišťují  tuto službu pět poskytovatelů – Diakonie ČCE – středisko Blanka a Domov pro
seniory  Světlo,  Domov  Rakovice,  SeneCura  SeniorCentrum.  Seniorům  z  ORP  Písek  poskytují  služby
převážně první dva jmenovaní, Diakonie ČCE – středisko Blanka a Domov pro seniory Světlo.
V současné době je v ORP Písek velké množství seniorů s demencí,  o které pečují  rodinní příslušníci
vlastními  silami,  nebo  jsou v  domovech pro  seniory  a  z  důvodu postupující  demence  není  možno
nadále tuto službu využívat. Aktivita má za cíl udržet stávající kapacitu domovů se zvláštním režimem.
AKTIVITY:
1. 2. 1 Podpora a udržení služby Domova se zvláštním režimem Diakonie ČCE – středisko Blanka
             v  Písku
1. 2. 2 Podpora a udržení služby domova se zvláštním režimem při Domově pro seniory Světlo 
1. 2. 3 Podpora a udržení služby Domova Rakovice, PORSL s.r.o.
1. 2. 4 Podpora a udržení služby Domova se zvláštním režimem Pomněnka Protivín

1. 2. 1 Podpora a udržení služby Domova se zvláštním režimem Diakonie ČCE
              – středisko Blanka v Písku
Charakteristika 
Aktivity:

Jedná se poskytování sociální služby – domov se zvláštním režimem, která
je poskytována v rodinném prostředí malého oddělení pro 7 klientek, trpící
Alzheimerovou  chorobou  nebo  jinými  formami  demencí,  případně
psychiatrickým onemocněním. Kromě zdravotní, pečovatelské, rehabilitační
péče, je cílem udržení i vztahu s rodinnými příslušníky či blízkými osobami.
Středisko je kontaktním místem ČALS. 
Kapacita je 7 lůžek a služba je poskytována nepřetržitě. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022

MPSV 1.800.000 1.908.000 2.022.000
Jihočeský kraj 105.000 111.000 118.000
Obec/obce 35.000 37.000 40.000
Příjmy od uživatelů 1.750.000 1.850.000 1.950.000
Ostatní 327.000 346.000 367.000
Celkem v Kč 4.017.000 4.252.000 4.497.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka
Výstupy Zajištění  stávající  kapacity 7 lůžek v návaznosti  na kvalitně poskytovanou

ošetřovatelskou a zdravotní péči.
Poznámka V ostatních příjmech jsou uvedeny příjmy od zdravotních pojišťoven, dary,

případně dotace od úřadu práce.
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1. 2. 2  Podpora a udržení služby domova se zvláštním režimem při Domově pro seniory
              Světlo
Charakteristika 
Aktivity:

Domov se zvláštním režimem Světlo v Drhovli poskytuje služby osobám
s chronickým  duševním  onemocněním,  konkrétně  osobám
s Alzheimerovou  chorobou  a  ostatním  typem  demence  starší  55  let,
které potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto
pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí. 
Kapacita domova je 38 lůžek.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 9.000.000 9.700.000 10.100.000
Jihočeský kraj 3.500.000 3.900.000 4.200.000
Obec/obce 20.000 25.000 40.000
Příjmy od uživatelů 4.300.000 4.500.000 4.650.000
Ostatní 5.800.000 5.950.000 6.150.000
Celkem v Kč 22.620.000 24.075.000 25.140.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Domov pro seniory Světlo

Výstupy Zachování kapacity služby ve výši 38 lůžek.

1. 2. 3 Podpora a udržení služby Domova Rakovice, PORSL s.r.o.
Charakteristika 
Aktivity:

Domov Rakovice je poskytovatelem sociální  služby domova se zvláštním
režimem  pro  osoby  s  chronickým  duševním  onemocněním  a  osoby
s Alzheimerovou  nemocí,  stařeckou  demencí  a  jinými  typy  demencí.
Kapacita  zařízení  je  73 lůžek.  Jedinou prioritou je udržet  činnost  sociální
služby, a to i vzhledem na iracionální politiku MPSV – několik let se nezvyšují
limity úhrad za  pobyt  uživatelů v  sociální  službě a také nenavýšení  výše
příspěvku na péči pro pobytové sociální služby.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 21.000.000 21.840.000 22.700.000
Ostatní 4.240.000 4.360.000 4.600.000
Celkem v Kč 25.240.000 26.200.000 27.300.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: PORSL s.r.o.

Výstupy Zachování kapacity služby ve výši 73 lůžek.

1. 2. 4 Podpora a udržení služby Domova se zvláštním režimem Pomněnka Protivín 
Charakteristika 
Aktivity:

Poskytovatel zajišťuje službu domova se zvláštním režimem pro osoby 
s chronickým duševním onemocněním a osoby s demencí o kapacitě 64 
lůžek. Prioritou je zachovat stávající kapacitu služby.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 13.200.000 13.730.000 14.270.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 13.200.000 13.730.000 14.270.000
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Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: PREMIUM BUSINESS s.r.o.

Výstupy Zajištění a udržení provozu Domova se zvláštním režimem v kapacitě 64
lůžek.

Z
1.3 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (§ 40)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
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.
V ORP Písek se poskytování  této služby věnuje 10 poskytovatelů,  přičemž 2 poskytovatelé  sídlí
v Protivíně,  jeden  v  Milevsku  a  zbývajících  5  ve  městě  Písku.  Služba  je  poskytována  převážně
seniorům  a osobám  se  zdravotním  postižením.  Ve  městě  Písku  a  v  Protivíně  je  služba  kromě
běžných domů a bytů poskytována také v domech s pečovatelskou službou, které byly pro tento
účel postaveny. Zde je možno pečovat i  o klienty s vyšší  mírou závislosti díky stálé přítomnosti
pracovníků v domě.
Ve městě Písku je služba zajištěna dostatečně a všech 5 poskytovatelů umožňuje občanům města
dostatečný výběr vlastního poskytovatele.
V odlehlejších obcích ORP Písek je služba dostupná hůře, ale zajištění služby i v těchto oblastech je
řešeno v kapitole Rozvoj služeb.
AKTIVITY:
1. 3. 1 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka
1. 3. 2 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby města Protivín
1. 3. 3 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Oblastní charity Písek
1. 3. 4 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních  
            služeb
1. 3. 5 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Protivínské sedmikrásky
1. 3. 6 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby SeneCura SeniorCentra Písek a.s.
1.3.7 Podpora a udržení stávající kapacity sociálních služeb Sociální služby Města Milevska na území  
          ORP Písek

1. 3. 1 Podpora a udržení stávající kapacity terénní pečovatelské služby Diakonie ČCE
              – středisko Blanka 
Charakteristika 
Aktivity:

Terénní pečovatelská služba Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku je
poskytována  7  dní  v týdnu,  v době  od  7-19  hodin.  Služby  poskytuje
v městě Písek i mimo něj, do vzdálenosti do 30 km. Cílovo skupinou jsou
senioři a osoby se zdravotním postižením.  Pro své klienty zapůjčuje do
vlastní  domácnosti  i  kompenzační  pomůcky.  Ročně  zajišťuje  Terénní
pečovatelská služba Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku péči o více
než 106 klientů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 2.554.000 2.707.000 2.860.000
Jihočeský kraj 630.000 668.000 710.000
Obec/obce 80.000 84.000 120.000
Příjmy od uživatelů 1.950.000 2.068.000 2.191.000
Ostatní 296.000 313.000 310.000
Celkem v Kč 5.510.000 5.840.000 6.191.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka
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Výstupy Cílem je  umožnit  minimálně 110 uživatelům služby co nejdéle zůstat
v přirozeném  domácím  prostředí,  v kruhu  svých  blízkých.  S  pomocí
poskytované služby se zapojit do běžného života a zachovat si důstojný
a plnohodnotný život.
Stávající kapacita terénní formy poskytování je 9 klientů v daný okamžik.

Poznámka V ostatních příjmech jsou uvedeny dary, případně dotace od úřadu 
práce.

1. 3. 2 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby města Protivín
Charakteristika 
Aktivity:

Město  Protivín  poskytuje  pečovatelskou  službu  od  01.  03.  1997.
V  počátku  byla  poskytována  pouze  v samotném  městě  Protivín
a postupně byla rozšířena do osmi částí města.
Pečovatelská  služba je  poskytována  jako terénní  i  ambulantní  služba,
a to ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních služeb. Je
určena jak obyvatelům domů zvláštního určení, tak i ostatním zájemcům
z územního obvodu Protivín.
Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech v době od 6:30
hod.  do  15:00  hod  a  je  určena  osobám  se  sníženou  soběstačností
a sebepéčí z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 920.000 988.000 1.058.000
Obec/obce 490.000 490.000 490.000
Příjmy od uživatelů 290.000 290.000 290.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.700.000 1.768.000 1.838.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Město Protivín-Pečovatelská služba

Výstupy Zajištění pečovatelské služby v potřebné kapacitě a kvalitě.
Stávající  kapacita  je  70  uživatelů  v terénní  i  ambulantní  formě
poskytování.

1. 3. 3 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Oblastní charity Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Terénní  pečovatelská  služba  poskytovaná  dle  zákona  108/2006  Sb.,
o sociálních službách osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Cílová  skupina:  osoby  starší  18  let  (senioři,  osoby  s  chronickým
onemocněním, osoby se zdravotním postižením). 
Místní a časová dostupnost: 
Pro město Písek: každý den od 7:00 do 22:00 hodin.
Pro obce správního obvodu města Mirovice:
od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 6.300.000 6.720.000 7.140.000
Jihočeský kraj 1.100.000 1.260.000 1.420.000
Obec/obce 300.000 320.000 340.000
Příjmy od uživatelů 1.300.000 1.300.000 1.300.000
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Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 9 000 000 9.600.000 10.200.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Oblastní charita Písek

Výstupy Zajištění  terénní  pečovatelské  služby  ve  městě  Písek  a  v  obcích
správního obvodu města  Mirovice v rozsahu 11,25  úvazků pracovníků
přímé péče.
Zajištění pečovatelské služby pro minimálně 100 osob ročně.
Stávající kapacita terénní formy poskytování je 9 klientů.

1. 3. 4 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska
              sociálních služeb
Charakteristika
Aktivity:

Pečovatelská  služba poskytuje  a  zajišťuje  klientům podporu a  pomoc
takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve
vlastním sociálním prostředí, zachovat si tak soukromí, navyklý způsob
života a společenské zázemí. 
Poskytujeme  pravidelnou  pomoc,  podporu  a  péči,  ve  spolupráci
s rodinou,  podle  aktuální  potřeby  a  zároveň  minimalizujeme  riziko
prohlubování závislosti na poskytované sociální službě. 
Cílovou  skupinou  pečovatelské  služby  jsou  senioři  nebo  osoby  se
zdravotním  postižením  ohrožené  sociálním  vyloučením,  osoby,  které
mají  sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení,  s trvalým pobytem na území města Písku
a fakticky žijícím na území města Písku.
Pečovatelská  služba  pečuje  o  skoro  400  klientů,  největší  zájem  je
o pomoc s hygienou, pomoc při úklidu v domácnosti, doprovod k lékaři
nebo na úřady, pomoc při stravování a dovoz obědů.
Stávající kapacitu bychom chtěli udržet, protože zájem o tuto službu je
stále vysoký.

Kapacita pečovatelské služby – terénní forma:
Pondělí
6:30 – 15:00 hod. 12 klientů v jeden okamžik
15:00 – 6:00 1 klient v jeden okamžik

Úterý, Středa, Čtvrtek
6:00 – 15:00 hod. 12 klientů v jeden okamžik  
15:00 – 6:00 1 klient v jeden okamžik

Pátek
6:00 – 15:00 12 klientů v jeden okamžik
15:00 - 22:00 1 klient v jeden okamžik

Sobota, Neděle, svátky
6:30 – 15:00 2 klienti v jeden okamžik

Kapacita pečovatelské služby – ambulantní forma
Úterý
8:00 – 12:00 1 klient v jeden okamžik

Středa 8:00 – 12:00 1 klient v jeden okamžik
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Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 5.109.000 5.609.000 6.109.000
Obec/obce 4.712.000 4.962.000 5.312.000
Příjmy od uživatelů 2.100.000 2.350.000 2.500.000
Ostatní 100.000 100.000 100.000
Celkem v Kč 12.021.000 13.021.000 14.021.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb, příspěvková 
organizace města Písek

Výstupy Výstupem  aktivity  je  zajištění  pečovatelské  služby  pro  seniory
a  zdravotně  postižené  s  cílem  setrvání  klienta  v  přirozeném  sociálním
prostředí.
Kapacita pečovatelské služby – terénní forma:
Pondělí
6:30 – 15:00 hod. 12 klientů v jeden okamžik
15:00 – 6:00 1 klient v jeden okamžik

Úterý, Středa, Čtvrtek
 6:00 – 15:00 hod. 12 klientů v jeden okamžik
15:00 – 6:00 1 klient v jeden okamžik

Pátek
6:00 – 15:00 12 klientů v jeden okamžik
15:00 - 22:00 1 klient v jeden okamžik

Sobota, Neděle, svátky
6:30 – 15:00 2 klienti v jeden okamžik

Kapacita pečovatelské služby – ambulantní forma
Úterý
8:00 – 12:00 1 klient v jeden okamžik

Středa 8:00 – 12:00 1 klient v jeden okamžik

Pečovatelská  služba  je  zajišťována  Pracovníky  v sociálních  službách
v rozsahu  17,9  pracovních úvazků  a  sociálními pracovníky  v rozsahu
2,189 pracovních úvazků.

1. 3. 5 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby Protivínské sedmikrásky 
Charakteristika 
Aktivity:

Celoroční poskytování terénní pečovatelské služby v domácím prostředí
v Protivíně a přilehlých obcích. Kapacita 20 uživatelů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 490.000 518.000 548.000
Jihočeský kraj 100.000 100.000 100.000
Obec/obce 10.000 10.000 10.000
Příjmy od uživatelů 100.000 100.000 100.000
Ostatní 2.000 2.000 2.000
Celkem v Kč 702.000 730.000 760.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Protivínská sedmikráska z.s.
Výstupy Zajištění  kapacity  terénní  pečovatelské  služby v Protivíně  a  přilehlých

obcích v kapacitě 20 uživatelů.
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1. 3. 6 Podpora a udržení stávající kapacity pečovatelské služby SeneCura SeniorCentra  
              Písek a.s.
Charakteristika 
Aktivity:

Pečovatelská  služba  SeneCura  SeniorCentrum  Písek  a.s.  poskytuje  své
služby seniorům od 55 let věku na území ORP Písek.  Kapacita služby jsou 2
klienti v daný okamžik. Služba je poskytována od pondělí do pátku v době
7:00 – 19:00.  Z úkonů pečovatelské služby je mezi  klienty největší  zájem
o pomoc při  zvládání  běžných úkonů péče o vlastní  osobu,  o pomoc při
zajištění  chodu domácnosti  a vzhledem k vlastní  vývařovně,  o poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy. V současnosti má služba 60 klientů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 450.000 450.000 450.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 40.000 40.000 40.000
Příjmy od uživatelů 1.000.000 1.060.000 1.123.600
Ostatní 110.000 150.000 186.400
Celkem v Kč 1.600.000 1.700.000 1.800.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.

Výstupy Udržení  a  zajištění  chodu pečovatelské  služby min.  v kapacitě  60  klientů
v náležité kvalitě.
Stávající kapacita terénní formy poskytování jsou 2 klienti v daný okamžik.

1.3.7 Podpora a udržení stávající kapacity sociálních služeb Sociální služby Města Milevska
            na území ORP Písek 
Charakteristika 
Aktivity:

Sociální služby Města Milevska, p. o.  budou nadále zajišťovat poskytování
pečovatelské služby v domácím prostředí klientů. Služba klientům umožní,
aby  si  v maximální  možné  míře  zachovali  dosavadní  způsob  života
v přirozeném  prostředí.  Pečovatelská  služba  je  poskytována  v rozsahu
základních  činností  dle  zákona  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách,
s možností výběru fakultativních činností z nabídky poskytovatele.

Cílová skupina: 
senioři, osoby s chronickým onemocněním od 18 let věku. 

Místní a časová dostupnost: 
každý pracovní den od 6:30 do 15:00 hodin (pro klienty z obcí na území ORP
Písek: Podolí, Rastory, Křenovice).
Pečovatelská služba je zajišťována v různých usedlostech a samotách, kde je
absolutní nedostupnost veřejných služeb. Především v zimních měsících je
kontakt klientů se zaměstnanci pečovatelské služby často jediným sociálním
kontaktem v průběhu několika dnů, někdy i týdnů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 36.000 36.000 36.000
Příjmy od uživatelů 58.132 63.871 65.628
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 0 0 0
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Sociální služby Města Milevska

Výstupy Zajištění  terénní  pečovatelské  služby  v obcích  na  části  území  ORP  Písek
–  obce  Křenovice  a  Podolí  a  místní  části  Rastory)  v  rozsahu  0,3  úvazků
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pracovníků přímé péče.
Vzhledem  k tomu,  že  na  tomto  území  nezajišťuje  pečovatelskou  službu
žádný  jiný  poskytovatel  je  důležité  a  potřebné  v dalším  období  udržet
dostupnost poskytování pečovatelské služby v této oblasti.
Aktuální  počet  klientů  využívající  pečovatelskou  službu  v této  části  ORP
Písek je 13 klientů.

Poznámka Pečovatelská služba je v části ORP Písek zajišťována jak součást registrované
pečovatelské  služby  zajišťované  příspěvkovou  organizací  Sociální  služby
Města Milevska.
Příjmy ani náklady nejsou pro tuto část ORP Písek samostatně evidovány
a klíčovány.

Z

1.4 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB (§ 44)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
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.
V  ORP  Písek  zajišťuje  tuto  službu  terénní  formou,  tedy  v  domácnosti  klienta,  pouze  jediný
poskytovatel.
AKTIVITY:
1. 4. 1 Podpora a udržení stávající kapacity terénní odlehčovací služby Domácí hospic Athelas
             – středisko Husitské diakonie

1. 4. 1 Podpora a udržení stávající kapacity terénní odlehčovací služby Domácí hospic 
             Athelas – středisko Husitské diakonie
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním  terénních  odlehčovacích  služeb  je  poskytnout  potřebnou
podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které
je pečováno v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou
péči  o  jejich  životní  potřeby  kvalifikovaní  pracovníci  odlehčovací  služby
a rodinným pečujícím tak umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro
volný čas a vyřízení potřebných záležitostí.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 167 000 177 000 187 000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 52 000 54 000 56 000
Příjmy od uživatelů 229 000 229 000 229 000
Ostatní 17 000 17 000 17 000
Celkem v Kč 465 000 477 000 489 000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  Domácí  hospic  Athelas  – středisko Husitské diakonie/lékaři,
obce, MPSV, Jihočeský kraj

Výstupy Umožnit uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném (domácím prostředí)
a poskytnout jim takovou podporu a pomoc, která jim pomáhá v co nejvyšší
možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života.
Stávající kapacita terénní formy poskytování jsou 4 klienti – jedná se o denní
kapacitu.
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1.5 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY (§ 66)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Sociálně  aktivizační  služby  jsou  ambulantní,  popřípadě  terénní  služby  poskytované  osobám
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
V  ORP  Písek  zajišťuje  tuto  službu  jediný  poskytovatel  Městské  středisko  sociálních  služeb
ambulantní formou ve svých vlastních prostorách. Senioři nebo zdravotně postižení občané, kteří
jsou více soběstační, využívají tuto službu, která pomáhá udržení, ale i získání nových dovedností
a schopností, jak fyzických, tak duševních. Zároveň zde dochází k sociálním interakcím a mírnění
pocitu osamělosti. Klienti nabývají sebedůvěry a zároveň mají prostor se svěřit se svými obavami
a tyto sdílet. Služba je velmi oblíbená a hojně využívaná.
AKTIVITY:
1. 5. 1 Podpora a udržení stávající kapacity Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se          
            zdravotním postižením Městského střediska sociálních služeb

1. 5. 1 Podpora a udržení stávající kapacity Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
              se zdravotním postižením Městského střediska sociálních služeb
Charakteristika 
aktivity:

Sociálně aktivizační  služba pro seniory Městského střediska sociálních
služeb poskytuje a nabízí osobám v důchodovém věku nebo osobám se
zdravotním  postižením  ohroženým  sociálním  vyloučením  aktivní
a smysluplné trávení volného času.
Sociální  služba  je  určena  pro  seniory  nebo  osoby  se  zdravotním
postižením ohrožené sociálním vyloučením, nebo pro osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního  postižení  s trvalým  pobytem  na  území  města  Písku
a fakticky žijícím na území města Písku.
O sociální službu je velký zájem, je poskytována v souladu s potřebami
klientů s cílem naplnění individuálního plánu každého klienta.
Sociální  služba  pomáhá  k udržení  nebo rozvoji  osobních  a  sociálních
schopností  a  dovedností  a  pomáhá  rozvíjet  a  udržovat  komunikační
schopnosti.
Sociálně  aktivizační  služba  pro  seniory je  poskytována  30-ti  klientům
v daný  okamžik  v rozsahu  pracovních  úvazků  pracovníka  v sociálních
službách 0,5 a pracovních úvazků sociálního pracovníka 0,002.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 358.000 382.000 409.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 5 000 5 000 5 000
Celkem v Kč 362.000 387.000 414.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb, příspěvková 
organizace města Písek

Výstupy Zajištění  sociálně aktivizační služby  pro seniory a zdravotně postižené
s  cílem  setrvání  klienta  v  přirozeném  sociálním  prostředí.  Udržení
kapacity služby.
Stávající kapacita je 30 klientů v daný okamžik.
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1.6 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE (§ 52)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
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 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.
V  ORP  Písek  je  služba  zajišťována  v  Nemocnici  Písek  a.s.  a  značně  pomáhá  zejména  tam,  kde
dochází k náhlé ztrátě schopnosti sebeobsluhy. Jedná se často o cévní mozkové příhody, úrazy,
srdeční selhání, ale i  zhoršující se chronická onemocnění. Tato služba dává prostor pro zotavení
klienta, ale také pro hledání vhodné sociální služby, ať už terénní, tak i pobytové. Mnoha rodinám,
které pečují vlastními silami, dává čas na vyrovnání se s novou situací, úpravám domácnosti apod.
Kapacita služby je v současné době naplněna. Služba je i veřejností vnímána jako velmi potřebná.
AKTIVITY:
1. 6. 1 Podpora a udržení stávající kapacity sociálních lůžek v Nemocnici Písek a.s.

1. 6. 1 Podpora a udržení stávající kapacity sociálních lůžek v Nemocnici Písek a.s.
Charakteristika 
aktivity:

Sociální  služby  poskytované  v Nemocnici  Písek,  a.s.  jsou  poskytovány
pacientům  lůžkových  oddělení,  kteří  již  nevyžadují  hospitalizaci,  ale
vzhledem ke  svému  zdravotnímu stavu  nejsou schopni  obejít  se  bez
pomoci jiné osoby a nemohou být propuštěni z nemocnice. Uživatelům
je zajištěna potřebná péče do doby zajištění následné péče v domovech
pro  seniory,  domech  s pečovatelskou  službou  či  doma  se  zajištěním
rodiny, nebo domácí péče. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 60.000 64.000 68.000
Příjmy od uživatelů 4.500.000 4.750.000 5.000.000
Ostatní 2.300.000 2.450.000 2.600.000
Celkem v Kč 8.360.000 8.764.000 9.168.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Nemocnice Písek, a.s.

Výstupy Zajištění sociálních služeb v Nemocnici Písek, a.s. v kapacitě 20 lůžek.

1.7  OPATŘENÍ:  PODPORA  A  UDRŽENÍ  SLUŽBY  OSOBNÍ  ASISTENCE  PRO  SENIORY  A  OSOBY  SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (§ 39)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Osobní  asistence  je  terénní  služba  poskytovaná  osobám,  které  mají  sníženou  soběstačnost
z důvodu  věku,  chronického  onemocnění  nebo  zdravotního  postižení,  jejichž  situace  vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.  Služba se  poskytuje  bez časového omezení,  v  přirozeném sociálním
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
V ORP Písek zajišťují osobní asistenci seniorů tři poskytovatelé.
Asistence je službou, která zajišťuje plné využití schopností klienta při zachování jeho důstojnosti.
Asistent celou řadu činností nevykonává za klienta, ale spolu s klientem, zná jeho potenciál a snaží
se jej  motivovat k jeho plnému využití  a rozvoji.  Osobní asistence,  zejména u seniorů,  je  velmi
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náročnou službou,  neboť se asistentovi  obvykle nedaří  rozvíjet  potenciál  klientů,  spíše naopak,
senioři s přibývajícím věkem i zdravotními omezeními spíše schopnosti ztrácejí.
V  současné  době  se  na  území  ORP  Písek,  ani  v  nejbližším  okolí  nenachází  zařízení  poskytující
hospicové služby. Nejbližší je Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích, ale celá řada
nevyléčitelně  nemocných  nechce  odcházet  do  zařízení  vzdáleného  téměř  hodinu  cesty
automobilem. 
Poskytovatel  Domácí  hospic  Athelas  poskytuje  službu  na  území  ORP  Písek  s  osobní  asistencí
pro domácí hospicovou péči. Klienty jsou z cílové skupiny senioři a zdravotně postižení. Tato služba
částečně nahrazuje chybějící zařízení s hospicovou péčí. 
AKTIVITY: 
1. 7. 1 Podpora a udržení stávající kapacity osobní asistence Domácím hospicem Athelas
1. 7. 2 Podpora a udržení stávající kapacity osobní asistence MESADA, z. s.

1. 7. 1 Podpora a udržení stávající kapacity osobní asistence Domácím hospicem Athelas
Charakteristika Aktivity: Posláním služby osobní asistence poskytované Domácím hospicem

Athelas je pomáhat prostřednictvím osobních asistentů občanům se
zdravotním  postižením  a  seniorům  se  zajištěním  činností,  které
vyplývají z jejich individuálních potřeb, a které nemohou vykonávat
samostatně. Uživatele dále podporujeme v tom, aby mohli zůstat ve
svém přirozeném  domácím  prostředí  a  žít  běžným životem.  Naše
služba  napomáhá  k  integraci  našich  cílových  skupin  uživatelů  do
společnosti

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 57.000 60.000 63.000
Příjmy od uživatelů 150.000 150.000 150.000
Ostatní 200.000 200.000 200.000
Celkem v Kč 407.000 410.000 413.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Domácí hospic Athelas

– středisko Husitské diakonie / lékaři, obce, MPSV, Jihočeský kraj
Výstupy Umožnit  uživatelům  služby  setrvat  v  jejich  přirozeném  sociálním

prostředí  a  poskytnout  jim  takovou  podporu  a  pomoc,  která  jim
pomáhá  v  co  nejvyšší  možné  míře  zachovat  důstojný  a  plno-
hodnotný život,  umožnit uživatelům služby v nejvyšší  možné míře
zapojení se do běžného života společnosti,  zamezit sociální  izolaci
uživatele služby.
Stávající kapacita terénní formy poskytování jsou 4 klienti – jedná se
o denní kapacitu.

1. 7. 2 Podpora a udržení stávající kapacity osobní asistence MESADA, z. s.
Charakteristika 
Aktivity:

Osobní  asistence  MESADA  Písek  podporuje  osoby  se  sníženou
soběstačností  z důvodu  věku,  chronického  onemocnění  nebo
zdravotního  postižení  v tom,  aby  mohly  zůstat  co  nejdéle  ve  svém
přirozeném  prostředí  a  žít  způsobem  života  běžným  pro  jejich
vrstevníky  bez  onemocnění  nebo  zdravotního  postižení.  Služba  je
určena osobám od 3 let.
Osobní asistence MESADA Písek je provozována převážně v okrese Písek.
Kapacita je tři uživatelé v jeden okamžik (stav k 1. 10. 2019). 

Doba trvání: Trvale
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Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 378.700 420.300 464.300
Jihočeský kraj 97.800 103.700 109.900
Obec/obce 97.800 103.700 109.900
Příjmy od uživatelů 313.800 313.800 313.800
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 888.100 941.500 997.900
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: MESADA, z. s.

Výstupy Zajištění kapacity služby v okrese Písek 2,05 úvazky pracovníků v přímé
péči pro cílovou skupinu převážně senioři. 
Stávající kapacita terénní formy poskytování je 5 klientů v daný okamžik.

Poznámka Od  1.  1.  2019  má  poskytovatel  Pověření  na  2,05  úvazku  pro  cílovou
skupinu převážně senioři pro okres Písek. Rozpočty se vztahují k tomuto
úvazku. V roce 2019 je hodinová cena služby 110,-Kč. V rozpočtech není
uvažováno  s navýšením  ceny  v letech  2020–2022.  Při  výpočtu  výše
příjmu od uživatelů bylo počítáno s kvalifikovaným odhadem poskytnutí
průměrně  162,32  hodin  asistence  měsíčně  při  zvážení  všech
mimořádných situací, které u uživatelů v průběhu roku nastávají (pobyt
v nemocnici, rehabilitační pobyt atd.). Sociální pracovník na 0,1 úvazku,
který je zahrnut do úvazku 2,05, nemá vlastní klienty, zajišťuje případné
zástupy,  jinak  se  věnuje  dokumentaci,  jednání  se  zájemci,
individuálnímu plánování, metodicky vede službu.  

1.8 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DENNÍCH A TÝDENNÍCH STACIONÁŘŮ (§ 46 a 47) 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem  tohoto  opatření  je  zachovávat  potřebné  kapacity  denního  a  týdenního  stacionáře  pro
seniory.  V denních a týdenních stacionářích se poskytují  ambulantní  služby osobám, které mají
sníženou  soběstačnost  z  důvodu  věku  nebo  zdravotního  postižení,  a  osobám  s  chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby
stacionáře pro seniory jsou určeny seniorům, kteří bydlí se svými blízkými doma, ale přes den, kdy
se  o  ně  jejich  rodiny  nemohou  postarat,  potřebují  mít  zajištěnou  pomoc,  podporu  a  kontakt
s druhými lidmi.
AKTIVITY: 
1. 8. 1 Podpora a udržení služby denního stacionáře v Alzheimercentru Prácheň, z.ú.

1. 8. 1 Podpora a udržení služby denního stacionáře v Alzheimercentru Prácheň, z.ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Denní  stacionář  poskytuje  ambulantní  službu  osobám  se  zdravotním
postižením,  především  tělesným,  mentálním  nebo  kombinovaným
postižením a seniorům s demencí. Dolní věková hranice cílové skupiny je 19
let, horní věková hranice není omezena. Sociální služba je určena osobám,
které potřebují podporu a pomoc při zajišťování běžných denních potřeb
a zároveň setrvávají  v domácím sociálním prostředí.  Kapacita služby je 10
míst.
Provozní  doba služby je:  Po –  Pá,  od 7:00 do 19:00 hod.  Po domluvě je
možný svoz klientů z Písku a okolí.
Denní stacionář pomáhá rodinám seniorů, které nemohou zajistit celodenní
péči  o  svého  blízkého,  a  seniorům  umožňuje  trávit  část  dne  aktivně  ve
společnosti vrstevníků. Služba nabízí volnočasové aktivity, jako jsou: besedy
a přednášky; cvičení pro seniory – jóga, kuželky, stolní hry; cvičení paměti,
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klub pro ženy či klub pro muže. Dále realizujeme odborné testy pro první
záchyt demence.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 500.000 500.000 500.000
Jihočeský kraj 100.000 150.000 150.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 150.000 200.000 200.000
Ostatní 50.000 70.000 70.000
Celkem v Kč 800.000 920.000 920.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  Alzheimercentrum  Prácheň  z.ú.,  ostatní  poskytovatelé
a podpůrné organizace např. APSS ČR, Jihočeský kraj, obec Písek, spoluúčast
uživatelů, nadace a nadační fondy.

Výstupy Zajištění kapacity sociální služby ve městě Písek v rozsahu 10 klientů. 
Poznámka Finanční přehled je kvalifikovaným odhadem a vychází z údajů roku 2018

a 2019, přičemž je zde předpoklad, že sociální služba bude zařazena do sítě
služeb Jihočeského kraje.

PRIORITA 2
PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2.1 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
V ORP Písek je vybudována rozvinutá síť sociálních služeb pro seniory. V průběhu plánování byly
mapovány jednotlivé oblasti poskytovaných služeb včetně jejich regionální dostupnosti. Ze SWOT
analýzy vyplynulo, že přes veškerou snahu se nedaří některé služby pro seniory zajistit v potřebné
kapacitě. Opatření navýšení kapacity by mělo umožnit tento rozvoj u těch služeb, které vyplynuly
jako nejpotřebnější. Jedná se o rozvoj pečovatelské služby do okrajových částí ORP Písek, rozšíření
kapacity  domovů  se  zvláštním  režimem  a  navýšení  kapacity  sociálně  aktivizačních  služeb  pro
seniory, kde je dlouhodobě tato služba poddimenzovaná.
K rozvoji pečovatelské služby je zapotřebí realizovat v první řadě analýzu potřebnosti, ale na takové
úrovni, aby se dostatečná informace o možnostech služeb dostala prakticky do každé rodiny i na
nejodlehlejších  místech  regionu.  V  současné  době  mapují  situaci  pracovníci  sociálního odboru
Městského úřadu v Písku, ale z časových i kapacitních důvodů nejsou schopni obsáhnout veškeré
obce na území ORP Písek.
Zvýšení  kapacity  domovů  se  zvláštním  režimem  souvisí  s  nárůstem  potřebnosti  této  služby
v posledních letech. Přibývá klientů, kteří potřebují specifickou pomoc kvůli svému onemocnění
demencí nebo Alzheimerovou chorobou.
AKTIVITY: 
2. 1. 1 Podpora rozvoje sociálních služeb – Charitní pečovatelské služby
2. 1. 2 Navýšení kapacity pobytového zařízení pro seniory a osoby s demencí v ORP Písek
2. 1. 3 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb
2. 1. 4 Rozšíření stávajících služeb Domova se zvláštním režimem SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
2. 1. 5 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka
2. 1. 6 Rozšíření stávající kapacity osobní asistence MESADA, z.s.      
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2. 1. 1 Podpora rozvoje sociálních služeb – Charitní pečovatelské služby
Charakteristika 
Aktivity:

Terénní  pečovatelská  služba  poskytovaná  dle  zákona  108/2006  Sb.,
o sociálních službách osobám se sníženou soběstačností  z  důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Cílová  skupina:  osoby  starší  18  let  (senioři,  osoby  s  chronickým
onemocněním, osoby se zdravotním postižením). 
Místní a časová dostupnost: 
Pro město Písek: každý den od 7:00 do 22:00 hodin.
Pro obce správního obvodu města Mirovice: od pondělí do pátku od 7:30
do 16:00 hodin.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.400.000 2.700.000 3.800.000 
Jihočeský kraj 2.700.000 1.500.000 1.900.000 
Obec/obce 0 0 0 
Příjmy od uživatelů 700.000 900.000 1.100.000 
Ostatní 0 0 0 
Celkem v Kč 4.800.000 5.100.000 6.800.000 
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek
Výstupy Zajištění terénní pečovatelské služby ve městě Písek a v obcích správního

obvodu města Mirovice v rozsahu:
6 úvazky pracovníků přímé péče pro rok 2020,
8 úvazků pracovníků přímé péče pro rok 2021,
10 úvazků pracovníků přímé péče pro rok 2022,

Zajištění pečovatelské služby pro minimálně:
60 osob v roce 2020,
80 osob v roce 2021,
100 osob v roce 2022.

Poznámka Terénním službám se stále více daří  naplňovat touhu a potřebu osob se
sníženou  soběstačností  žít  a  dožívat  ve  vlastním  přirozeném  prostředí.
Informovanost osob o možnostech péče o osoby se sníženou soběstačnosti
v domácím  prostředí  roste.  S tím  každoročně  rostou  počty  klientů
v terénních službách. Současná kapacita pečovatelské služby ve městě Písek
je  nedostatečná.  V období  od  ledna  do  srpna  roku  2019  bylo  Oblastní
charitou Písek odmítnuto 30 zájemců o pečovatelskou službu. 

2. 1. 2 Navýšení kapacity pobytového zařízení pro seniory a osoby s demencí v ORP Písek 
Charakteristika 
Aktivity:

K navýšení kapacity služby dojde rekonstrukcí objektu ve vlastnictví města
na  pobytovou  službu  pro  seniory  o  kapacitě  55  lůžek  (cca  50  %
v jednolůžkových a 50 % ve dvojlůžkových pokojích) a zajištění  provozu
této  pobytové  služby.  Náklady  rekonstrukce  se  částečně  předpokládají
pokrýt  z dotačního  titulu,  ostatní  prostředky  uhradí  město  ze  svého
rozpočtu. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 – investice 2021 - investice 2022 – provoz
MPSV 27.000.000 53.400.000 12.501.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 19.000.000 34.600.000 400.000
Příjmy od uživatelů 0 0 13.000.000
Ostatní 0 0 500.000
Celkem v Kč 46.000.00 88.000.000 26.401.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: není určen
Výstupy Zajištění pobytové služby v celkové kapacitě 55 lůžek. 
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2. 1. 3 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních
              služeb
Charakteristika 
Aktivity:

Rozšíření  stávající  kapacity  pečovatelské  služby  z důvodu  narůstajícího
zájmu o úkony péče v rozsahu základních činností uvedených v § 40, zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
V souvislosti  s navýšením kapacity klientů plánujeme navýšení pracovních
úvazků  pracovníků  v sociálních  službách  o  2,0  s tím,  že  v Prioritě  3
– zkvalitnění uvádíme plánované rekonstrukční změny v budově na nábřeží
1.  máje  2142,  Písek,  protože  s navýšením  kapacity  klientů  a  následně
navýšení  pracovních  úvazků  personálu  potřebujeme  další  prostory  jako
zázemí  personálu,  jelikož  stávající  personální  zázemí  tento  záměr
neumožňuje.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 500.000 550.000 605.000
Obec/obce 500.000 550.000 605.000
Příjmy od uživatelů 100.000 100.000 100.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.100.000 1.200.000 1.310.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb, příspěvková 
organizace města Písek

Výstupy Výstupem této aktivity je uspokojit co nejvíce žadatelů o pečovatelskou
službu.

Poznámka Pečovatelská  služba  je  zajišťována  Pracovníky  v sociálních  službách
v rozsahu 17,9 pracovních úvazků a sociálními pracovníky v rozsahu 2,189
pracovních úvazků.

Kapacita pečovatelské služby – terénní forma:
Pondělí
6:30 – 15:00 hod. 12 klientů v jeden okamžik
15:00 – 6:00 1 klient v jeden okamžik

Úterý, Středa, Čtvrtek
6:00 – 15:00 hod. 12 klientů v jeden okamžik
15:00 – 6:00 1 klient v jeden okamžik

Pátek
6:00 – 15:00 12 klientů v jeden okamžik
15:00 - 22:00 1 klient v jeden okamžik
Sobota, Neděle, svátky
6:30 – 15:00 2 klienti v jeden okamžik

Kapacita pečovatelské služby – ambulantní forma
Úterý
8:00 – 12:00 1 klient v jeden okamžik

Středa
8:00 – 12:00 1 klient v jeden okamžik
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2. 1. 4 Rozšíření stávajících služeb Domova se zvláštním režimem SeneCura SeniorCentrum
              Písek a.s.
Charakteristika 
Aktivity:

Sociální  pobytová  služba  určená  pro  osoby  s  Alzheimerovým
onemocněním  či  jiným  typem  demence,  a  to  v  jakémkoliv  stádiu
onemocnění.
Cílová skupina: osoby od věku 55 let. Kapacita lůžek: 38.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 5.500.000 5.500.000
Jihočeský kraj 0 250.000 250.000
Obec/obce 0 50.000 50.000
Příjmy od uživatelů 0 5.650.000 6.000.000
Ostatní 0 8.550.000 9.400.000
Celkem v Kč 0 20.000.000 21.200.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.

Výstupy Přijetí žadatelů, kteří v současnosti nespadají do cílové skupiny uživatelů 
domova pro seniory.

Poznámka Výstavba začne v I. čtvrtletí roku 2020, předpokládané otevření domova 
je v lednu 2021.

2. 1. 5 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Diakonie ČCE-středisko Blanka
Charakteristika 
Aktivity:

Rozšíření poskytování terénní pečovatelské služby do severní části okresu
Písek – oblast Čimelice, Mirovice, Mirotice.
V  současné  době  je  toto  území  nedostatečně  pokryto  pečovatelskou
službou. Nutným předpokladem k poskytování této služby naší organizací
do venkovských oblastí je především:

 Nákup služebního osobního automobilu, optimálně elektromobil, 
který bude ekonomicky výhodný a nebude zatěžovat neúměrně 
životní prostředí – rok 2020

 Nárůst počtu zaměstnanců – nejlépe z oblasti, kde organizace 
předpokládá poskytování sociální služby – postupně 

 Nákup odpovídajícího množství kvalitních izolačních boxů na 
přepravu jídla a pomůcek pro úklid – rok 2020

 Navázání spolupráce s místní samosprávou v oblasti zajištění 
provozních prostor

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 980.000 1.045.000 1.105.000
Jihočeský kraj 500.000 550.000 620.000
Obec/obce 200.000 200.000 200.000
Příjmy od uživatelů 120.000 175.000 205.000
Ostatní 15.000 15.000 15.000
Celkem v Kč 1.815.000 1.920.000 1.160.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku

Výstupy Rozšíření  –  rozvoj  pečovatelské  služby  do  oblasti  Čimelic,  Mirovic
a  Mirotic,  a  tak  zajistit  potřebným  občanům  dostupnou  kvalitní  terénní
službu, která by jim umožnila zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí
vést plnohodnotný život. Předpokládáme nárůst pracovních úvazků v roce
2020 +2,0, v následujících letech vždy +1.

Strana  |  51



Poznámka V roce 2020 a v roce 2021 je ve finančním přehledu zahrnuto především
pořízení  vstupních  prostředků  nezbytných  k poskytování  sociální  služby,
počítáme i s postupným růstem příjmů od klientů.

2. 1. 6 Rozšíření stávající kapacity osobní asistence MESADA, z. s.
Charakteristika 
Aktivity:

Osobní  asistence  MESADA  Písek  podporuje  osoby  se  sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí
a žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo
zdravotního postižení.
Služba je určena osobám od 3 let.
Osobní asistence MESADA Písek je provozována převážně v okrese Písek. 
Pravděpodobná kapacita je tři uživatelé v jeden okamžik.

Doba trvání: od 2020 dále
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 374.300 411.500 450.900
Jihočeský kraj 76.300 80.900 85.800
Obec/obce 76.300 80.900 85.800
Příjmy od uživatelů 244.900 244.900 244.900
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 771.800 818.200 867.400
Odpovídá/
spolupráce:

MESADA, z. s.

Výstupy Zajištění  kapacity  služby  v okrese  Písek  dalšími  1,6  úvazky  pracovníků
v přímé péči pro cílovou skupinu převážně senioři. 

Poznámka Od 1. 1. 2019 má poskytovatel Pověření na 2,05 úvazku pro cílovou skupinu
převážně  senioři  pro  okres  Písek.  Tento  úvazek  má  k 30.  9.  2019  plně
obsazen. Od roku 2020 plánuje rozšíření o dalšího 1,6 úvazku, který bude
určen převážně pro seniory. Rozpočty se vztahují k úvazku 1,6. V roce 2019
je hodinová cena služby 110,-Kč. V rozpočtech není uvažováno s navýšením
ceny v letech 2020–2022. Dle údajů Českého statistického úřadu lidé starší
65 let teď tvoří téměř pětinu populace, nejvyšší zastoupení mají v Hradci
Králové, a právě v Písku a zároveň je v Písku nejméně osob v produktivním
věku.  V  rámci  Jihočeského  kraje  je  v  okrese  Písek  zaznamenána  nejvyšší
hodnota indexu stáří (141,1), tedy kolik osob ve věku 65 a více let připadá na
100 dětí  do 15 let.  S rostoucím  věkem  roste  pravděpodobnost  využívání
systému sociálních služeb, a tedy i osobní asistence. 

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Přesto, že je v ORP Písek dobře rozvinutá síť sociálních služeb, v průběhu komunitního plánování
jsou vydefinovány oblasti, které nejsou pokryty odpovídající službou.
V současné době se jedná o 5 sociálních služeb pro cílovou skupinu psychiatricky nemocných osob,
osob v terminálním stádiu života a rodin, které vlastními silami pečují v domácím prostředí.
AKTIVITY:
2. 2. 1 Vznik sociální služby samostatného bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocnění
2. 2. 2 Vznik pobytové služby pro seniory s anamnézou alkohol
2. 2. 3 Vznik pobytové služby pro nízkopříjmové seniory
2. 2. 4 Krizová lůžka pro seniory 
2. 2. 5 Vznik Charitní odlehčovací služby
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2. 2. 1 Vznik sociální služby samostatného bydlení pro osoby s psychiatrickým
              onemocněním
Charakteristika aktivity: Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám,

které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického  onemocnění,  včetně  duševního  onemocnění,  jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Město Písek i poskytovatelé služeb se zabývají otázkou, jakým způsobem
řešit  situaci  seniorů  s  psychiatrickým  onemocněním,  kteří  žijí  v  ORP
Písek,  nejsou  schopni  samostatně  bydlet,  obvykle  byli  dlouhodobě
nezaměstnaní,  mají  velký  nedostatek  finančních  prostředků,  jsou
zadlužení,  sousedské  vztahy  jsou  často  dosti  narušené  a  na  základě
těchto  událostí  jsou  značně  ohroženi  bezdomovectvím.  Podpora
samostatného bydlení je jednou ze služeb, která cíleně saturuje potřeby
daného  člověka  ve  vlastním  bydlení,  formou  asistence  pracovníka
služby.
V ORP Písek není  tato služba zajišťována žádným poskytovatelem, ale
v domech s pečovatelskou službou i ve vlastních domácnostech žije celá
řada  seniorů  s  duševním  onemocněním,  kteří  nemají  zajištěnu
odpovídající péči.
Aktivita  bude  řešit  situaci  seniorů,  kteří  jsou  duševně  nemocní
a s podporou jsou schopni bydlet ve vlastním bytě či domě.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
Celkem v Kč 0 0 0
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: zatím není určen
Výstupy Zajištění  služby  podpory  samostatného  bydlení  pro  seniory

s duševním onemocněním.

2. 2. 2 Vznik pobytové služby pro seniory s anamnézou alkohol
Charakteristika aktivity:

 

V ORP Písek chybí pobytová služba zaměřená na seniory závislé na péči
s uvedením závislosti  na alkoholu v anamnéze klienta.  Často je žádost
o pobytovou službu zamítnuta právě z tohoto důvodu nebo je přijata,
ale klient není do služby dlouhodobě přijat. Pobytová služba s tolerancí
závislosti  na  alkoholu  v anamnéze  klienta,  která  by  s těmito  klienty
uměla  specificky  pracovat,  by  byla  potřebnou  službou  v ORP  Písek.
Odhadovaná kapacita 8-10 klientů.  

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Není znám poskytovatel.
Výstupy Zajištění péče formou pobytové služby u seniorů, kteří  splňují  cílovou

skupinu domovů pro seniory, ale mají v anamnéze uvedenu závislost na
alkoholu. 

2. 2. 3 Vznik pobytové služby pro nízkopříjmové seniory
Charakteristika aktivity:

 

V ORP Písek chybí pobytová služba zaměřená na seniory závislé na
péči a splňující cílovou skupinu pobytové služby domova pro seniory
či domova se zvláštním režimem, ale nemají příjmy na plnou úhradu
a  nemají  rodinu  ani  osoby  blízké,  které  by  byli  ochotni  se  na
úhradách podílet. Žádosti těchto klientů jsou v pobytových službách
přijaty a zařazeny do evidence, ale klienti čekají na skutečné přijetí
nepřiměřeně dlouhou dobu a jsou upřednostňováni klienti s vyššími
příjmy.  Odhadovaná kapacita 15 klientů.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Není znám poskytovatel. 
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Výstupy Zajištění péče formou pobytové služby u seniorů, kteří splňují 
cílovou skupinu domovů pro seniory, ale nemají dostatečné příjmy 
na plnou úhradu. 

2. 2. 4 Krizová lůžka pro seniory
Charakteristika aktivity:

 

Jedná se  o  krizovou pomoc dle  §60 zákona o sociálních službách ve
formě pobytové služby pro seniory, kteří se nacházejí v situaci ohrožení
zdraví  nebo  života,  kdy  přechodně  nemohou  řešit  svou  nepříznivou
sociální  situaci  vlastními  silami.  Cílovou  skupinou  mohou  být  např.
senioři – oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, senioři v krizové
životní situaci např. při náhlé ztrátě bydlení.  Kapacita 2 lůžka. 

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Není znám poskytovatel.
Výstupy Zajištění krizové pomoci formou pobytové služby. 

2. 2. 5 Vznik Charitní odlehčovací služby
Charakteristika 
Aktivity:

Terénní  odlehčovací  služba  poskytovaná  dle  zákona  108/2006  Sb.,
o sociálních službách.
Cílová skupina: osoby starší 18 let (senioři, osoby s chronickým onemocnění,
osoby se zdravotním postižením).
Služba je nezbytnou součástí domácí hospicové péče.

Doba trvání: od roku 2021 trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 1.700.000
Jihočeský kraj 0 2.000.000 1.250.000
Obec/obce 0 0 50.000
Příjmy od uživatelů 0 300.000 500.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 0 2.300.000 3.500.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek 
Výstupy Zajištění  terénní  odlehčovací  služby ve městě Písek a v obcích správního

obvodu města Mirovice v rozsahu:
2,50 úvazku pracovník přímé péče pro rok 2021,
4,00 úvazky pracovníků přímé péče pro rok 2022,

Zajištění odlehčovací služby pro:
10 osob v roce 2021,

17 osob v roce 2022.
Zajištění vozového parku pro odlehčovací službu v rozsahu:

2 osobní automobily budou zakoupeny v roce 2021,
1 osobní automobil bude zakoupen v roce 2022

Materiální zajištění zázemí pracovníků služby.

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
V  ORP  Písek  je  dlouhodobě  budována  hustá  síť  sociálních  služeb  pro  seniory.  S  ohledem  na
stoupající nároky ze strany klientů a rodinných příslušníků, ale také s ohledem na nové technologie
a ve vztahu k zvyšujícímu se věku seniorů je zapotřebí modernizovat a přizpůsobovat se novým
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trendům. Z tohoto důvodu usiluje celá řada poskytovatelů o zkvalitnění svých služeb. Zkvalitnění
má za cíl zlepšení poskytování služby.
AKTIVITY:
3. 1. 1 Zkvalitnění pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka
3. 1. 2 Zkvalitnění služby Domova pro seniory Diakonie ČCE – středisko Blanka
3. 1. 3 Zkvalitnění služby domova se zvláštním režimem – Vážka, Diakonie ČCE – střediska Blanka      
3. 1. 4 Zkvalitnění služby domova pro seniory SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
3. 1. 5 Zkvalitnění pečovatelské služby SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
3. 1. 6 Zkvalitnění pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb
3. 1. 7 Zkvalitnění Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené v Městském      
             středisku sociálních služeb
3. 1. 8 Zkvalitnění služby domova pro seniory Světlo
3. 1. 9 Zkvalitnění služby domova se zvláštním režimem Světlo
3. 1.10 Zkvalitnění stávajících sociálních služeb – Charitní pečovatelské služby
3.1.11 Zkvalitnění sociální služby Denního stacionáře Alzheimercentra Prácheň z.ú. v Písku

3. 1. 1 Zkvalitnění pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka 
Charakteristika
Aktivity:

TPS  Diakonie  ČCE  je  poskytována  od  roku  1992,  ke  zlepšení  kvality
poskytované terénní péče je potřebné:

 Zajištění dostatečného množství nerezových termonádob na 
převoz stravy k uživatelům sociální služby, termoboxů

 Zajištění obnovy výpočetní techniky z důvodu vysokých nároků 
kladených na záznamy péče 

 Zajištění kvalitního pravidelného vzdělávání pečovatelů

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 350.000 350.000 350.000
Jihočeský kraj 100.000 100.000 100.000
Obec/obce 25.000 50.000 55.000
Příjmy od uživatelů 100.000 110.000 120.000
Ostatní 25.000 30.000 35.000
Celkem v Kč 595.000 640.000 660.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku
Výstupy Zajištění  optimálních podmínek pro poskytování  sociální  služby v terénu,

kterou vykonává odborně vzdělaný, empatický personál
Poznámka Ve finančním přehledu jsou uvedeny prostředky na zkvalitnění služby, nikoli

na její zajištění.

3. 1. 2 Zkvalitnění služby Domova pro seniory Diakonie ČCE – středisko Blanka
Charakteristika 
Aktivity:

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku poskytuje sociální službu domovy 
pro seniory na 34 lůžkách, seniorům. 
Pro zkvalitnění péče by bylo potřebné:

 Pořízení vlastního automobilu pro přepravu imobilních klientů
 Modernizace koupelen pro klienty
 Pořízení altánu do přilehlé zahrady s vybavením uzpůsobené 

zdravotním možnostem uživatelů služby
 Obnova vybavení přípravny a výdejny stravy
 Nákup vozíků s odhlučněnými kolečky na přepravu stravy, prádla, 

odpadu…, i uzavíratelné
 Nákup dalších bez zápachových odpadkových košů pro zlepšení 

celkového prostředí uživatelů a ve středisku
 Vylepšit zázemí pro zaměstnance
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 Kvalitní vzdělávání pro všechny zaměstnance Diakonie ČCE
– střediska Blanka

 Dovybavit místnost pro pracovní aktivity uživatelů služby
 Obnova vybavení PC, tiskáren,  …..

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 450.000 450.000 500.000

Jihočeský kraj 250.000 320.000 350.000
Obec/obce 150.000 150.000 160.000
Příjmy od uživatelů 50.000 50.000 50.000
Ostatní 200.000 150.000 180.000
Celkem v Kč 1.100.000 1.120.000 1.240.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku
Výstupy Zlepšení  kvality  sociální  služby  v oblasti  technického  zázemí  pro  klienty

i zaměstnance a možnost 110ti uživatelům služby 
diska 

3. 1. 3 Zkvalitnění služby domova se zvláštním režimem
              – Vážka, Diakonie ČCE – střediska Blanka 
Charakteristika 
Aktivity:

TPS Diakonie ČCE je poskytována od roku 1992, ke zlepšení kvality 
poskytované terénní péče je potřebné:

 Zajištění dostatečného množství nerezových termonádob na 
převoz stravy k uživatelům sociální služby, termoboxů

 Zajištění obnovy výpočetní techniky z důvodu vysokých nároků 
kladených na záznamy péče 

 Zajištění kvalitního pravidelného vzdělávání pečovatelů
Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 350.000 350.000 350.000
Jihočeský kraj 100.000 100.000 100.000
Obec/obce 25.000 50.000 55.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 25.000 30.000 35.000
Celkem v Kč 495.000 530.000 540.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku

Výstupy Zajištění  optimálních  podmínek  pro  poskytování  sociální  služby
v terénu, kterou vykonává odborně vzdělaný, empatický personál

Poznámka Ve finančním přehledu jsou uvedeny prostředky na zkvalitnění služby,
nikoli na její zajištění

3. 1. 4 Zkvalitnění služby domova pro seniory SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
Charakteristika 
Aktivity:

Domov pro seniory SeneCura SeniorCentra Písek a.s. poskytuje svou službu
seniorům od 55 let věku, v kapacitě 103 lůžek.
Zkvalitnění služby se týká především:

 Vybavení tělocvičny pro klienty a širokou seniorskou veřejnost

  Pořízení  vlastního  automobilu  pro  přepravu  imobilních  klientů
–  v případě  vypsání  grantu  a  uspění  žádosti  o  grant,  bude
automobil zakoupen

 Dovybavení Snoezelen místnosti 

 Instalace zabezpečovacího systému na vchodové dveře
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 Celková obnova IT systému v domově

 Výměna zastaralého systému SOS tlačítek

 Postupná obnova všech matrací ve zdravotních lůžkách klientů

 Dovybavení domova o pomůcky sloužící k obsluze uživatelům 
(odhlučněné uzavíratelné vozíky pro přepravu hygienických 
pomůcek, ložního prádla atd. – pro pečující personál., čistého
a špinavého prádla do prádelny, vozíky pro odvoz použitých 
inkontinentních pomůcek)

 Každoroční vzdělávání a supervize všech zaměstnanců 
SeniorCentra 

 Modernizace stávajícího vybavení kuchyně (10 let starého)
+ implementace nových postupů v přípravě a podávání stravy

 Modernizace stávajícího zázemí pro personál

 Obnova vybavení centrálních koupelen

Doba trvání: Trvale

Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 830.000 4.790.000 550.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 830.000 4.790.000 550.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.

Výstupy Zkvalitnění  současné  služby  v oblasti  technického  vybavení,  zařízení
a pomůcek určených pro obsluhující personál.

3. 1. 5 Zkvalitnění pečovatelské služby SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
Charakteristika
Aktivity:

Pečovatelská služba SeneCura SeniorCentrum poskytuje terénní službu
na území ORP Písek od roku 2008, v okamžité kapacitě 2 klienti v daný
okamžik. 
Zkvalitnění služby se týká:

 Materiálního  vybavení  (nové  úklidové  pomůcky  pro  pečující
personál)

 Rozšíření služby v přilehlých obcích

 Celoroční vzdělávání a supervize zaměstnanců 

 Navýšení kapacity služby

 Modernizace autoparku

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 450.000 450.000 450.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 40 000 40.000 40.000
Příjmy od uživatelů 1.000.000 1.060.000 1.123.600
Ostatní 110.000 150.000 186.400
Celkem v Kč 1.600.000 1.700.000 1.800.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.
Výstupy Poskytování služby odborně proškoleným personálem v náležité kvalitě.
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3. 1. 6 Zkvalitnění pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb
Charakteristika 
Aktivity:

Pečovatelská služba Městského střediska sociálních služeb plánuje zvýšení
kvality  a  dostupnosti  terénní  pečovatelské  služby  pořízením  čtyř  nových
užitkových automobilů. 
Tři automobily budou určeny na zajištění kvalitnější a rychlejší dostupnosti
pečovatelské  služby  v domácnosti  klienta,  dále  na  dopravu  a  doprovod
klienta  k lékaři,  nebo  na  úřady za  účelem  vyřizování  osobních záležitostí
klienta a čtvrtý automobil bude používán na sociální práci v terénu pro práci
sociálních pracovnic.
Sociální šetření pro nové žadatele probíhá průměrně 4 x týdně.
Ročně nasmlouváme okolo 180 až 200 nových smluv.

Dále  plánujeme  dovybavení  pečovatelské  služby  nákupem  termo-
přepravek  pro  rozvoz  jídel  klientům,  dovybavení  zázemí  pro  pracovníky
v sociálních  službách  a  semináře  na  klíč  do  zvyšování  kvalifikace  v rámci
vzdělávání Pracovníků v sociálních službách.
V případě, že bude vyhlášen vhodný dotační titul, plánujeme rekonstrukční
změny  v  budově  na  nábřeží  1.  máje  2142,  Písek,  protože  s navýšením
kapacity  klientů  a  následně  navýšení  pracovních  úvazků  personálu
potřebujeme  další  prostory  jako  zázemí  personálu,  jelikož  stávající
personální zázemí tento záměr neumožňuje.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 100.000 100.000 100.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 50.000 50.000 50.000
Ostatní 1.500.000 2.000.000 0
Celkem v Kč 1.650.000 2.150.000 150.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  Městské  středisko  sociálních  služeb,  příspěvková
organizace města Písek

Výstupy Výstupem  zkvalitnění  pečovatelské  služby  bude  zajištění  kvalitnější
a rychlejší dostupnosti pečovatelské služby v domácnosti klienta.

3. 1. 7 Zkvalitnění Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
              postižením v Městském středisku sociálních služeb
Charakteristika 
Aktivity:

V rámci  zkvalitnění  Sociálně  aktivizační  služby  pro  seniory  a  osoby  se
zdravotním  postižením  plánujeme  pořízení  potřebného  vybavení  pro
poskytování  základních  činností  v rámci  zájmové,  vzdělávací
a volnočasové aktivity. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 50.000 50.000 50.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 50.000 50.000 50.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel:  Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace

města Písek
Výstupy V rámci  zkvalitnění  Sociálně  aktivizační  služby  pro  seniory  a  osoby  se

zdravotním postižením. 
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 3. 1. 8 Zkvalitnění služby domova pro seniory Světlo
Charakteristika 
Aktivity:

Domov pro seniory Světlo v Drhovli poskytuje sociální služby od roku 1950
a  Domov  pro  seniory  Světlo,  pobočka  Písek  od  roku  2002.  Prioritou
poskytovatele  je  zkvalitnění  vybavení  domova  tak,  aby  co  nejvíce
odpovídalo potřebám klientů. Přestože v obou objektech proběhla částečná
rekonstrukce,  stále  jsou  další  dílčí  úpravy  nezbytné.  Taktéž  některé
materiální  vybavení  je  nutné  modernizovat.  Aktuálně  se  jedná
o následující aktivity:
V Drhovli:  nákup  automobilu  pro  převoz  stravy,  nákup  automobilu
určeného k přepravě klientů, převozu prádla atd., 
posílení elektrického zdroje, výměna radiátorů, obnova rozvodů vody, plynu
a elektřiny. 
V Písku:  oprava  osobního  a  nákladního  výtahu,  oprava  podlahy  ve
společenském sále,  obnova  stávající  signalizace  pro  klienty,  modernizace
požárních  uzávěrů  a  instalace  automatických  uzávěrů  dveří,  instalace
zahradního altánu. 

Doba trvání: 5 let
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 4.250.000 1.700.000 6.000.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 4.250.000 1.700.000 6.000.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Domov pro seniory Světlo
Výstupy Zvýšení kvality sociální služby a následné zvýšení kvality života klientů.

3. 1. 9 Zkvalitnění služby domova se zvláštním režimem Světlo
Charakteristika 
Aktivity:

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby klientům od roku 2008,
ovšem sociální  služby jako takové jsou zde realizovány od roku 1950.
V rámci přizpůsobení prostředí specifickým požadavkům cílové skupiny
usilujeme o modernizaci vybavení i prostředí domova.  
Rádi  bychom  uskutečnili  rekonstrukci  terasy,  nákup  automobilu  pro
převoz stravy, nákup automobilu pro přepravu klientů a prádla, posílení
elektrického  zdroje,  výměna  radiátorů,  obnova  rozvodů  vody,  plynu
a elektřiny. 

Doba trvání: 5 let
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 500.000 300.000 1.000.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 500.000 300.000 1.000.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Domov pro seniory Světlo

Výstupy Zvýšení kvality sociální služby a následné zvýšení kvality života klientů.

3. 1. 10 Zkvalitnění stávajících sociálních služeb – Charitní pečovatelské služby
Charakteristika 
Aktivity:

Terénní  pečovatelská  služba  poskytovaná  dle  zákona  108/2006  Sb.,
o sociálních službách osobám se sníženou soběstačností  z  důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
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Cílová  skupina:  osoby  starší  18  let  (senioři,  osoby  s  chronickým
onemocněním, osoby se zdravotním postižením). 
Zkvalitnění Charitní pečovatelské služby se dotýká: 

1) Oprav zázemí pečovatelské služby ve městě Mirovice a jeho 
vybavení.

2) Zajištění osobních automobilů pro poskytování pečovatelské 
služby ve městě Mirovice a obcích správního obvodu města 
Mirovice.

3) Zajištění osobních automobilů pro poskytování pečovatelské 
služby ve městě Písek.

4) Školení pracovníků přímé péče v bazální stimulaci

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 1.200.000 1.800.000 2.400.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.200.000 1.800.000 2.400.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Oblastní charita Písek

Výstupy 1) Vytvoření odpovídajícího zázemí pečovatelské služby ve městě Mirovice
pro poskytování služby ve městě Mirovice a obcích správního obvodu
města Mirovice v roce 2020.

2) Zakoupení  4  osobních  automobilů  (2  osobní  automobily  pro
poskytování pečovatelské služby ve městě Mirovice a obcích správního
obvodu města Mirovice, 2 osobní automobily pro poskytování služby ve
městě Písek) v roce 2020

3) Zakoupení  2  osobních  automobilů  (1  osobní  automobil  pro
poskytování pečovatelské služby ve městě Mirovice a obcích správního
obvodu města Mirovice, 1 osobní automobil pro poskytování služby ve
městě Písek) v roce 2021.

4) Zakoupení  2  osobních  automobilů  (1  osobní  automobil  pro
poskytování pečovatelské služby ve městě Mirovice a obcích správního
obvodu města Mirovice, 1 osobní automobil pro poskytování služby ve
městě Písek) v roce 2021.

5) Zapojení bazální stimulace do péče o klienty služby všemi zaměstnanci
přímé péče.

3. 1. 11 Zkvalitnění sociální služby Denního stacionáře Alzheimercentra Prácheň z.ú.
                 v Písku
Charakteristika 
Aktivity:

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.  považuje za stěžejní oblasti  zkvalitňování
služby  ve  vzdělávání  našich  zaměstnanců,  rozšíření  stávajících
poskytovaných terapií a modernizaci vybavení našeho zařízení. 
Pracovníci  v přímé  péči  prochází  vzdělávacími  aktivitami  od  základních
kvalifikačních  kurzů  až  po  odborné  koncepty  a  metody,  které  usnadňují
a  zkvalitňují  péči  o  osoby  se  zdravotním  či  kombinovaným  postižením.
Podle vzdělávacích plánů budou procházet různými úrovněmi vzdělávacích
aktivit. Výběr aktivit probíhá na podkladě potřeb pro zajištění péče o klienty
a individuálních požadavků a přání jednotlivých pracovníků.
Modernizace  vybavení  je  směřována  především  do  oblasti  péče
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o klienty, tedy do vybavení běžných denních prostor, také ale prostor pro
terapie a pobyt venku. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 150.000 200.000 200.000
Jihočeský kraj 50.000 70.000 70.000
Obec/obce 50.000 70.000 70.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 250.000 340.000 340.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  Alzheimercentrum  Prácheň,  z.ú.,  Jihočeský  kraj,  obec  Písek,
podpůrné  organizace,  nadace  a  nadační  fondy,  spolupráce  s ostatními
poskytovateli

Výstupy Zajištění  průběžného  vzdělávání  pracovníků  v přímé  péči  a  modernizace
vybavení provozu služby.

Poznámka Finanční přehled je kvalifikovaným odhadem a vychází z údajů roku 2018
a 2019, přičemž je zde předpoklad, že sociální služba bude zařazena do sítě
služeb Jihočeského kraje.

PRIORITA 5
DOPROVODNÉ SLUŽBY

5.1 OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Opatření  sleduje  podporu projektu  „Pomáháme  pečovat  na  území  ORP Písek“.  Zmíněné  aktivity  co
nejvíce, nejefektivněji a přímo podporují domácí péči o seniory, včetně zapůjčení pomůcek, aktivizaci
seniorů.  Ve spolupráci se starosty obcí Písecka a při osobním poradenství je tato podpora péče adresná
a  stává  se  více  zaměřenou  na  konkrétního  uživatele  služby/celou  jeho  rodinu/  s  jeho  konkrétními
problémy. Tímto adresnějším zaměřením na konkrétního uživatele se lépe uplatňují důležité principy
sociální péče, a to princip solidarity a subsidiarity.
AKTIVITY: 
5. 1. 1 Podpora a udržení stávajících doprovodných služeb – Půjčovna kompenzačních pomůcek
5. 1. 2 Zajištění podpory Senior Pointu
5. 1. 3 Podpora činnosti Českého červeného kříže
5. 1. 4 Vznik služby Hospic s pobytovou formou poskytovaných služeb
5. 1. 5 Vznik paliativních lůžek v Nemocnici Písek, a.s. 
5. 1. 6 Podpora Svazu diabetiků ČR v Písku 

5. 1. 1 Podpora a udržení stávajících doprovodných služeb – Půjčovna kompenzačních
              pomůcek
Charakteristika 
Aktivity:

Půjčovna  pomůcek  není  sociální  službou  dle  zákona  108/2006  Sb.,
o sociálních službách.
Cílová  skupina:  osoby  se  zdravotními  omezením,  nemocní  a  umírající  
v přirozeném sociální prostředí.
Půjčovna  vedle  běžných  kompenzačních  pomůcek  disponuje
zdravotnickými  pomůckami  umožňujícími  nevyléčitelně  nemocným
a  umírajícím  dožít  v  prostředí  svých  domovů  (dechové  přístroje,
automatické dávkovače léků, elektrická polohovací lůžka apod.).
Pomůcky jsou zapůjčovány klientům zdravotně sociálních služeb organizace
i široké veřejnosti.

Doba trvání: Trvale
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Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 30 000 35 000 40 000
Příjmy od uživatelů 45 000 45 000 45 000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 75 000 80 000 85 000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek
Výstupy Umožnit  osobám  nemocným  a  umírajícím,  které  by  bez  speciálních

zdravotnických  pomůcek  musely  být  pro  svůj  zdravotní  stav
hospitalizovány, nebo umístěny v pobytových zařízeních sociálních služeb,
přebývat a dožívat svých domovech.

Poznámka Půjčovnu  zajišťuje  pracovnice  na  dohodu  o  provedení  práce  v  rozsahu
5  hodin  týdně.  Pro  klienty  zdravotně  sociálních  služeb  organizace  jsou
poplatky za pomůcky zvýhodněné.

5. 1. 2 Zajištění podpory Senior Pointu 
Charakteristika 
Aktivity:

Cílem Senior Pointu je aktivizace seniorů, zlepšení kvality života seniorů
prostřednictvím  přednášek,  zájezdů,  cvičení,  jazykových  kurzů,
tvořivých  aktivit,  účasti  na  kulturních  a  sportovních  akcích.  Je  zde
možnost registrace do slevové sítě Senior pas. V nabídce služeb je také
sociálně právní  poradna.  Je  zde k  dispozici  možnost  využití  počítače
s internetem. Aktivity Senior Pointu jsou s výjimkou zájezdů zdarma.
Služba je určena osobám občanům v důchodovém věku a  držitelům
Senior pasu.
Aktivita je určena převážně občanům města Písek.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 80.000 80.000 80.000
Příjmy od uživatelů 
– zájezdy

80.000 80.000 80.000

Ostatní – CKMP 400.000 424.000 449.000
Celkem v Kč 560.000 584.000 609.000
Odpovídá/spolupráce: Centrum kultury Písek
Výstupy Zajištění kapacity aktivity 2 pracovníky pro cílovou skupinu (cca 1500

kontaktů ročně). 

5. 1. 3 Podpora činnosti Českého červeného kříže
Charakteristika 
Aktivity:

Terénní  péče  v bytech  klienta:  jedná  se  o  hygienické  služby  a  úkony
péče  o  domácnost.  Výkony  si  klienti  hradí  dle  Sazebníku  služeb.
Inkasovaná částka pokrývá pouze část vynaložených nákladů. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 210.000 230.000 250.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 210.000 230.000 250.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Český červený kříž
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Výstupy Zajištění služeb v domácnosti, které si klient nedokáže zabezpečit vlastními
silami.  

Poznámka Poskytované služby jsou ztrátové, výdeje spojené s touto činností převyšují
inkasované příjmy. 

5. 1. 4 Vznik služby Hospic s pobytovou formou poskytovaných služeb
Charakteristika 
aktivity:

V současné době se na území ORP Písek, ani v nejbližším okolí nenachází
zařízení poskytující hospicové služby. Nejbližší je Hospic sv. Jana Nepomuka
Neumanna v Prachaticích, ale celá řada nevyléčitelně nemocných nechce
odcházet  do  zařízení  vzdáleného  téměř  hodinu  cesty  automobilem.
Dosavadní praxe je taková, že doprovázení probíhá v zařízeních sociálních
služeb,  jako  jsou  domovy  pro  seniory,  domovy  se  zvláštním  režimem,
domovy  pro  osoby  se  zdravotním  postižením  apod.,  ale  v  případě  vyšší
náročnosti  zdravotní  péče  je  mnohdy  nutno  tyto  klienty  odesílat  do
nemocniční péče.
Doprovázení nevyléčitelně nemocných je oblast, kterou je zapotřebí rozvíjet
v rámci celého kraje.
Hospicová  služba  je  postavena  na  odborném  týmu,  který  tvoří  lékař,
zdravotní  sestra,  odborník na léčbu bolesti,  sociální  pracovník,  pečovatel,
duchovní a psycholog.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
Celkem v Kč 0 0 0
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: zatím není určen

Výstupy Zajištění terénní hospicové péče v ORP Písek
Zajištění  cca  5  lůžek  hospicové  péče  v  některém  ze  stávajících
pobytových zařízení sociálních služeb v ORP Písek

5. 1. 5 Vznik paliativních lůžek v Nemocnici Písek, a.s. 
Charakteristika 
aktivity:

 

Paliativní  lůžka  jsou  určena  pacientům  s pokročilým  nevyléčitelným
onemocněním  a  jejich  blízkým.  Cílem  je  léčit  příznaky  onemocnění,
zachovat kvalitu života, respektovat a chránit důstojnost pacienta. Pomoc
a podpora je zaměřena i rodinám klientů.
Realizace paliativní péče má přímou vazbu na koncepci Jihočeského kraje
pro zabezpečení paliativní péče. V Nemocnici Písek, a.s. se v rámci realizace
záměru řeší potenciální otázky technického zabezpečení (stavební úpravy),
dále, a hlavně pak vznik paliativního týmu, který v současné době naráží na
podmínku plného úvazku lékaře s erudicí pro paliativní péči a samozřejmě
otázky financování ze strany zdravotních pojišťoven. 

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Nemocnice Písek, a.s.
Výstupy

5. 1. 6 Podpora Svazu diabetiků ČR v Písku
Charakteristika 
aktivity:

Svaz diabetiků je  občanským  humanitárním  sdružením  diabetiků a  jejich
příznivců. Jeho posláním je pomáhat diabetikům v jejich plném začlenění
do společenského života, vytváření přátelských mezilidských styků a vztahů
mezi jednotlivými diabetiky.
Cílem  aktivity  je  pořádání  veřejného  měření  glykemie,  cholesterolu,
krevního tlaku a citlivosti nohou a dalších aktivit organizace, jako například:

 Zdravotně  výchovné  akce,  edukačně  motivační  program  pro
diabetiky,
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 Aktivně napomáhá předcházení zdravotních komplikací diabetu.
 Pravidelné  měsíční  schůze  s  lékařskými  přednáškami  o  diabetu

a jeho komplikacích, o výživě.
 Pravidelné  rehabilitační  cvičení  v  tělocvičně,  cvičení  jógy,

rehabilitační cvičení v bazénu.
 Poznávací zájezdy, návštěvy divadel.
 Pochod proti diabetu a Memoriál Františka Čápa.
 Týdenní rekondiční pobyty.

činnost  v  kanceláři  pro  diabetiky  a  širokou  veřejnost-měření  glykemie,
cholesterolu,  krevního  tlaku,  prodej  dia  cukrů,  proužků  do  glukometrů,
výrobků pro diabetiky, poradenská činnost.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Územní organizace Svazu diabetiků České republiky v Písku

Výstupy Pomoc  a  poradenství  pro  diabetiky  a  jejich  rodinné  příslušníky,  osvěta
a poradenství pro širokou veřejnost.

5.2 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOMOVŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Domy s pečovatelskou službou umožňují seniorům, kteří potřebují pomoc třetí osoby, setrvat ve
vlastním soukromém bydlení a zároveň čerpat intenzivněji pečovatelskou službu. Kromě zázemí
pro poskytovatele pečovatelské služby je zapotřebí vybudovat a vybavit společné prostory domu,
vytvořit hygienická zázemí (koupací centra) v domě, prádelny a další doprovodné služby. 
AKTIVITY: 
5. 2. 1 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici K. Čapka, čp. 313 Mirovice
5. 2. 2 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici Klášterského, čp. 242 Mirovice

5. 2. 1 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici K. Čapka, čp. 313 Mirovice
Charakteristika 
aktivity:

DPS je určen pro bydlení  osob v důchodovém věku a osobám zdravotně
postiženým, které se mohou o sebe sami postarat. Není zde zajišťována stálá
zdravotní služba.
Kapacita: 43 osob (19 bytů 1+0, 20 bytů 1+1, 2 byty 2+0) dále byt správce
3+1, který není zahrnut do celkové kapacity

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 958.000 1.034.000 1.112.000
Příjmy od uživatelů 938.000 938.000 938.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.896.000 1.972.000 2.050.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: město Mirovice
Výstupy Zachování  kapacity  služby  pro  staré  a  zdravotně  postižené  občany

z regionu Mirovicka.

5. 2. 2 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici Klášterského,
              čp. 242, Mirovice
Charakteristika 
aktivity:

DPS je určen pro bydlení osob v důchodovém věku a osobám zdravotně
postiženým, které se mohou o sebe sami  postarat.  Není  zde zajišťována
stálá zdravotní služba. Kapacita: 30 osob (1 byt 3+1, 4 byty 1+1, 10 bytů 1+0)
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Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 410.000 442.000 468.000
Příjmy od uživatelů 402.000 402.000 410.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 812.000 844.000 878.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: město Mirovice
Výstupy Zachování  kapacity  služby  pro  staré  a  zdravotně  postižené  občany

z regionu Mirovicka.

5.3 OPATŘENÍ: PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UZEMÍ ORP PÍSEK  

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
V obci  Mirotice  chybí  zázemí  pro  poskytování  sociálních  služeb.  Město  plánuje  vznik  domu
s pečovatelskou službou včetně denního stacionáře pro všechny cílové skupiny.
Oblast Čimelicka je nedostatečně pokryta pečovatelskou službou. Diakonie ČCE uvažuje o rozšíření
pečovatelské služby do oblasti  Čimelicka,  a tak zajistit  potřebným občanům dostupnou kvalitní
terénní službu. 
AKTIVITY: 
5. 3. 1 Vznik pečovatelské a zdravotní služby v Miroticích
5. 3. 2 Rozšíření poskytování terénní pečovatelské služby do severní části okresu Písek
            – oblast Čimelice 

5. 3. 1 Vznik pečovatelské a zdravotní služby v Miroticích
Charakteristika 
aktivity:

Vznik  domu  s pečovatelskou  službou  včetně  denního  stacionáře  pro
všechny cílové skupiny.
Město  má  zpracovanou  projektovou  dokumentaci,  která  zatím  nebyla
schválená zastupitelstvem. 
Pečovatelskou službu by měl zajistit  externí poskytovatel (např.  Diakonie
Písek…)

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: zatím není určen

Výstupy Zajištění služby externě.

5. 3.  2 Rozšíření poskytování terénní pečovatelské služby do severní části okresu Písek
                – oblast Čimelice
Charakteristika 
Aktivity:

V  současné  době  je  toto  území  nedostatečně  pokryto  pečovatelskou
službou. Nutným předpokladem k poskytování této služby naší organizací
do venkovských oblastí je především 

 Nákup služebního osobního automobilu, optimálně elektromobil, 
který bude ekonomicky výhodný a nebude zatěžovat neúměrně 
životní prostředí – rok 2020

 Nárůst počtu zaměstnanců – nejlépe z oblasti, kde organizace 
předpokládá poskytování sociální služby – postupně 

 Nákup odpovídajícího množství kvalitních izolačních boxů na 
přepravu jídla a pomůcek pro úklid – rok 2020

 Navázání spolupráce s místní samosprávou v oblasti zajištění 
provozních prostor
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Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 980.000 1.045.000 1.105.000
Jihočeský kraj 500.000 550.000 620.000
Obec/obce 200.000 200.000 200.000
Příjmy od uživatelů 120.000 175.000 205.000
Ostatní 15.000 15.000 15.000
Celkem v Kč 1.815.000 1.920.000 1.160.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku

Výstupy Rozšíření – rozvoj pečovatelské služby do oblasti Čimelicka, a tak zajistit
potřebným  občanům  dostupnou  kvalitní  terénní  službu,  která  by  jim
umožnila  zůstat  co  nejdéle  v jejich  přirozeném  prostředí  vést
plnohodnotný  život.  Předpokládáme nárůst  pracovních  úvazků v roce
2020 +2,0, v následujících letech vždy +1, kvalifikovaný odhad je nárůst
klientů každý rok minimálně o 7-10 klientů v terénu  

Poznámka V roce 2020 a v roce 2021 je ve finančním přehledu zahrnuto především
pořízení vstupních prostředků nezbytných k poskytování sociální služby,
počítáme i s postupným růstem příjmů od klientů.
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4.4. Osoby se zdravotním postižením
Vymezení cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením:

 osoby s mentálním postižením
 osoby s kombinovaným postižením
 dospělí a děti s duševním onemocněním
 dospělí a děti s tělesným onemocněním
 osoby se smyslovým postižením (nevidomí, neslyšící)
 dospělí a děti s chronickým onemocněním
 osoby s celiakií
 osoby používající kompenzační pomůcky (invalidní vozík,

francouzské hole atd.)
 osoby s civilizačními chorobami (Alzheimerova choroba,

cystická fibróza, diabetes atd.)
 dospělí a děti s autismem
 osoby s psychickým onemocněním

SWOT analýza pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením:

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
Bezbariérová noclehárna Kapacita sociálních služeb – přeplněnost
Dobrá dostupnost zdravotnických služeb Nízká informovanost o službách
Existence psychiatrické nemocnice Nejsou akutní lůžka v Psychiatrické nemocnici 

Písek
Dobře fungují sociální služby - "KOKO" Nedostatek personálu v sociálních službách
Dobrá spolupráce mezi poskytovateli sociálních 
služeb

Chybí terénní práce – pokrytí služeb (mimo 
město Písek - např. Miroticko, Mirovicko, dále pak
večerní hodiny, víkendy)

Díky sociálním službám je dobrá zaměstnanost 
osob se zdravotním postižením, kteří nejsou 
umístitelní na otevřeném trhu práce (ÚP, EU)

Chybí sociální bydlení v Písku i v okolních obcích 

Sociální služby jsou kvalitní, profesionální přístup Chybí psychoterapeutická skupina
– svépomocná

Je zde široké spektrum sociálních služeb Chybí "seznamka" pro zdravotně postižené 
(centrum setkávání)

"Rodinné" prostředí sociálních služeb Chybí odlehčovací služba pro zdravotně 
postižené

Existuje zde chráněné bydlení pro mentálně 
postižené – Duha

Bariérovost

Dobrá spolupráce se státní správou (krajský úřad,
městský úřad, úřad práce, …)

Nedostatek psychiatrů, psychologů
a psychoterapeutů

Existuje adresář poskytovatelů sociálních služeb Malé množství terénních pracovníků pro 
duševně nemocné
Nedostatečná kapacita pobytových zařízení
Duševně nemocní nemají možnost získat 
příspěvek na péči

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ
Agentura pro sociální začleňování Nedostatek kvalifikovaného personálu

v sociálních službách – může vést k ohrožení 
zařízení

Strana  |  67



Spolupráce s obcemi – podílení se na financování
sociálních služeb

Nejistota výdělku – systém financování sociálních
služeb je nevyhovující

Ošetřovné 90 dnů – možnost vyřešit nepříznivou 
soc. situaci po pobytu v nemocnici

Pasivita krajského úřadu a MPSV vůči Asociaci 
krajů ČR

Komunitní plán (prostudovaný zastupiteli) Tvrdá legislativa – odebírání důchodů
a průkazů ZTP 

Rozšířit spolupráci se zastupiteli (i krajskými) Nutnost absolvovat kurz pro pracovníky
v sociálních službách i u pracovníků s DPP

Dny otevřených dveří – osvěta Nedostatek financí organizací na poskytované 
služby, na pracovníky

Vznik nové služby chráněného bydlení pro 
psychicky nemocné

Sociální služby nejsou "zdravými" lidmi vnímány 
jako potřebné

Zlepšení financování sociálních služeb ze strany 
města 

Nebezpečí zneužitelnosti klientů s mentálním
a psychickým onemocněním – exekuce

Prohloubit spolupráci s lékaři – podpořit 
informovanost o sociálních službách

Nepřipravenost na nárůst klientů ohrožených 
osamělostí

Prohloubit spolupráci se školami 
Více propagovat a zprofitovat dobrovolnickou 
činnost

PRIORITY pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením: 

PRIORITA 1
PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ (§ 37)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem  tohoto  opatření  je  zajištění  odborného  sociálního  poradenství  pro  zdravotně  postižené
občany,  jejich  rodinné  příslušníky,  a  to  z celého  ORP  Písek.  V současné  době  zde  působí
2 organizace, které poskytují odborné sociální poradenství s celkovou kapacitou cca 970 uživatelů
ročně.
AKTIVITY:
1. 1. 1 Podpora a udržení služby odborného sociálního poradenství v Jihočeském centru pro  
             zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Písek
1. 1. 2 Podpora a udržení služby odborného sociálního poradenství Asociace rodičů a přátel 
             zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Krteček v Písku

1. 1. 1 Podpora a udržení služby odborného sociálního poradenství v Jihočeském centru
              pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory,  o.p.s.  poskytuje již
více  jak  15  let  odborné  sociální  poradenství  na  7  pracovištích  v celém
Jihočeském kraji. Tím tvoří ucelenou síť poraden pro zdravotně postižené.
Poradenství je určeno pro osoby se zdravotním postižením, seniory, jejich
rodinné příslušníky i pro další osoby, například pro ty, kteří o tyto lidi pečují.
Převažující cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. 
Poradna v Písku poskytuje rady a pomoc v oblasti sociálních dávek (např. jak
a kde si vyřídit příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, dávky státní sociální
podpory,  jak  postupovat,  když  uživatel  chce  požádat  o přehodnocení
zdravotního stavu či o zvýšení sociální dávky, kterou pobírá, aj.),  dále pak
vyřizování průkazů TP, ZTP a  ZTP/P (na jaký úřad se má uživatel obrátit,
postup vyřízení či výhody a slevy spojené s těmito průkazy) nebo poskytuje
rady a  pomoc při  výběru  vhodné kompenzační  či rehabilitační  pomůcky.
V této  oblasti  především  radíme,  jak  pořídit  vlastní  pomůcku,  na  jaké
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odborné firmy či další odborné organizace se obrátit, poskytujeme kontakty
na tyto firmy/organizace/nadace a poskytujeme rady,  jak získat příspěvky
na zakoupení kompenzačních či rehabilitačních pomůcek. 
Poradenství je poskytováno cca 600 klientům ročně, a to pouze ambulantní
formou. 
Poradenství je ještě doplněno o vydávání euroklíčů pro OZP.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 638.400 666.900 702.200
Jihočeský kraj 30.000 35.000 37.000
Obec/obce 40.000 42.000 42.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 1.000 1.000 1.000
Celkem v Kč 709.400 744.900 782.200
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Výstupy Zajištění časově i místně dostupného poradenství pro osoby se zdravotním

postižením,  seniory  a  jejich  rodinné  příslušníky  vyjádřeného  kapacitou
služby vzhledem k pracovním úvazkům - 1 sociální pracovník = okamžitá
kapacita 1 uživatel.

1. 1. 2 Podpora a udržení služby odborného sociálního poradenství Asociace rodičů
             a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Krteček v Písku
Charakteristika 
Aktivity:

Služba je poskytována rodinám s dětmi se zdravotním postižením a osobám
se zdravotním postižením bez omezení věku.
Pomáhá  klientům  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při
obstarávání  osobních záležitostí  a  zaměřuje  se  na  poskytování  informací
o rehabilitačních  a  kompenzačních  pomůckách,  o  sociálně  právních
otázkách,  o  možnostech  výchovy  a  vzdělávání,  o  nových  terapeutických
metodách apod.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 673.300 713.700 756.600
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 42.400 45.000 47.700
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 715.700 758.700 761.300
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., 

Klub Krteček v Písku
Výstupy Zajištění  odborného  sociálního  poradenství  pro  rodiny  s  dětmi  se

zdravotním  postižením  a  osoby  se  zdravotním  postižením  bez  omezení
věku v regionu okresu Písek v rozsahu 370–390 intervencí ročně.
Stávající kapacita služby je 1 klient v daný okamžik.

1.2 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE (§ 39)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem tohoto opatření je zajištění osobní asistence pro zdravotně postižené občany na Písecku, a to
v jejich přirozeném prostředí. Poskytuje se terénní formou a je určena pro osoby od 3 let věku. Na
ORP poskytuje službu pouze jeden poskytovatel s roční průměrnou kapacitou 10 klientů.
AKTIVITY:
1. 2. 1 Podpora a udržení služby osobní asistence v MESADA, z.s.
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1. 2. 1 Podpora a udržení služby osobní asistence v MESADA, z.s.
Charakteristika 
Aktivity:

Osobní  asistence  MESADA  Písek  podporuje  osoby  se  sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí
a žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo
zdravotního postižení.
Terénní služba je určena osobám od 3 let.
Osobní asistence MESADA Písek je provozována převážně v okrese Písek. 
Kapacita je 2 uživatelé v jeden okamžik (stav k 1. 10. 2019)

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 428.400 467.000 507.800
Jihočeský kraj 66.800 70.800 75.000
Obec/obce 66.800 70.800 75.000
Příjmy od uživatelů 214.300 214.300 214.300
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 776.300 822.900 872.100
Odpovídá/spolupráce: MESADA, z. s.
Výstupy Zajištění kapacity služby v okrese Písek 1,4 úvazky pracovníků v přímé péči

pro cílovou skupinu převážně osoby se zdravotním postižením. 
Poznámka Od 1. 1. 2019 má poskytovatel Pověření na 1,4 úvazku pro cílovou skupinu

převážně  osoby  se  zdravotním  postižením  pro  okres  Písek.  Rozpočty  se
vztahují  k tomuto  úvazku.  V roce  2019  je  hodinová  cena  služby  110,-Kč.
V rozpočtech není  uvažováno s navýšením ceny v letech 2020 – 2022.  Při
výpočtu výše příjmu od uživatelů bylo počítáno s kvalifikovaným odhadem
poskytnutí  průměrně  162,32  hodin  asistence  měsíčně  při  zvážení  všech
mimořádných  situací,  které  u  uživatelů  v průběhu  roku  nastávají  (pobyt
v nemocnici,  rehabilitační  pobyt  atd.).  Sociální  pracovník  na  0,1  úvazku,
který  je  zahrnut  do  úvazku  1,4,  nemá  vlastní  klienty,  zajišťuje  případné
zástupy, jinak se věnuje dokumentaci,  jednání se zájemci,  individuálnímu
plánování, metodicky vede službu.  
Stávající kapacita terénní formy je 5 klientů v daný okamžik.

1.3 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DENNÍCH A TÝDENNÍCH STACIONÁŘŮ (§ 46 a 47)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem tohoto opatření je zachování potřebné kapacity týdenního a denního stacionáře pro děti
a dospělé  s  mentálním  postižením  a  zachování  kapacity  denního  stacionáře  pro  zdravotně
postižené osoby, zejména chronicky nemocné seniory. Obě služby zajišťuje na ORP Písek pouze
1 poskytovatel na dvou pracovištích.
Celková kapacita těchto sociálních služeb je 42 uživatelů.
AKTIVITY:
1. 3. 1 Podpora a udržení služby denního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky (pracoviště Písek)
1. 3. 2 Podpora a udržení služby týdenního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky (pracoviště Písek)

1. 3. 1 Podpora a udržení služby denního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky
             (pracoviště Písek)
Charakteristika 
Aktivity:

Denní stacionář poskytuje ambulantní služby dětem od 5 let a dospělým
osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Denní  stacionář,  který  je  v současné  době  v rekonstrukci,  je  umístěn  ve
svahu  v klidné  čtvrti  města  Písku.  Přednostně  do  zařízení  jsou  přijímány
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osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje. 
Posláním  denního  stacionáře  je  všestranná  podpora  lidí  s mentálním
a kombinovaným postižením, aby si mohli  najít své místo ve společnosti.
Uživatele  vnímáme  jako  bio-psycho-sociální  bytost.  Naše  podpora  je
poskytována  vždy  s ohledem  na stupeň  postižení,  věk  a individuální
schopnosti a dovednosti uživatele.
V současné době využívá službu 8 uživatelů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.480.300 1.570.000 1.664.000
Jihočeský kraj 242.400 256.900 272.300
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 435.500 461.600 489.300
Ostatní 26.700 28.200 0
Celkem v Kč 2.184.900 2.316.700 2.425.600
Odpovídá/
spolupráce:

DOZP Zběšičky, pracoviště Duha Písek, Jihočeský kraj, MPSV, Město Písek

Výstupy Zajištění  služby  denního  stacionáře  pro  děti  a  dospělé  osoby
s mentálním  a kombinovaným  postižením,  kapacita  služby  je  16
uživatelů.
Stávající  kapacita  terénní  formy  je  1  klient  a  kapacita  u  ambulantní
služby je 15 klientů.

1. 3. 2 Podpora a udržení služby týdenního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky
              (pracoviště Písek)
Charakteristika 
Aktivity:

Týdenní  stacionář  poskytuje  pobytové  služby  dětem  od  5ti  let
a  dospělým se  všemi  stupni  mentálního postižení,  případně v kombinaci
s dalším postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. 
Týdenní stacionář,  který je v současné době v rekonstrukci,  je umístěn ve
svahu v klidné čtvrti města Písku. 
Přednostně do zařízení jsou přijímány osoby s trvalým či hlášeným pobytem
na území Jihočeského kraje.
Posláním  týdenního  stacionáře  je  poskytnout  mnohostrannou  podporu
dětem a dospělým,  a také jejich rodinám, a umožnit  jim tak v co možná
největší  míře  žít  běžným  způsobem  života.  Z hlediska  lidských
a  občanských  práv  umožnit  osobám  s mentálním  a  s kombinovaným
postižením začlenění do společnosti.
V současné době využívá službu 16 uživatelů. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 3.151.400 3.340.500 3.540.900
Jihočeský kraj 396.400 420.200 445.400
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 1.735.700 1.839.900 1.950.300
Ostatní 84.500 89.500 94.900
Celkem v Kč 5.368.000 5.690.100 6.031.500
Odpovídá/
spolupráce:

DOZP Zběšičky, Jihočeský kraj, MPSV, Město Písek

Výstupy Zajištění  služby týdenního stacionáře  pro  dospělé  osoby s mentálním
a kombinovaným postižením, kapacita služby je 16 lůžek.
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1.4 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOZP (§ 48)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem  tohoto  opatření  je  zajištění  potřebné  kapacity  lůžek  domova  pro  osoby  se  zdravotním
postižením pro osoby s různými formami demence – zejména Alzheimerova demence, Apalický
syndrom (bdělé bezvědomí), po mozkových příhodách, onkologických onemocněních – a to pro
uživatele z celé České republiky při kapacitě 62 lůžek. Jediným poskytovatelem na území ORP Písek
je Alzheimercentrum Práchěň.
AKTIVITY:
1. 4. 1 Podpora a udržení služby DOZP v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

1. 4. 1 Podpora a udržení služby DOZP v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. - DOZP poskytuje tuto pobytovou sociální
službu  osobám  se  zdravotním  postižením,  s  kombinovaným  postižením
a  seniorům.  Dolní  věková  hranice  cílové  skupiny  je  19  let,  horní  věková
hranice  není  omezena.   Služba  je  poskytována  již  od  roku  1996  a  je
v regionu důležitou součástí celé sítě služeb.
Ubytování klientů je v jednolůžkových až třílůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením. Objekt je bezbariérový a celková kapacita služby je 62
lůžek. Do péče jsou přijímáni klienti z celé ČR s výraznou dominancí osob
z Jihočeského kraje, především ORP Písek. 
Sociální  péče  je  zajišťována  dle  konceptu  Bazální  stimulace,  Validace,
Reminiscenční  terapie  a  jiných  odborných  postupů,  které  nám  umožňují
zachovat  kvalitu  života  klientů  po  nejdelší  možnou  dobu.  Individuální
přístup, vysoký počet školených pracovníků v přímé péči a laskavý přístup
ke klientům  dostávají  samotnou péči  na  vyšší  úroveň,  která  se  tak  stává
zážitkem jak pro klienta, tak pro pečujícího.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 2.500.000 3.000.000 3.500.000
Jihočeský kraj 250.000 250.000 250.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 16.300.000 16.500.000 17.000.000
Ostatní 27.000.000 28.000.000 29.000.000
Celkem v Kč 46.050.000 47.750.000 49.750.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  Alzheimercentrum  Prácheň,  z.ú.,  MPSV,  Jihočeský  kraj,
obec Písek, poskytovatelé sociálních služeb a podpůrné organizace např.
APSS ČR, fyzické i právnické osoby, nadační fondy a nadace

Výstupy Zajištění a udržení služby v ORP Písek v dané kapacitě 62 lůžek. 
Poznámka Finanční  přehled  na  uvedené  období  je  kvalifikovaným  odhadem

a vychází z údajů platných v roce 2018 a 2019.

1.5 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY (§ 66)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem tohoto opatření je zachování sociálně aktivizačních služeb poskytovaných převážně dětem
a mládeži  se  zdravotním  postižením.  Tyto  služby jsou poskytovány  jak  ambulantní,  tak  terénní
formou s celkovou kapacitou 40 klientů. Na území ORP poskytuje tuto službu jediný poskytovatel.
AKTIVITY:
1. 5. 1 Podpora a udržení služby SAS při Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z. s., Klub Krteček
            v Písku
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1. 5. 1 Podpora a udržení služby SAS při Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z. s.,
              Klub Krteček v Písku 
Charakteristika 
Aktivity:

Služby  jsou  poskytovány  rodinám  s  dětmi  se  zdravotním  postižením
a osobám  se  zdravotním  postižením,  jedná  se  o  službu  ambulantní
i terénní.  Služba obsahuje  výchovné,  vzdělávací  a  aktivizační  činnosti,
zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím,  terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Službu využívá 40 klientů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 2.311.871 2.450.583 2.597.618
Jihočeský kraj 318.000 337.080 357.305
Obec/obce 90.100 95.506 101.236
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 2.719.971 2.883.169 3.056.159
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  Asociace rodičů a přátel ZP dětí  v ČR, z.  s.,  Klub Krteček
v Písku 

Výstupy Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením v ORP Písek. Aktuálně pro 40 klientů.
Stávající kapacita ambulantní formy je 15 klientů a kapacita terénní 
formy je 1 klient.

1.6 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE (§ 70)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření je zachovat stávající služby sociální rehabilitace pro dospělé osoby se zdravotním
postižením.  V  současné  době  tuto  službu  poskytují  2  organizace,  MESADA  (pro  zdravotně
postižené,  pro osoby s  chronickým onemocněním a  osoby bez přístřeší)  a  FOKUS –  Písek  (pro
duševně nemocné). Celková kapacita nabízených služeb je cca 120 klientů ročně.
AKTIVITY:
1. 6. 1 Podpora a udržení služby sociální rehabilitace při MESADA, z.s.
1. 6. 2 Podpora a udržení služby sociální rehabilitace FOKUS – Písek z.ú.

1. 6. 1 Podpora a udržení služby sociální rehabilitace při MESADA, z.s.

Charakteristika 
Aktivity:

Posláním  terénní  sociální  služby  Sociální  rehabilitace  MESADA  Písek  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  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.
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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 MESADA Písek je provozována převážně v okrese Písek.
Služba  je  poskytována  v rozsahu  20  hodin  týdně  sociálními  pracovníky
celkem na 1,25 úvazku, průměrně pro 24 uživatelů ročně.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 605.300 641.600 680.100
Jihočeský kraj 64.700 68.600 72.700
Obec/obce 75.300 79.800 84.600
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 745.300 790.000 837.400
Odpovídá/
spolupráce:

MESADA, z. s.

Výstupy Zajištění kapacity služby v okrese Písek 1,25 úvazky pracovníků v přímé péči
pro cílovou skupinu převážně osoby se zdravotním postižením. 
Stávající  kapacita  terénní  formy poskytování  služby  jsou 3  klienti  v daný
okamžik.

1. 6. 2 Podpora a udržení služby sociální rehabilitace FOKUS – Písek z.ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním
onemocněním  v  nezávislosti,  soběstačnosti,  samostatnosti  a  poskytnutí
bezpečného  prostoru,  ve  kterém  se  naučí  nemít  obavy  říci  si  o  pomoc
v běžném  životě.  Péče  je  zajišťována  komunitními  týmy, které  se  snaží
pomoci  lidem  s  duševním  onemocněním  žít  co  nejvíce  v  podmínkách
běžného  života  tak,  aby  mohly  být  uspokojeny  jejich  zdravotní,
psychologické  a  sociální  potřeby.  Komunitní  tým  tvoří  kvalifikovaní
odborníci na psychiatrickou péči.
V roce 2018 využilo tuto službu 93 klientů při téměř třech tisících kontaktů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Jihočeský kraj 200.000 200.000 200.000
Obec/obce 100.000 100.000 100.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 100.000 100.000 100.000
Celkem v Kč 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Fokus – Písek, z.ú.

Výstupy Zajištění  komunitních  služeb  pro  lidi  s duševním  onemocněním.
Současná kapacita 5 klientů ambulantní formou denně a 5 lidí terénní
formou denně dlouhodobě nestačí uspokojovat poptávku. 

Poznámka Služba je dlouhodobě podfinancována, kapacita naplněna a přeplněna.
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1.7 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN (§ 67)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem  opatření  je  zachovat  sociálně  terapeutické  dílny  pro  dospělé  osoby  se  zdravotním
postižením  v Protivíně  a  Písku.  STD Horizont  v  Písku  i  Protivíně  je  určen  pro  lidi  s  mentálním
a kombinovaným postižením, v Písku navíc funguje STD FOKUS – Písek z. ú. pro duševně nemocné
uživatele. Celkově využívá tuto službu v současné době 51 uživatelů.
AKTIVITY:
1. 7. 1 Podpora a udržení sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z.ú Písek
1. 7. 2 Podpora a udržení sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním FOKUS
             – Písek z. ú.
1. 7. 3 Podpora a udržení sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z.ú Protivín

1. 7. 1 Podpora a udržení sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z.ú Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Cílová  skupina  služby  jsou  lidé  s mentálním  a  kombinovaným
postižením. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních  návyků  a  dovedností  prostřednictvím  sociálně  pracovní
terapie. Cílem služby je stát se co nejvíce nezávislý na svém okolí.
Režim  v dílnách  odpovídá  režimu  zdravého  jedince,  kdy  obsahuje
smysluplnou  náplň  volného  času  a  udržení  životního  rytmu.  Podle
individuálních možností klienta je možný i přestup od pracovní terapie
na chráněné volné místo.
Služba je poskytována ambulantní formou v čase od pondělí do pátku 
od 6:30 - 15:30 hodin. Kapacita služby je 24 uživatelů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 1.787.000 1.787.000 2.001.440
Obec/obce 131.000 131.000 146.720
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.918.000 1.918.000 2.148.160
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: HORIZONT, z. ú.

Výstupy Zajistit službu v kapacitě 24 uživatelů.

1. 7. 2 Podpora a udržení sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním
              FOKUS – Písek z. ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Sociálně-terapeutická dílna „Klubko“ je ambulantní služba poskytovaná
osobám  se  sníženou  soběstačností  z  důvodu  zdravotního  postižení
(vážné duševní onemocnění).
STD se dělí na dvě části: a) Denní aktivity – nabízí pravidelný program.
Umožňují  vzájemné  setkávání  a  sdílení  zkušeností  lidí  v  podobných
životních  situacích.  Napomáhá  v  rozvoji  sociálních  a  praktických
dovedností jedince.
b)  Pracovní  činnosti  –  poskytují  dlouhodobou a pravidelnou podporu
pro  zdokonalování  pracovních  návyků  a  dovedností  prostřednictvím
sociálně pracovní terapie.
V roce 2018 využilo službu 35 registrovaných uživatelů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
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Jihočeský kraj 922.300 922.300 930.000
Obec/obce 60.000 60.000 70.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 982.300 982.300 1.000.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Fokus – Písek, z.ú.

Výstupy Zajištění  služby  Sociálně  terapeutické  dílny  lidem  s duševním
onemocněním.  Současná  kapacita  5  uživatelů  na  aktivitu  pracovní
činnosti denně a 12 klientů na denní aktivity denně je dostačující.

1. 7. 3 Podpora a udržení sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z.ú Protivín
Charakteristika 
Aktivity:

Cílová  skupina  služby  jsou  lidé  s mentálním  a  kombinovaným
postižením. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních  návyků  a  dovedností  prostřednictvím  sociálně  pracovní
terapie. Cílem služby je stát se co nejvíce nezávislý na svém okolí.
Režim  v dílnách  odpovídá  režimu  zdravého  jedince,  kdy  obsahuje
smysluplnou  náplň  volného  času  a  udržení  životního  rytmu.  Podle
individuálních možností klienta je možný i přestup od pracovní terapie
na chráněné volné místo.
Služba je poskytována ambulantní formou v čase od pondělí do pátku
od 7:00 - 15:00 hodin. Okamžitá kapacita služby je 8 uživatelů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 691.700 691.700 774.700
Obec/obce 20.000 20.000 24.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 711.000 711.000 798.700
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: HORIZONT, z. ú.

Výstupy  Zajistit kapacitu služby v počtu 8 uživatelů.

1.8 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ (§ 51)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem tohoto opatření je podpora poskytované služby chráněné bydlení poskytované dospělým
lidem
s mentálním postižením. V současné době poskytuje tuto službu DOZP Zběšičky, pracoviště Duha
Písek s kapacitou 16 uživatelů.
AKTIVITY:
1. 8. 1 Podpora a udržení sociální služby chráněné bydlení Duha při DOZP Zběšičky
            – pracoviště Písek
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1. 8. 1 Podpora a udržení sociální služby chráněné bydlení Duha při DOZP Zběšičky
              – pracoviště Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Od dubna 2013 poskytuje DOZP Zběšičky,  pracoviště Duha Písek sociální
službu – chráněné bydlení pro cílovou skupinu dospělí uživatelé s lehkým
až středně těžkým mentálním postižením, příp. kombinovaným postižením. 
Chráněné  bydlení  v Písku  se  nachází  v  areálu  Denního  a  týdenního
stacionáře Duha, chráněné bydlení Pod Duhou – samostatně stojící domek
pro klienty s menší formou podpory – se nachází v ulici Karla Čapka.
Kapacita služby chráněného bydlení je 16 lůžek. 
Jedná se  o  4  samostatné domácnosti,  s dvoulůžkovými i  jednolůžkovými
pokoji,  které  jsou  vybaveny  vlastním  kuchyňským  koutem  a  sociálním
zařízením. Část těchto domácností je bezbariérová.
V současné době je služba naplněna.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 3.217.800 3.410.800 3.615.500
Jihočeský kraj 352.300 373.400 395.800
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 1.857.400 1.968.900 2.087.000
Ostatní 68.900 73.000 77.400
Celkem v Kč 5.496.400 5.826.100 6.175.700
Odpovídá/
spolupráce:

DOZP Zběšičky, Jihočeský kraj, MPSV, Město Písek

Výstupy Zajištění chráněného bydlení pro dospělé osoby s mentálním 
postižením pro 16 uživatelů.

1.9 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (§ 50)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem tohoto opatření je podpora poskytované služby domov se zvláštním režimem pro osoby
s chronickým  duševním  onemocněním,  a  to  s kapacitou  11  lůžek.  Na  území  ORP  je  jediným
poskytovatelem této služby Alzheimercentrum Prácheň.
AKTIVITY:
1. 9. 1 Podpora a udržení stávající sociální služby Domov se zvláštním režimem Alzheimercentra 
            Prácheň, z.ú. v Písku 

1. 9. 1 Podpora a udržení stávající sociální služby Domov se zvláštním režimem
             Alzheimercentra Prácheň, z.ú. v Písku
Charakteristika 
Aktivity:

Alzheimercentrum Prácheň,  z.ú.  -  DZR poskytuje  tuto pobytovou sociální
službu  osobám  s chronickým  duševním  onemocněním  především
Alzheimerovým  onemocněním  nebo  jiným  typem  demence,  a  to
v jakémkoliv  stádiu  tohoto  onemocnění.  Dolní  věková  hranice  cílové
skupiny  je  19  let,  horní  věková  hranice  není  omezena.   Služba  je
poskytována od roku 2017 a vznikla na podkladě vysoké potřeby pro danou
cílovou skupinu
Ubytování klientů je ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením. Objekt je bezbariérový a celková kapacita služby je 11
lůžek. Do péče jsou přijímáni klienti z celé ČR s výraznou dominancí osob
z Jihočeského kraje, především ORP Písek. 
Sociální  péče  je  zajišťována  dle  konceptu  Bazální  stimulace,  Validace,
Smyslové  aktivizace,  Reminiscenční  terapie  a  jiných  odborných  postupů,
které  nám  umožňují  zachovat  kvalitu  života  klientů  po  nejdelší  možnou
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dobu. Individuální přístup, vysoký počet školených pracovníků v přímé péči
a laskavý přístup ke klientům dostávají samotnou péči na vyšší úroveň, která
se tak stává zážitkem jak pro klienta, tak pro pečujícího.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Jihočeský kraj 50.000 100.000 100.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 2.500.000 2.500.000 3.000.000
Ostatní 1.000.000 1.000.000 1.500.000
Celkem v Kč 5.050.000 5.100.000 6.100.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  Alzheimercentrum Prácheň,  z.ú.,  MPSV, Jihočeský kraj,  obec
Písek,  poskytovatelé sociálních služeb a podpůrné organizace např.  APSS
ČR, fyzické i právnické osoby, nadační fondy a nadace, spoluúčast klientů
a spolupráce s ostatními poskytovateli

Výstupy Zajištění a udržení služby v ORP Písek v dané kapacitě 11 lůžek.
Poznámka Finanční přehled je kvalifikovaným odhadem a vychází z údajů roku 2018

a 2019, přičemž je zde předpoklad, že sociální služba bude zařazena do sítě
služeb Jihočeského kraje.

PRIORITA 2
PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2.1 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem tohoto opatření je rozvoj služby chráněného bydlení komunitního typu pro dospělé osoby se
zdravotním postižením, přičemž poskytování služby pro duševně nemocné uživatele by zahájil FOKUS
– Písek z.ú., poskytování služby pro mentálně postižené uživatele by kapacitně rozšířil DOZP Zběšičky,
pracoviště Duha Písek. Cílem opatření je pokrýt území celého ORP Písek službou sociální rehabilitace
(zejm. její terénní formy) pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním.
AKTIVITY:
2. 1. 1 Rozvoj služby chráněné bydlení Duha Písek při DOZP Zběšičky pro lidi s mentálním  
            postižením
2. 1. 2 Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním FOKUS – Písek z. ú.
2. 1. 3 Rozvoj služby sociální rehabilitace MESADA, z. s. 
2. 1. 4 Rozvoj služby osobní asistence MESADA, z. s.

2. 1. 1 Rozvoj služby chráněné bydlení Duha Písek při DOZP Zběšičky pro lidi s mentálním 
              postižením
Charakteristika 
Aktivity:

Služba chráněné bydlení je dlouhodobě naplněna, po této službě je velká
poptávka. Z toho důvodu je v plánu po dokončení rekonstrukce Duhy Písek
v ulici Mukařovského 2309 navýšení kapacity o 1 lůžko.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 201.100 213.200 226.000
Jihočeský kraj 22.000 23.300 24.800
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 116.100 123.000 137.100
Ostatní 4.300 4.600 4.800
Celkem v Kč 343.500 364.100 392.700
Odpovídá/spolupráce: DOZP Zběšičky, Jihočeský kraj, MPSV, Město Písek
Výstupy Navýšená kapacita služby chráněné bydlení Duha Písek o 1 lůžko.
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2. 1. 2 Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním FOKUS
              – Písek z. ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním sociální  rehabilitace je  podporovat  lidi  se  zkušeností
s  duševním  onemocněním  v  nezávislosti,  soběstačnosti,  samostatnosti
a poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci si
o pomoc v běžném životě. Péče je zajišťována komunitními týmy, které se
snaží  pomoci  lidem  s  duševním  onemocněním  žít  co  nejvíce
v  podmínkách  běžného  života  tak,  aby  mohly  být  uspokojeny  jejich
zdravotní,  psychologické  a  sociální  potřeby.  Komunitní  tým  tvoří
kvalifikovaní odborníci na psychiatrickou péči.
V roce 2018 využilo tuto službu 93 klientů při téměř třech tisících kontaktů.
Služba  je  dlouhodobě  podfinancována  a  její  kapacita  je  neustále
překročena.  Při  stávajících  podmínkách  nebudeme  schopni  uspokojit
potřeby všech klientů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 2.000.000 2.100.000 2.100.000
Jihočeský kraj 300.000 300.000 300.000
Obec/obce 100.000 100.000 100.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 100.000 100.000 100.000
Celkem v Kč 2.500.000 2.600.000 2.600.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Fokus – Písek, z.ú.

Výstupy Rozvoj komunitních služeb pro lidi s duševním. Předpokládá se navýšení na
7 klientů denně terénní formou. 

2. 1. 3 Rozvoj služby sociální rehabilitace MESADA, z. s. 
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním  terénní  sociální  služby  Sociální  rehabilitace  MESADA  Písek  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  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).
Sociální rehabilitace MESADA Písek je provozována převážně v okrese Písek.
Služba  je  poskytována  v rozsahu  20  hodin  týdně  sociálními  pracovníky
celkem  na  1,25  úvazku,  průměrně  pro  24  uživatelů  ročně.  Plánováno
rozšíření  služby o 0,75 úvazku,  změna rozsahu služby na 40 hodin týdně
a navýšení průměrného počtu uživatelů za rok o 10 osob od 1. 1. 2020.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 363.200 385.000 408.000
Jihočeský kraj 38.800 41.200 43.600
Obec/obce 45.200 47.900 50.800
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 447.200 474.100 502.400
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Odpovídá/
spolupráce:

MESADA, z. s.

Výstupy Zajištění kapacity služby v okrese Písek 0,75 úvazku pracovníků v přímé péči
pro cílovou skupinu převážně osoby se zdravotním postižením. 

Poznámka Rozpočty se vztahují k úvazku 0,75 pracovníků v přímé péči.

2. 1. 4 Rozvoj služby osobní asistence MESADA, z. s.
Charakteristika 
Aktivity:

Osobní  asistence  MESADA  Písek  podporuje  osoby  se  sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí
a žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo
zdravotního postižení.
Terénní služba je určena osobám od 3 let.
Osobní asistence MESADA Písek je provozována převážně v okrese Písek. 
Pravděpodobná kapacita je 1-2 uživatelé v jeden okamžik.

Doba trvání: Od 2020 dále
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 234.000 257.200 282.000
Jihočeský kraj 47.700 50.600 53.600
Obec/obce 47.700 50.600 53.600
Příjmy od uživatelů 153.000 153.000 153.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 482.400 511.400 542.200
Odpovídá/
spolupráce:

MESADA, z. s.

Výstupy Zajištění  kapacity  služby  v okrese  Písek  dalším  1,0  úvazkem  pracovníků
v přímé péči pro cílovou skupinu převážně osoby se zdravotním postižením.

Poznámka Od 1. 1. 2019 má poskytovatel Pověření na 1,4 úvazku pro cílovou skupinu
převážně osoby se zdravotním postižením pro okres Písek. Tento úvazek má
k 30.  9.  2019 plně obsazen.  Od roku 2020 plánuje rozšíření  o dalšího 1,0
úvazku, který bude určen převážně pro osoby se zdravotním postižením.
Rozpočty se vztahují k tomuto úvazku. V roce 2019 je hodinová cena služby
110  Kč.  V rozpočtech  není  uvažováno  s navýšením  ceny  v letech  2020
–2022. 

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření je podpora vzniku nových sociálních služeb na ORP Písek.
AKTIVITY: 
2. 2. 1 Vznik sociální služby Domova se zvláštním režimem v ORP Písek
2. 2. 2 Vznik sociální služby chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním FOKUS – Písek z. ú.

2. 2. 1 Vznik sociální služby Domova se zvláštním režimem v ORP Písek
Charakteristika Aktivity: Domov se zvláštním režimem. Pobytová sociální služba, která bude

poskytována  osobám,  které  mají  sníženou soběstačnost
z  důvodu chronického duševního onemocnění  a  osobám  se stařec-
kou,   Alzheimerovou  demencí nebo ostatními  typy demencí.  Služba
bude poskytována osobám od 40 ti let.  Výstavba DZR je plánována
v roce  2022,  v závislosti  na  získané  finanční  prostředky.  Provoz  je
následně plánován od roku 2024. 
Lokalita – Orlík nad Vltavou s kapacitou 36 klientů.
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Doba trvání: Od roku 2022 trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 20.000.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 10.000.000
Celkem v Kč 0 0 30.000.000
Odpovídá/spolupráce: Prosperita Písek, z. s.
Výstupy 35 lůžek
Poznámka Výstavba DZR bude zahájena v případě získání investiční dotace.

2. 2. 2 Vznik sociální služby chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním FOKUS
               – Písek z. ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou  soběstačnost  z důvodu  vážného  duševního  onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytovatel chce od roku 2019 zahájit službu pro cílovou skupinu lidí
s  duševním  onemocněním  na  základě  dlouhodobé  poptávky  služby.
Plánovaná kapacita služby je 10 osob.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.650.000 1.650.000 1.650.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 350.000 350.000 350.000
Příjmy od uživatelů 832.000 832.000 832.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 2.832.000 2.832.000 2.832.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Fokus – Písek, z.ú.

Výstupy Rozvoj  pobytové  služby  pro  osoby  s duševním  onemocněním.
Předpokládaná kapacita je 6–10 klientů. 

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem  opatření  je  zkvalitnit  služby  poskytované  ve  stávající  kapacitě.  Všechny  služby  jsou
poskytovány  na  území  ORP  Písek  již  mnoho  let,  postupné  zkvalitňování  zejména  materiálně
- technického zázemí je nutné s ohledem na kvalitu poskytované péče. Zkvalitnění rovněž obsahuje
i zvyšování profesionality personálu. 
AKTIVITY: 
3. 1. 1 Zkvalitnění služby Domova pro osoby se zdravotním postižením v Alzheimercentrum 
            Prácheň,  z.ú.
3. 1. 2 Zkvalitnění služby Domova se zvláštním režimem v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.
3. 1. 3 Zkvalitnění služby osobní asistence a sociální rehabilitace v MESADA, z. s.
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3. 1. 1 Zkvalitnění sociální služby DOZP Alzheimercentra Prácheň z.ú. v Písku
Charakteristika 
Aktivity:

Alzheimercentrum Prácheň,  z.ú. považuje za stěžejní  oblasti  zkvalitňování
služby  ve  vzdělávání  zaměstnanců  v odborných  kurzech
a modernizaci vybavení zařízení.
Pracovníci  v přímé  péči  prochází  vzdělávacími  aktivitami  od  základních
kvalifikačních kurzů  až  po  odborné  koncepty  a  metody,  které  usnadňují
a  zkvalitňují  péči  o  osoby  se  zdravotním  či  kombinovaným  postižením.
Podle vzdělávacích plánů budou procházet různými úrovněmi vzdělávacích
aktivit. Výběr aktivit probíhá na podkladě potřeb pro zajištění péče o klienty
a individuálních požadavků a přání jednotlivých pracovníků. Naším cílem je
rovněž rozšíření stávajících poskytovaných terapií o nové.
Modernizace vybavení je směřována do všech provozů služby tak, aby byl
zachován  hladký  a  trvalý  průběh  zajištění  poskytování  služby.  Tato
modernizace  objektu  povede  k zajištění  větší  bezpečnosti  našich  klientů
a  zkvalitnění  poskytovaného  ubytování  pro  klienty  z pohledu  zajištění
hygieny  a  zvýšení  komfortu  relaxační  terapie  v bezbariérové  koupelně
s hydraulickou  vanou,  která  usnadní  pohyb  zdravotně  postižené  osoby
s osobou pečovatele.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 200.000 200.000 200.000
Obec/obce 150.000 200.000 200.000
Příjmy od uživatelů 750.000 750.000 750.000
Ostatní – 
sponzorské dary, 
nadace a nadační 
fondy

300.000 350.000 350.000

Celkem v Kč 1.400.000 1.500.000 1.500.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Alzheimercentrum Prácheň z.ú., Jihočeský kraj, obec Písek,
fyzické a právnické osoby, nadace a nadační fondy, spoluúčast klienta

Výstupy Zajištění průběžného vzdělávání pracovníků v přímé péči a modernizace
vybavení provozu služby. 

Poznámka Finanční  přehled  na  uvedené  období  je  kvalifikovaným  odhadem
a vychází z údajů za rok 2018 a 2019.

3. 1. 2 Zkvalitnění sociální služby DZR Alzheimercentra Prácheň z.ú. v Písku
Charakteristika 
Aktivity:

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. považuje za stěžejní oblasti zkvalitňování 
služby ve vzdělávání našich zaměstnanců, poskytování nových druhů terapií
a modernizaci vybavení zařízení.
Pracovníci  v přímé  péči  prochází  vzdělávacími  aktivitami  od  základních
kvalifikačních kurzů  až  po  odborné  koncepty  a  metody,  které  usnadňují
a  zkvalitňují  péči  o  osoby  s  chronickým  duševním  onemocněním
a  Alzheimerovým  onemocněním.  Podle  vzdělávacích  plánů  budou
procházet různými úrovněmi vzdělávacích aktivit. Výběr aktivit probíhá na
podkladě potřeb pro zajištění  péče o klienty a  individuálních požadavků
a přání jednotlivých pracovníků. Naším cílem je rovněž rozšíření stávajících
poskytovaných terapií o nové terapie.
Modernizace vybavení je směřována do všech provozů služby tak, aby byl
zachován hladký a trvalý průběh zajištění poskytování služby.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 150.000 150.000 200.000
Jihočeský kraj 100.000 100.000 150.000
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Obec/obce 60.000 70.000 70.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 50.000 50.000 50.000
Celkem v Kč 360.000 370.000 470.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:

Výstupy Zajištění průběžného vzdělávání pracovníků v přímé péči a modernizace
vybavení provozu služby.

Poznámka Finanční  přehled  je  kvalifikovaným  odhadem  a  vychází  z údajů  roku
2018  a  2019,  přičemž  je  zde  předpoklad,  že  sociální  služba  bude
zařazena do sítě služeb Jihočeského kraje.

3. 1. 3 Zkvalitnění služby osobní asistence a sociální rehabilitace v MESADA, z. s.
Charakteristika 
Aktivity:

V rámci programů ESF se objevují výzvy zaměřené na podporu procesů
ve službách a podporu rozvoje sociální  práce.  Předpokládáme podání
minimálně  jedné  žádosti  do  takové  výzvy  v letech  2020  –  2022.
Pravděpodobné věcné zaměření žádosti: zhodnocení současného stavu
procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb (mapování potřeb,
analýzy,  plán  rozvoje,  procesní  audit  apod.),  procesy  rozvoje  kvality
poskytování sociálních služeb na základě zhodnocení současného stavu
v organizaci  (konzultace,  pracovní  postupy,  vnitřní  pravidla  apod.),
podpora  analýz  předpokladů  a  potřeb  odborného  personálu  a  jejich
zajištění,  vzdělávání  sociálních  pracovníků  a  pracovníků  v sociálních
službách.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 500.000 0 0
Celkem v Kč 500.000 0 0
Odpovídá/
spolupráce:

MESADA, z. s.

Výstupy Zajištění kvalitních služeb poskytovaných organizací MESADA, z. s. 
Poznámka Rozpočet uveden u roku 2020, i když podat projekt je možno i v jiných

letech dle zveřejňovaných výzev. Žádost se bude vztahovat na všechny
poskytované služby, tedy nejen písecké. 

PRIORITA 4
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ

4.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření je podpořit sociální služby s krajskou působností, které poskytují své služby v ORP
Písek.  Všechny  uvedené  služby  významnou  měrou  napomáhají  obyvatelům  ORP  Písek
soběstačnost a poskytují péči v potřebné míře a rozsahu. Udržení těchto služeb na našem území
významně napomáhá zajištění dostupnosti stávající sociální sítě.
AKTIVITY: 
4. 1. 1 Podpora a udržení rané péče Kaňka, o. p. s.
4. 1. 2 Podpora a udržení rané péče Arpida
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4. 1. 3 Podpora a udržení rané péče SPRP
4. 1. 4 Podpora a udržení rané péče I MY, o. p. s.
4. 1. 5 Podpora a udržení rané péče APLA Jižní Čechy, z. ú.
4. 1. 6 Podpora a udržení odlehčovací služby APLA Jižní Čechy, z. ú.
4. 1. 7 Podpora a udržení sociálně aktivizační služby APLA Jižní Čechy, z. ú.
4. 1. 8 Podpora a udržení průvodcovské a předčitatelské služby – Česká maltézská pomoc 
            Suverénního řádu maltézských rytířů, o. p. s. 
4. 1. 9 Podpora a udržení odborného sociálního poradenství SNN ČR, poradenské centrum                  
            Tábor, p. s.

4. 1. 1 Podpora a udržení rané péče Kaňka, o. p. s.
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.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 32.500 34.100 35.900
Jihočeský kraj 2.700 2.800 3.000
Obec/obce 1.500 1.600 1.600
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 3.000 3.200 3.300
Celkem v Kč 36.700 41.700 43.800
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Kaňka o.p.s./spolupracujeme s: Arpida, z.ú., Apla Jižní Čechy,
z.ú., IMY, o.p.s., Středisko Rané péče Č. Budějovice

Výstupy Zajištění  služeb  rané  péče.  Rozpočet  odráží  předpoklad  nákladů  na
poskytování  RP  pro  1  rodinu  (nelze  předem  specifikovat  potřebný  čas
poskytnutí péče (potřebný úvazek), závisí to na individuální situaci rodiny.

Poznámka Rozpočet odráží předpoklad nákladů na poskytování RP pro 1 rodinu.

4. 1. 2 Podpora a udržení rané péče Arpida
Charakteristika 
Aktivity:

Raná  péče  poskytuje  služby a  programy  včasné  odborné  pomoci  dětem
s tělesným  nebo  kombinovaným  postižením nebo  s ohroženým vývojem
a jejich rodinám. 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.  Služby  jsou  poskytovány  přímo  v  domácnostech
těchto rodin. Náplní této služby je poskytovat rodinám, které pečují o takto
postižené děti, konzultace v domácím prostředí, kde se pečující rodiče i dítě
cítí  bezpečně  a  lépe  se  učí  novým  dovednostem.  Odborní  poradci
navštěvují  rodiny  1x  za  3  –  4  týdny  (podle  přání  rodičů),  poskytují  jim
podporu, provázejí je náročným obdobím, spolu s nimi vytváří stimulační
program na rozvoj dovedností dítěte a snaží se posilovat také rodičovské
kompetence.  Dále  mohou  rodiny  využívat  půjčovnu  pomůcek,  hraček,
rehabilitačních  pomůcek  a  literatury.  Poradce  nabízí  pedagogické,
psychologické  a sociálně  -  právní  poradenství.  Pomáhá  při  vyhledávání
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vhodného  předškolního  a  školního  zařízení.  Dle  přání  rodičů  zajišťuje
možnost setkávání rodin, které pečují o podobně postižené děti. Aktuálně
máme  v péči  celkem  36  rodin  z území  JčK,  na  území  SO  ORP  Písek
poskytujeme služby 3 rodinám.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 127.800 135.500 143.600
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 32.000 33.900 35.900
Celkem v Kč 159.800 169.400 178.500
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním    
postižením z. ú.  

Výstupy Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů – 4, Kapacita terénní
formy  poskytování:  počet  klientů  –  3.  Jedná  se  o  okamžitou  kapacitu
/ klient=rodina.

4. 1. 3 Podpora a udržení rané péče SPRP
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  se  zrakovým  či
kombinovaným postižením nebo 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.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 196.000 200.000 244.800
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 20.000 20.000 20.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 29.000 30.000 41.200
Celkem v Kč 245.000 250.000 306.000
Odpovídá/
spolupráce:

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice

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.
V přímé péči máme pro celý Jihočeský kraj 6,6 úvazku, přičemž v ORP Písek
máme v letošním roce 4 rodiny v péči. Kapacita služby je tedy pokryta a dle
individuálních potřeb rodiny plně zajištěna.

Poznámka Službu využívá pouze 1/3 rodin s dětmi s postižením. V důsledku zvyšování
informovanosti lékařů i veřejnosti bude do budoucna nutné připravit se na
navýšení kapacit pro ranou péči.
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4. 1. 4 Podpora a udržení rané péče I MY, o. p. s.
Charakteristika 
Aktivity:

Obsahem  aktivity  je  zajištění  poskytování  služeb  terénní  rané  péče
– podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Cílovou skupinou jsou rodiny
dětí  s  mentálním,  tělesným  a  kombinovaným  postižením,  děti
s  ohroženým  a opožděným vývojem,  poruchou  autistického  spektra  od
narození  do  7  let  věku.  Základem  této  sociální  služby  jsou  konzultace
v  rodinách,  přirozeném  prostředí  uživatelů.  Pedagogické,  psychologické
poradenství,  aktivní  naslouchání  a  provázení  rodiny,  půjčování
rehabilitačních  pomůcek  a  hraček,  literatury,  pomoc  s  výběrem  před-
školního  zařízení,  organizace  seminářů  pro  rodiče  a  setkávání  rodin,
doprovod na úřady nebo k odbornému lékaři. Dále je cílem zajištění pomoci
při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením. Konzultace
probíhají 1x za 4–8 týdnů. V ORP Písek poskytována cca 5 uživatelům za rok. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 157.200 160.000 165.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 40.000 40.000 40.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 37.800 40.000 40.000
Celkem v Kč 235.000 240.000 245.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: I MY, o.p.s.

Výstupy Zajištění poskytování sociální služby rané péče v ORP Písek pro rodiny
dětí  s  mentálním,  těl.,  komb.  postižením,  s  ohroženým  a opož-
děným vývojem, poruchou autist.  spektra od narození  do 7 let.  Cca 5
uživatelů každý rok.

4. 1. 5 Podpora a udržení rané péče APLA Jižní Čechy, z. ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Podpora  dítěte  raného  věku (do  7  let)  s  poruchami  autistického  spektra
a jeho rodiny formou ambulantní na pracovišti  v Táboře nebo v Českých
Budějovicích, formou 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.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 91.600 96.800 102.300
Jihočeský kraj 21.100 22.400 23.700
Obec/obce 680 750 820
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 20.450 20.450 20.450
Celkem v Kč 133.830 140.400 147.270
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: APLA Jižní Čechy, z.ú.
Spolupracující  subjekty:  IMY,  o.p.s.,  SPC  České  Budějovice,  SPRP  České
Budějovice

Výstupy Podpořená  a  informovaná  rodina  s dítětem  do  7  let  věku  s  poruchami
autistického spektra, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností dítěte. 

Poznámka Čísla jsou rozpočtena pro ORP Písek.

4. 1. 6 Podpora a udržení odlehčovací služby APLA Jižní Čechy, z. ú.
Charakteristika 
Aktivity:

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

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 44.500 44.500 46.200
Jihočeský kraj 0 3.800 3.800
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 7.300 7.700 7.700
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 51.800 56.000 57.700
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: APLA Jižní Čechy, z.ú.
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.

Poznámka Čísla jsou rozpočtena pro ORP Písek.

4. 1. 7 Podpora a udržení sociálně aktivizační služby APLA Jižní Čechy, z. ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Služba  je  poskytována  dětem,  mladistvým  a  dospělým  s poruchami
autistického  spektra  formou  ambulantní  na  pracovišti  v Táboře
a v Českých Budějovicích a terénní formou 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.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 47.000 69.000 91.000
Jihočeský kraj 17.300 18.000 18.500
Obec/obce 600 600 650
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 58.000 36.500 19.000
Celkem v Kč 122.900 124.100 129.150
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: APLA Jižní Čechy, z.ú.

Spolupracující subjekty: SPC České Budějovice
Výstupy Udržení  či  rozvoj  dovedností  klienta  s  poruchami  autistického  spektra,

informované a podpořené pečující okolí.
Poznámka Čísla jsou rozpočtena pro ORP Písek.

4. 1. 8 Podpora a udržení průvodcovské a předčitatelské služby – Česká maltézská pomoc 
             Suverénního řádu maltézských rytířů, o. p. s. 
Charakteristika 
Aktivity:

Služba poskytuje doprovázení dětí a mládeže se zdravotním postižením do 
speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích.
Obsahem aktivity je zachování poskytování služby zajišťované pro rodiny
pečující  o  děti,  mládež  a  osoby  s  postižením.  Jejím  cílem  je  podpořit
integraci  osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, zajištění  jejich
kontaktu s  vnějším okolím a zprostředkování  jejich všestranného rozvoje
a zabránění  jejich  sociálnímu vyloučení.  Konkrétně  se  v  ORP Písek  jedná
o  doprovázení  dětí  a  mládeže  do  školy,  školského  zařízení,  k  lékaři,  na
zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět. Ve většině případů se
jedná  o  doprovázení  do  zařízení  v  Č.  Budějovicích.  Na  území  ORP  Písek
zajišťujeme naši službu dlouhodobě pro 1 uživatele.
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Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 36.200 36.200 36.400
Jihočeský kraj 1.800 1.800 1.900
Obec/obce 6.300 6.300 6.400
Příjmy od uživatelů 1.500 1.500 1.600
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 45.800 45.800 46.300
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů,
pod  patronátem  Velkopřevorství  českého,  středisko  České  Budějovice,
obecně prospěšná společnost

Výstupy 1) Speciální školy a školská zařízení v Českých Budějovicích by bez naší
pomoci  nemohla  poskytnout  potřebnou  péči  uživatelům,  které
dopravujeme.  V současné  době  doprovázíme  86  uživatelů
s postižením  z devíti  svozových  oblastí,  z toho  z ORP  Písek  je
1 uživatel. Ovšem počty dopravovaných se operativně mění podle
okamžitých potřeb a kapacity vozů. 

2) Poskytovaná  služba nemá  jen pozitivní  vliv  na  samotné  děti,  ale
poskytuje možnost plnohodnotného života pro rodiče.  

3) Doprovázení  zajišťujeme  pravidelně.   Řidiči  ráno  děti  dopraví  do
škol a odpoledne zase odváží děti domů.

4) Naše společnost vlastní 12 vozů, z nichž 11 má speciální úpravu pro
převoz osob na vozíku.

Poznámka Činnost probíhá pravidelně ranním i odpoledním svozem v průběhu celého
roku.

4. 1. 9 Podpora a udržení odborného sociálního poradenství SNN ČR, poradenské centrum  
              Tábor,  p. s.
Charakteristika 
Aktivity:

Zajištění  odborného  sociálního  poradenství  pro  osoby  se  sluchovým
postižením  (převážně  lidé  těžce  sluchově  postižení  a  ohluchlí,  nositelé
sluchadel)
Poradenské centrum se snaží svými službami usilovat o samostatnost osob
se  sluchovým  postižením  a  o  jejich  co  největší  nezávislost  na  druhých
osobách.  Zajišťuje  ambulantní  i  terénní  služby  pro  osoby  se  sluchovým
postižením  v Jihočeském  regionu.  Podává  informace  o  možnostech
získávání  kompenzačních  pomůcek,  vč.  testování  jejich  vhodnosti
a doporučování. Pomáhá s vyplňováním žádostí na zvláštní pomůcku z ÚP.
Provádí výměnu hadiček u ušních tvarovek, výměnu filtrů u zvukovodových
sluchadel  a  půjčuje  sluchadla  a  pomůcky  pro  osoby  
s  tímto  postižením.  Zprostředkovává  opravy  sluchadel  a  kompenzačních
pomůcek  ve  spolupráci  se  specializovanými  firmami.  Pořádá  kurzy
znakového jazyka a kurzy odezírání. Úzce spolupracuje s logopedy, foniatry,
tlumočníky  do  znakového  jazyka,  audioprotetickými  firmami,  s firmami
zajišťující  kompenzační  pomůcky a příslušenství  ke sluchadlům, s firmami
zajišťující opravy sluchadel a kompenzačních pomůcek.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 59.000 62.600 66.300
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 59.000 62.600 66.300
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Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  Svaz  neslyšících  a  nedoslýchavých  osob  v  ČR  z.s.,
Poradenské centrum Tábor p.s.

Výstupy Zajištění  odborného  sociálního  poradenství  pro  osoby  se  sluchovým
postižením. Na ně navazují doplňkové služby. V Písku zajišťujeme tuto
službu  na  dvou  místech  (1x  za  2  měsíce  –  Blanka  –  na  zavolání,
a pravidelně na Nábřeží 1 máje 2142).
Na území ORP Písek evidujeme 57 osob. 
Letos  by  měl  vyjít  Katalog  kompenzačních  pomůcek  pro  osoby  se
sluchovým postižením. Zajištění odborného sociálního poradenství pro
osoby se sluchovým postižením.

Poznámka Na území ORP Písek evidujeme 57 osob.

PRIORITA 5
DOPROVODNÉ SLUŽBY

5.1 OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření je zachování doprovodných činností ve formě podpory organizací, které realizují 
akce a aktivity a poskytují doprovodné služby pro osoby zdravotně postižené. 
AKTIVITY: 
5. 1. 1 Podpora a udržení aktivit DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.    
5. 1. 2 Podpora aktivit Nepotřebné věci, z. s.
5. 1. 3 Podpora aktivit ROSKA

5. 1. 1 Podpora a udržení aktivit DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem
             a celiakií, z.s.
Charakteristika aktivity: DIACEL, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek, je dobrovolným

občanským  sdružením  občanů,  kteří  mají  zájem  pomoci  zdravotně
postiženým dětem o plné začlenění do společnosti. 

1) Přednášková  činnost  pro  diabetiky  a  nemocné  celiakií,  jejich
rodinné  příslušníky,  i  širší  veřejnost  (včetně besed na školách
v rámci rodinné výchovy).

2) Podpora  účasti  na  edukačně  –  preventivních  pobytech,
rehabilitačních cvičeních a dalších pohybových aktivitách.

3) Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí,  se
Svazem diabetiků ČR a dalšími institucemi.

4) Spolupráce s výrobci, dovozci a prodejci výrobků vhodných pro
diabetiky a nemocné celiakií.

5) Spolupráce  se  zdravotnickými  zařízeními,  která  o  zdravotně
postižené děti pečují.

6) Snaha o získání finančních prostředků formou dotací od státních
orgánů  a  úřadů  všech  stupňů,  darů  od  sponzorů,  veřejných
sbírek a dalšími způsoby podle platných právních předpisů.

7) Pořádání společenských akcí
8)  Pořádání edukačních pobytů pro děti, včetně táborů

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.

Výstupy Pomoc a poradenství pro rodiny zdravotně postižených dětí, osvěta
– informovat veřejnost o zdravotních rizikách.
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5. 1. 2 Podpora aktivit Nepotřebné věci, z. s.
Charakteristika aktivity: Nezisková  organizace,  jejíž  hlavní  náplní  je  pomoc  handicapovaným

dětem – pomoc formou nákupu kompenzační pomůcky, příspěvku na
rehabilitaci. 
Jak získáváme potřebné finanční prostředky – prodáváme různé zboží
–  oděvy,  hračky,  galanterii,  bižuterii,  sklo,  porcelán,  knihy  atd.  
Jak získáme věci  k  prodeji –  darem od lidí,  pro něž se staly tyto věci
nepotřebnými a doma jen zabírají  místo.  Věci  k nám přinesou,  my je
roztřídíme, zaceníme a nabídneme k prodeji.
Kdo u nás může požádat o příspěvek – každá rodina z Písku a okolí, která
má ve svém středu malého človíčka se zdravotním handicapem a sama
nemá dostatek prostředků k úhradě potřebné kompenzační pomůcky,
rehabilitačního pobytu atd. 
Další  činnost –  poskytujeme  materiální  pomoc  lidem  v  nepříznivé
sociální  situaci  /ve  spolupráci  se  sociálním  odborem  v  Písku  /  
A  co  je  bonus  navíc –  touto  činností  se  v  neposlední  řadě  snažíme
podněcovat lidi k ekologickému myšlení. Úžasný je také pocit, že svým
darem mých ,,nepotřebných věcí“ pomáhám. Nebo naopak – nakoupím
– udělám radost sobě a ještě pomůžu. 

Doba trvání: Trvale
Výstupy Výstupem  je  prodejem  darovaných  věcí  získat  peníze,  a  ty  darovat

potřebným na uhrazení jim potřebných věcí – pomůcek, lázní atd.

5. 1. 3 Podpora aktivit ROSKA
Charakteristika Aktivity: Činnost organizace zahrnuje rehabilitační cvičení, rehabilitační masáže,

rekondiční  pobyty,  členské  schůze,  odborné  přednášky,  poradenství
apod. Působnost je rozsáhlá, neboť v celém JčK je další  organizace až
v Českých Budějovicích.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 8.000 8.000 8.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 8.000 8.000 8.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Unie Roska – reg. org. Roska Písek
Výstupy Všestranná  pomoc  nemocným  osobám  s roztroušenou  sklerózou

mozkomíšní.  V současné  době  se  služba  poskytována  pro  10  klientů
z Písecka a 25 klientům z jiných ORP. (Tábor, Milevsko).

5.2 OPATŘENÍ: PODPORA AKTIVIT A PROJEKTŮ

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření je zachování doprovodných činností ve formě podpory organizací,  které realizují
akce,  aktivity  a  projekty.  Doprovodné  projety  jsou  zacíleny  na  zaměstnávání  zdravotně
postižených,  udržení  či  znovuzískání  pracovních  dovedností,  zkušeností,  pracovních  návyků  či
nácviků s cílem uplatnění na trhu práce a začlenění je do majoritní  společnosti  komplexní péčí
a podporou.
AKTIVITY: 
5. 2. 1 Podpora aktivit a projektů ÚP zaměřených na zaměstnávání osob se ZP
5. 2. 2 Podpora vzniku CDZ při Fokus Písek
5. 2. 3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – projekt Cesta ke změně II
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5. 2. 1 Podpora aktivit a projektů ÚP zaměřených na zaměstnávání osob se ZP
Charakteristika aktivity: ÚP ČR KoP Písek zařazuje občany se zdravotním postižením do celé

řady  aktivit  poradenských  činností,  rekvalifikací  a  pracovní
rehabilitace. V rámci těchto aktivit se daří osoby se ZP umisťovat na
chráněném i otevřeném trhu práce. Prostřednictvím nástrojů aktivní
politiky  zaměstnanosti  se  podílí  na  umísťování  těchto  občanů  na
pracovní  místa,  která  částečně  dotuje  mzdou.  Jedná  se  o  Veřejně
prospěšné  práce,  Společensky  účelná  pracovní  místa.  Dalším
nástrojem podpory  této  skupiny občanů je částečná dotace  mezd
zaměstnavatelům  zaměstnávajících  více  než  50  %  občanů  se
zdravotním postižením. Zde je čtvrtletně vyplácena podpora cca 58
zaměstnavatelům  v okrese  Písek  na  cca  803  pracovníků  v částce
kolem 23 162 000,- Kč. 

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatelé sociálních služeb a Úřad práce

Výstupy Podpora spolupráce mezi poskytovateli a ÚP.

5. 2. 2 Podpora vzniku CDZ při Fokus Písek
Charakteristika Aktivity: Péči cílové skupině lidí s vážným duševním onemocněním je potřeba

poskytovat  souhrnně pomocí  multidisciplinárního týmu složeného
nejen  ze  sociálních  pracovníků,  ale  i  zdravotních  sester,  lékařů  či
psychologů.  Organizace  navazuje  úzkou  spolupráci  s těmito
profesemi  v regionu  s cílem  vytvořit  tým,  popřípadě  Centrum
duševního  zdraví,  které  bude  poskytovat  komplexní  služby  lidem
s vážným duševním onemocněním.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 2.500.000 2.600.000 2.700.000
Obec/obce 70.000 70.000 70.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 6.500.000 6.600.000 6.700.000
Celkem v Kč 9.070.000 9.270.000 9.470.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Fokus – Písek, z.ú.
Výstupy Rozvoj multidisciplinárního týmu, popř. Centra duševního zdraví pro

lidi  s vážným  duševním  onemocněním.  Předpokládaná  kapacita
centra je 6 klientů denně.

5. 2. 3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – projekt Cesta ke změně II
Charakteristika 
Aktivity:

MESADA,  z.  s.  realizuje  evropské projekty  zaměřené na zaměstnávání
osob  se  zdravotním  postižením.  Cílem  projektů  je  dosáhnout
prostřednictvím  kombinace  prvků  podporovaného  zaměstnávání,
systemického  poradenství  a  cíleného  individuálního  přístupu  zvýšení
úrovně  dovedností  pro  uplatnění  na  trhu práce.  Část  účastníků získá
půlroční  zkušenost  na  konkrétním  pracovním  místě,  na  které  je
zaměstnavateli poskytnuta dotace v plné výši. V průběhu projektů je se
zaměstnavateli pracováno tak, aby si ponechali účastníka na pracovním
místě i po skončení dotace. Do 30. 9. 2020 je realizován projekt Cesta ke
změně II, žádost na další projekt na období 1. 10. 2020 – 31. 3. 2022 je
podána. Předkládání dalších projektů je odvislé od vyhlašovaných výzev.
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Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Operační program 
Zaměstnanost

3.050.000 0 0

Celkem v Kč 3.050.000 0 0
Odpovídá/spolupráce: MESADA, z. s./zaměstnavatelé, KoP ÚP Písek
Výstupy  minimálně 34 osob se zúčastní projektu

 minimálně  14  účastníků  bude  v  průběhu  projektu  zaměstnáno
s  podporou  pracovního  konzultanta  či  asistenta  (ideálně  po  dobu
6 měsíců na 0,75 úvazku)

 cca 30 účastníků absolvuje podporovanou praxi

Poznámka Částka v rozpočtu je uvedena souhrnně za celou dobu trvání 
realizovaného projektu Cesta ke změně II.

5.3. OPATŘENÍ: PODPORA PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření je podpořit půjčovny kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené občany
a tím jim umožnit  život  v jejich přirozeném prostředí,  dále i  napomoci  rodinám a neformálním
pečovatelům zvládat péči o zdravotně postižené.
AKTIVITY: 
5. 3. 1 Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek – Domácí hospic Athelas
5. 3. 2 Podpora kompenzačních pomůcek v Jihočeském centru rovných příležitostí, z. ú

5. 3. 1 Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek – Domácí hospic Athelas
Charakteristika 
Aktivity:

V půjčovně jsou k dispozici  k zapůjčení běžné kompenzační  pomůcky  
(toaletní  křesla,  polohovací  lůžka,  antidekubitní  pomůcky,  apod)
a  zdravotnické pomůcky (kyslíkové koncentrátory,  lineární  dávkovače,
apod).

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 30 000 31 200 32 450
Ostatní 30 000 31 200 32 450
Celkem v Kč 60 000 62 400 64 900
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Domácí hospic Athelas

Výstupy Umožnit  nemocným  klientům,  setrvat  v domácím  prostředí  i  přes
nepřízeň věkového či zdravotního omezení

Poznámka Půjčovna  funguje  pro  širokou  veřejnost,  nejen  pro  klienty  Domácího
hospice Athelas

5. 3. 2 Podpora kompenzačních pomůcek v Jihočeském centru rovných příležitostí, z. ú
Charakteristika 
Aktivity:

Účelem  půjčoven  kompenzačních  a  rehabilitačních  pomůcek  je
poskytnout  pomoc  osobám  se  zdravotním  postižením  či  omezením
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a  seniorům prostřednictvím  zapůjčení  vhodné  pomůcky a  tím zajistit
jejich soběstačnost a usnadnit jim jejich pobyt v domácím prostředí.
Mezi  nejčastěji  půjčované  pomůcky  stále  patří  mechanické  vozíky,
elektricky polohovatelné postele a chodítka.
Doplněním služeb této půjčovny JCRP z.  ú.  je zřízení výdejního místa
kompenzačních  pomůcek  a  prodej  kompenzačních  pomůcek  pro
tělesně a sluchově postižené.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 98.000 100.000 110.000
Celkem v Kč 98.000 100.000 110.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Výstupy Zajištění  pomůcek  pro  tělesně  postižené  v kapacitě  1  pracovník
= 1 klient v daný moment. 
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4.5. Osoby v nepříznivé sociální situaci

Vymezení cílové skupiny Osoby v     nepříznivé sociální situaci:  

 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 
 cizinci a migrant
 osoby z vyloučené lokality 
 etnické skupiny 
 osoby ohrožené ztrátou bydlení

SWOT analýza pracovní skupiny Osoby v     nepříznivé sociální situaci:  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Azylový dům 
Zvýšení kapacity v dluhovém poradenství 
(THEIA – od dubna 2019, navýšení počtu 
konzultační dnů)

Lidé ohrožení ztrátou bydlení a zaměstnání

Město Písek poskytuje byty pro osoby v tíživé 
situaci, až na 5 let

Obce v ORP Písek nemají žádné byty pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením

Širší rozsah sociálních služeb v rámci jejich 
rozvoje

Konzultant právního poradenství pro sociální 
služby

Vzájemná spolupráce mezi poskytovateli, 
komplexnější přístup a řešení nepříznivé 
situace klientů a neformální setkávání

Neprovázanost sociální a zdravotní péče

Možnost kauce pro osoby v nepříznivé sociální 
situaci (úřad práce)

Chybí psychiatr substituční léčby (v obcích 
ORP Písek)

Sociální služba krizové pomoci – Arkáda Dům na půli cesty pro mladistvé se specifickým
programem (např. doléčování)

Potravinová a materiální pomoc (úvěrové 
jízdné) - NADĚJE, Oblastní charita Písek, Český 
červený kříž, Nepotřebné věci, NDC
Potravinová pomoc pro klienty NDC 
Podporované zaměstnávání pro osoby z cílové 
skupiny (MESADA, z.s.)
Poskytování sociální služby drogově závislým
– Arkáda
Program následné péče – Arkáda
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PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ
Další navýšení kapacity v dluhovém poradenství Novela insolvenčního zákona a jeho uvedení

do praxe (aplikace krajským soudem)
V případě potřeby možnost navýšení okamžité 
kapacity v poradně Charity Písek

Podpora a rozvoj sociálních služeb nejistá 
(snižování vyrovnávací platby)

Bytová koncepce Města Písek na základě zpětné 
vazby

Nedostatek financí na zajištění zdravotně
-sociálních služeb v terénu

Charita Písek – motivační práce na ubytovnách 
sociálně vyloučených osob
Novela insolvenčního zákona – změkčení 
podmínek pro vstup do oddlužení 
Nové subjekty na poli bytové problematiky
Zlepšení spolupráce s obcemi na území ORP 
Písek
Spolupráce mezi poskytovateli sociálních
a zdravotnických služeb
Zřízení mobilního zdravotnického a sociálního 
zařízení
Komunitní práce na sídlišti Portyč
Spolupráce s agenturou pro sociální začleňování

PRIORITY pracovní skupiny Osoby v     nepříznivé sociální situaci:  

PRIORITA 1
PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

1.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ (§ 37)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Mezi  hlavní  poskytovatele  poskytující  odborné  sociální  poradenství  v  ORP  Písek  patří  Oblastní
charita Písek, THEIA – krizové centrum o.p.s. a  Domácí hospic Athelas – středisko DM CČSH. Tyto
organizace doplňuje pro úzce vymezenou cílovou skupinu organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, jejíž
službu jsme uvedli v samostatné prioritě č. 4 zaměřující se na služby s krajskou působností. Služby
jsou  poskytovány  formou  ambulantní  a  terénní.  Svou  kapacitou  služby  pokrývají  alespoň  část
potřeb  cílové  skupiny,  aktuální  zaměření  poraden  je  zacíleno  zejména  na  dluhové  a  finanční
poradenství  cílové skupiny,  což odpovídá aktuálním potřebám obyvatel  ORP.  Cílem opatření  je
zachování odborného sociálního poradenství v ORP Písek v navrženém rozsahu.
AKTIVITY:
1. 1. 1 Podpora a udržení služby Oblastní poradna Písek
1. 1. 2 Podpora a udržení služby odborného poradenství v THEIA – krizové centrum o.p.s.
1. 1. 3 Podpora a udržení služby odborného sociálního poradenství Domácím hospicem Athelas

1. 1. 1 Podpora a udržení služby Oblastní poradna Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Služba ambulantního odborného sociálního poradenství  poskytovaná dle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Cílová skupina: osoby starší 18 let (osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně
vyloučených  komunitách,  senioři,  osoby  v krizi,  etnické  menšiny,  osoby,
které  vedou  rizikový  způsob  života  nebo  jsou  tímto  způsobem  života
ohroženy). 
Poradna se hlouběji  zaměřuje na řešení  dluhové problematiky a finanční
gramotnosti  osob.  Je akreditovaným pracovištěm pro poskytování  služeb
v oblasti oddlužení. 
Poradna je otevřena 32 hodin týdně.
Kapacita poradny: 1 osoba v daný moment
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Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 630.000 680.000 710.000
Jihočeský kraj 40.000 40.000 50.000
Obec/obce 30.000 30.000 30.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 700.000 750.000 790.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Oblastní charita Písek

Výstupy Zajištění odborného sociálního poradenství včetně služeb pro oddlužení
osob v ORP Písek a následné spolupráce s osobami v insolvenčním řízení
v rozsahu 0,90 úvazku sociálního pracovníka.
Zajištění  odborného  sociálního  poradenství  pro  minimálně  120  osob
ročně.
Stávající kapacita služby je 1 klient v daný okamžik.

1. 1. 2 Podpora a udržení služby odborného poradenství v THEIA – krizové centrum o.p.s.
Charakteristika 
Aktivity:

Služba  je  v ORP  Písek  zajišťována  jako  registrovaná  sociální  služba  od
1.1.2016. Služba má registrovánu kapacitu 8*) intervencí (30 min. jednání) za
týden.  Služba  je  zaměřena  zejména  na  oblast  dluhové  problematiky
a  právního  poradenství.  Od  září  2016  je  služba  odborného  sociálního
poradenství  doplněna  o  fakultativní  činnosti,  související  se  zvyšováním
kompetencí  klientů  v oblasti  vztahující  se  k dluhové  problematice  (není
poskytována v rámci časové dotace určené pro základní činnosti).
V roce  2017  jsme  získali  akreditaci  Ministerstva  spravedlnosti  pro
poskytování  služeb v  oblasti  oddlužení  (dle  novely  insolventního  zákone
k 1.7.2017). 
Od  dubna  2019  je  služba  poskytována  v prostorách  v centru  města
(Heydukova  ul.)  čímž  je  pro  klienty  více  nízkoprahová  a  rovněž  je  zde
potenciál  pro  rozšiřování  služby  (zvyšování  kapacity).  Došlo  rovněž
k mírnému navýšení kapacity a zvýšení dostupnosti (ze dvou dní za měsíc
na jeden den v týdnu).
*) kapacita služby v místě je alokována na přímou práci s klientem, nejsou
zde započítány nezbytné intervence v zájmu klienta, které jsou před a po
schůzkách vykonávány, shodně tak ani čas na telefonické konzultace.
Kapacita služby: 8 intervencí týdně

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 180.000 190.000 202.000
Jihočeský kraj 95.000 102.000 108.000
Obec/obce 85.000 90.000 95.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 360.000 382.000 405.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o.p.s.

Výstupy Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi vč. tématu
dluhové problematiky v kapacitě jednoho dne v týdnu.
Zajištění kapacity služby v rozsahu 8 intervencí za týden.
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1. 1. 3 Podpora a udržení služby odborného sociálního poradenství Domácím hospicem 
             Athelas
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním  poradny  Domácího  hospice  Athelas  je  poskytovat  občanům
informace,  podporu  a  doprovázení  v  době  vážného,  dlouhodobého,
onkologického onemocnění,  a v nelehké době po úmrtí někoho blízkého
formou odborného sociálního poradenství.
Poradna  je  otevřena:  Po  9:00  -  12:00,  Út  12:00  -  15:00,  St  11:00  -  14:00
(terénní forma), Čt 9:00 - 13:00, po domluvě možnost jiného času poskytnutí
poradenství.
Kapacita poradny: 4/den

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 110 000 116 000 122 000
Obec/obce 40 000 42 000 44 000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 20 000 20 000 20 000
Celkem v Kč 170 000 178 000 186 000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie
Výstupy Zajištění  odborného  sociálního  poradenství  pro  osoby  v krizi  v kapacitě:

4 osoby/ den
Zajištění odborného poradenství v rozsahu 0,3 úvazků.
Stávající kapacita ambulantní formy poskytování je 20 intervencí za týden
a u terénní formy poskytování je kapacita ve výši 2 intervence za týden.

1.2 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY (§ 69)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
V ORP Písek poskytují služby terénních programů 3 poskytovatelé.  Cílovou skupinou jsou osoby
v krizi a osoby v nepříznivé sociální situaci. Všechny služby vyhledávají osoby v nepříznivé sociální
situaci  a poskytují  jim podporu a pomoc v jejich přirozeném prostředí,  se snahou docílit  změn
v chování a dlouhodobém řešení jejich situace. Cílem opatření je zachování sociální služby terénní
program, která zajišťuje činnosti terénních sociálních pracovníků pro cílovou skupinu osoby v krizi
a naplnit tak potřeby cílové skupiny této služby v požadované místní a časové dostupnosti, která
odpovídá současným potřebám.
AKTIVITY:
1. 2. 1 Podpora a udržení služby terénního programu Středisko NADĚJE – U Sadů
1. 2. 2 Podpora a udržení služby terénní programy, Arkáda

1. 2. 1 Podpora a udržení služby terénního programu Středisko NADĚJE – U Sadů
Charakteristika 
Aktivity:

Terénní  program  NADĚJE  –  středisko  U  Sadů  poskytuje  sociální  službu
v rozsahu  základních  činností  dle  §  69  zákona  o  SS  č.  108/2006  Sb.
Prostřednictvím  terénního  programu  je  zprostředkována  pomoc
jednotlivcům či rodinám s dětmi na území města Písku, zejména v sociálně
vyloučených lokalitách města jako je sídliště Portyč, lokalita nábřeží 1. máje
aj.  Tým sociálních pracovníků NADĚJE pomáhá osobám z CS řešit krizové
situace např. - pomoc s hledáním bydlení,  pomoc s hledáním zaměstnání,
mapování  zadlužení  klienta/tů  a  následné  hledání  optimálního  řešení
v podobě pomoci se zpracováním podkladů k žádosti  o insolvenci.  Klienti
mají také možnost využít služeb doprovodu na jednotlivé úřady či instituce.
Služba  je  poskytována  buď  v domácnosti  rodin  či  jednotlivců  nebo
v prostorách kontaktní kanceláře NADĚJE.  Služby jsou poskytovány zdarma.
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Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.350.000 1.431.000 1.516.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 150.000 159.000 169.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.500.000 1.590.000 1.685.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek 

Výstupy Zajištění  terénní  sociální  práce pro osoby v krizi  a  také pro jednotlivce či
rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách města Písku v kapacitě 220
klientů za rok. 
Provozní doba: pondělí–pátek od 8:00 do 16:00 hodin
Kapacita služby: max. okamžitá kapacita služby (počet) – 2 klienti

1. 2. 2 Podpora a udržení služby terénní programy, Arkáda
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním Terénního programu je minimalizace zdravotních a sociálních rizik
u osob starších 15 let,  kteří  jsou ohroženi  závislostí  nebo  jsou závislí  na
nelegálních návykových látkách, nebo jsou uživatelé alkoholu. TP motivuje
klienty ke změně rizikového chování, nabízí pomoc s jejich aktuální situací,
prostřednictvím nabízených služeb chrání širší veřejnost.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 500.000 525.000 545.000
Jihočeský kraj 10.5000 115.000 125.000
Obec/obce 95.000 105.000 115.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 170.000 180.000 198.000
Celkem v Kč 870.000 925000 983.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

Výstupy Zajištění odborné pomoci a podpory v rozsahu 0,9 úvazku. 
V roce 2018 využilo služeb TP 93 klientů, bylo poskytnuto 1531 služeb.

Provozní doba: St 11:00 – 17:00, Čt 14:00 – 17:00, Pá 11:00 – 14:00

Kapacita služby: 170 klientů/ rok

1.3 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY KONTAKTNÍ CENTRUM (§ 59)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření je udržení služby jediného nízkoprahového kontaktního centra v ORP Písek, a to
v potřebné místní  a  časové dostupnosti.  Opatření  je  zaměřeno na cílovou skupinu mladistvých
a dospělých starších 15 let, kteří se dostali do obtížné životní situace v důsledku pravidelného či
experimentálního zneužívání návykových látek. V současné době reaguje tato služby jako jediná
v ORP na potřeby cílové skupiny a má tedy nezastupitelné místo v síti sociálních služeb. 
AKTIVITY: 
1. 3. 1 Podpora a udržení služby Kontaktní centrum Arkáda – sociálně psychologické centrum z.ú.
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1. 3. 1 Podpora a udržení služby Kontaktní centrum Arkáda – sociálně psychologické  
              centrum z.ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním Kontaktního centra  je minimalizace zdravotních a sociálních
rizik u osob starších 15 let, kteří jsou ohroženi závislostí nebo jsou závislí
na  nelegálních  návykových  látkách,  nebo jsou  uživatelé  alkoholu.  KC
motivuje  klienty  ke  změně  rizikového  chování,  nabízí  pomoc  s  jejich
aktuální situací, prostřednictvím nabízených služeb chrání širší veřejnost.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.000.000 1.060.000 1.100.000
Jihočeský kraj 500.000 560.000 610.000
Obec/obce 50.000 56.000 60.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 561.000 561.000 601.000
Celkem v Kč 2.111.000 2.237.000 2.371.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú.

Výstupy Zajištění služby v rozsahu 3,1 úvazku 
V roce 2018 využilo služeb 119 klientů, bylo poskytnuto 2162 služeb

Provozní doba – Po 8:00 – 15:00, Út – Čt 8:00 – 17:00, Pá 8:00 – 15:00
kapacita – 300 klientů/ rok

1.4 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI (§ 60)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
V ORP Písek poskytuje službu krizové pomoci pouze 1 poskytovatel. Služba je poskytována formou
ambulantní a zajišťuje podporu a pomoc osobám, které se ocitly v náročné životní situaci, kterou
samy vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout
vlastními silami. Služba v daný čas reaguje na konkrétní potřeby dané cílové skupiny, je jednou
z mála možností zajištění potřebné odborné psychologické pomoci nízkopříjmovým obyvatelům
a její význam pro danou lokalitu je dlouhodobě potvrzen i obsazeností služby.  Cílem opatření je
zachování této jediné služby krizové pomoci v ORP Písek.
AKTIVITY:
1. 4. 1 Podpora a udržení služby krizové pomoci, Arkáda

1. 4. 1 Podpora a udržení služby krizové pomoci, Arkáda
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním  Krizového  centra  Arkáda  v  Písku  je  poskytovat  včasnou
krátkodobou pomoc lidem v osobní krizi. Nejčastěji se na krizovou pomoc
obracejí lidé, kteří se potýkají např. s konflikty v rodině, domácím násilím,
psychickou  krizí  apod.  S  našimi  klienty  jsou  sdílíme  jejich  trápení,
pomáháme jim nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném
řešení krizové situace. 
Služba  je  pro  lidi  v  obtížné  životní  situaci  starší  11  let,  kteří  tuto  situaci
nedokáží řešit vlastními silami nebo si s ní neví rady. 

Okruhy problémů, se kterými se na nás klienti mohou obracet:

 Krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, 
výchovné problémy)

 Domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické
i fyzické násilí)
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 Náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné 
onemocnění, nadměrné obavy)

 Existenční problémy
 Problémy dětí a dospívajících (šikana, neshody se spolužáky, 

nepřijetí do party, rozvod rodičů, experimentování s návykovými 
látkami)

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.600.000 1.700.000 1.800.000
Jihočeský kraj 70.000 80.000 90.000
Obec/obce 130.000 140.000 150.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.800.000 1.920.000 2.040.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

Výstupy Každý  pracovní  den  jsou  v  provozní  době  přítomni  2  pracovníci,
v pondělí je třetí pracovník na pobočce v Milevsku. 
V daný okamžik může být v  centru více než jeden klient na jednoho
pracovníka,  protože  někdy  konzultujeme  současně  se  dvěma  klienty,
případně s rodinou. 
V pondělí je v daný okamžik kapacita 6 klientů, v ostatní pracovní dny 5
klientů.

1.5 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY TERAPEUTICKÁ KOMUNITA (§ 68)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
V ORP  Písek  poskytuje  službu  jediný  poskytovatel  z celkem  3  poskytovatelů  na  celém  území
Jihočeského kraje. Služba dává možnost změny chování u osob s drogovou závislostí, které předtím
již absolvovali léčbu v psychiatrické léčebně, a tím realizuje následnou léčbu, která vede k podpoře
a udržení žádoucího chování cílové skupiny. Cílem opatření je zachování terapeutické komunity,
která  poskytuje  sociální  služby  osobám  závislým  na  psychotropních  a  omamných  látkách
v kapacitě 31 lůžek a 85 klientům/rok v ambulantní formě. 
AKTIVITY:
1. 5. 1 Podpora a udržení služby terapeutické komunity Karlov, Sananim z.ú.

1. 5. 1 Podpora a udržení služby terapeutické komunity Karlov, Sananim z.ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Cílovou  skupinou  jsou  osoby  ohrožené  závislostí  nebo  závislé  na
návykových látkách a matky s dítětem/dětmi. 
Kapacita  terapeutické  komunity  Karlov  je  85  osob/rok,  má  31  lůžek.
Služba  je  poskytována  jak  ambulantní,  tak  pobytovou  formou.  Jejím
hlavním  cílem  je  podpora v udržení  žádoucího chování  u  osob po  léčbě
v psychiatrické léčebně. 

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Sananim z.ú.

Výstupy Zajištění služby terapeutické komunity pro osoby v krizi. V kapacitě 31 lůžek
a 85 osob/rok.

Poznámka Finanční přehled nebyl organizací vyčíslen.
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1.6 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE (§ 64)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
V ORP Písek je služby následné péče poskytována jediným poskytovatelem v kapacitě 60 osob/rok.
Služba se věnuje osobám po absolvování léčby a abstinujícím. Pro část obyvatel se jedná o jedinou
možnost  udržení  žádoucí  změny  chování  a  podpora,  kterou  jim  služba  poskytuje  je  pro  ně
existenčně důležitá. Cílem opatření je zachování služby následné péče jediné v ORP Písek, která je
poskytována  osobám  ohroženým  závislostí  nebo  osobám  závislým  na  návykových  látkách  ve
stávající kapacitě 60 osob/rok.
AKTIVITY: 
1. 6. 1 Podpora a udržení služby následné péče, Arkáda

1. 6. 1 Podpora a udržení služby následné péče, Arkáda
Charakteristika 
Aktivity:

Program následné péče v Arkádě pomáhá lidem, kteří absolvovali ústavní
léčbu, ambulantní léčbu či sami abstinují, udržet abstinenci, předejít relapsu
a  rozvíjet  dovednosti  pro  začlenění  do  společnosti.
V  rámci  služby  jsou  klientům  poskytovány  individuální  konzultace,
konzultace  s  rodinnými  příslušníky  a  1x  měsíčně  jsou  organizována
skupinová setkání. Ročně je do programu zařazeno 40-50 klientů. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 400.000 450.000 500.000
Jihočeský kraj 50.000 60.000 70.000
Obec/obce 60.000 70.000 80.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 510.000 580.000 650.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

Výstupy Zajištění služby následné péče pro osoby v krizi v kapacitě 60 osob/rok.

1.7 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NOCLEHÁRNY (§ 63)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
V ORP Písek je služba noclehárna poskytována jediným poskytovatelem. Město Písek po mnoho let
usilovalo o vznik této služby. Vzhledem k tomu, že většina osob bez přístřeší žije či se pohybuje ve
větších městech, je pro ně služba se svým provozem jedinou možností, jak zajistit základní lidské
potřeby. Bez noclehárny a navazující služby nízkoprahového denního centra (viz opatření 1.8.), by
ve  městě  Písek  chyběla  základní  služby  pro  osoby  bez  přístřeší,  které  jsou  zachyceny  v rámci
terénních programů. Cílem opatření  je udržet  a podpořit  stávající  službu noclehárny pro muže
a ženy ve městě Písek.
AKTIVITY:
1. 7. 1 Podpora a udržení služby noclehárny pro osoby bez přístřeší – Městské středisko sociálních  
             služeb Písek

1. 7. 1 Podpora a udržení služby noclehárny pro osoby bez přístřeší – Městské středisko 
             sociálních služeb Písek
Charakteristika
Aktivity:

Sociální služba Noclehárna poskytuje pro osoby bez přístřeší přenocování
a zázemí pro osobní hygienu. 
Sociální služba nabízí jako fakultativní činnost vyprání a usušení osobního
prádla, telefonování a úschovu dokumentů v trezoru. 
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Služba je určena pro osoby s trvalým pobytem ve městě Písek a pro osoby
momentálně se vyskytující na území města Písku. 
Služba je poskytována denně od 18:00 – 6:00 hod.  v rozsahu pracovních
úvazků pracovníků v sociálních službách 2,0 a pracovních úvazků sociálních
pracovníků 0,101.
O sociální službu noclehárna je ze strany klientů celoročně vysoký zájem,
kapacita je naplňována a z tohoto důvodu dochází k odmítání klientů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 800.000 864.000 942.000
Obec/obce 527.000 579.000 629.000
Příjmy od uživatelů 2.000 2.000 2.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.329.000 1.445.000 1.573.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace 
města Písek

Výstupy Výstupem této aktivity je udržení sociální služby noclehárna pro osoby bez
přístřeší.
 Stávající kapacita ambulantní formy poskytování je 9 lůžek - 4 lůžka pro 
ženy, 4 lůžka pro muže a 1 lůžko pro osobu na invalidním vozíku schopnou 
sebeobsluhy se nachází v přízemí budovy.

1.8 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA (§ 61)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
V rámci  ORP  a  města  Písek  poskytuje  službu  nízkoprahového  denního  centra  pro  osoby
v nepříznivé sociální  situaci  a  osoby bez přístřeší  jediný poskytovatel.  Město Písek usilovalo po
mnoho let o zřízení noclehárny a NDC na svém území a v roce 2018 se podařilo tuto službu zřídit
a zahájit její provoz. NDC je pro osoby bez přístřeší spolu s noclehárnou významnou alternativou,
která  napomáhá  cílové  skupině  znovuobnovit  a  získat  potřebné  zázemí,  které  napomáhá  ke
znovuobnovení  svých  sil  a  nastartování  změn  v životech  lidí,  kteří  se  ocitli  bez  přístřeší.  Cílem
opatření je udržení a podpora nízkoprahového denního centra v současném rozsahu.
AKTIVITY:
1. 8. 1 Podpora a udržení služby Nízkoprahového denního centra Městské středisko sociálních  
            služeb

1. 8. 1 Podpora a udržení služby Nízkoprahového denního centra Městské středisko
              sociálních služeb
Charakteristika Aktivity: Sociální  služba  Nízkoprahového  denního  centra  pomáhá  osobám  bez

přístřeší překonat jejich nepříznivou sociální situaci,  napomáhá zabránit
sociálnímu  vyloučení  a  tím  chrání  společnost  před  vznikem  a  šířením
nežádoucích společenských jevů.
Služba  je  určena  pro  osoby  s  trvalým  pobytem  v Písku  a  pro  osoby
momentálně se vyskytující na území města Písku. 

Sociální  služba  Nízkoprahového  denního  centra  nabízí  pomoc  při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
zázemí pro osobní hygienu nebo pomoc při zajištění stravy.
Sociální  služba  nabízí  v rámci  fakultativních  činností  vyprání  osobního
prádla.
V prostorách centra byla pro klienty zřízena knihovna.
Kapacita Nízkoprahového denního centra v daný okamžik je osm klientů
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a jeden klient pohybující se na invalidním vozíku schopen sebeobsluhy,
nebo  klient  se  zdravotním  postižením  po  fyzické  stránce  schopen
sebeobsluhy.
Sociální  služba je poskytována  denně od 06:00 – 14:30 hod.,  v rozsahu
pracovních  úvazků  pracovníků  v sociálních  službách  1,4  a  pracovních
úvazků sociálních pracovníků 0,701.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 800.000 864.000 942.000
Obec/obce 527.000 579.000 629.000
Příjmy od uživatelů 2.000 2.000 2.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.329.000 1.445.000 1.573.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace

města Písek
Výstupy Zajištění  služby  Nízkoprahového  denního  centra  z důvodu  celoročního

zájmu ze strany žadatelů.
Stávající  kapacita  ambulantní  formy  poskytování  je  9  klientů  v daný
okamžik.

PRIORITA 2
PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2.1 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Rozvoj  stávajících  sociálních  služeb  vychází  jednak  z požadavků  stanovených  v rámci  tohoto
strategického dokumentu a jednak z potřeb samotných poskytovatelů  sociálních služeb. Rozvoj
služby  je  neoddělitelnou  součástí  zvyšování  nároků  na  jednotlivé  služby  a  vychází  i  ze
zmapovaných potřeb cílových skupin. Cílem opatření je rozvoj níže uvedených sociálních služeb,
který povede k lepším a dostupnějším službám v rámci celého ORP a zároveň usnadní v mnohých
případech práci odborného personálu jednotlivých poskytovatelů, kteří budou schopni uspokojit
žadatele o službu a vyjít vstříc jejich skutečným potřebám.
AKTIVITY: 
2. 1. 1 Podpora rozvoje sociálních služeb – Oblastní poradny Písek
2. 1. 2 Podpora rozvoje služby odborného poradenství v THEIA – krizové centrum o.p.s.
2. 1. 3 Podpora rozvoje služeb odborného poradenství v souvislosti s §398 (7) zák. 182/2006 Sb. 
            (insolvenčního zákona) 
2. 1. 4 Podpora rozvoje služby terénního programu a kontaktního centra, Arkáda Písek 
2. 1. 5 Podpora a rozvoj služby noclehárny Městského střediska sociálních služeb Písek
2. 1. 6 Podpora a rozvoj Nízkoprahového denního centra Městské středisko sociálních služeb

2. 1. 1 Podpora rozvoje sociálních služeb – Oblastní poradny Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Služba ambulantního odborného sociálního poradenství  poskytovaná dle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Cílová skupina: osoby starší 18 let (osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně
vyloučených  komunitách,  senioři,  osoby  v krizi,  etnické  menšiny,  osoby,
které  vedou  rizikový  způsob  života  nebo  jsou  tímto  způsobem  života
ohroženy).
Poradna se hlouběji  zaměřuje na řešení  dluhové problematiky a finanční
gramotnosti  osob.  Je akreditovaným pracovištěm pro poskytování  služeb
v oblasti oddlužení. 
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Rozvoj  poradny  zasahuje  navyšování  úvazků  sociálních  pracovníků  pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 320.000 550.000
Jihočeský kraj 300.000 180.000 200.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 300.000 500.000 750.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek
Výstupy Zajištění poskytování akreditovaných služeb v oblasti oddlužení v ORP Písek

a následná spolupráce s osobami v insolvenčním řízení v rozsahu:
0,40 úvazku pracovníků přímé péče pro rok 2020,
0,60 úvazku pracovníků přímé péče pro rok 2021,
0,80 úvazku pracovníků přímé péče pro rok 2022.
Zajištění poskytování akreditovaných služeb v oblasti oddlužení v ORP Písek
a následná spolupráce s osobami v insolvenčním řízení pro:
30 osob v roce 2020,
45 osob v roce 2021.
60 osob v roce 2022.

2. 1. 2. Podpora rozvoje služby odborného poradenství v THEIA – krizové centrum o.p.s.
Charakteristika 
Aktivity:

V ORP Písek zajišťuje THEIA – krizové centrum o.p.s.  registrovanou služba
odborného sociálního poradenství od 1.1.2016. Po celou dobu evidujeme
vzrůstající poptávkou po této službě, na kterou jsme reagovali od března
2019 navýšením  kapacity  služby.  V poslední  době  je  však  zájem  výrazně
vyšší  a  objednací  lhůty  překračují  dobu 6  týdnů.  Na  toto  bychom  chtěli
reagovat zvýšením kapacity služby, a to z jednoho dne v týdnu na dva dny
v týdnu  a  rovněž  začleněním  právníka  do  týmu  poradců,  který  by  byl
v rozsahu jednoho dne v týdnu klientům k dispozici. Aktuální kapacitu je 8*)
intervencí  (30 min.  jednání)  za  týden.  Kapacitu služby plánujeme navýšit
minimálně na 2 dny v týdnu s rozsahem 18 intervencí (služby právníka jsou
nad tento plánovaný rámec)
*) kapacita služby v místě je alokována na přímou práci s klientem, nejsou
zde započítány nezbytné intervence v zájmu klienta, které jsou před a po
schůzkách vykonávány, shodně tak ani čas na telefonické konzultace.
Nová kapacita služby: 18 intervencí týdně (rozšíření v rámci této aktivity
o 10 intervencí)

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 40.000
Jihočeský kraj 0 0 20.000
Obec/obce 0 0 15.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní **) 150.000 150.000 75.000
Celkem v Kč 150.000 150.000 150.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o.p.s.
Výstupy Zajištění  odborného  sociálního  poradenství  pro  osoby  v krizi  vč.  tématu

dluhové problematiky v kapacitě jednoho dne v týdnu navíc proti stávající
kapacitě a rozšířený o služby právníka.

Poznámka **) jedná se o projekt podporovaný do 30.6.2022 z ESF prostředků.
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2.1.3 Podpora rozvoje služeb odborného poradenství v souvislosti s §398 (7) zák.
           182/2006 Sb. (insolvenčního zákona)
Charakteristika 
Aktivity:

Od června 2019 je platná novela insolvenčního zákona, která přináší velké
množství změn v oblasti insolvence dopadající na klienty sociálních služeb.
V souvislosti s §398 odst. (7) se jedná o další novou povinnost:
Je-li  způsobem  oddlužení  plnění  splátkového  kalendáře  se  zpeněžením
majetkové podstaty, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce
za účelem předcházení budoucímu úpadku uložit dlužníku povinnost využít
v  rozsahu  nejvýše  100  hodin  služby  odborného  sociálního  poradenství
poskytované  registrovaným  poskytovatelem  sociálních  služeb;  odvolání
proti tomuto rozhodnutí není přípustné. Tato služba se dlužníku poskytuje
bez úhrady nákladů.
Stávající  kapacita  služeb  odborného  sociálního  poradenství,  které  by  se
tomuto  tématu  z podstaty  nabídky  jejich  služeb  a  znalosti  oblastem
relevantním k této uložené povinnosti, je nedostačující. V případě že budou
klientům  tyto  podmínky  ukládány,  bude  nezbytné  reagovat  na  to
rozšířením kapacity takových služeb odborného sociálního poradenství, kde
je toto téma relevantní. 

Doba trvání: Trvale (počínaje zahájením ukládání povinnosti – viz. výše)
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč Náklady na tuto aktivitu nelze nyní vyčíslit ani určit relevantní zdroj, ze 

kterého by byla hrazena (více v poznámce)
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  registrovaní  poskytovatelé  služeb  odborného  sociálního
poradenství s poskytováním takových služeb, jež jsou relevantní k danému
tématu.

Výstupy Poskytování specifických služeb, osobám, kterým toto uložil  soud v rámci
plnění způsobu jejich oddlužení.

Poznámka Nelze  odhadnout  jakému  množství  osob  a  kolik  hodin  by  bylo  v rámci
podmínek  oddlužení  uloženo  jako  povinnost,  kterou  musí  naplnit.  Tedy
z pohledu vyčíslení nelze nyní stanovit rozpočet této aktivity. Rovněž tak ani
potřebnou  souhrnnou  kapacitu  služeb.  Novela  insolvenčního  zákona  je
účinná  od  1.6.2019  a  v roce  2020  lze  předpokládat,  že  se  na  služby
odborného  sociálního  poradenství  mohli  klienti  s takovou  zakázkou
obracet.

2. 1. 4 Podpora rozvoje služby terénního programu a kontaktního centra, Arkáda Písek 
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik  u osob
starších  15  let,  kteří  jsou  ohroženi  závislostí  nebo jsou  závislí.  Služba
motivuje  klienty  ke  změně  rizikového  chování,  nabízí  pomoc  s  jejich
aktuální situací, prostřednictvím nabízených služeb chrání širší veřejnost.
Na  základě  měnících  se  potřeb  cílové  skupiny  si  Kontaktní  centrum
osvojuje  nové  metody  práce  kontinuální  péče  formou  case
managementu. Služba do budoucna zajistí psychosociální  složku péče
o klienta a ve spolupráci s dalšími odborníky zprostředkuje komplexní
ambulantní péči podle potřeb cílové skupiny.
Rozvoj  se  týká navýšení  úvazku,  alespoň  o  1,5,  adiktolog,  spolupráce
s psychiatry

Doba trvání: Trvale
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Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 500.000 525.000 545.000
Jihočeský kraj 105.000 115.000 125.000
Obec/obce 95.000 105.000 115.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 170.000 180.000 198.000
Celkem v Kč 870.000 925.000 983.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

Výstupy 1,5 úvazku pro zajištění odborného sociálního poradenství a motivace
ke  změně  rizikového  chování  u  osob  ohrožených  závislostí  nebo
závislých, ochrana veřejnosti.  
Oproti  stávajícímu  rozsahu  dojde  k navýšení  1,5  úvazku,  navýšení
kapacity služby min o 100klietů/rok 

Poznámka

2. 1. 5 Podpora a rozvoj služby noclehárny Městského střediska sociálních služeb Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Kapacita noclehárny je 8 lůžek v 1. patře a jedno lůžko v přízemí pro osobu
pohybující se na invalidním vozíku, nebo osobu se zdravotním postižením
po fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra
budovy a je schopna sebeobsluhy.
Sociální  služba noclehárna  je  celoročně maximálně naplňována,  z tohoto
důvodu plánujeme najít řešení pro navýšení kapacity na cca 12 klientů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 100.000 100.000 100.000
Obec/obce 0 50.000 50.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 50.000 0 0
Celkem v Kč 150.000 150.000 150.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel:  Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace

města Písek
Výstupy Konkrétním výstupem rozvoje soc. služby Noclehárna je snaha o navýšení

kapacity.

2. 1. 6 Podpora a rozvoj Nízkoprahového denního centra Městské středisko sociálních
              služeb
Charakteristika 
Aktivity:

Sociální  služba  Nízkoprahového  denního  centra  plánuje  v  rámci  rozvoje
zkvalitňovat  individuální  přístup  ke  klientovi  při  řešení  jeho  nepříznivé
sociální  situaci,  zkvalitnit  ověřování  přínosu  sociální  služby  pro  klienta,
zvyšovat  odbornost  pracovníků,  zvýšit  počet  hodin  terénní  práce,
pravidelné depistáže, intenzivní spolupráce s ostatními poskytovateli a tím
přispívat k vyšší provázanosti ostatních sociálních služeb. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 150.000 200.000 240.000
Obec/obce 0 56.000 75.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 50.000 0 0
Celkem v Kč 200.000 256.000 315.000
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Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb, příspěvková 
organizace města Písek

Výstupy Rozvoj Nízkoprahového denního centra aplikací výše uvedených 
plánovaných aktivit.

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření v rámci Aktivity jedna je zajistit službu azylového domu ve městě Písek, kde není
v celém ORP pro jednotlivce tato služba poskytována.  Cíl  je v souladu se Strategickým plánem
a názorem pracovní skupiny zřízení azylového domu pro muže a ženy v Písku, kde je možné zajistit
také  zaměstnanost,  zahájit  v  azylovém  domě  resocializační  proces,  síťovat  klienta  na  další
poskytovatele služeb, pracovat na zajištění návazného bydlení a tím na inkluzi klientů zpátky do
„běžného“  života.  Dále  pracovní  skupina  dospěla  opět  v  souladu  se  střednědobým  plánem
k vhodnosti kombinace azylového domu pro jednotlivce, noclehárny a nízkoprahového denního
centra.
V rámci aktivity tři je zajistit službu na půli cesty s následnou adiktologickou péčí pro osoby mladší
18 let s chráněným bydlením, která chybí v území ORP, ale i celorepublikově.
AKTIVITY: 
2. 2. 1 Zpracování projektu, zřízení a provoz azylového domu pro jednotlivce v Písku
2. 2. 2 Vznik nové sociální služby terénní programy navazující na projekt „Místo ve společnosti
            –  snižování důsledků sociálního vyloučení na ubytovnách“
2. 2. 3 Zpracování projektu – řízení a provoz domu na půli cesty – Sananim z.ú.

2. 2. 1 Zpracování projektu, zřízení a provoz azylového domu pro jednotlivce v Písku
Charakteristika 
Aktivity:

V souladu  se  Střednědobým  plánem  rozvoje  sociálních  služeb
Jihočeského kraje na období 2014-2016 se pracovní skupina shoduje na
závažné  situaci  azylových  domů  pro  jednotlivce  (muže/ženy),  kdy  na
území  Jihočeského  kraje  zajišťují  3  poskytovatelé  kapacitu  48  lůžek.
V ORP  Písek  se  pak  azylový  dům  pro  jednotlivce  nenachází  vůbec.
Nejbližším  azylovým  domem  je  azylový  dům  ve  Strakonicích  (cílová
skupina  muži,  ženy,  rodiny  s dětmi)  a azylové  domy  v Českých
Budějovicích a Prachaticích.  U klientů s trvalým pobytem Písek a ORP
Písek  však  zaznamenáváme  nevoli  ke  změně  místa  pobytu  a  snahu
o setrvání  a  řešení  své  tíživé životní  situace  v Písku a  jeho nejbližším
okolí.  Dle  Strategického  plánu  a  názoru skupiny  by  se  azylové  domy
měly  zřizovat  ve  větších  městech,  kde  je  možné  zajistit  také
zaměstnanost,  zahájit  v azylovém  domě  resocializační  proces,  síťovat
klienta na další poskytovatele služeb, pracovat na zajištění návazného
bydlení  a  tím  na  inkluzi  klientů  zpátky  do  „běžného“  života.  Dále
pracovní  skupina  dospěla  opět  v souladu  se  střednědobým  plánem
k vhodnosti  kombinace  azylového  domu  pro  jednotlivce,  noclehárny
a nízkoprahového denního centra. Kapacita azylového domu nemusí být
dle analýz provedených v rámci komunitního plánování (Analýza potřeb
osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi, Analýza cílových skupin)
příliš  vysoká  –  jednalo  by  se  o  azylový  dům  pro  5  mužů  a  5  žen
s oddělenými prostory/vstupy. 

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: zatím není

Výstupy Zpracování projektu, zřízení a provoz azylového domu pro jednotlivce

Strana  |  107



2. 2. 2 Vznik nové sociální služby terénní programy navazující na projekt
             „Místo ve společnosti – snižování důsledků sociálního vyloučení na ubytovnách“
Charakteristika 
Aktivity:

Služba  terénní programy  poskytovaná  dle  zákona  108/2006  Sb.,
o sociálních službách.
Cílová  skupina:  osoby  starší  18  let  (osoby  bez  přístřeší,  osoby  žijící
v sociálně vyloučených komunitách, osoby v krizi).
Počet podpořených osob: 120 osob ročně.
V roce  2021  dojde  k  registraci  sociální  služby  terénních  programů.
Služba  se  bude  zaměřovat  na  práci  s cílovou  skupinou  v jejím
přirozeném  životním  prostředí  a  bude  realizována  v potřebných
lokalitách města Písek.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 1.600.000
Jihočeský kraj 0 0 150.000
Obec/obce 0 0 50.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 0 0 1.800.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Oblastní charita Písek

Výstupy Vznik nové služby terénní programy pro osoby bez přístřeší, osoby žijící
v sociálně  vyloučených  komunitách  a  osoby  v krizi  ve  městě  Písek
v okamžité kapacitě 8 osob. 
Rozsah úvazků pracovníků přímé péče: 2,00 úvazky. 

 2. 2. 3 Zpracování projektu – řízení a provoz domu na půli cesty – Sananim z.ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Dům na půli cesty/doléčovací centrum
Následná  adiktologická  péče  pro  osoby  mladší  18  let  s chráněným
bydlením.
Tato  služba  je  naše  vize,  přání,  aktuálně  v ČR  tato  zařízení  velmi  chybí.
Nezletilí  klienti  po  ukončení  léčby  v TK  odchází  domů,  jdou  tedy  do
známého, často velmi rizikového prostředí  s vazbami na ohrožující  osoby
nebo  se  vracejí  do  ústavní  péče,  která  rozhodně  není  „drogově  čistým
prostředím“.  Obě  dosud možné  varianty  nejsou pro  podporu abstinence
mladého člověka vhodné a ani k němu nepřispívají. 
Našim klientům obecně doporučujeme po úspěšné léčbě ještě doléčovací
centrum, kde se mohou ve skutečném prostředí zapojit do života s výrazně
menší  podporou  terapeutického  programu,  než  tomu  je  v komunitě.
Zároveň  jde  o  velmi  důležitý  mezikrok  od  motivace  do  léčby  a  změny
dosavadního  závislého  života  pro  plnohodnotný  život  bez  drog.  Pro
nezletilé ale tato možnost chybí.
Domníváme se, že s rozvojem adiktologické péče pro děti a mladistvé bude
ještě patrnější absence doléčovacích center pro osoby mladší 18 let.
Cílem programu je podpořit sociální stabilizaci klientů a pomoci jim nalézt
místo a uplatnění ve společnosti.
Tým takového zařízení  by měl  být  multidisciplinární  a  měli  by  ho  tvořit:
terapeuti,  psychologové,  pedagogové,  sociální  pracovníci,  vychovatelé,
pracovní terapeuti, lékař.
Zařízení Sananim, z.ú. zřizuje doléčovací centrum pro dospělé, s ohledem na
naši  vizi  nového  zařízení  pro  nezletilé  bychom  se  jím  přesto  mohli
s přihlédnutím ke specifikům nezletilých inspirovat.
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Podmínky pro vstup do pobytového programu chráněného bydlení:

 Diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně
kombinací se závislostí na alkoholu a gamblingu

 Věk 16/17 let

 Aktuální  abstinence  od všech  návykových  látek,  alkoholu
a gamblingu

 Řádně ukončená střednědobá nebo dlouhodobá ústavní léčba
v délce minimálně 5 měsíců

 Nástup  do  programu  bezprostředně  navazující  na předchozí
léčbu

Posláním Doléčovacího centra s chráněnými byty je poskytovat klientům
služby  směřující  k jejich  sociální  stabilizaci  a nalezení  vlastního  místa
a uplatnění ve společnosti.

Na  každého  klienta  pohlížíme  jako  na osobnost  s vlastními  nároky
a potřebami, která je schopna převzít odpovědnost za svoji budoucnost.
Klientovi  nabízíme  lidskou  podporu  a zázemí,  odbornou  pomoc
a dostatek času k osobnímu rozvoji.

Usilujeme  o to,  aby  klient  přijal  abstinenci  od návykových  látek  jako
nezbytnou součást svého dalšího života, objevil její  možnosti,  výhody,
ale i omezení.
Základním  cílem  doléčovacího  programu  je  prostřednictvím
podpůrných,  poradenských,  terapeutických  a svépomocných  aktivit
snižovat  riziko  relapsu  drogové  závislosti  a podpořit  udržení  a další
rozvíjení  pozitivních  změn,  k nimž  u  klienta  došlo  před  vstupem  do
doléčovacího programu.

Dílčí cíle programu:

 Pomoc klientovi obstát v podmínkách běžného života

 Podpora jeho samostatnosti a sebedůvěry

 Podpora  osobnostního  růstu  a dokončení  celého  léčebného
procesu

 Podpora v dokončení studia

 Zapojení do pracovního procesu

 Poskytnutí pomoci při řešení sociálních a právních problémů

 Vytvoření  společenství,  v němž  je  klient  akceptován  a může
uspokojovat potřebu sociálních kontaktů

Specifické cíle programu chráněného bydlení:

 Umožnit klientovi odpoutat se od léčebného zařízení a rodiny 
a naučit se žít samostatně

 Podpořit rozvoj praktických dovedností souvisejících se 
samostatným životem

 Nabídnout přechodné ubytování v chráněných podmínkách 
usnadňující přechod z léčebného zařízení do běžného života
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Proces doléčování je orientován na 2 základní oblasti:
 Hledání  nového  vlastního  místa  ve  společnosti.  S  tím  souvisí

především:  bydlení  (vlastní  byt/pokoj),  práce/studium,  koníčky
(volný čas),  přátelé,  odpočinek (užívat si  bez drog),  partnerské
vztahy.

 Přijetí  sebe  samého  a dosahování  osobní  spokojenosti.  S  tím
souvisí  především: dosažení pocitu svobody (nejsem na ničem
a na  nikom  závislý),  učení  se  přijímat  osobní  výhry  i  prohry,
dokázat myslet na budoucnost / plánování a hodnocení.

Při  vytváření  struktury  doléčování  vycházíme  z předpokladu,  že  po
ukončení  léčby  nastává  zásadní  a zároveň  obtížné  období.  Klient
potřebuje  intenzivní  podporu  a pomoc  při  budování  nového  života.
Často je konfrontován s tím, že jeho plány a představy vytvářené během
pobytu  v léčbě jsou  nereálné  a na  jejich  naplnění  potřebuje  dostatek
času  a trpělivosti.  Pokud  mu  během  tohoto  období  není  poskytnuta
odborná péče, velmi často hrozí  opětovný návrat ke starým návykům
a zneužívání drog.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Sananim z.ú.

Výstupy Vznik následné adiktologické péče pro osoby mladší 18 let s chráněným
bydlením.

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob starších 15
let, kteří jsou ohroženi závislostí nebo jsou závislí na nelegálních návykových látkách, nebo jsou
uživatelé alkoholu. KC motivuje klienty ke změně rizikového chování, nabízí pomoc s jejich aktuální
situací, prostřednictvím nabízených služeb chrání širší veřejnost.
AKTIVITY:
3. 1. 1 Podpora udržení služby terénní programy – zajištění služby terénního programu v organizaci
            Arkáda z.ú.
3. 1. 2 Zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb – Oblastní poradny Písek
3. 1. 3 Zkvalitnění sociální služby Kontaktní centrum – zkvalitnění služby Kontaktní centrum  
            v organizaci Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.
3. 1. 4 Zkvalitnění stávající sociální služby Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší  
            – Městské středisko sociálních služeb Písek
3. 1. 5 Zkvalitnění sociální služby Noclehárna – Městské středisko sociálních služeb Písek

3. 1. 1 Zkvalitnění služby terénní programy, Arkáda Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Ke zkvalitnění služby může docházet tím, že získáme finanční prostředky
na pracovní pomůcky (batohy…), obuv a oblečení pro TP, na pořízení
vlastního automobilu  –  lepší  dostupnost  ke klientovi,  mobilita,  menší
časová  náročnost.  Rozšíření  poskytovaného  zdravotního  materiálu,
navýšení úvazků, udržení stávajících pracovníků.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 500.000 525.000 545.000
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Jihočeský kraj 155.000 165.000 175.000
Obec/obce 95.000 105.000 115.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 170.000 180.000 198.000
Celkem v Kč 920.000 975.000 1.033.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

Výstupy Lepší  a  méně časově náročná  dostupnost  ke klientovi  v okrese Písek.
Bezpečnost pracovníků ohledně pomůcek a ošacení,  rozšíření úvazku,
lepší časová dostupnost 

3. 1. 2 Zkvalitnění služby Oblastní poradny Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Služba  ambulantního  odborného  sociálního  poradenství  poskytovaná
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Cílová  skupina:  osoby  starší  18  let  (osoby  bez  přístřeší,  osoby  žijící
v sociálně  vyloučených  komunitách,  senioři,  osoby  v krizi,  etnické
menšiny,  osoby,  které  vedou  rizikový  způsob  života  nebo  jsou  tímto
způsobem života ohroženy).
Poradna se hlouběji zaměřuje na řešení dluhové problematiky a finanční
gramotnosti  osob.  Je  akreditovaným  pracovištěm  pro  poskytování
služeb v oblasti oddlužení. 
Zkvalitnění služby zahrnuje vybavení kanceláře určené pro konzultace
poradců s klienty. Vybavení kanceláře proběhne v jednom roce.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 150.000 150.000 150.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 150.000 150.000 150.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Oblastní charita Písek

Výstupy Nově  zařízená  kancelář  určená  pro  konzultace  poradců  s klienty
odborného sociálního poradenství.

3. 1. 3 Zkvalitnění sociální služby Kontaktní centrum – zkvalitnění služby Kontaktní
             centrum v organizaci Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Posláním Kontaktního centra  je minimalizace zdravotních a sociálních
rizik u osob starších 15 let, kteří jsou ohroženi závislostí nebo jsou závislí
na  nelegálních  návykových  látkách,  nebo jsou  uživatelé  alkoholu.  KC
motivuje  klienty  ke  změně  rizikového  chování,  nabízí  pomoc  s  jejich
aktuální situací, prostřednictvím nabízených služeb chrání širší veřejnost.
Od roku 2020 bude KC přesunuto do větších prostorů, které budou lépe
naplňovat  potřeby  cílových  skupin,  které  budou  redefinovány  na
základě měnící se situace na drogové scéně. 
Díky větším prostorám může dojít k navýšení kapacity služby, rozšíření
poskytovaných služeb, rozšíření nabídky aktivit pro klienty, příjemnější
prostředí při navazování kontaktu. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.066.000 1.099.500 1.135.000
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Jihočeský kraj 600.000 633.500 669.000
Obec/obce 55.000 88.500 124.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 510.000 543.500 579.000
Celkem v Kč 2.231.000 2.365.000 2.507.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

Výstupy Navýšení počtu pracovníků, možnost rozšíření služeb, aktivit pro klienty,
navýšení kapacity 

3. 1. 4 Zkvalitnění služby Nízkoprahového denního centra Městského střediska sociálních
              služeb Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Sociální službu Nízkoprahového denního centra můžeme zkvalitnit získáním
finančních  prostředků  na  pořízení  sprchových  automatů,  zásobníků  na
papírové ručníky a bezdotykových elektrických vysoušečů rukou. 
Dále  by  získané  finanční  prostředky  byly  využity  na  úpravu  zahradního
prostoru tak, aby tento prostor mohl smysluplně sloužit potřebám klientů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 40.000 40.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 120.000 0 0
Celkem v Kč 120.000 40.000 40.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel:  Městské  středisko  sociálních  služeb,  příspěvková
organizace města Písek

Výstupy Výstupem výše popsaných aktivit je zkvalitnění poskytovaných služeb,
současně  nemalá  úspora  teplé  vody  a  elektrické  energie  a  zvýšení
celkové úrovně prostředí sociální služby. 

3. 1. 5 Zkvalitnění sociální služby Noclehárna – Městské středisko sociálních služeb Písek
Charakteristika Aktivity: Sociální  službu  Noclehárna  můžeme  zkvalitnit  získáním  finančních

prostředků  na  pořízení  sprchových  automatů,  pračky  a  sušičky  nebo
můžeme přispět ke zkvalitnění hygienického zázemí pro klienty, nákupem
zásobníků na papírové ručníky a bezdotykových elektrických vysoušečů
rukou. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 18.000 18.000
Příjmy od uživatelů 32.000 32.000 32.000
Ostatní 88.000 0 0
Celkem v Kč 120.000 60.000 60.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace

města Písek
Výstupy Výstupem  výše  popsaných  aktivit  je  zkvalitnění  poskytovaných  služeb

osobám  bez  přístřeší,  současně  nemalá  úspora  teplé  vody  a  elektrické
energie,  dále  motivace  klientů  k dodržování  základních  hygienických
návyků s cílem zvýšení celkové úrovně prostředí noclehárny.
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PRIORITA 4
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ

4.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Na  území  ORP  Písek  se  specifické  skupině  žen  ohrožených  obchodem  s lidmi  věnuje  jediný
poskytovatel s krajskou působností. Cílem opatření je podpora a zachování služby terénní program
ROZKOŠ bez RIZIKA, který částečně naplňuje potřeby cílové skupiny žen.
AKTIVITY:
4. 1. 1 Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA

4. 1. 1 Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA
Charakteristika 
Aktivity:

Terénní  program  R-R  funguje  v ORP  Písek  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 ochran-
ných  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  připo-
mínkování  legislativy  v  oblasti  prostituce.  R-R  je  organizace  s  celostátní
působností.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 100.000 106.000 112.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 100.000 106.000 112.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická zařízení, KHS
Výstupy Ochrana  veřejného  zdraví,  zlepšovat  postavení  sexuálních  pracovnic

a snižovat rizika, která s sebou práce v sexbyznysu přináší.
Poznámka R-R  je  poskytovatel  zdravotních  a  sociálních  služeb  s pověřením

k poskytování sociálních služeb od MPSV. 

PRIORITA 5
DOPROVODNÉ SLUŽBY

5.1 PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Doprovodné služby neziskových a charitativních organizací doplňují stávající poskytované sociální
služby.  Svou  činností  napomáhají  lidem  na  okraji  společnosti,  lidem  ohroženým  chudobou
a  ekonomicky  slabým  domácnostem  získávat  potřebnou  materiální  podporu  k zachování
důstojného života. Všechny aktivity tohoto opatření významnou měrou přispívají ke zkvalitňování
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života  obyvatel  ORP  Písek.  Všechny  tyto  služby  také  aktivně  spolupracují  jak  s poskytovateli
sociálních služeb, tak i se sociálním odborem při MÚ v Písku.
AKTIVITY: 
5. 1. 1 Podpora a udržení stávajících doprovodných služeb – Středisko pomoci
5. 1. 2 Zkvalitnění doprovodných služeb – Středisko pomoci
5. 1. 3 Zachování služby Potravinová pomoc NADĚJE, pobočka Písek 
5. 1. 4 Služba Potravinová pomoc NADĚJE – na území ORP Písek 
5. 1. 5 Služba „Podporované bydlení“
5. 1. 6 Zachování služby Potravinová pomoc – Městské středisko sociálních služeb – NDC

5. 1. 1 Podpora a udržení stávajících doprovodných služeb – Středisko pomoci
Charakteristika 
Aktivity:

Středisko  pomoci  není  sociální  službou  dle  zákona  108/2006  Sb.,
o sociálních službách.
Cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci.
Středisko  pomoci  distribuuje  potravinovou  a  další  materiální  pomoc
osobám,  které  se  ocitly  v nepříznivé  sociální  situaci.  V rámci  Střediska
pomoci dochází k získávání/uskladnění a výdeji materiální pomoci získané
prostřednictvím  Potravinové  banky  Jihočeského  kraje,  účastí  na
potravinových sbírkách a spoluprací s dalšími dárci pomoci (fyzické osoby).
Středisko  distribuuje  jak  netrvanlivé  potraviny  z obchodních  řetězců  ve
městě  Písek,  tak  trvanlivé  potraviny  a  další  materiální  pomoc  jako  jsou
hygienické potřeby a ošacení nebo vybavení domácnosti.
V průběhu  roku  pomoc  Střediska  opakovaně  vyhledává  cca  150  osob
(jednotlivců, matek samoživitelek, rodin s dětmi). Z tohoto počtu více než
polovinu tvoří matky samoživitelky nebo nízkopříjmové rodiny s dětmi.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 325.000 345.000 365.000
Obec/obce 50.000 55.000 60.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 375.000 400.000 425.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek
Výstupy Zajištění  distribuce  potravinové  a  materiální  pomoci  ve  městě  Písek

v rozsahu 0,50 pracovníků.
Zajištění  distribuce  potravinové  a  materiální  pomoci  pro  minimálně  150
osob ročně.

5. 1. 2 Zkvalitnění doprovodných služeb – Středisko pomoci
Charakteristika 
Aktivity:

Středisko  pomoci  není  sociální  službou  dle  zákona  108/2006  Sb.,
o sociálních službách.
Cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci.
Středisko  pomoci  distribuuje  potravinovou  a  další  materiální  pomoc
osobám,  které  se  ocitly  v nepříznivé  sociální  situaci.  V rámci  Střediska
pomoci dochází k získávání/uskladnění a výdeji materiální pomoci získané
prostřednictvím  Potravinové  banky  Jihočeského  kraje,  účastí  na
potravinových sbírkách a spoluprací s dalšími dárci pomoci (fyzické osoby).
Středisko  distribuuje  jak  netrvanlivé  potraviny  z obchodních  řetězců  ve
městě  Písek,  tak  trvanlivé  potraviny  a  další  materiální  pomoc  jako  jsou
hygienické potřeby a ošacení nebo vybavení domácnosti.
V průběhu  roku  pomoc  Střediska  opakovaně  vyhledává  cca  150  osob
(jednotlivců, matek samoživitelek, rodin s dětmi). Z tohoto počtu více než
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polovinu tvoří matky samoživitelky nebo nízkopříjmové rodiny s dětmi.
Zkvalitnění  doprovodné služby se  dotýká vybavení  prostor určených pro
distribuci (uskladnění, výdej) materiální pomoci.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 200.000 200.000 200.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 200.000 200.000 200.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek
Výstupy Vybavené prostory pro uskladnění a výdej materiální pomoci.

5. 1. 3 Zachování služby Potravinová pomoc NADĚJE, pobočka Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Služba  Potravinová  pomoc  NADĚJE  pomáhá  jednotlivcům  či  rodinám
s dětmi  překonat  obtížnou  sociální  situaci  díky  poskytnutí  základní
materiální  pomoci  v podobě  potravinového  balíčku  nebo  hygienických
potřeb.  Potravinová  pomoc je  primárně  určena  pro  jednotlivce  a  rodiny
s dětmi,  které jsou ubytovány v sociálně vyloučených lokalitách města na
ubytovnách ve správě spolku NADĚJE v ulici Svatoplukova a na ubytovně
v příměstské části Písku v Purkraticích. Potraviny jsou distribuovány zdarma.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní (MZE) 75.000 80.000 85.000
Celkem v Kč 0 0 0
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek 
Výstupy Zajištění  distribuce  potravin  a  hygienických  potřeb  jednotlivcům

a rodinám s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách města Písku. 

5. 1. 4 Služba Potravinová pomoc NADĚJE – na území ORP Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Rozšíření služby – Potravinová pomoc NADĚJE mimo město Písek si klade za
cíl  podpořit  osoby  (jednotlivce  či  rodiny  s dětmi)  v krizi  poskytnutím
základní  materiální  pomoci  v podobě  potravinového  balíčku  nebo
hygienických  potřeb.  Poskytnutí  materiální  pomoci  může  být  1.  krokem
k navázání  hlubšího  vztahu  a  důvěry  s lidmi,  kteří  potřebují  odbornou
pomoc a bez pomoci zvenčí danou tíživou situaci nezvládnou překonat. Po
poskytnutí  základní  pomoci  v podobě  materiální  podpory  může  být
navázána  další  spolupráce  se  sociálními  pracovníky  sociálních  služeb
– terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi aj., kteří
mohou  společně  s klienty  hledat  řešení  k  překonání  nepříznivé  sociální
situace jako je ztráta bydlení a zaměstnání, zdravotní problémy, zadlužení
atd. Činnost budou zajišťovat dva pracovníci s celkovým úvazkem 1.0. 
Součástí  distribuce  potravin  je  také  poskytnutí  základního  sociálního
poradenství o SS na území ORP Písek dle spádové oblasti.  Potraviny jsou
distribuovány zdarma.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0

Strana  |  115



Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 600.000 640.000 680.000
Celkem v Kč 0 0 0
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek  

Výstupy Zajištění  distribuce  potravin  a  hygienických  potřeb  jednotlivcům
a rodinám na území ORP Písek včetně poskytnutí základního sociálního
poradenství.

5. 1. 5 Služba „Podporované bydlení“
Charakteristika 
Aktivity:

Cílem  služby  „Podporované  bydlení“  je  intenzivní  sociální  pomoc
a  podpora  jednotlivcům  a  zejména  rodinám  s dětmi,  kteří  žijí
dlouhodobě  v  nevyhovujících  bytových  podmínkách,  nebytových
prostorech  či  na  ubytovnách,  azylových domech nebo na ulici,  získat
vhodné bydlení.
Cílem  dané  služby  je  získat  či  zlepšit  kompetence  cílové  skupiny
–  jednotlivci,  rodiny  s dětmi,  které  souvisí  se  získáním  či  udržením
vhodného  bydlení  ve  formě  např.  nájemního  bytu.  Prostřednictvím
služby osoby z CS získají kompetence, znalosti a dovednosti,  kde a za
jakých  podmínek  získat  vlastní  bydlení  a  jak  si  bydlení  dlouhodobě
udržet. Klienti dané služby budou mít informace týkající se základního
povědomí o právních otázkách nájemního bydlení, informace o uzavření
nájemní smlouvy včetně práv a povinností vyplývající z dané smlouvy,
budou  mít  povědomí  o  povinných  platbách  spojených  se  získáním
vlastního bydlení – kauce, platba za energie,  teplo,  fond oprav a také
budou  informováni  o  pravidlech  společného  soužití  v nájemních
domech. Pracovníci služby budou pravidelně v kontaktu s osobami z CS
a společnými silami budou řešeny náhle vzniklé problémy, aby nedošlo
ke ztrátě získaného bydlení. Služba bude poskytována zdarma. Činnost
budou zajišťovat dva pracovníci s celkovým úvazkem 2,0.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.350.000 1.431.000 1.516.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 150.000 159.000 169.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.500.000 1.590.000 1.685.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek 

Výstupy Poskytnutí terénní sociální práce jednotlivcům a rodinám s dětmi s cílem
dosáhnout u CS pozitivních kompetencí, znalostí a dovedností k získání
a  udržení  si  vhodného  bydlení  mimo  ubytovny,  azylové  domy
a nevhodné nebytové prostory.  

Poznámka
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5. 1. 6 Zachování služby Potravinová pomoc – Městské středisko sociálních služeb  
              - Nízkoprahové denní centrum
Charakteristika 
Aktivity:

V  rámci  poskytování  soc.  služeb  Nízkoprahového  denního  centra  je
v současné době zajišťována neustálá Potravinová pomoc pro osoby bez
přístřeší,  na  základě  uzavřeného  smluvního  vztahu  s  Potravinovou
bankou Jihočeského kraje z.s., se sídlem v Českých Budějovicích. 
Rozvoz potravin z Potravinové banky je uskutečňován 2x měsíčně. 
Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  určitou,  a  to  do  konce  příslušného
kalendářního roku. 
Uzavřením smluvního vztahu se odběratel zavazuje k uhrazení ročního
členského  poplatku  ve  výši  3  000,-  Kč,  přičemž  tento  poplatek  je
fakturován jednou ročně.
Tato  služba  je  plně  využívána  klienty  v  tíživé  životní  situaci,  a  proto
bychom ji rádi i nadále zachovali.

Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb příspěvková 
organizace města Písku

Výstupy Výstupem výše popsané aktivity je zachování poskytované služby 
osobám bez přístřeší. 

5.2 PODPORA AKTIVIT A PROJEKTŮ

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Organizace  Romodrom  byla  městem  Písek  přizvána  ke  spolupráci  ke  tvorbě  a  realizaci
Strategického plánu města Písek pro období 2019-2021.  Tato služba ve městě dlouhodobě chyběla
a  je  důležitým  doplněním  řešení  bytové  otázky  ve  městě.  Projekt  byl  podpořen  z OPZ.   Další
organizací podpořenou v rámci OPZ na základě vypracovaného Strategického plánu města Písek je
MESADA, z.s., která společně s Oblastní charitou Písek a KoP ÚP Písek realizují projekt Podporované
zaměstnávání  –  cesta  ze  sociálního  vyloučení.  Poslední  aktivitou  je  podpora  projektu,  který
realizuje Oblastní charita Písek.

AKTIVITY: 
5. 2. 1 ROMODROM – Bydlím, bydlíš, bydlíme – Písek
5. 2. 2 MESADA – Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení
5. 2. 3 Podpora a udržení stávajících doprovodných služeb „Místo ve společnosti – snižování 
            sledků sociálního vyloučení na ubytovnách“

5. 2. 1 Bydlím, bydlíš, bydlíme – Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Hlavním  cílem  projektu  je  ubytovat  osoby  žijící  v azylových  domech,
ubytovnách a dalších nepříznivých podmínkách pro bydlení v na trhu
dostupných volných bytech a pomoci jim tyto byty udržet.
Vychází  se  z  myšlenky,  že  v  případě,  kdy  má  člověk  kde  bydlet,  má
následně větší kompetence a motivaci k řešení ostatních nepříznivých
životních situací, jako např. řešení dluhů, realizace na trhu práce apod.
Nejedná se o registrovanou sociální službu.

Doba trvání: 1.7.2019 - 30.6.2020
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 5.283.360 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
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Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 0 0 0
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Romodrom o.p.s.

Výstupy Podpora osobám při nalezení a udržení standardního bydlení
Poznámka Projekt  je  určen  pro  lidi  sociálně  vyloučené  a  sociálním  vyloučením

ohrožené.
Podpora v oblasti bydlení, tj. vyhledání, získání a udržení.
Po přestěhování je realizován sociální doprovod.
Podpora při hledaní zaměstnání/rekvalifikace
Podpora při vyřizování úředních záležitostí
Řešení dluhové problematiky

5. 2. 2 Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení
Charakteristika 
Aktivity:

Cílem  projektu  je  dosáhnout  u  osob  žijících  v  sociálně  vyloučených
lokalitách  prostřednictvím  kombinace  prvků  podporovaného
zaměstnávání,  systemického  poradenství  a  cíleného  individuálního
přístupu zvýšení úrovně dovedností  pro uplatnění na trhu práce u 45
účastníků.

Doba trvání: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní Operační program

Zaměstnanost
0 0

Celkem v Kč 6.140.900 0 0
Odpovídá/
spolupráce:

MESADA, z. s./Charita Písek, KoP ÚP Písek

Výstupy  minimálně 65 osob dostane možnost vstoupit do projektu
 minimálně 15 účastníků bude v průběhu projektu zaměstnáno

s podporou pracovního konzultanta či asistenta (ideálně po dobu
6 měsíců na 1,0 úvazku)

 účastníci využijí právního poradenství v celkovém rozsahu 50 hodin 
dle svých potřeb

 cca 45 účastníků absolvuje podporovanou praxi
Poznámka Částka v rozpočtu je uvedena souhrnně za celou dobu trvání projektu.

5. 2. 3 Podpora a udržení stávajících doprovodných služeb „Místo ve společnosti
              – snižování důsledků sociálního vyloučení na ubytovnách“
Charakteristika 
Aktivity:

Cílem služby je zamezit prohlubování sociálního vyloučení osob žijících
na  ubytovnách  města  Písek  a  snižovat  jeho  důsledky.  Projekt  má
pozitivní  vliv  na  život  klientů  jako  jednotlivců  a  zlepšení  klimatu  na
ubytovnách a prostranstvích k nim přiléhajícím. 
Pracovníci  projektu  kontaktují  osoby  přímo  v jejich  přirozeném
prostředí, pracují s nimi formou individuálních konzultací i skupinových
jednání. 
Cílová  skupina:  osoby  starší  15  let  žijící  na  sociálně  vyloučených
ubytovnách ve městě Písek.
Maximální okamžitá kapacity služby: 8 osob.
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Počet přepočtených úvazků sociálních pracovníků: 1,00
Doba trvání: Od 1.9.2019 do 31.12.2021
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 800.000 800.000 0
Celkem v Kč 800.000 800.000 0
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Oblastní charita Písek

Výstupy Sociální práce s osobami žijící v sociálně vyloučených ubytovnách města
Písek s okamžitou kapacitou 8 osob. 
Rozsah úvazků pracovníků přímé péče: 1,00
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4.6. Rodiny s dětmi

Vymezení cílové skupiny Rodiny s dětmi:

 vztahové, výchovné a výukové problémy
 oběti domácího násilí
 závislost či psychická onemocnění v rodině
 děti v náhradní rodinné péči 
 děti ohrožené rozpadem rodiny
 děti sociálně + socio-kulturně znevýhodněné
 ekonomicky slabé rodiny
 rodiny ohrožené sociálním vyloučením
 děti a mladí lidé 0 – 26 let 
 samoživitelé 
 rodiny cizinců žijící na našem území

SWOT analýza pracovní skupiny Rodiny s dětmi:

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
Doprovázení pěstounských rodin – Arkáda Chybí středisko výchovné péče
Nízkoprahové zařízení – NADĚJE (služby) Poradenství pro cizince a jejich rodiny
Služby pro rodiny – Arkáda Azylový dům pro rodiny s dětmi
Spolupráce mezi OSPOD a poskytovateli 
sociálních služeb Sociální bydlení

Sociálně aktivizační služby – NADĚJE (Purkratice 
a Svatoplukova)

Další nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v jiné lokalitě (např. doučování)

Následná péče – Arkáda Chybí primární prevence
Kontaktní centrum – Arkáda Chybí probační skupiny pro děti a mladistvé

Terénní program – Arkáda Chybí podpůrné programy pro děti
(program Pět P, vrstevnické skupiny)

Terapeutická komunita Karlov (pro mladistvé, 
mladé dospělé a matky s dětmi) - Sananim

Sociálně aktivizační služby v celém ORP Písek 
(sanační programy pro rodiny s dětmi)

Krizová pomoc pro děti od 11 let – Arkáda Chybí speciálně pedagogické centrum
Dva dětské domovy v ORP Písek (Zvíkov, Písek) Chybí možnost práce s pachateli domácího násilí
Práce s oběťmi domácího násilí – Arkáda, 
Intervenční centrum Chybí poskytovatelé rané péče na ORP Písek

Klub pro školní děti, volnočasový klub pro školní 
děti, klub Kopretina, poradenství pro rodiče, 
psychologické poradenství, právní poradenství,
- Prosperita Nízká kapacita předškolních zařízení
Volnočasové aktivity pro děti a mládež Špatná dostupnost pro mimo písecké klienty
Občanské sdružení Švagr Nedostatek dobrovolníků   
Pedagogicko psychologická poradna Písek
Adiktologická poradna
Práce s rodinou s výskytem psychického 
onemocnění – Fokus Písek
Materiální pomoc pro rodiny s dětmi – Oblastní 
charita Písek
Rozmanitost předškolního a školního vzdělávání 
(waldorfská, Montessori, cesta, velký počet státních ZŠ)
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PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ
Spolupráce s agenturou pro sociální začleňování Nadměrná administrativní zátěž
Stále se zlepšující spolupráce mezi poskytovateli 
sociálních služeb

Nedostatek kvalifikovaných sociálních
a pedagogických pracovníků 

Možnost finanční podpory pro zajištění 
sociálních služeb pro rodiny s dětmi v ORP Písek 
(Mirovice, Mirotice, Protivín)

Nedostačující kapacita dětských psychiatrů, 
psychologů, logopedů, speciálních pedagogů 
(ambulantní i pobytová péče)

Rozšíření cílové skupiny ve službě krizová pomoc 
pro děti od 11 let

Nedostatek finančních prostředků (na provoz; 
adekvátní ohodnocení pracovníků)

Ochota a otevřenost OSPODu k rozšíření a 
posílení spolupráce s dalšími organizacemi

Odliv zkušených kvalifikovaných pracovníků 
mimo obor z důvodu špatného finančního 
ohodnocení

Zavedení nové praxe ve sporech v péči o dítě
– Cochémská praxe

Chybí metodická podpora v některých sociálních 
službách

Vznik nové organizace Prostor pro sociální práci
– možnost další podpory pro rodiny s dětmi Nekoncepčnost dotačních titulů

Navýšení finančních prostředků pro sociální 
služby od města

Nejistota financování fungujících služeb
– zejména neregistrované služby

Podpora dobrovolníků Evropské projekty jsou zaměřeny spíše ne 
registrované služby
Vlivem politické a společenské situace jsou 
neziskové organizace negativně vnímány 
veřejností

PRIORITY pracovní skupiny Rodiny s dětmi:

PRIORITA 1
PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (§ 62)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba podle zákona o sociálních službách § 62, která
poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohrožených společensky
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních
a  zdravotních  rizik  souvisejících  se  způsobem  jejich  života,  umožnit  jim  lépe  se  orientovat  v  jejich
sociálním prostředí  a vytvářet podmínky k řešení  jejich nepříznivé sociální  situace.  Služba může být
poskytována anonymně.
Na území ORP Písek jsou služby NZDM poskytovány jen jedním poskytovatelem, kterým je NADĚJE.
Ta  provozuje  2  služby,  a  to  na  Nábřeží  a  od  1.  10.  2014  začala  poskytovat  druhou  službu
ve Svatoplukově ulici.
AKTIVITY:
1. 1. 1 Podpora a udržení služby NZDM Ostrov NADĚJE Písek – Nábřeží, Svatoplukova

1. 1. 1 Podpora a udržení služby NZDM Ostrov NADĚJE Písek – Nábřeží, Svatoplukova
Charakteristika 
aktivity:

Cíl sociální služby NZDM Ostrov:  
 podpora vzdělanosti dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného

prostředí  formou  mimoškolní  přípravy  a  výchovně-vzdělávacích
programů

 prevence sociálního vyloučení, integrace sociálně vyloučených dětí
a mládeže do společnosti

 předávání praktických dovednosti a objektivních informací 
 snižování výskytu rizikového chování
 zlepšení komunikace s okolím a získání dovedností pro samostatné

vyřizování osobních záležitostí
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Cílová skupina:  děti  a  mládež od 6 do 26 let  z Písku,  které  jsou sociálně
vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí
Poskytování služby: Nábřeží 1.máje, Svatoplukova ulice
Okamžitá kapacita služby činí 45 dětí. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.500.000 1.590.000 1.685.400
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 400.000 424.000 449.400
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.900.000 2.014.000 2.134.800
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek

Výstupy Udržení stávající služby NZDM Ostrov – v kapacitě 45 dětí

1.2 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI (§ 65)

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Účelem  sociálně  aktivizační  služby  pro  rodiny  s  dětmi  je  poskytnout  výchovné,  vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická
činnost,  pomoc při  uplatňování  práv a oprávněných zájmů při  obstarávání  osobních záležitostí
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace,  kterou  rodiče  nedokážou  sami  bez  pomoci  překonat,  a  u  kterého  existují  další  rizika
ohrožení jeho vývoje.
Cílem opatření je podpořit v ORP Písek rodiny s dětmi a spolupracovat s nimi tak, aby dokázaly
vytvořit bezpečné, podnětné prostředí pro harmonický vývoj svých dětí.
Sociálně aktivizační služba je pokryta ve městě Písek, na venkově tato služba nefunguje, pro klienty
je obtížné dojíždění do Písku, proto je třeba zajistit fungování této služby také ve venkovských
částech regionu.
AKTIVITY:
1. 2. 1 Podpora a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Svatoplukova
1. 2. 2 Podpora a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Purkratice

1. 2. 1 Podpora a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Svatoplukova
Charakteristika 
aktivity:

Cíl SAS:
 pomoc  prostřednictvím  poradenských  a  motivačních  aktivit

rodinám s dětmi
 pomoc při řešení životních situací 
 pomoc  se  začleněním  rodiny  do  běžného  společenského

prostředí
 zajistit podmínky pro adekvátní výchovu dětí
 podpora  při  hledání  zaměstnání,  řešení  dluhů  a  získání

nájemního bydlení
 Cílová skupina: rodiny s dětmi

Okamžitá kapacita služby SAS Svatoplukova je nastavena v ambulantní
formě  na  3  klienty,  v terénní  formě  také 3  klienty.  Služba  SAS počítá
s tím, že za rok podpoří 25 rodin s dětmi.

Doba trvání: Trvale
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Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 850.000 901.000 955.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 250.000 265.000 280.900
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.100.000 1.166.000 1.235.900
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek

Výstupy Zajištění provozu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
– v celkové kapacitě 25 rodin s dětmi za rok.

1. 2. 2 Podpora a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Purkratice
Charakteristika 
aktivity:

Cíl SAS:
 pomoc prostřednictvím poradenských a motivačních aktivit 

rodinám s dětmi
 pomoc při řešení životních situací 
 pomoc se začleněním rodiny do běžného společenského 

prostředí
 zajistit podmínky pro adekvátní výchovu dětí
 podpora při hledání zaměstnání, řešení dluhů a získání 

nájemního bydlení v Písku
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Okamžitá  kapacita  služby  SAS  Purkratice  je  nastavena  v ambulantní
formě  na  3  klienty,  v terénní  formě  také 3  klienty.  Služba  SAS počítá
s tím, že za rok podpoří 20 rodin s dětmi.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 850.000 901.000 955.000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 350.000 371.000 393.200
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.200.000 1.272.000 1.348.200
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek
Výstupy Zajištění provozu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

- v celkové kapacitě 20 rodin s dětmi za rok.

1.3 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY KRIZOVÁ POMOC PRO DĚTI (§ 60)     

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Krizová  pomoc  v Arkádě  má  dlouholetou  tradici.  Od  roku  2018  kvůli  zvyšující  se  poptávce  po
pomoci dětem Arkáda rozšířila služby krizové pomoci pro děti od 11 let. V ORP Písek je nedostatek
sociálních služeb, které jsou určeny především pro děti a jejich rodiče. Objednací lhůty u dětských
psychologů a psychiatrů často přesahují 3 měsíce. Akutní pomoc rodiče pro své děti v ORP Písek
jen těžko hledají, krizová pomoc dětem nabízí včasnou, rychlou a krátkodobou pomoc v nepříznivé
sociální situaci. Cílem opatření je zachování a podpora služby Krizová pomoc pro děti a jejich rodiče
v ORP Písek.
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AKTIVITY: 
1. 3. 1 Podpora a udržení služby Krizová pomoc pro děti Arkáda

1. 3. 1 Podpora a udržení služby Krizová pomoc pro děti Arkáda
Charakteristika
Aktivity:

Posláním  Krizového  centra  Arkáda  v  Písku  je  poskytovat  včasnou
krátkodobou pomoc lidem v osobní krizi. Nejčastěji se na nás obracejí lidé,
kteří se potýkají např. s konflikty v rodině, domácím násilím, psychickou krizí
apod.  S  našimi  klienty  sdílíme  jejich  trápení,  pomáháme  jim  nalézt
rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.
Služba je pro lidi v obtížné životní situaci starší 11 let, kteří tuto situaci
nedokáží řešit vlastními silami nebo si s ní neví rady. 

Okruhy problémů, se kterými se na nás klienti mohou obracet:

 Krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody,
výchovné problémy)

 Domácí  násilí  (násilné  chování  ze  strany  partnera,  psychické
i fyzické násilí)

 Náhlé  zhoršení  psychického  stavu  (ztráta  blízké  osoby,  vážné
onemocnění, nadměrné obavy)

 Existenční problémy
 Problémy  dětí  a  dospívajících  (šikana,  neshody  se  spolužáky,

nepřijetí do party, rozvod rodičů, experimentování s návykovými
látkami)

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 1.600.000 1.700.000 1.800.000
Jihočeský kraj 70.000 80.000 90.000
Obec/obce 130.000 140.000 150.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.800.000 1.920.000 2.040.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

Výstupy Každý  pracovní  den  jsou  v  provozní  době  přítomni  2  pracovníci,
v pondělí je třetí pracovník na pobočce v Milevsku. 
V daný okamžik může být v  centru více než jeden klient na jednoho
pracovníka,  protože  někdy  konzultujeme  současně  se  dvěma  klienty,
případně  s  rodinou.  V pondělí  je  v daný  okamžik  kapacita  6  klientů,
v ostatní pracovní dny 5 klientů.

PRIORITA 2
PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2.1 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Město Písek  společně  s  neziskovými  organizacemi  usiluje  o další  rozvoj  poskytovaných  služeb.
Cílem opatření  je pokrytí  území potřebnými službami v potřebném rozsahu a kvalitě.  Jedná se
především o pokrytí službami ve vytipovaných lokalitách.
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AKTIVITY: 
2. 1. 1 Rozšíření služby NZDM Ostrov – NADĚJE Písek
2. 1. 2 Rozvoj nové služby SAS NADĚJE – nový projekt od 1.9.2019 - Rodinné centrum eN – SAS

2. 1. 1 Rozšíření služby NZDM Ostrov – NADĚJE Písek
Charakteristika 
aktivity:

Cíl sociální služby NZDM Ostrov:  
• rozvoj služby NZDM Ostrov pro cílovou skupinu 15–26 let
• nalezení  nových  prostor  (pro  klubovnu,  kontaktní  místnost,

kancelář  sociálních  pracovníků,  sociální  zařízení,  venkovní
prostory – hřiště)

Cílová skupina: předpokládaný počet dětí a mládeže je 40 osob
Poskytování  služby:  nejlépe  lokalita  sídliště  Portyč  nebo  jeho  těsná
blízkost
Zajištění nové služby: alespoň 2,25 úvazku

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní (ESF) 2.328.300 2.476.900 1.312.800
Celkem v Kč 2.328.300 2.476.900 1.312.800
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek

Výstupy Rozšíření služby NZDM pro cílovou skupinu pro děti ve věku 15 +.
Pomoc  s mimoškolní  přípravou,  smysluplné  trávení  volného  času,
podpora  kreativity  klientů,  poradenství  týkající  se  škol,  práce,  bydlení
a složitých životních situací.

2. 1. 2 Rozvoj nové služby SAS NADĚJE – nový projekt od 1.9.2019
              - Rodinné centrum eN – SAS 
Charakteristika 
aktivity:

adresa: Žižkova ulice 381, 397 01 Písek)
reg. číslo projektu – CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576. 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cíl sociální služby SAS: 
Služba  SAS  –  Rodinné  centrum  eN  si  klade  za  cíl  působit  preventivně
zejména  v rodinách,  kde  dochází  k postupnému  selhávání  základních
rodinných  funkcí,  rodiče  ztrácí  nebo  nemají  vhodné  kompetence  pro
zajištění  péče  o  děti.  Rodiny  jsou  často  v agendě  OSPOD,  mají  soudní
dohled či hrozí odebírání dětí z rodin do náhradní rodinné péče. Služba SAS
bude  poskytována  v terénní  i  ambulantní  formě  v rozsahu  základních
činností dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
Prostřednictvím služby SAS budou v rodinách řešeny problémy týkající  se
chodu  domácnosti,  zajištění  péče  o  děti  a  jejich  vzdělávání,  otázky
zaměstnanosti a hledání vhodného uplatnění na trhu práce, problematika
dluhů či otázky udržení si vhodného bydlení. 
Cílová  skupina:  rodiny  s dětmi,  rodiče  samoživitelé,  rodiny  spolupracující
s OSPOD. Předpokládá se podpora 20 rodin za období projektu                 (od
1.9.2019 do 30.6.2022). 
Poskytování  služby:  sociálně  vyloučené  lokality  města  Písku  –  lokalita
sídliště Portyč
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Zajištění nové služby: Služba bude zajištěna sociálními pracovníky ve výši
1,75 úvazku. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní (ESF) 1.255.000 1.255.000 941.250
Celkem v Kč 1.255.000 1.255.000 941.250
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek

Výstupy Rozšíření  služby  SAS  pro  cílovou  skupinu rodin  s dětmi  –  v celkové
kapacitě za období trvání projektu činí 20 rodin. 

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Město  Písek  dlouhodobě  usiluje  o  vznik  nových  sociálních  služeb  pro  cílovou  skupinu  rodiny
s dětmi. Jedná se o nové nízkoprahové centrum a azylový dům pro matky s dětmi. Z dlouhodobých
studií vycházejí obě služby jako potřebné, jsou zakotveny ve Strategickém plánu začleňování města
Písek v období 2019-2021.
AKTIVITY: 
2. 2. 1 Nízkoprahové centrum Písek 
2. 2. 2 Zřízení a provoz azylového domu pro matky s dětmi v Písku

2. 2. 1 Nízkoprahové centrum Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Vybudování infrastruktury nízkoprahového zařízení pro děti a mládež pro
cílovou  skupinu  6-26  let  a  poté  realizace  programů  prevence  sociálně
patologických  jevů,  sociálního  vyloučení  a  další  činnosti  (sportovní
a volnočasové aktivity). 
Plán vybudování je zakotven ve Strategickém plánu sociálního začleňování
města  Písek  v období  2019-2021.  Předpokládá  se,  že  bude  snaha  získat
finanční prostředky v dalším programovacím období z IROP. Předpokládaná
investice je cca 25 milionů korun. 
 Vzdělávací  a  volnočasové  aktivity  KC  podpoří  propojenost  služeb
a komplexního  přístupu  k  sociálnímu  začleňování  a  integraci  osob
ohrožených sociálním vyloučením.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Prozatím neurčená nezisková organizace oslovená
Městem Písek.

Výstupy Komplexní  řešení  prevence  sociálně  patologických  jevů  a  sociálního
vyloučení  v  rámci  tématu  sociální  integrace  příslušníků  lokalit
ohrožených sociálním vyloučením.

2. 2. 2 Zřízení a provoz azylového domu pro matky s dětmi v Písku
Charakteristika 
aktivity:

Plán  vybudování  je  zakotven  ve  Strategickém  plánu  sociálního
začleňování města Písek v období 2019-2021. Předpokládá se, že bude
snaha získat finanční prostředky v dalším programovacím období z IROP.
Předpokládaná investice je cca 27 milionů korun.
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Předpokládaná kapacita dle SPSZ azylového domu pro rodiny s dětmi,
samostatné  rodiče  s  dětmi  a  jednotlivce  o  kapacitě  10  rodin  a  8
jednotlivců.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/
spolupráce:

Prozatím nebylo jednáno o tom, kde by mohl být AD umístěn, není 
znám ani možný budoucí poskytovatel.

Výstupy Zřízení  a  provoz  azylového  domu  v Písku  o  kapacitě  10  rodin  a  8
jednotlivců.

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB   

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem opatření  je  zkvalitnění  služeb organizace  NADĚJE,  a  to  podporou  a  rozšířením možností
vzdělávání  pro  sociální  pracovníky  a  pracovníky  v sociálních  službách.  Díky  tomu  stoupne
kvalifikace, vzdělanost a proškolenost pracovníků a tím se zvýší kvalita poskytovaných služeb.
AKTIVITY:
3. 1. 1 Zkvalitnění sociálních služeb NADĚJE

3. 1. 1 Zkvalitnění sociálních služeb NADĚJE
Charakteristika 
aktivity:

Cíl sociálních služeb:  
• poskytování kvalitních služeb klientům
• vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v soc. službách
• rozšiřující nabídka vzdělávání SP a PSS 

Cílová skupina: zaměstnanci NADĚJE
Zajištění:  školení  SP a PSS se zkušenými lektory  z praxe např.  „na klíč
potřebám organizace“

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 0 0 0
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek

Výstupy Rozšíření možnosti vzdělávání SP a PSS v oboru

PRIORITA 4
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ

4. 1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Krizová pomoc pro děti a rodinu je v ORP Písek zajišťována především Arkádou, z.ú. V některých
případech  je  využívána  také  organizace  Krizová  pomoc  pro  děti  a  rodinu  v Jihočeském  kraji.
Spolupracuje s OSPOD Písek a realizuje asistované kontakty pro děti a jejich rodiče. Cílem opatření
je zachování služeb Krizového pomoci pro děti a rodinu i na úrovni přesahující ORP Písek.
AKTIVITY: 
4. 1. 1 Podpora a udržení služby Krizová pomoc pro děti a rodinu v Českých Budějovicích
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4. 1. 1 Podpora a udržení služby Krizová pomoc pro děti a rodinu v Českých Budějovicích
Charakteristika 
Aktivity:

Nejčastěji řešenými nepříznivými sociálními situacemi u uživatelů Krizového
centra  jsou:  osobní  krize,  vztahová  krize,  rozvodová  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).
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. 

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 958.300 1.015.800 1.076.700
Jihočeský kraj 52.000 55.100 58.400
Obec/obce 53.000 56.200 59.600
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.063.300 1.126.100 1.184.700
Odpovídá/
spolupráce:

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

Výstupy Časová dostupnost pro celý Jčk:
Ambulantní forma:
pondělí: 8:00 - 16:00
úterý: 8:00 - 16:00
středa: 8:00 - 18:00
čtvrtek: 8:00 - 14:00
pátek: 8:00 - 14:00
Doba vlastní konzultace se pohybuje cca od 1–2 hod, dle potřeby klienta.
Terénní forma dle potřeby klienta.
K 27.  9.  2019  využilo  služeb  Krizového  centra  pro  děti  a  rodinu  352
uživatelů, uskutečnilo se 80 párových konzultací, 174 krizových intervencí,
předpokládáme, že do konce roku se počet ještě zvýší.

PRIORITA 5
DOPROVODNÉ SLUŽBY

5.1 OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Doprovodné služby nejsou registrovanými službami dle zákona o sociálních službách. Poskytování
těchto  doprovodných  služeb  na registrované  služby  navazuje.  Je  intenzivně  spojeno například
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s poskytováním  sociálně  právní  ochrany  dětí,  prací  soudu,  probační  a  mediační  služby  a  škol
v regionu.
AKTIVITY: 
5. 1. 1 Podpora volnočasových aktivit v Rodinném centru Fazole
5. 1. 2 Zajištění kvalitního trávení volného času v rámci sportovních a zájmových klubů
5. 1. 3 Předškolní klub Margaretka – středisko Nábřeží, NADĚJE, pobočka Písek; Předškolní klub  
            Chaloupka – středisko Svatoplukova, NADĚJE, pobočka Písek; Předškolní klub U Rybníčku
            - středisko Purkratice, NADĚJE, pobočka Písek  
5. 1. 4 Dětská skupina Kopretina Písek
5. 1. 5 Dětská skupina Sportovní školička
5. 1. 6 Dětská skupina Kopretina Lety u Písku
5. 1. 7 Dětský klub Lety u Písku
5. 1. 8 Dětský klub Prosperita Písek

5. 1. 1 Podpora volnočasových aktivit v Rodinném centru Fazole
Charakteristika 
Aktivity:

Služba je poskytována 3x týdně v dopoledních hodinách rodičům, kteří se
zajímají o způsob výchovy svých dětí. Návazně mohou využívat služby péče
o děti v DS. Měsíčně je služba poskytnuta cca 30ti rodinám.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 10.000 10.000 10.000
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 0 0 0
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Fazole Písek

Výstupy Vzdělávání  rodin v oblasti  výchovy a péče o děti  –  Měsíčně je služba
poskytnuta cca 30ti rodinám.

5. 1. 2 Zajištění kvalitního trávení volného času v rámci sportovních a zájmových klubů 
Charakteristika 
Aktivity:

Trávení volného času dětí, mládeže i rodin se věnuje mnoho doprovodných
organizací, které zde nemůžeme pro jejich velkou pestrost vyjmenovávat.
Obecně se jedná o:

 sportovní kluby a oddíly (rekreační sport i soutěže) 

 umělecká činnost (hudební, výtvarné, dramatické kroužky)

 zájmová  činnost  (specificky  zaměřené  kroužky  –  modelaření,
chovatelství atd.)

 skauting (všestranný rozvoj osobnosti)
všechny  tyto  organizace  mají  nezastupitelné  místo  pro  prevenci
nežádoucích psychopatologických jevů, a proto mají i nezastupitelné místo
v Komunitním plánu. Město Písek ze svého rozpočtu tyto organizace a jejich
činnost pravidelně podporuje i  finančně. Dlouhodobě tvoří  počet dětí ve
věku do 15 let do 15 % obyvatel v ORP Písek.  

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: sportovní a zájmové kluby a oddíly, Dům dětí a mládeže, 
spolky, svazy (Skaut, Sokol)

Výstupy Podpora  zájmových  organizací  jako  prevence  kriminality,  sociálního
vyloučení,  nemocí  a obezity a zvýšení  sociálních kompetencí,  týmové
spolupráce,  občanského  uvědomění  a  dalších  schopností  potřebných
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v demokratické společnosti. Kvalitní trávení volného času dětí a mládeže
působí  preventivně  vůči  nežádoucím  sociálním  jevům  a  zabraňuje
sociálnímu vyloučení dětí. 

Poznámka Rozpočet  není  uveden,  protože  poskytovatelů  je  celá  řada  a  formy
subjektů a jejich finanční podpory jsou rozmanité. 

5. 1. 3 Předškolní klub Margaretka – středisko Nábřeží, NADĚJE, pobočka Písek;
              Předškolní klub Chaloupka – středisko Svatoplukova, NADĚJE, pobočka Písek; 
              Předškolní klub U Rybníčku – středisko Purkratice, NADĚJE, pobočka Písek  
Charakteristika 
aktivity:

 skupinová příprava dětí 3–6 (7) let před nástupem do MŠ nebo
ZŠ

 pomoc při zvládání dovedností odpovídajících věku dětí 
 pomoc rodinám v případě individuálního vzdělávání dětí v MŠ
 adaptace na prostředí kolektivu dětí
 výlety po okolí 
 nabídka pomoci rodičům při jednání v institucích jako je OSPOD,

PPP, logopedie, SPC, základní školy, mateřské školy, ...
 organizování besed a seminářů pro rodiče dětí
 akce  pro  děti  (návštěvy  výstav  ve Sladovně,  muzeu,  účast  ve

výtvarné  soutěži  píseckých  MŠ,  návštěvy  knihovny,  Den  dětí
s NADĚJÍ, mikulášská besídka, maškarní bál, lampiónový průvod,
výstava dětských prací a fotek v knihovně, ………).  

 pravidelná vystoupení pro seniory a veřejnost
 max. okamžitá kapacita činí 32 dětí

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 20.000 20.000 355.500
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní (ESF) 671.000 671.000 335.500
Celkem v Kč 691.000 691.000 691.000

Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek

Výstupy Podpora dětí předškolního věku ze sociálně vyloučených lokalit města je
stanovena na 25 dětí za rok. 
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5. 1. 4 Dětská skupina Kopretina Písek
Charakteristika 
Aktivity:

Denní péče s citem pro potřeby dětí ve věku 1–4 roky. Důvěrné prostředí
s kapacitou 6 dětí zajišťuje individuální péči. Naše chůvy vyprávějí dětem
pohádky, společně si hrají, zpívají, cvičí, každý den učí děti něco nového.
Denní činnosti jsou realizovány v duchu vzdělávacího plánu „Hrajeme si na
louce“. Adresa zařízení – Tyršova 65/5, Písek
Kapacita – 6 dětí

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 600.000 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 600.000 0 0
Odpovídá/
spolupráce:

Prosperita Písek, z. s.

Výstupy Podpora rodičů při návratu do zaměstnání – minimálně 6 rodičů
Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků a pronájem prostor

5. 1. 5 Dětská skupina Sportovní školička
Charakteristika Aktivity: Denní péče s citem pro potřeby dětí ve věku 2–4 roky. Důvěrné prostředí

s kapacitou 6 dětí zajišťuje individuální péči.  Zaměřujeme se na rozvoj
dětského sportovního ducha.
Nová adresa zařízení – Tyršova 65/5, Písek
Kapacita 6 dětí

Doba trvání: 2 roky
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 600.000 600.000 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 600.000 600.000 0
Odpovídá/spolupráce: Prosperita Písek, z.s.
Výstupy Podpora rodičů při návratu do zaměstnání – minimálně 6 rodičů
Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků a pronájem prostor

5. 1. 6 Dětská skupina Kopretina Lety u Písku
Charakteristika Aktivity: Denní péče s citem pro potřeby dětí ve věku 1–4 roky. Důvěrné prostředí

s kapacitou 6 dětí zajišťuje individuální péči. Naše chůvy vyprávějí dětem
pohádky, společně si hrají, zpívají, cvičí, každý den učí děti něco nového.
Denní činnosti jsou realizovány v duchu vzdělávacího plánu „Hrajeme si
na louce“.
Adresa zařízení – Tyršova 65/5, Písek
Kapacita 5 dětí

Doba trvání: 2 roky

Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 600 000 600 000 600 000
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
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Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 600 000 600 000 600 000
Odpovídá/spolupráce: Prosperita Písek, z.s.
Výstupy Podpora rodičů při návratu do zaměstnání – minimálně 5 dětí
Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků a pronájem prostor

5. 1. 7 Dětský klub Lety u Písku
Charakteristika Aktivity: Péče o děti 1. stupně v době mimo vyučování. Otevírací doba klubu

reaguje na potřeby rodičů, v současné době je otevřen ráno od 6:30
– 8:00 a od 13:00 – 18:00. Kapacita je maximálně 8 dětí. Součástí klubu
je  realizována  doprovodná  aktivita–  příměstské  tábory.  Pro  děti  je
zajištěna  doprava  ze  školy  do  klubu  (z Mirovic,  Orlíka  nad  Vltavou
a Čimelic). Díky podpoře z OPZ jsou veškeré aktivity zdarma (kromě
dopravy). Adresa zařízení – Lety č.p. 15, 398 04
Kapacita 10 dětí

Doba trvání: 3 roky
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 800.000 800.000 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 800.000 800.000 0
Odpovídá/spolupráce: Prosperita Písek, z.s.
Výstupy Podpora rodičů při návratu do zaměstnání – minimálně 25 rodičů
Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků a pronájem prostor

5. 1. 8 Dětský klub Prosperita Písek
Charakteristika Aktivity: Péče o děti 1. stupně v době mimo vyučování. Otevírací doba klubu

reaguje na potřeby rodičů, v současné době je otevřen ráno od 6:30
– 8:00 a od 12:00 – 18:00.  Kapacita  je maximálně 20 dětí.  Součástí
klubu jsou doprovodné aktivity – příměstské tábory a doprovody na
kroužky. Díky podpoře z OPZ jsou veškeré aktivity zdarma.
Adresa zařízení – Tyršova 65/5, Písek
Kapacita 20 dětí

Doba trvání: 3 roky
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 700.000 800.000 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 700.000 800.000 0
Odpovídá/spolupráce: Prosperita Písek, z.s.
Výstupy Podpora rodičů při návratu do zaměstnání – minimálně 40 rodičů
Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků a pronájem prostor
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PRIORITA 6
SLUŽBY S POVĚŘENÍM K VÝKONU SPOD

6. 1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽEB S POVĚŘENÍM K VÝKONU SPOD 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Služby s pověřením k výkonu SPOD nejsou registrované sociální  služby, na registrované sociální
služby ale úzce navazují nebo je dokonce nahrazují. Tyto služby jsou v úzké spolupráci s orgány
SPOD a zajišťují  tak ochranu dětí  a jejich práv.  Dále spolupracují  se soudy, základními školami,
dětskými domovy a probační a mediační službou. Cílem opatření je udržení a podpora služeb, které
mají pověření k výkonu SPOD.
AKTIVITY: 
6. 1. 1 Podpora a udržení terapeutických služeb pro děti v agendě SPOD – Arkáda, z. ú.
6. 1. 2 Podpora a udržení služeb pro pěstounské rodiny – Arkáda, z. ú.
6. 1. 3 Podpora a udržení služeb pro děti žijící mimo biologickou rodinu – Švagr, z. s.

6. 1. 1 Podpora a udržení terapeutických služeb pro děti v agendě SPOD – Arkáda, z.ú.
Charakteristika 
Aktivity:

Pomoc  ohroženým  dětem  ve  spolupráci  s  orgány  SPOD  –  služba
poskytuje  poradenství  rodičům  v  rozvodových  a  rozchodových
konfliktech, součástí práce mohou být i asistovaná setkání určená těm
rodinám, ve kterých nedochází k pravidelnému či bezpečnému kontaktu
dítěte s jedním z rodičů. Kapacita služby je 50 rodin ročně.

Doba trvání: Trvale 
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 650.000 680.000 720.000
Jihočeský kraj 250.000 260.000 270.000
Obec/obce 190.000 200.000 220.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 1.090.000 1.140.000 1.210.000
Odpovídá/spolupráce: Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú.
Výstupy Zajištění  dostupnosti  služeb pro rodiny.  Podpora  rodinného systému,

motivace  k  žádoucím  rodičovským  postojům,  posílení  vztahu  rodič
– dítě apod. 
Kapacita služby je cca 50 rodin ročně.

6. 1. 2 Podpora a udržení služeb pro pěstounské rodiny – Arkáda, z.ú.
Charakteristika 
Aktivity:

 Arkáda je tzv. doprovázející organizací pro pěstounské rodiny, 
nabízí jim

 následující služby:
 Doprovázení pěstounských rodin.

 Zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou dítěte.

 Poradenství dle aktuální poptávky pěstounů i dětí.

 Vzdělávání – formou vzdělávacích a zážitkových seminářů
a odborných přednášek na vybraná témata.

 Setkávání, klub pěstounů.

 Odlehčovací služby – v rámci Dohody o výkonu pěstounské

 péče.

 Přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči – na základě zakázky

 Jihočeského krajského úřadu realizujeme přípravy zájemců
o náhradní rodinnou péči.
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Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní – Úřad práce 3.150.000 3.500.000 3.700.000
Celkem v Kč 3.150.000 3.500.000 3.700.000
Odpovídá/
spolupráce:

Poskytovatel: Arkáda, z.ú.

Výstupy Zajištění podpory pěstounských rodin v regionu 3 prac. úvazky zajišťují
službu pro 55 rodin 

6. 1. 3 Podpora a udržení služeb pro děti žijící mimo biologickou rodinu – Švagr, z.s.
Charakteristika 
Aktivity:

Spolek ŠVAGR realizuje integrační prázdninové a volnočasové akce pro
děti  s  různými  typy znevýhodnění  z  ústavního i  rodinného prostředí.
Akce jsou zaměřené na získávání zkušeností  a dovedností  potřebných
pro život za branou ústavů.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 80.000 80.000 80.000
Příjmy od uživatelů 330.000 360.000 390.000
Ostatní 60.000 60.000 60.000
Celkem v Kč 470.000 500.000 530.000
Odpovídá/
spolupráce:

Spolupráce s DD Písek, DD Zvíkov, DD Volyně, DD Žichovec, Arkáda, z. ú.

Výstupy Cyklus  víkendových  a  prázdninových  akcí  pro  děti  ve  věku  4-17  ze
sociálně  znevýhodněného  i  běžného  prostředí  se  smysluplným
programem.
Cyklus je tvořen 6-8 akcemi, celkem se jedná o 30-40 dnů se ŠVAGRem.
Službu  zajišťuje  12–15  dobrovolníků.  Na  akcích  pro  děti  je  obsazeno
140–150 míst. 
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4.7. Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb
– průřezová témata

Tabulkový přehled priorit – opatření – aktivit:

PRIORITA 7
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA7. 1 OPATŘENÍ: UDRŽITELNOST PROCESU KOMUNITNÍHO

PLÁNOVÁNÍ
7. 1 OPATŘENÍ: UDRŽITELNOST PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Město Písek a obce ORP Písek prostřednictvím SOS Šumavsko, z.ú. (jejímž zakladatelem a 100 %
vlastníkem  je  MAS  Šumavsko,  z.s.)   dlouhodobě  spolupracují  v rámci  procesu  komunitního
plánování, které vede k lepší informovanosti  občanů, ke koordinaci služeb, reagování na změny
v sociálním  systému  a  změny  v potřebách  obyvatelstva  na  ORP  Písek,  vyhledávání  dalších
finančních zdrojů a inovativních přístupů v oblasti sociální práce. Spolupráce probíhá v pracovních
skupinách, které pracují kontinuálně, jsou přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Koordinaci
celého procesu vede řídící  tým sestavený ze zástupců vedoucích pracovních skupin,  veřejnosti
a Města Písek. 
Udržení  procesu  komunitního  plánování  sociálních  služeb  se  daří  i  z  důvodů  stále  většího
zapojování  veřejnosti  a  informování  samospráv  jednotlivých  obcí  i  dobrovolných  svazků  obcí,
spolupráci jednotlivých poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Pro udržitelnost procesu
je  důležitý  pravidelný  monitoring,  informování  a  propojování  strategických  dokumentů
(Strategické  plány města  a  obcí,  Střednědobý plán rozvoje  sociálních služeb Jihočeského kraje
– zapojením se do PS kraje). Výstupem udržitelnosti celého procesu plánování by mělo být spojení
tvorby plánu s jeho pravidelnými aktualizacemi a aktualizacemi katalogu služeb.
AKTIVITY:
7. 1. 1 Udržení procesu komunitního plánování
7. 1. 2 Aktualizace komunitního plánu
7. 1. 3 Aktualizace Katalogu (databáze) poskytovatelů sociálních služeb

7. 1. 1 Udržení procesu komunitního plánování
Charakteristika aktivity: Aktivita  je  zaměřena  zejména  na  monitoring,  informační  aktivity

a  vzdělávací  aktivity  prostřednictvím  pokračování  činnosti  řídícího
týmu a pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování ORP
Písek a na zajištění udržitelnosti procesu plánování.
Řídící  tým, popř. pracovní skupiny budou pracovat dle potřeby a dle
zajištěných finančních prostředků pro jejich činnost tak, aby alespoň 1x
ročně  proběhlo  zhodnocení  naplňování  plánu  a  dostatečné
informovanosti (viz následující opatření).

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: SOS Šumavsko, z. ú., Město Písek/ Město Písek, Obce ORP

Písek, poskytovatelé sociálních služeb.
Výstupy Vyhledávání finančních zdrojů na KPSS

7. 1. 2 Aktualizace komunitního plánu
Charakteristika Aktivity: Město Písek spolu s některými obcemi z ORP se intenzivně zabývají jak

udržením stávající  sítě,  tak i rozvojem sociálních služeb a mají  zájem
zajišťovat i samotnou aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb.
Aktivita má za cíl jedenkrát za rok zpracovat průběžnou monitorovací
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zprávu  o  plnění  KPSS  ORP  Písek,  jednotlivých  výstupů  –  aktivit,
prostřednictvím řídícího týmu, PS při setkání.
Dále je cílem aktivity 1x za 3 roky vytvořit opětovné analýzy, strukturu
priorit, opatření a aktivit na další období (minimálně tříleté). Podstatné
při  aktualizaci  je  zohlednit  změny  v  systému,  změny  v  sociálních
službách, poskytovatelích, změny systému a podobně.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: SOS Šumavsko, z. ú., Město Písek/ Město Písek, Obce ORP

Písek, poskytovatelé sociálních služeb.
Výstupy Přehled plnění vždy po roce jednotlivých aktivit. Vyhledávání grantů na

udržení a aktualizaci procesu. Rozpočet nebyl sestaven.

7. 1. 3 Aktualizace Katalogu (databáze) poskytovatelů sociálních služeb
Charakteristika Aktivity: Aktivita  je  zaměřena  na  pravidelné  roční  aktualizace  katalogu

poskytovatelů  sociálních a  doprovodných  služeb.  Databázi  služeb je
nutné  průběžně  revidovat  dle  aktuálního  přehledu  poskytovatelů
sociálních  služeb,  nabízených  služeb  a  základních  činností,  ale
i  doprovodných služeb.  Prostřednictvím pracovních skupin,  partnerů
a  www  stránek  je  katalog  a  jeho  aktualizace  zveřejňován  široké
veřejnosti.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: SOS Šumavsko, z. ú., Město Písek/ Město Písek, Obce ORP

Písek, poskytovatelé sociálních služeb.
Výstupy Zvýšení informovanosti

7. 2 OPATŘENÍ: ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem  opatření  je  zachování  činnosti  oddělení  sociální  práce  a  pomoci  na  odboru  sociálních  věcí
Městského úřadu v Písku, kdy oddělení svou činností především v oblasti sociální práce plní významnou
komunitní  roli  ve  smyslu  koordinace  služeb  a  síťování  klienta  s  efektivním  využitím  dostupných
podpůrných zdrojů. Pracovníci odboru sociálních věcí jsou první záchytnou sítí pro obyvatele ORP Písek,
zároveň jsou i odbornými průvodci starostům a úředníkům menších měst a obcí v  ORP. Odbor tak plní
významnou roli jak na poli mapování a monitorování aktuálních potřeb obyvatel, tak informační roli pro
osoby v nepříznivé sociální situaci a pro pracovníky samospráv. 
AKTIVITY:
7. 2. 1 Zachování činnosti terénního sociálního pracovníka
7. 2. 2 Realizace projektu Koncepce bydlení města Písku na OSPP 

7. 2. 1 Zachování činnosti terénního sociálního pracovníka 
Charakteristika Aktivity: Od března 2014 působí na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru

sociálních  věcí  Městského  úřadu  v  Písku  terénní  sociální  pracovník,
který vykonává svou činnost v souladu s podmínkami a metodikami
vydanými  pro  tuto  činnost  Úřadem  vlády  České  republiky.  Na  výše
uvedenou  pracovní  pozici  získalo  Město  Písek  dotaci  z  dotačního
programu  Podpora  terénní  práce  Úřadu  vlády  České  republiky.
O dotaci z Úřadu vlády pro výkon terénní sociální práce žádalo Město
Písek v roce 2014 poprvé. 

Hlavní  náplní  jeho  činnosti  je  však  sociální  práce  v  terénu  ve
vyloučených romských lokalitách a lokalitách, kterým sociální vyloučení
hrozí, sociální poradenství, doprovázení klientů a asistence při jednání
na  úřadech,  návštěvy  v  rodině,  návštěvy  škol  a  zdravotnických
zařízeních a preventivní činnosti. 
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Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oddělení sociální práce a pomoci při MÚ Písek 
Výstupy Zachování činnosti terénního sociálního pracovníka se zaměřením 

na romskou komunitu. 

7. 2. 2 Realizace projektu Koncepce bydlení města Písku na Oddělení sociální práce
              a pomoci  
Charakteristika Aktivity: Na základě schváleného Strategického plánu pro sociální začleňování

podalo  Město  Písek  projekt  v  rámci  výzvy  OPZ  Podpora  sociálního
začleňování  v  SVL  č.  03_16_052.  Město  Písek  má  v rozpočtu  5%
spoluúčast. Projekt  je  zaměřen  na  vytvoření  dlouhodobé  ucelené
koncepce bydlení města Písku a na komplexní přímou podporu klientů
v oblasti  bydlení.  Partnerem  projektu  je  Domovní  a  bytová  správa
města Písku. V rámci projektu vznikly dvě pracovní pozice, a to pozice
sociální  pracovník  pro  oblast  bydlení  na  Oddělení  sociální  práce
a pomoci  a odborný pracovník bydlení na Domovní a bytové správě
města Písku. Společně s Domovní a bytovou správou města Písku bylo
otevřeno Kontaktní místo bydlení na Odboru sociálních věcí Městského
úřadu v Písku.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oddělení sociální práce a pomoci, Odbor sociálních věcí

Městského úřadu v Písku. Domovní a bytová správa města Písku 

Výstupy Koncepce bydlení města Písku. Přímá podpora klientů v oblasti bydlení.

7. 3 OPATŘENÍ: SPOLUPRÁCE MĚSTA S AGENTUROU

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Město Písek spolupracuje dlouhodobě s Agenturou pro sociální začleňování a realizuje Strategický
plán sociálního začleňování města Písek pro období 2019 – 2021. Agentura pro sociální začleňování
pomáhá obcím a městům při  mapování  a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených
lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při
získávání financí na tyto postupy. Propojuje přitom místní subjekty, aby při sociálním začleňování
spolupracovaly.

AKTIVITY:
7. 3. 1 Podpora spolupráce Města Písek s Agenturou pro sociální začleňování

7. 3. 1 Podpora spolupráce Města Písek s Agenturou pro sociální začleňování
Charakteristika aktivity: Město Písek ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vytvořili

Strategický plán sociálního začleňování  města  Písek  pro  období  2019
-2021.   Součástí  SPSZ  je  Místní  plán  inkluze  města  Písek.  V  rámci
Strategického  plánu  pro  sociální  začleňování  poskytovatelé  i  město
Písek  podali  žádosti  o  projekty  v  rámci  výzev  OPZ  a  VVV.  Úspěšné
projekty  jsou  zahrnuty  v komunitním  plánu  sociálních  služeb  města
Písku. Plánována je i další spolupráce a podpora ze strany Agentury pro
sociální začleňování.

Doba trvání: Po dobu trvání spolupráce a podpory. 
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatelé, město Písek, Agentura pro sociální začleňování. 

Výstupy Podané projekty schválené ve strategickém plánu. 
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7. 4 OPATŘENÍ: PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem  opatření  je  udržet  Dobrovolnické  centrum  Bonum  a  jeho  prostřednictvím  rozšířit  počty
dobrovolníků  a  současně  s  tím  se  zaměřit  na  zajištění  jejich  kvalitní  přípravy,  organizačního
zajištění jejich činnosti, podpory a udržení kontinuální komunikace s dobrovolníky.
V současné době pracuje v Písku dobrovolnické centrum pod Oblastní charita v Písku – DC BONUM.
AKTIVITY:
7. 4. 1 Podpora a udržení stávající doprovodné služby – Dobrovolnické centrum Bonum

7. 4. 1 Podpora a udržení stávající doprovodné služby – Dobrovolnické centrum Bonum 
Charakteristika Aktivity: Dobrovolnické centrum není  sociální  službou dle zákona 108/2006

Sb.,  o  sociálních  službách,  je  akreditovaným  pracovištěm  pro
poskytování  dobrovolnické  služby  dle  zákona  198/2002  Sb.,
o dobrovolnické službě.
Cílová  skupina:  poskytovatelé  sociálních  a  zdravotních  služeb  ve
městě Písek a jejich klienti.
Dobrovolnické centrum sdružuje dobrovolníky z ORP Písek a vysílá je
do  cílových  organizací,  kterými  jsou  poskytovatelé  sociálních
a  zdravotních  služeb  ve  městě  Písek.  Zde  dobrovolníci  vykonávají
činnosti  ve  prospěch  klientů  služeb,  které  jsou  poskytovány  nad
rámec hlavních činností vymezených zákonem o sociálních službách.
Nejvíce je činnost dobrovolníků využívána v pobytových zařízeních
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dále v nízkoprahovém
zařízení pro děti  a mládež.  Dobrovolníci  se též účastní pobytů pro
osoby  se  zdravotním  omezením,  distribuce  materiální  pomoci
osobám  v sociální  nouzi  a  jednorázových  akcí  ve  prospěch
poskytovatelů sociálních služeb.
Dobrovolnické centrum dále šíří povědomí o možnosti poskytování
dobrovolnické služby po ORP Písek. Zaměřuje se při tom ponejvíce na
studenty středních a vyšších odborných škol nejen na Písecku.
Dobrovolnické  centrum  sdružuje  kolem  50  dobrovolníků  a  jejich
počet  roste  díky  zvyšování  povědomí  o  možnosti  výkonu
dobrovolnické služby (údaj aktuální k polovině roku 2019).

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 265.000 280.000 295.000
Obec/obce 35.000 40.000 45.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní (MV ČR) 75.000 (MV ČR) 80.000 (MV ČR) 85.000
Celkem v Kč 375.000 400.000 425.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek
Výstupy Zajištění činnosti dobrovolnického centra Bonum v rozsahu 0,50 

úvazku koordinátora dobrovolnického centra.
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7.5 OPATŘENÍ: KNIHOVNA

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Opatření reaguje na doprovodnou aktivitu Města písek, která realizuje přestavbu bývalé školy J. A.
Komenského na nový objekt knihovny s cílem vytvořit místo, jenž splňuje základní požadavek na
funkci otevřeného veřejného prostoru a služby potřebám komunity. V nové budově bude knihovna
zajišťovat  plnohodnotné  informační  služby a poskytovat  prostor  pro místní  sdružení,  neziskové
organizace, poskytovatele sociálních služeb i zájmové skupiny obyvatel města Písku a okolí. Vedle
informačních služeb bude městská knihovna v nových podmínkách rozvíjet kulturní,  vzdělávací
a volnočasové aktivity vycházející z potřeb komunity s důrazem na prevenci.
AKTIVITY:
7. 5. 1 Informační aktivity
7. 5. 2 Internetový portál
7. 5. 3 Zapojení Městské knihovny Písek do vzdělávacích aktivit seniorů

7. 5. 1 Informační aktivity
Charakteristika aktivity: Knihovna  dlouhodobě  zajišťuje  trvalou  informovanost  v  oblasti

sociálních služeb s cílem vytvořit jasně identifikovatelný informační uzel,
jenž  uživatelům  usnadní  orientaci  v  oblasti  sociálních  služeb  a  jejich
dostupnost.  Sekundárním  cílem  aktivity  je  zvýšení  kvality  sociálních
služeb s důrazem na získávání zpětné vazby od uživatelů. Ke splnění cíle
bude  využit  potenciál  městské  knihovny  jako  přirozeného  místa
předávání  a  získávání  informací.  Hlavní  informační  kanál  bude  tvořit
internetový portál.  K maximalizaci zásahu cílových skupin bude portál
propojen  s  hlavními  informačními  webovými  stránkami  města  Písek.
K zajištění informovanosti budou využity rovněž tradiční tištěná média
(letáky,  tisk).  Informace  budou  poskytovány  také  prostřednictvím
odborných vzdělávacích akcí a e-mailového zpravodaje.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městská knihovna Písek/ Město Písek, Obce ORP Písek, 

poskytovatelé sociálních služeb.
Výstupy Trvale udržitelná informovanost veřejnosti o sociální síti ORP Písek

a jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb, včetně doprovodných 
služeb.

7. 5. 2 Internetový portál
Charakteristika aktivity: Byl  vytvořen  internetový  portál  www.sopop.cz  zaměřený  na

poskytování  sociálních  služeb  strukturovaný  dle  hlavních  cílových
skupin (senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi a osoby s postižením). Při
využití  intuitivního  webového  rozhraní  a  jednoduchého  designu
portál  slouží  zejména  k usnadnění  orientace  a  zlepšení  přístupu
veřejnosti k sociálním službám. Součástí portálu jsou také kontakty
na  poskytovatele  sociálních  služeb,  informace  z  oblasti  legislativy
a také další informace týkající se doprovodných akcí. Důležitou částí
webu  je  prostor  pro  ohlasy  od  uživatelů  a  získání  zpětné  vazby
a  prostor  pro  rychlou  informaci.  Správu  webu  zajišťuje  městská
knihovna Písek.

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městská knihovna Písek/ Město Písek, Obce ORP Písek, 

poskytovatelé sociálních služeb.
Výstupy Trvale udržitelná informovanost veřejnosti o sociální síti ORP Písek

a jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb, včetně 
doprovodných služeb.
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7. 5. 3 Zapojení Městské knihovny Písek do vzdělávacích aktivit seniorů
Charakteristika aktivity: Městská  knihovna  Písek  realizuje  Virtuální  univerzitu  třetího  věku,

určenou  pro  seniory.  Dále  jsou  v rámci  programové  nabídky
celoročně  realizovány  přednášky,  kurzy  pro  širokou  veřejnost.
Především  pro  seniory  ohrožené  sociálním  vyloučením  v důsledku
digitální  propasti  jsou realizovány kurzy pro zvyšování kompetencí
v digitální  gramotnosti  a  bezpečné  orientace  v on-line  prostředí
a  sociálních  sítí.  Dále  jsou  v knihovně  pravidelně  nabízeny
poradenské  služby  Poradny  pro  uživatele  dotykových  zřízení.  Pro
uživatele  se  specifickými  potřebami  jsou  v knihovně  k dispozici
kompenzační pomůcky a technologie (čtecí  lupy, indukční smyčka,
upravená PC ovládací zařízení – klávesnice, myš).

Doba trvání: Trvale
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městská knihovna Písek
Výstupy Aktivizace a zvýšení informovanosti seniorů, zapojení seniorů do 

systému celoživotního vzdělávání.

7. 6 OPATŘENÍ: PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Cílem tohoto opatření je podpora pečujících osob a neformální péče. 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.
AKTIVITY: 
7. 6. 1 Podpora pečujících osob na území OPR Písek
7. 6. 2 Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie
7. 6. 3 Podpora a udržení stávající doprovodné služby – Podpora pečující osob na Písecku

7. 6. 1 Podpora pečujících osob na území ORP Písek
Charakteristika aktivity: Cílem  aktivity  je  zmírnění  sociální  propasti  pro  cílovou

skupinu pečujících osob,  které jsou znevýhodněni na trhu
práce.  Poskytování  neformální  péče  sebou přináší  mnoho
doprovodných  problémů,  které  se  v průběhu
dlouhodobého pečování o osobu blízkou stává významnou
zátěží.  Cílem  je  podporovat  neformální  pečovatele
prostřednictvím  aktivit  a  projektů  zaměřených  na  sdílení
péče  mezi  formálními  poskytovateli,  neformálními
pečovateli,  edukační  činnosti  a  vzdělávání  neformálních
pečovatelů,  udržení  jejich  kompetencí  v oblasti
pracovněprávní,  udržení  vazby  na  trh  práci  s možností
návratu  na  trh  práce  po  ukončení  péče,  zvyšování
informovanosti  z oblasti  sociální  práce,  kompenzačních
pomůcek,  inovativních  přístupů  v sociální  práci  či  vznik
a udržení práce podpůrných skupin. Aktivita bude reagovat
na aktuální potřeby neformálních pečovatelů.

Doba trvání: 2019 / Trvale
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Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 0 0 0
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Celkem v Kč 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Odpovídá/spolupráce: SOS  Šumavsko,  z.  ú.,  poskytovatelé  sociálních  služeb,

NNO
Výstupy: Předpokládaný  počet  podpořených  pečujících  osob  se

pohybuje okolo 100 osob, nepřímý dopad toto opatření
má na celé rodiny i samotné závislé osoby na péči svých
blízkých.

7. 6. 2 Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie
Charakteristika aktivity: Domácí hospic Athelas služby poskytuje zejména v Písku

a v  okolních obcích do 30  km.  Zajišťuje  kvalifikovanou
pomoc  nemocným  s  pokročilým  onkologickým
onemocněním a umírajícím v terminálním stádiu nemoci.
Za  nejdůležitější  považujeme  lepší  zvládání  bolesti,
dalších průvodních jevů terminálních stádií onemocnění
a  prožití  posledních  dnů  lidského  života  v  domácím
prostředí se svými blízkými. Otevírá prostor pro důstojné
doprovázení  člověka  na  jeho  poslední  životní  cestě.
Hospicová  péče  se  snaží  o  zmírnění  tělesného
i  duševního strádání,  zachování  pacientovy  důstojnosti
a poskytnutí podpory celé rodině nejen v období umírání
nemocného, ale i po jeho úmrtí

Jedná se o terénní službu.

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 30.000 30.000 30.000
Obec/obce 0 0 0
Příjmy od uživatelů 450.000 450.000 450.000
Ostatní 3.120.000 3.120 000 3.120.000
Celkem v Kč 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Domácí hospic Athelas
Výstupy: Zajištění  kvalifikované  pomoci  nemocným  s pokročilým

onkologickým onemocněním a umírajícím v terminálním
stádiu nemoci.

7. 6. 3 Podpora a udržení stávající doprovodné služby – Podpora pečující osob na Písecku 
Charakteristika aktivity: Služba  není  sociální  službou  dle  zákona  108/2006  Sb.,

o sociálních službách. 
Cílová  skupina:  neformálně  pečující  –  osoby/rodiny,  které
v domácím prostředí pečují o osobu blízkou (osobu starší 18
let)  nebo  tuto  péči  zvažují  a  potřebují  se  v této  oblasti
zorientovat, zvážit své schopnosti, možnosti a informovat se
na zdroje pomoci mimo rodinu. 
Podpora pečujících je zaměřena na seznámení neformálně
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pečujících  s výhodami  a  riziky  laické  domácí  péče,
možnostmi  sdílené  péče,  možnostmi  aktivizace  osoby,
o  kterou  je  pečováno,  s  duševní  hygienou  a  prevencí
syndromu  vyhoření,  s manipulací  s ležící  nebo  hůře  se
pohybující  osobou,  možnostmi  dostupných  sociálních
a zdravotních služeb v daném regionu, sociálními dávkami
apod.).

Doba trvání: Trvale
Finanční přehled v Kč 2020 2021 2022
MPSV 0 0 0
Jihočeský kraj 400.000 420.000 450.000
Obec/obce 50.000 50.000 50.000
Příjmy od uživatelů 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Celkem v Kč 450.000 470.000 500.000
Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek
Výstupy: Zajištění  podpory  neformálně  pečujících  osob  v ORP

Písek v rozsahu 0,60 úvazku pracovníka přímé péče.
Zajištění  podpory  pro  50  neformálně  pečujících  osob
/ rodin.

Dokument schválen usnesením Zastupitelstva Města Písek ze dne 5. prosince 2019.
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