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VÝROČNÍ ZPRÁVA SOS ŠUMAVSKO, Z.Ú.

SOS Šumavsko, z. ú.

VZNIK A POSLÁNÍ
Ústav Šumavsko vznikl v počátkem roku 2017 zapsáním do Rejstříku ústavů. Hlavním iniciátorem vzniku a zároveň i zakladatelem
je MAS Šumavsko, z.s.. Ústav vznikl za účelem rozvoje podpory sociální oblasti na místní i regionální úrovni. Svou činností budeme
podporovat spolupráci mezi občanskými iniciativami, neziskovými organizacemi, veřejnou správou a samosprávou i
podnikatelský sektorem.

O NÁS
SOS Šumavsko, z.ú.
Zapsaný pod spisovou značkou U 94 u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ 05660599
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
www.sossumavsko.cz
číslo účtu: 278195017/0300
datová schránka: uw9af4n
Orgány ústavu jsou ředitel a správní rada.
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Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech,
které nespadají do pravomoci správní rady, jednání jménem ústavu je ředitel oprávněn činit samostatně.
Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelů, pro nějž byl založen, řádné vedení jeho
účetnictví, plnění všech zákonných povinností s jeho činností spojených, minimálně jednou za tři měsíce informovat o
stavu činnosti ústavu správní radu. Za splnění těchto povinností je ředitel odpovědný správní radě.
Ředitel nemůže být členem správní rady, má však právo účastnit se jejich jednání a prezentovat na nich svá
stanoviska.
Funkční období ředitele je dva roky
Správní rada ředitele odvolá, pokud nezajistil řádné plnění povinností uvedených v odstavci b), a to přesto, že byl
jejím prostřednictvím k nápravě tohoto stavu vyzván nebo pokud i přes řádné plnění jeho povinností jedná
způsobem, který ústav na venek poškozuje
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Správní rada je orgán, který dbá na zachování účelu, pro nějž byl ústav založen a na řádné hospodaření s jeho majetkem.
Správní rada schvaluje: rozpočet ústavu, řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu.
Správní rada rozhoduje o zrušení ústavu, vydání statutu o jeho změnách, jmenovaní a odvolání ředitele a stanovení jeho mzdy, rozdělení
hospodářského výsledku, odměňování členů, správní rady, o provozu hospodářské nebo jiné vedlejší činnosti ústavu, změně sídla
ústavu. K rozhodnutí o zrušení ústavu je potřeba souhlasu zakladatele.
Předchozí souhlas správní rady je vyžadován pouze k právnímu jednání, jímž ústav:
nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
vlastní nemovitou věc zatěžuje
nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové
zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.
Vydání souhlasu či nesouhlasu sjednáním dle předešlého odstavce je správní rada povinná učinit nejpozději do 7 dní, kdy je k tomuto
vyzvána ředitelem.
Správní rada se usnáší prostou většinou.
Správní rada se schází dle potřeby, ke svolání dává podnět předseda správní rady nebo ředitel, případně nadpoloviční většina členů.
Z každého zasedání správní rady je pořízen zápis, který podepíší zapisovatel a předseda, zápis je zaslán řediteli a zakladateli.
V čele správní rady stojí předseda, kterého si členové volí ze svého středu. Předseda svolává předsedání správní rady, řídí jeho průběh
a stará se o komunikaci mezi správní radou, ostatními orgány ústavu a zakladatelem.
Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel ústavu, funkční období člena správní rady je dva roky, člen správní rady může být
jmenován opakovaně.
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Orgány ústavu
Mgr. Věra Šicnerová DiS.
• předsedkyně správní rady

Markéta Friedbergerová
• členka správní rady

Ing. Karel Matějka
• člen správní rady

Ing. Bohumil Petrášek
• ředitel
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CÍLE
✓ podpora sociální soudržnosti ve městech i na venkově, podpora a ochrana znevýhodněných skupin obyvatel
✓ vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblastech souvisejících občanských kompetencí
✓ vyšší odbornost při získávání a zpracování informací o sociálních službách
✓ snazší lokální dostupnost, místně příslušná kompetentnost a dokonalá znalost lokální struktury sociálních služeb,
mapování jejich zdrojů a potřeb

NAŠE ČINNOST V ROCE 2018

Akční plánování rozvoje sociálních služeb
Úspěšně jsme odstartovali akční plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice, ORP Prachatice, ORP Vimperk a ORP Písek, a
to v rámci veřejné zakázky projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“, jehož realizátorem je Jihočeský kraj.

4

Předmětem akčního plánování sociálních služeb je udržení organizační struktury procesu plánování na daném území správního
obvodu jednotlivých ORP, komunikace a spolupráce mezi obcemi v oblasti sociálních služeb, zpřístupnění důležitých informací
z oblasti sociálních služeb uživatelům, poskytovatelům, zadavatelům sociálních služeb a široké veřejnosti. Výstupem je
monitorování stávajícího plánování sociálních služeb a následně pak tvorba jednotlivých akčních plánů rozvoje sociálních
služeb.
V průběhu roku 2018 probíhala setkání řídících týmů, pracovních skupin, vzdělávací akce i exkurze.
Témata vzdělávacích akcí i exkurze reflektovala potřeby účastníků podílejících se na procesu plánování sociálních služeb. Své
znalosti si tak mohli rozšířit v problematice GDPR pro praxi v sociálních službách a neziskovém sektoru, etiky v sociální práci,
facilitace pro sociální pracovníky a vedení malé skupiny.
Prachatičtí se v rámci zakázky podívali v květnu za příklady dobré praxe do
Českého Krumlova a zaměřili se na rodiny s dětmi. Proto navštívili sousední
Centrum pro pomoc mládeži a dětem, Český Krumlov – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Bouda, ICOS - Rodinné centrum Krumlík,
komunitní centrum, ale i Domy s pečovatelskou službou. Mezi účastníky
akce proběhla diskuse a výměna zkušeností v rámci poskytování sociálních
služeb a služeb doprovodných rodinám s dětmi. V Prachaticích byl dokonce
natočen videospot Sociální služby na Prachaticku.
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Do Českého Krumlova se vydali i písečtí. Na začátku exkurze ve Větřní
navštívili prostory klubovny pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě,
návštěva ošacovacího střediska červeného kříže a následovala prohlídka
sociálně vyloučených lokalit města. Po společném obědě exkurze
pokračovala do nedalekého Českého Krumlova, navštívili centrum pro
pomoc mládeži a dětem – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda
(prezentace služeb a prohlídka zařízení). Poslední zastávkou byla návštěva
ICOS Český Krumlov, o.p.s. a prohlídka rodinného centra Krumlík.
Akční plánování bylo za všechna čtyři ORP ke konci roku úspěšně dokončeno
a vyúčtováno směrem poskytovateli dotace.

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb
SOS Šumavsko též zareagovalo na výzvu č. 03_16_063/Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni, která
byla vyhlášena Operačním programem zaměstnanost.
4 podané žádosti úspěšně prošly věcným hodnocením, byly podpořeny a my jsme úspěšně odstartovali jejich realizaci.
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Název projektu

Registrační číslo

Realizace

Výše podpory

Komunitní plánování rozvoje
sociálních služeb pro ORP Písek

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529 1. 3. 2018 - 29. 2. 2020

1 793 475,00

Komunitní plánování sociálních
služeb pro ORP Prachatice

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006580 1. 12. 2017 - 30. 11. 2019

1 831 475,00

Komunitní plánování sociálních
služeb pro ORP Strakonice

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526 1. 2. 2018 - 31. 1. 2020

1 796 225,00

Komunitní plánování sociálních
služeb pro ORP Vimperk

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006525 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019

1 798 225,00

Hlavním tématem těchto projektů je střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území jednotlivých SO ORP s cílem
zajištění dostupnosti sociálních služeb. Dalším cílem je podpořit zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb a
veřejnost, nastavit fungující síť sociálních služeb s důrazem na transparentnost a přehlednost informačních kanálů, zvýšit
kvalitu poskytovaných sociálních a doprovodných služeb a efektivně udržet fungující síť těchto zainteresovaných subjektů v
sociální oblasti. V roce 2018 byl v rámci všech čtyřech projektů vytvořen pro daná území Akční plán rozvoje sociálních služeb
na rok 2018. Též se podařilo v rámci aktivity Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji uspořádat jednání zástupců neformální
„krajské koalice“, která vznikla v roce 2016 a je složena ze zástupců plánování sociálních služeb ze 13 ORP kraje. Společné
setkání proběhlo 17. 10. 2018 v kanceláři SOS Šumavsko v Malenicích.
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Klíčové aktivity:
1. Zajištění a koordinace procesu plánování
2. Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a akčního plánu
3. Vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb a Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb
4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování
5. Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a
kraji

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Vimperk
• Jednání řídícího týmu - na území ORP Vimperk byl zachován řídící tým z předchozích let komunitního plánování. Řídící
tým má na starosti fungování procesu tvorby AP/SPRSS na území SO ORP Vimperk. V roce 2018 se řídící tým sešel celkem
4x. Na konci roku byl schválen řídícím týmem Akční plán na rok 2019 pro SO ORP Vimperk.
• Pracovní skupiny:
Senioři a osoby se zdravotním postižením – vedoucí pracovní skupiny Bc. Iva Doulová, BH-Nemocnice Vimperk, a.s.
Osoby v krizi – vedoucí pracovní skupiny Bc. Romana Stříbrná, Fokus – Písek, z.ú.
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Rodiny s dětmi – vedoucí pracovní skupiny Mgr. Dagmar Rückerová, ZŠ TGM Vimperk
Národnostní a etnické menšiny – vedoucí pracovní skupiny Mgr. Markéta Skálová, Diecézní charita České Budějovice
• První veřejné projednání Komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Vimperk se konalo 20. března 2018.
Veřejného projednání se zúčastnili zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb na Vimpersku, cílem tohoto
setkání bylo představení projektu komunitního plánování sociálních služeb
• Konference „O sociálních službách“ - 30.října 2018 proběhla v
MěKS Vimperk konference „O sociálních službách“. Na návrhy
členů pracovních skupin a řídících týmů v ORP Vimperk,
Strakonice, Prachatice a Písek byli pozváni Mgr. Monika
Hanzelyová (Jihočeský kraj, odbor sociálních věcí oddělení
projektů a plánování sociálních služeb) s přednáškou
„Komunitního plánování sociálních služeb“ PhDr. Mgr. Jeroným
Klimeš, Ph.D. (psycholog) promluvil na téma „Nemotivovaný
klienti“ Mgr. Václav Krása (předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením České republiky), přednáška s názvem
„Nenaplněné ambice zákona o sociálních službách“ a doc. Ing.
Lucie Kozlová, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta – docent), která
hovořila na téma „ Rozvoj sociálních služeb s akcentem na Jihočeský kraj“. Konference se zúčastnilo cca 120 osob. Po
skončení konference byl účastníky vyplněn dotazník, který ohodnotil konferenci velice kladně a jako přínosnou.
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• Kulatý stůl - Transformace psychiatrické péče – říjen 2018, přednášející Mgr. Eva Brožová. Kulatý stůl probíhal na téma
deinstitucionalizace. Deinstitucionalizace sociálních služeb je proces, který se snaží o přechod od institucionální
(ústavní) péče o nesoběstačné osoby (ať už z důvodu mentálního či kombinovaného postižení nebo kvůli důsledkům
stáří) k péči, která umožní setrvání v přirozeném prostředí klienta.
Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice
• Jednání řídícího týmu proběhla v roce 2018 celkem 5x. Jeho členové na začátku své činnosti zaktualizovali základní
dokumenty procesu komunitního plánování (Statut a Jednací řád), společně připravili podklady pro analytické šetření
v území (dotazníky) a řídili činnost pracovních skupin. Ke konci roku byl připraven Akční plán rozvoje sociálních služeb
2019 ke schválení řídícím týmem a následně pak k předložení samosprávám ke schválení/vzetí na vědomí.
• Pracovní skupiny byly zachovány z uplynulého procesu a jsou následující:
Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením – vedoucí pracovní skupiny Bc. Helena Turková, Oblastní charita
Strakonice
Podpora osob v krizi – vedoucí pracovní skupiny Bc. Romana Stříbrná, Fokus – Písek, z.ú.
Podpora rodin, dětí a mládeže – vedoucí pracovní skupiny Bc. Zuzana Rysová, PREVENT99, z.ú.
Podpora osob ohrožených závislostmi – vedoucí pracovní skupiny Michal Němec, PREVENT99, z.ú.
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• Veřejné projednání proběhlo 5. května 2018 na MÚ Strakonice. Setkání se zúčastnili zadavatelé, poskytovatelé a
uživatelé sociálních služeb na Strakonicku, cílem tohoto setkání bylo představení nově nastartovaného projektu
komunitního plánování sociálních služeb, který na Strakonicku probíhá od února letošního roku.
Úvodního slova se ujal místostarosta Josef Štrébl, který přítomným poskytovatelům poděkoval za jejich aktivitu v rámci
poskytování sociálních služeb. Jednání vedla manažerka výstupů klíčových aktivit Hana Lukešová, která představila
plánování sociálních služeb na Strakonicku, které je zde realizováno od roku 2011, kdy byl vytvořen historicky první
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb. Možnosti představit svou činnost využili někteří z poskytovatelů sociálních i
doprovodných služeb (Spolek Labyrinth – Občanská poradna,
Infocentrum pro seniory, PREVENT99, z.ú. SAZ pro rodiny
s dětmi, Oblastní charita Strakonice a Rada seniorů města
Strakonice.
Účastníci veřejného projednání byli pozváni k účasti do
pracovních skupin
• Kulatý stůl „I my můžeme žít v komunitě!!!“ – 9. 10. 2018
• Kulatý stůl „Aktuální témata v adiktologii“ – 29. 11. 2018
Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice
• Řídící výbor – v průběhu projektu udržena činnost řídícího výboru komunitního plánování ve složení:
- zástupce partnera: Martin Malý, Hana Rabenhauptová, Město Prachatice
- zástupce zadavatele: Jaroslava Hauptmanová
- zástupce poskytovatele sociálních služeb, vedoucí pracovních skupin: Andrea Tajanovská, Petr Šmíd, Zdeněk Krejsa,
Hana Vlasáková
- zástupce uživatele: Marie Mrázová
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- zástupce realizátora projektu – p. Bohumil Petrášek, ředitel SOS Šumavsko
Jednání řídícího výboru proběhla ve dnech 13. 1. 2018, 16. 3. 2018, 13. 6. 2018, 20. 11. 2018.
• Pracovní skupiny – v průběhu projektu udržena činnost pracovních
skupin komunitního plánování:
Pracovní skupina Senioři – vedoucí pracovní skupiny – Andrea
Tajanovská, pracovní skupina se sešla na jednání dne 7. 9. 2018
Pracovní skupina Rodiny s dětmi – vedoucí pracovní skupiny – Petr
Šmíd, pracovní skupina se sešla na jednání dne
7. 9. 2018
Pracovní skupina Osoby v krizi – vedoucí pracovní skupiny – Petr
Krejsa, pracovní skupina se sešla na jednání dne
6. 9. 2018
Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením – vedoucí
pracovní skupiny – Hana Vlasáková, pracovní skupina se sešla na jednání dne 7. 9. 2018
Předmětem jednání pracovních skupin bylo vyhodnocení plnění Akčního plánu 2018 a příprava Akčního plánu na rok
2019.
• Veřejné projednání – dne 28. 2. 2018 v prostorách Městského úřadu Prachatice proběhlo první veřejné projednání,
cílem setkání bylo představení nově nastartovaného projektu komunitního plánování sociálních služeb, představení
sociálních služeb, zhodnocení aktuální situace. Účastníci setkání diskutovali nad silnými a slabými stránkami sociálních
služeb na Prachaticku. Účastníci byli pozváni do pracovních skupin komunitního plánování.
• Kulaté stoly
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V roce 2018 proběhla dvě jednání u kulatých stolů na témata:
„Kyberkriminalita, kyberšikana“ - 11. 4. 2018, Městský úřad Prachatice
Cílem setkání bylo nastavit aktivity plánu na rok 2019 v rámci podpory rodin s dětmi, osob v krizi, dále probrat podporu
i finanční ze zdrojů na prevenci kyberkriminality a kyberšikany ze strany policie, škol, samosprávy, MAS, neziskového
sektoru.
„Cizinci, migranti a my“ - 17. 5. 2019, KreBul, o.p.s., Prachatice
Účastníci jednání u kulatého stolu byli seznámeni se základními informacemi o problematice uprchlictví v ČR.
Účastníci jednání u kulatého stolu byli seznámeni s činnostmi Organizace na pomoc uprchlíkům a činnostmi Centra na
podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, vyměnili si vzájemně informace, zkušenosti a kontakty pro případ další
spolupráce.
Tématem „cizinci, uprchlíci“ se dále bude zabývat pracovní skupina Osoby v krizi pod vedením vedoucího pracovní
skupiny Zdeňka Krejsy, pracovní skupina zformuluje pro Akční plán 2019 a následně Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb pro ORP Prachatice potřebné aktivity.

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Písek
• Řídící tým v rámci plánování rozvoje sociálních služeb se řídící tým sešel již pětkrát. Součástí jednání bylo proškolení
účastníků o významu, principech a cílech kom. plánu. Na začátku realizace byl schválen statut a jednací řád a byla
aktualizována metodika pro plánování na území ORP Písek. V listopadu byl schválen finální dokument Akčního plánu na
rok 2019.
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• Pracovní skupiny - Řídící tým odsouhlasil zachování 4 pracovních skupin, přičemž skupina Osoby v krizi se přejmenovala
na základě střednědobého plánování rozvoje pro Jihočeský kraj na "Osoby v nepříznivé sociální situaci". Pracovní skupiny
byly zformovány a proběhlo první jednání v měsíci září, kde byl projednám Akční plán na rok 2019 a monitoring Akčního
plánu na rok 2018.
Pracovní skupina senioři – vedoucí pracovní skupiny - Ing. Petr Hladík - od 1. 3. 2018 do 1. 11. 2018 změna od 1. 11.
2018 Ing. Marie Bácová
Pracovní skupina Rodiny s dětmi – vedoucí pracovní skupiny Bc. Klára Šafaříková
Pracovní skupina osoby v nepříznivé sociální situaci – vedoucí pracovní skupiny Bc. Lenka Pekárková
Pracovní skupina zdravotně postižení – vedoucí pracovní skupiny Bc. Eva Vodičková
• Veřejné projednání - Proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek byl představen na veřejném
setkání,
které
proběhlo
13.
června
2018
v
prostorách
písecké
Sladovny.
Zástupci poskytovatelů sociálních služeb měli možnost představit svoji činnost na území Písecka. Příjemných zpestřením
akce bylo taneční vystoupení děvčat z Naděje. Poděkování za dosavadní činnost a dobrou práci vyjádřila starostka města
Písek paní Mgr. Eva Vanžurová, která je členkou řídícího týmu projektu.
• Kulatý stůl - „Síťování sociálních služeb na ORP Písek“ se uskutečnil dne 8. června 2018 (k účasti byli přizváni pracovníci
Krajského úřadu Jihočeského kraje, ale účast bohužel odmítli. Informace na toto téma podali zaměstnanci Odboru
sociálních věcí Městského úřadu Písek.
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• Kulatý stůl - „Opatrovnictví“ „Dobrovolnictví“ se uskutečnil dne
7. prosince 2018 v prostorách Denního centra a noclehárny
v Písku. Akce se zúčastnili především zástupci poskytovatelů
sociálních služeb v Písku a zástupci odboru sociálních věcí
Města Písek. O novinkách v opatrovnictví podal zajímavé
informace pan soudce Mgr. Ondřej Mörtl z Okresního soudu
v Písku. Přítomní se mohli dotazovat na konkrétní případy a jak
v nich postupovat. Informace také podali zástupci Úřadu práce
a nemocnice Písek. O dobrovolnictví pohovořila zástupkyně
Dobrovolnického centra BONUM paní Markéta Chládková, Dis.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Ing. Bohumil Petrášek, ředitel / 722 174 866 / petrasek@sossumavsko.cz /

Hana Lukešová / 730 870 046 / lukesova@sossumavsko.cz /
Mgr. Iveta Frková /730 870 044 / frkova@sossumavsko.cz /
Lucie Pechoušková / 730 870 045 / pechouskova@sossumavsko.cz /
Bc. Markéta Kovářová / 730 870 048 / kovarova@sossumavsko.cz /
Jana Dolanská / 730 870 047 / dolanska@sossumavsko.cz /
Petra Hovorková / 735 122 590 / hovorkova@sossumavsko.cz
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FINANČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
PŘÍJMY: 3.696.666,92 Kč
VÝDAJE: 3.295.217,97 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 401.448,95 Kč

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Příloha k účetní závěrce SOS Šumavsko z.ú. rok 2018

Tato výroční zpráva byla schválena správní radou SOS Šumavsko, z. ú. 14. 5. 2019.

