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Alzheimercentrum Prácheň z.ú. 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

ano* ano**  

 

*  

plánem poskytovatele je zachovat stávající rozsah služeb i cílové skupiny, kterou jsou osoby se 

zdravotním postižením, senioři s chronickými onemocněními a osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

** 

- plánem poskytovatele je investovat do modernizace technického vybavení, také uzpůsobit 

prostory cílové skupině převážně imobilních klientů a zajišťovat tak kvalitní službu 

v moderních a funkčních prostorech 

- úprava prostor pro vhodnou manipulaci s imobilními osobami 

- investice na dovybavení zdravotnickými přístroji pro zajištění komplexní ošetřovatelské péče 

 

Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení:  

Alzheimercentrum Prácheň z.ú. je významným poskytovatelem v rámci ORP Písek, který saturuje 

potřeby území na pokrytí pobytových sociálních lůžek určených pro cílovou skupinu osob se 

zdravotním postižením, osob s Alzheimerovým onemocněním či jiným typem demence a osob 

s kombinovaným postižením. Poskytovatel, ačkoliv má ve své péči většinu osob starších 65 let, 

poskytuje náročnou ošetřovatelskou péči seniorům, jejichž umístění není vhodné vzhledem k jejich 

zdravotnímu stavu v klasických domovech pro seniory. 

Kapacita služby je vzhledem k velikosti objektu v současné době optimálně nastavena. Vzhledem 

k umístění v klidné části města je dosah ostatních služeb také optimální a dostupné je i vyžití 

v přírodě. 

Poskytovatel je oproti příspěvkovým organizacím kraje omezeně finančně podporován z důvodu 

nevyhovění žádosti o zařazení celkové kapacity do sítě služeb kraje. 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Arkáda Písek 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění služby terénního 

programu 

Zajištění služby kontaktního 

centra 

Zajištění služby krizové pomoci 

Zajištění služby následné péče 

Podpora rozvoje terénního 

programu 

Zkvalitnění služby terénního 

programu 

 

Zajištění služby terénního 

programu 

Zajištění služby kontaktního 

centra 

Zajištění služby krizové pomoci 

Zajištění služby následné péče 

Podpora rozvoje terénního 

programu 

Zkvalitnění služby terénního 

programu 

 

Zajištění služby terénního 

programu 

Zajištění služby kontaktního 

centra 

Zajištění služby krizové pomoci 

Zajištění služby následné péče 

Podpora rozvoje terénního 

programu 

Zkvalitnění služby terénního 

programu 

 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Krteček v Písku 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

dle objemu získaných finančních 

prostředků  

dle objemu získaných finančních 

prostředků  

dle objemu získaných 

finančních prostředků  

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Diakonie ČCE - středisko Blanka 

  

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

1. Zvýšení kapacity domova pro 

seniory, postupně od roku 2021 

– 2025 o cca 55 lůžek 

2. Rozšíření poskytování terénní 

služby do dalších obcí  ORP 

Písek 

1. Zvýšení kapacity domova pro 

seniory, postupně od roku 2021 

– 2025 o cca 55 lůžek 

2. Rozšíření poskytování terénní 

služby do dalších obcí  ORP 

Písek 

1. Zvýšení kapacity domova pro 

seniory, postupně od roku 2021 

– 2025 o cca 55 lůžek 

2. Rozšíření poskytování terénní 

služby do dalších obcí  ORP 

Písek 

 

 

Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: 

- Nedostatečná kapacita domova se zvláštním režimem (potřeba bude stoupat i u mladších 

věkových kategorií) 

- Nedostatečná kapacita domova pro seniory, vzhledem k prodlužování délky života  

- Chybí odlehčovací služby (legislativní předpisy brání provozování této služby) 

- Chybí hospicová péče  

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Domácí hospic Athelas – středisko DM CČSH 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění stávající kapacity 

terénního programu 

odlehčovací služby 

Zajištění služby odborného 

sociálního poradenství 

Zajištění stávající kapacity 

terénního programu 

odlehčovací služby 

Zajištění služby odborného 

sociálního poradenství 

Zajištění stávající kapacity 

terénního programu 

odlehčovací služby 

Zajištění služby odborného 

sociálního poradenství 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Domicil aktivních seniorů o.p.s 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

- - - 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb – neposkytnuta data. 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, pracoviště DUHA Písek 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění služby denního a 

týdenního stacionáře, 

chráněného bydlení 

 

Zajištění služby denního a 

týdenního stacionáře, 

chráněného bydlení 

 

Zajištění služby denního a 

týdenního stacionáře, 

chráněného bydlení 

 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Domov pro seniory Světlo 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zavádění nových konceptů péče 

o klienty 

Zkvalitňování prostředí 

pobytové služby 

Zavádění nových konceptů péče 

o klienty 

Zkvalitňování prostředí 

pobytové služby 

Zavádění nových konceptů péče 

o klienty 

Zkvalitňování prostředí 

pobytové služby 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Fokus-Písek, z.ú. 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění služby sociální 

rehabilitace 

Zajištění služby sociálně 

terapeutické dílny pro osoby s 

duševním onemocněním 

Rozvoj služby chráněného 

bydlení pro osoby s duševním 

onemocněním 

Rozvoj služby sociální 
rehabilitace pro lidi s duševním 

onemocněním 

Zajištění služby sociální 

rehabilitace 

Zajištění služby sociálně 

terapeutické dílny pro osoby s 

duševním onemocněním 

Rozvoj služby chráněného 

bydlení pro osoby s duševním 

onemocněním 

Rozvoj služby sociální 
rehabilitace pro lidi s duševním 

onemocněním 

Zajištění služby sociální 

rehabilitace 

Zajištění služby sociálně 

terapeutické dílny pro osoby s 

duševním onemocněním 

Rozvoj služby chráněného 

bydlení pro osoby s duševním 

onemocněním 

Rozvoj služby sociální 
rehabilitace pro lidi s duševním 

onemocněním 

  

Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení  

sociálně terapeutické dílny odpovídá poptávce 

sociální rehabilitace - ambulantní forma zvýšení kapacity na 10 klientů denně 

sociální rehabilitace - terénní forma 

- navýšení o 2 sociální pracovníky pro klienty 

z města Písek + 2-3 pracovníky pro oblast ORP 

Písek + 2-3 auta  

- tzn. navýšení kapacity na cca 15-20 klientů denně 

chybí chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním 

  

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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HORIZONT, z.ú.  

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zkvalitňování poskytované 

služby, zapojení 

uživatelů na chráněných 

pracovních místech 

V případě potřeby rozšíření 

kapacity. 

V případě potřeby rozšíření 

kapacity. 

 

 

Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: 

- Dostupnost i rozsah nabízených služeb jsou zatím dostačující. 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění služby odborného 

sociálního poradenství 

Zajištění služby odborného 
sociálního poradenství 

Zajištění služby odborného 
sociálního poradenství 

 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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MESADA, z.s. Písek 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění služby osobní asistence 
Zajištění služby sociální 

rehabilitace 

Zajištění stávající kapacity 

osobní asistence 

Navýšení kapacity služby OA 

z 1,4 úvazku, které máme 

v současném Pověření (na rok 

2019) na 3,4 (které jsme měli 

v Pověření v letech 2016 – 

2018) 

Navýšení kapacity služby SR z 20 

hodin týdně na 40 hodin a 

navýšení úvazku na 2,0 oproti 

1,25, které máme ve stávajícím 

Pověření (na rok 2019) 

Zajištění služby osobní asistence 
Zajištění služby sociální 

rehabilitace 
 

Zajištění stávající kapacity 
osobní asistence 

 
Ponechat stav stejný jako v roce 

2020 

Zajištění služby osobní asistence 
Zajištění služby sociální 

rehabilitace 

Zajištění stávající kapacity 
osobní asistence 

Navýšení úvazku v SR na 4,0 na 
40 hodin týdně 

Navýšení kapacity OA na 4,5 
úvazku 

 

 

Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: 

- Rozsah služby je dostačující. 

- Rozvoji brání nejistá budoucnost: existence "z roku na rok".  

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření, Registr poskytovatelů sociálních služeb. 
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Město Protivín – Pečovatelská služba 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Kapacita a průběh poskytování 

soc. služeb je postačující 

Dle zájmu o poskytování soc. 
služeb možná navýšení kapacity 

Dle zájmu o poskytování soc. 
služeb možná navýšení kapacity 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Nemocnice Písek, a.s. 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění stávající kapacity 
lůžkové péče 

Zajištění služby "sociálních 

lůžek" 

Zajištění stávající kapacity 
lůžkové péče 

 
Zajištění služby "sociálních 

lůžek" 

Zajištění stávající kapacity 
lůžkové péče 

 
Zajištění služby "sociálních 

lůžek" 

 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 

 

Poskytovatel není uveden v Registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV ČR. 
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NADĚJE Písek 

  

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

NZDM – rozšíření sociální služby 

v terénní a ambulantní formě 

pro děti a mládež na sídliště 

Portyč (nové prostory včetně 

sportovního zázemí a vybavení). 

Od července 2019 plán zahájení 

realizace projektu Vzdělání pro 

všechny výhodou (3V). Jedná se 

o projekt, který by měl podpořit 

děti a žáky z vyloučených lokalit 

ve městě Písku v oblasti 

vzdělávání v neformálních 

předškolních centrech, 

doučováním dětí, spoluprací 

s rodiči, pedagogy a ostatními 

institucemi na území města 

Písku. 

Rozšíření Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi na 

území města Písku, lokalita 

Portyč, ve spolupráci s OSPOD 

Písek. Pomoc a podpora 

rodinám s dětmi, které se 

nacházejí v obtížné životní 

situaci. 

Rozšíření prostor pro distribuci 

Potravinové pomoci ve 

spolupráci s Potravinovou 

bankou Jihočeského kraje. 

Zřízení sociálního bydlení 

(bytový fond) pro rodiny 

s dětmi s intenzivní podporou 

sociální služby v oblasti bytové 

odpovědnosti, problematiky 

zadlužení. 

 

 

 

 * rozšíření sociálně aktivizační služby o fakultativní službu ubytování, NZDM - rozšíření do vyloučené 

lokality Svatoplukova 

** vybudování pobočky NZDM, nákup zařízení klubovny a kanceláře  

 

Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: 

mailto:hovorkova@sossumavsko.cz


 
 
 

 

18 
Projekt: Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529 
Realizátor: SOS Šumavsko, z. ú. 

Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 
IČ 05660599 

Kontakt: kovarova@sossumavsko.cz, +420 730 870 048 

 

Rozšíření NZDM na území sídliště Portyč, minimálně terénní forma. 

Zřízení sociálního bydlení s podporou terénního sociálního pracovníka 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Oblastní charita Písek 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020 2021 2022 

Terénní pečovatelská služba 

• Zajištění stávající kapacity 
v rozsahu 8,90 úvazku 

• Navýšení kapacity o 2,10 
úvazku pro město Písek 

• Zajištění dostupnosti 
služby v rozsahu 3,00 

úvazku pro severní část 
ORP města Písek (Mirovice, 

Čimelice, Mirotice) 

Terénní odlehčovací služba 

• Registrace odlehčovací 
služby pro město Písek 

v roce 2019* 

• Zajištění kapacity služby 
v rozsahu 2,25 úvazku 
pracovníků přímé péče 

Odborné sociální poradenství 

• Zajištění stávající kapacity 
v rozsahu úvazku 0,90 

• Navýšení kapacity o 0,40 
úvazku se zaměřením na 

dluhové poradenství 

• Navýšení kapacity o 0,50 
úvazku (práce s klienty 
s výkonem rozhodnutí 

v souvislosti s oddlužením) 

Středisko pomoci 

• Zajištění výdeje materiální 
pomoci osobám v nouzi 
v rozsahu 0,50 úvazku 

Edukace a podpora 

neformálně pečujících 

• Zajištění v rozsahu 0,30 
úvazku 

Dobrovolnické centrum 

Terénní pečovatelská služba 

• Zajištění kapacity v rozsahu 
15,00 úvazku pro město 
Písek a severní část ORP 

Písek 

• Navýšení kapacity o 1,00 
úvazku pro město Písek 

Terénní odlehčovací služba 

• Zajištění kapacity v rozsahu 
2,25 úvazku 

• Navýšení kapacity o 1,25 
úvazku 

Odborné sociální poradenství 

• Zajištění kapacity v rozsahu 
úvazku 1,80 úvazku 

• Navýšení kapacity o 0,20 
úvazku se zaměřením na 

dluhové poradenství 

• Navýšení kapacity o 0,50 
úvazku (práce s klienty s 
výkonem rozhodnutí v 

souvislosti s oddlužením) 
Terénní programy (§69)** 

• Registrace terénního 
programu 

Středisko pomoci 

• Zajištění výdeje materiální 
pomoci osobám v nouzi 
v rozsahu 0,50 úvazku 

Edukace a podpora 

neformálně pečujících 

• Zajištění v rozsahu 0,30 
úvazku 

Dobrovolnické centrum 

• Zajištění v rozsahu 0,50 
úvazku 

Půjčovna pomůcek 

Terénní pečovatelská služba 

• Zajištění kapacity v rozsahu 
16,00 úvazku pro město 
Písek a severní část ORP 

Písek 
Terénní odlehčovací služba 

• Zajištění kapacity služby 
v rozsahu 3,50 úvazku 
pracovníků přímé péče 

Odborné sociální poradenství 

• Zajištění kapacity v rozsahu 
úvazku 2,50 úvazku 

Terénní programy (§69) 

• Zajištění kapacity v rozsahu 
2,00 úvazku na sociálně 
vyloučených ubytovnách 

města Písek 

Středisko pomoci 

• Zajištění výdeje materiální 
pomoci osobám v nouzi 
v rozsahu 0,50 úvazku 

Edukace a podpora 

neformálně pečujících 

• Zajištění v rozsahu 0,30 
úvazku 

Dobrovolnické centrum 

• Zajištění v rozsahu 0,50 
úvazku 

Půjčovna pomůcek 

• Zajištění v rozsahu 0,15 

úvazku 
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• Zajištění v rozsahu 0,50 
úvazku 

Půjčovna pomůcek 

• Zajištění v rozsahu 0,15 
úvazku 

 

• Zajištění v rozsahu 0,15 

úvazku 

 

* Důvodem registrace a poskytování odlehčovací služby je zajištění této služby s ohledem na 

požadavky veřejnosti a s ohledem na poskytování domácí hospicové péče organizací. 

**Na soukromých ubytovnách ve městě Písek dochází ke kumulaci osob nacházejících se v sociálně 

nepříznivé životní situaci. Lokalizace těchto osob na jednom místě vede ke vzniku oblasti sociálně 

vyloučené. Kumulace těchto osob snižuje úroveň života v dané lokalitě ve vztahu k široké veřejnosti. 

Práci terénních pracovníků je zapotřebí přesunout přímo do ubytoven, zastavit prohlubování 

sociálního propadu osob zde se nacházejících a vymanit lokalitu z definice sociálního vyloučení. 

 

 

 

Optimální rozsah nabízených služeb bez ohledu na překážky a omezení: 

- Kapacita Charitní poradny je dostačující (s ohledem na další poskytovatele v Písku). Možná je 

optimalizace cílových skupin. 

- Kapacita pečovatelské služby je zatím dostačující, ale každým rokem počet uživatelů stoupá. 

Není problém kapacitu rozšířit dle potřeb uživatelů. Do budoucna by bylo vhodné rozšířit 

službu i mimo území města Písek. 

 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Městské středisko sociálních služeb 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění stávající kapacity 

Zajištění kapacity stávající 

služby aktivizační služby pro 

seniory 

Zajištění stávající kapacity 

osobní asistence 

Rozšíření stávající kapacity 

sociální služby 

Zkvalitnění pečovatelské služby 

Zkvalitnění sociálně aktivizační 

služby pro seniory a zdravotně 

postižené 

Zajištění stávající kapacity 

Zajištění kapacity stávající 

služby aktivizační služby pro 

seniory 

Zajištění stávající kapacity 

osobní asistence 

Rozšíření stávající kapacity 

sociální služby 

Zkvalitnění pečovatelské služby 

Zkvalitnění sociálně aktivizační 

služby pro seniory a zdravotně 

postižené 

Zajištění stávající kapacity 

Zajištění kapacity stávající 

služby aktivizační služby pro 

seniory 

Zajištění stávající kapacity 

osobní asistence 

Rozšíření stávající kapacity 

sociální služby 

Zkvalitnění pečovatelské služby 

Zkvalitnění sociálně aktivizační 

služby pro seniory a zdravotně 

postižené 

 

 

  

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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PORSL s.r.o. 

 

2020 – 2022 

Jako registrovaná sociální služba, která je od začátku činnosti, tj. od 08/2012 bez podpory státních 

dotací, máme z uvedeného důvodu jedinou prioritu a to 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. Dále každým rokem narůstají 

náklady na provoz sociální služby, výrazně rostou mzdové náklady a v neposlední řadě máme 

permanentně akutní nedostatek kvalifikované pracovní síly. 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Premium business s.r.o. domov se zvláštním režimem pomněnka Protivín 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Udržení stávající služby Udržení stávající služby Udržení stávající služby 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění stávající kapacity 

pečovatelské služby 

Zajištění stávající kapacity 

pečovatelské služby 

Zajištění stávající kapacity 

pečovatelské služby 

 

 

 

 Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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SANANIM z.ú. 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění služby terapeutické 

komunity Karlov 

Zajištění služby terapeutické 

komunity Karlov 

Zajištění služby terapeutické 

komunity Karlov 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

V domově pro seniory 

plánujeme přístavbu nové části 

– domova se zvláštním 

režimem, soc. službu 

poskytovanou formou 

domácností, s kapacitou 38 

lůžek. V tomto období chceme 

pořídit nové zvedáky, lékové 

stolky pro rozvoz medikamentů 

a obnovit výpočetní techniku 

v zařízení. Dále v domově 

plánujeme pořídit rehabilitační 

křeslo. 

Co se týče pečovatelské služby – 

chceme zvýšit počet klientů ve 

službě. 

V domově pro seniory 

plánujeme přístavbu nové části 

– domova se zvláštním 

režimem, soc. službu 

poskytovanou formou 

domácností, s kapacitou 38 

lůžek. V tomto období chceme 

pořídit nové zvedáky, lékové 

stolky pro rozvoz medikamentů 

a obnovit výpočetní techniku 

v zařízení. 

Co se týče pečovatelské služby – 

chceme zvýšit počet klientů ve 

službě. 

Stále zvyšovat kvalitu 

poskytovaných služeb. 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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Theia – krizové centrum o.p.s. 

 

Popis rozvojových záměrů 

2020  2021 2022 

Zajištění služby odborného 

sociálního poradenství 

Zajištění služby odborného 

sociálního poradenství 

Zajištění služby odborného 

sociálního poradenství 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb. 
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