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Úvod 

 

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 – 2016. Jeho 

cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na 

území ORP Písek. Proces implementace Komunitního plánu předpokládá průběžné zpracovávání 

jednoletých akčních plánů, které mohou reagovat na aktuální změny v poskytování sociálních služeb 

i změny ve financování těchto služeb, včetně doprovodných služeb. Pouze komplexně zpracovaná 

dokumentace může zajistit plynulé zajištění dostupnosti sociální sítě na řešeném území. 

 

Akční plán byl zpracován na základě aktuálních údajů získaných od poskytovatelů sociálních 

a  doprovodných služeb na celém území ORP Písek. Z hlediska časové dostupnosti byl plán zpracován 

na rok 2019 a stává se tak doplněním v současné době přijatého Komunitního plánu rozvoje sociálních 

služeb ORP Písek a Akčních plánů na roky 2017 a 2018. Na základě rozhodnutí řídícího týmu je součástí 

Akčního plánu na rok 2019 „STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTA PÍSEK PRO OBDOBÍ 

2019 – 2021“. 

 
Zpracovatelé Akčního plánu chtějí touto formou poděkovat všem, kteří se na procesu komunitního 

plánování na území ORP Písek zapojili, jak při samotné tvorbě Komunitního plánu, tak i při jeho 

aktualizaci v rámci Akčních plánů. 
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1. Tvorba akčního plánu 
 

Akční plán byl vytvořen na základě podkladů KPRSS ORP Písek pro období 2014-2016 a Akčních plánů 

2017 a 2018. Při tvorbě Akčního plánu 2019 bylo přihlédnuto k aktuálně známým změnám. Všichni 

poskytovatelé registrovaných sociálních služeb i doprovodných služeb byli osloveni k aktualizaci dat 

a po zpracování akčního plánu i k připomínkování celého dokumentu.  

 

Jednotlivá opatření jsou členěna do pracovních skupin, obdobných jako u KPRSS ORP Písek: 

 

✓ Senioři 

✓ Osoby se zdravotním postižením 

✓ Osoby v nepříznivé sociální situaci 

✓ Rodiny s dětmi 

 

V souladu s KPRSS ORP Písek za období 2014-2016 jsou pro jednotlivé cílové skupiny rozděleny do 

4  priorit: 

 

✓ Podpora udržení sociálních služeb 

✓ Rozvoj sociálních služeb 

✓ Zkvalitnění sociálních služeb 

✓ Doprovodné služby 

 

 

Zvláštní podkapitola byla zaměřená na průřezová témata, která vykazují přesah do všech pracovních 

skupin, z tohoto důvodu byly tyto oblasti zpracovány samostatně. 

Na tvorbě akčního plánu pro rok 2019 se podílela pracovní skupina složená z pracovníků 

SOS  Šumavsko. Schválení dokumentu proběhlo v řídícím týmu sestaveném pro KPRSS ORP Písek na 

období 2020-2025. 
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2. Vymezení cílových skupin 
 

Cílové skupiny byly vymezeny v Analýze záchytu uživatelů sociálních služeb a odpovídají rozdělení na 

4 cílové skupiny podle toho, jak jsou řešeny pracovními skupinami KPSS Písek. Statistické vymezení 

jednotlivých cílových skupin bylo zjišťováno při sestavování KP v rámci Analýzy cílových skupin. 

Senioři 

Cílovou skupinou nejsou všichni senioři ale ti, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené 

věkem a neuspokojivým zdravotním stavem potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání 

základních činností spojených s péčí o vlastní osobu, a to formou odborné ošetřovatelské péče 

a podpory rodiny nebo poskytovatelů sociálních služeb (ať už pobytových, či ambulantních 

a terénních). Věková hranice cílové skupiny (obecně vnímaná hranice stáří dle OSN a SPRSS 

Jihočeského kraj) je věk 65 let a výše. 

Osoby se zdravotním postižením 

Osoby se zdravotním postižením všech věkových skupin, a to osoby definované v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a obecně také osoby s dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem, který podstatně omezuje jejich psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti. 

Zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo 

kombinované postižení (včetně postižení autismem a dlouhodobě nemocných), jehož dopady činí nebo 

mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Osoby v nepříznivé sociální situaci 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením – lidé dlouhodobě nezaměstnaní; lidé s nízkým stupněm 

vzdělání, lidé žijící v dluhové pasti; 

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (prostituce, 

bezdomovectví apod.); 

Pachatelé trestné činnosti a osoby opouštějící zařízení po výkonu trestu odnětí svobody; 

Osoby závislé na drogách, osoby mající problém s drogami a osoby mající problém s nedrogovými 

závislostmi; 

Oběti domácího násilí (fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému 

dochází opakovaně v jejich soukromí); 

Oběti trestné činnosti (každý, komu bylo trestným činem ublíženo, komu tak vznikla škoda na majetku, 

zdraví nebo mu byla způsobena škoda morální či jiná újma a pozůstalí po obětech); 

Etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí (převážně se jedná o Romy v nepříznivé 

sociální situaci, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením). 

Rodiny s dětmi 

Všechny děti a mládež – všechny věkové skupiny 0 - 26 let; 

Rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci; 

Děti z dětského domova; 

Rodiny v přechodné krizi – partnerské krize, výchovné problémy, šikana; 

Rodiny ohrožené domácím násilí; 

Rodina, kde je zdravotní postižení (rodič nebo dítě); 

Rodina, kde je závislost; 
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Rodiny ohrožené chudobou (nezaměstnanost, nízké příjmy, zadluženost); 

Rodiny ohrožené ztrátou bydlení; 

Samoživitelé; 

Matky na mateřské dovolené (poporodní problémy); 

Rodiny s náhradní rodinnou péčí; 

Nezletilí rodiče; 

Lidé navracející se z ústavní výchovy; 

Nezletilí pachatelé trestné činnosti. 
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3. Přehled priorit, opatření a aktivit Akčního plánu pro rok 2019 
 
Základní přehled priorit, opatření a aktivit zobrazuje aktuální členění Komunitního plánu 

s přihlédnutím ke stavu k 20. 3. 2015, nemusí tak přesně kopírovat samotný schválený Komunitní plán 

rozvoje sociálních služeb ORP Písek pro období 2014-2016. 

SENIOŘI 

PRIORITA 1 
PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽEB DOMOVŮ PRO SENIORY (§ 49) 
AKTIVITY: 1. 1. 1 Zajištění služby Domova pro seniory střediska Blanka – Diakonie ČCE v Písku 

    1. 1. 2 Zajištění chodu Domova pro seniory Světlo  
                  1. 1. 3 Zajištění chodu SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. 
 
1.2 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽEB DOMOVŮ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (§ 50) 
AKTIVITY: 1. 2. 1 Zajištění chodu Domova se zvláštním režimem Diakonie ČCE – středisko Blanka v    

  Písku 
    1. 2. 2 Zajištění chodu Domova se zvláštním režimem při Domově pro seniory Světlo 
    1. 2. 3 Zajištění chodu Domova Rakovice, PORSL s.r.o. 
    1. 2. 4 Zajištění chodu Domova se zvláštním režimem Pomněnka Protivín 
 

1.3 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (§ 40) 
AKTIVITY: 1. 3. 1 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka 

    1. 3. 2 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby města Protivín 
    1. 3. 3 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Oblastní charity Písek 
    1. 3. 4 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb 
    1. 3. 5 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Protivínské sedmikrásky 

    1. 3. 6 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby SeneCura SeniorCentra Písek a.s. 

    1. 3. 7 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Seniorského klubu Písek o.p.s. 

1.4 OPATŘENÍ: PODPORA ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB (§ 44) 
AKTIVITY: 1. 4. 1 Zajištění stávající kapacity terénní odlehčovací služby Domácí hospic Athelas -  

  středisko DM CČSH 
 

1.5 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY (§ 66) 
AKTIVITY: 1. 5. 1 Zajištění stávající kapacity sociálně aktivizační služby pro seniory Městského    
                              střediska sociálních služeb 
 
1.6 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VE 
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE (§ 52) 
AKTIVITY: 1. 6. 1 Zajištění stávající kapacity lůžkové péče v Nemocnici Písek a.s. 
 
1.7 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ OSOBNÍ ASISTENCE PRO SENIORY A OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (§ 39) 
AKTIVITY: 1. 7. 1 Zajištění stávající kapacity služby osobní asistence v Městském středisku sociálních   
                              služeb 
                  1. 7. 2 Zajištění stávající kapacity osobní asistence Domácím hospicem Athelas 

    1. 7. 3 Zajištění stávající kapacity osobní asistence MESADA z. s. Písek 
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1.8 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ DENNÍCH A TÝDENNÍCH STACIONÁŘŮ (§ 46 a 47)  
AKTIVITY: 1. 8. 1 Zajištění 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 Realizace analýzy potřebnosti, poptávky a dostupnosti pečovatelské služby na    
                               venkově 
                   2. 1. 2 Rozšíření terénní služby: pečovatelská služba SeneCura SeniorCentra Písek a.s. 

     2. 1. 3 Rozšíření pečovatelské služby: Seniorský klub Písek 
     2. 1. 4 Rozšíření a rozvoj pečovatelské služby Oblastní charity Písek 
     2. 1. 5 Navýšení kapacity DZR pro osoby s demencí v ORP Písek 

           2. 1. 6 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních   
                               služeb 

     2. 1. 7 Rozšíření stávajících služeb Domova se zvláštním režimem SeneCura      
                 SeniorCentrum Písek a.s. 

                   2. 1. 8 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby  
 

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
AKTIVITY: 2. 2. 1 Vznik sociální služby samostatného bydlení pro osoby s psychiatrickým   
                              onemocněním 

   2. 2. 2 Vznik služby chráněného bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocněním 
   2. 2. 3 Vznik služby Hospic s pobytovou formou poskytovaných služeb 
   2. 2. 4 Vznik odlehčovací služby s kapacitou 5–10 lůžek 
   2. 2. 5 Denní stacionář - Městské středisko sociálních služeb 

 

PRIORITA 3  
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POSKYTOVANÝCH 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 Seniorského klubu Písek o.p.s. 
                  3. 1. 7 Zkvalitnění pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb 
                  3. 1. 8. Zkvalitnění Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené v    
                               Městském středisku sociálních služeb 
 

PRIORITA 4 
DOPROVODNÉ SLUŽBY 

 
4.1 OPATŘENÍ: PROJEKT POMÁHÁME PEČOVAT 
AKTIVITY: 4. 1. 1 Zajištění aktivit projektu Pomáháme pečovat na území ORP Písek 

                  4. 1. 2 Zajištění doprovodné činnosti Půjčovny pomůcek 

                  4. 1. 3 Zajištění stávající kapacity Domácí hospicové péče Domácím hospicem Athelas 
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4.2 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽEB DOMOVŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU   
AKTIVITY: 4. 2. 1 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici K. Čapka, čp. 313 Mirovice 

                  4. 2. 2 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici Klášterského, čp. 242    
                              Mirovice 

 

4.3 OPATŘENÍ: PODPORA VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB    
                                V MIROTICÍCH   
AKTIVITY: 4. 3. 1 Vznik pečovatelské a zdravotní služby v Miroticích 
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

PRIORITA 1 
PODPORA A UDRŽENÍ PROVOZU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ (§ 37) 
AKTIVITY: 1. 1. 1 Zajištění služby odborného sociálního poradenství v Jihočeském centru pro   
                              zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Písek 

    1. 1. 2 Zajištění služby odborného sociálního poradenství Asociace rodičů a přátel  
                zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Krteček v Písku 

1.2 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ OSOBNÍ ASISTENCE (§ 39) 
AKTIVITY: 1. 2. 1 Zajištění služby osobní asistence v MESADA, z.s. 

1.3 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ DENNÍCH A TÝDENNÍCH STACIONÁŘŮ (§ 46 a 47) 
AKTIVITY: 1. 3. 1 Zajištění služby denního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky (pracoviště Písek) 

    1. 3. 2 Zajištění služby týdenního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky (pracoviště Písek) 
    1. 3. 3 Zajištění služby denního a týdenního stacionáře v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

1.4 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNICKÝMI 
ZAŘÍZENÍMI (§ 52) 
AKTIVITY: 1. 4. 1 Zajištění služby „sociálních lůžek“ v Nemocnici Písek, a.s. 

1.5 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY DOZP (§ 48) 
AKTIVITY: 1. 5. 1 Zajištění služby DOZP v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

1.6 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY (§ 66) 
AKTIVITY: 1. 6. 1 Zajištění služby SAS při Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR z. s., Klub Krteček v Písku 

1.7 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE (§ 70) 
AKTIVITY: 1. 7. 1 Zajištění služby sociální rehabilitace při MESADA, z.s. 

    1. 7. 2 Zajištění služby sociální rehabilitace Fokus – Písek z. ú. 

1.8 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN (§ 67) 
AKTIVITY: 1. 8. 1 Zajištění sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z. ú. Protivín, č. registrace 8216984 

    1. 8. 2 Zajištění sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním Fokus – Písek     
                z. ú. 

        1. 8. 3 Zajištění sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z. ú. Písek, č. registrace 8975638 

1.9 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ (§ 51) 
AKTIVITY: 1. 9. 1 Zajištění sociální služby chráněné bydlení DUHA při DOZP Zběšičky - pracoviště 

                Písek 

PRIORITA 2 
PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
2.1 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ (§ 51) 
AKTIVITY: 2. 1. 1 Rozvoj služby chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním Fokus – Písek z. ú.,    
                              pro lidi s duševním onemocněním 

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE (§ 70) 
AKTIVITY: 2. 2. 1 Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním Fokus–                                                                                   
                               Písek z.ú. 
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PRIORITA 3 
ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ SLUŽBY DOZP 
AKTIVITY: 3. 1. 1 Zkvalitnění služby Domova pro osoby se zdravotním postižením v Alzheimercentrum    
                              Prácheň, z.ú. 

PRIORITA 4 
DOPROVODNÉ SLUŽBY 

 
4.1 OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
AKTIVITY: 4. 1. 1 Podpora a udržení aktivit DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií,   
                              z.s.      
                  4. 1. 2 Podpora Svazu diabetiků ČR v Písku 

    4. 1. 3 Podpora aktivit a projektů ÚP zaměřených na zaměstnávání osob se ZP 

    4. 1. 4 Podpora půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro tělesně postižené 

    4. 1. 5 Podpora půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro tělesně postižené   

                AKTIV 
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OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 

 

PRIORITA 1 
PODPORA UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK 

 
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 
(§ 37) 
AKTIVITY: 1. 1. 1 Zajištění služby odborného sociálního poradenství v Oblastní charitě Písek ve   
                              stávajícím rozsahu 

1.1. 2 Zajištění služby odborného sociálního poradenství v THEIA -  krizové centrum o.p.s. 

1.1.3 Zajištění služby odborného sociálního poradenství Domácí hospic Athelas – středisko  

 DM CČSH 

1.2 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY (§ 69) 
AKTIVITY: 1. 2. 1 Zajištění služby terénního programu Středisko NADĚJE – Purkratice – aktivita  

  zrušena 
    1. 2. 2 Zajištění služby terénního programu Středisko NADĚJE – U Sadů 
    1. 2. 3 Zajištění služby terénního programu v organizaci Arkáda 
    1. 2. 4 Zajištění služby terénního programu v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) 

1.3 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY KONTAKTNÍ CENTRUM (§ 59) 
AKTIVITY: 1. 3. 1 Zajištění služby kontaktního centra v organizaci Arkáda 

1.4 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI (§ 60) 
AKTIVITY: 1. 4. 1 Zajištění služby krizové pomoci v organizaci Arkáda 

1.5 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE 
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE (§ 55) 
AKTIVITY: 1. 5. 1 Zajištění služby „sociálních lůžek“ v Nemocnici Písek, a.s. 

1.6 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY TERAPEUTICKÁ KOMUNITA (§ 68) 
AKTIVITY: 1. 6. 1 Zajištění služby terapeutické komunity Karlov, poskytovatel SANANIM 

1.7 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE (§ 64) 
AKTIVITY: 1. 7. 1 Zajištění služby následné péče v organizaci Arkáda 

1.8 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NOCLEHÁRNY (§ 63) 
AKTIVITY: 1. 8. 1 Zajištění stávající kapacity Noclehárny Městské středisko sociálních služeb 

PRIORITA 2 
PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
2.1 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 
(§37) 
AKTIVITY: 2. 1. 1 Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství NADĚJE 

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY (§ 69) 
AKTIVITY: 2. 2. 1 Podpora rozvoje služby terénního programu Arkáda Písek 

2.3 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY AZYLOVÉ DOMY (§ 57) 
AKTIVITY: 2. 3. 1 Zpracování projektu, zřízení a provoz azylového domu pro jednotlivce v Písku 

2.4 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY NOCLEHÁRNY (§ 63) 
AKTIVITY: 2. 4. 1 Podpora a rozvoj služby noclehárny pro muže a ženy – Městské středisko sociálních   
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                               služeb 

2.5 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA (§ 61) 
AKTIVITY: 2. 5. 1 Zajištění vzniku Nízkoprahového denního centra Městské středisko sociálních služeb 

PRIORITA 3 
ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ (§ 37) 
AKTIVITY: 3. 1. 1 Zkvalitnění služby odborného sociálního poradenství v Oblastní charitě Písek 

3.2 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ SLUŽBY TERÉNÍ PROGRAMY (§ 69) 
AKTIVITY: 3. 2. 1 Zkvalitnění služby terénního programu v organizaci Arkáda 

3.3 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ SLUŽBY NOCLEHÁRNY (§ 63) 
AKTIVITY: 3. 3. 1 Zkvalitnění služby noclehárny pro muže a ženy – Městské středisko sociálních služeb 

PRIORITA 4  
DOPROVODNÉ SLUŽBY 

 
4.1 OPATŘENÍ: OBLASTNÍ CHARITA PÍSEK – POTRAVINOVÁ POMOC A ÚVĚROVÉ JÍZDNÉ, 
PŘEPRAVNÉ PRO OSOBY V NOUZY, PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
AKTIVITY: 4. 1. 1 Zajištění doprovodné služby k odbornému sociálnímu poradenství určené pro osoby   
                              v krizi –  Střediska pomoci při Oblastní charitě Písek 
     4. 1. 2 Zachování služby ošacovacího střediska Českého červeného kříže v Písku 

    4. 1. 3 Zachování služby Nepotřebné věci od vás – pomáhají dětem od nás z.s. 

     4. 1. 4 Zachování služby Potravinová pomoc Naděje – NADĚJE, pobočka Písek 
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RODINY S DĚTMI 

PRIORITA 1  
PODPORA UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB 

 
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (§ 62) 
AKTIVITY: 1. 1. 1 Zajištění a udržení služby NZDM Ostrov NADĚJE Písek – Nábřeží, Svatoplukova 

1.2 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI (§ 65) 
AKTIVITY: 1. 2. 1 Zajištění a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Svatoplukova 
     1. 2. 2 Zajištění a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Purkratice 

1.3 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY KRIZOVÁ POMOC PRO DĚTI                                                                                                    
AKTIVITY: 1. 3. 1 Zajištění a udržení služby Krizová pomoc pro děti 

PRIORITA 2 
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

2.1 OPATŘENÍ: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI                                                     
AKTIVITY: 2. 1. 1 Rozšíření služby NZDM Ostrov – NADĚJE Písek 
                  2. 1. 2 Komunitní a nízkoprahové centrum Písek 
                  2. 1. 3 Zřízení a provoz azylového domu pro matky s dětmi v Písku 

  PRIORITA 4 
DOPROVODNÉ SLUŽBY 

 
3.1 OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI 

AKTIVITY:  
4. 1. 1 Podpora volnočasových aktivit v Rodinném centru Fazole 
4. 1. 2 Zajištění kvalitního trávení volného času v rámci sportovních a zájmových klubů 
4. 1. 3 Služby pro pěstounské rodiny, Arkáda 
4. 1. 4 Pomoc ohroženým dětem ve spolupráci s orgány SPOD 
4. 1. 5 Předškolní klub Margaretka – NADĚJE – středisko Nábřeží 
4. 1. 6 Předškolní klub Chaloupka – NADĚJE, středisko Svatoplukova 
4. 1. 7 Dětská skupina Kopretina Písek 
4. 1. 8 Dětská skupina Sportovní školička 
4. 1. 9 Dětská skupina Kopretina Lety u Písku 
4. 1. 10 Dětský klub Lety u Písku 
4. 1. 11 Dětský klub Prosperita Písek 
4. 1. 12 Nový obzor pro rodiče Margaretka 
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VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
5.1 OPATŘENÍ: KNIHOVNA 
AKTIVITY: 5. 1. 1 Informační aktivity 
                  5. 1. 2 Internetový portál 
                  5. 1. 3 Zapojení Městské knihovny Písek do vzdělávacích aktivit seniorů 

5.2 OPATŘENÍ: PODPORA DOBROVOLNICTVÍ 
AKTIVITY: 5. 2. 1 Zajištění doprovodné činnosti Dobrovolnického centra 

5.3 OPATŘENÍ: EXPERTNÍ SKUPINA 
AKTIVITY: 5. 3. 1 Vznik a činnost expertní skupiny pro udržení a rozvoj sociálních služeb na Písecku 

5.4 OPATŘENÍ: UDRŽITELNOST PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
AKTIVITY: 5. 4. 1 Udržení procesu komunitního plánování 
                  5. 4. 2 Aktualizace komunitního plánu 
                  5. 4. 3 Aktualizace Katalogu (databáze) poskytovatelů sociálních služeb 

5.5 OPATŘENÍ: ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A POMOCI – SOCIÁLNÍ PRÁCE 
AKTIVITY: 5. 5. 1 Zachování činnosti oddělení v plném rozsahu, především pak sociálního           
                              poradenství, doprovázení klienta a terénní sociální práce v celém ORP. 
                  5. 5. 2 Zachování možnosti mimořádné jednorázové okamžité potravinové pomoci 
                  5. 5. 3 Realizace projektu Koncepce bydlení města Písku na Oddělení sociální práce a          

                              pomoci 

                  5. 5. 4 Zachování činnosti terénního sociálního pracovníka se zaměřením na romskou   
                              komunitu 
                  5. 5. 5 Spolupráce MěÚ Písek, poskytovatelů sociálních služeb a Svazu měst a obcí Písek 

5. 6 OPATŘENÍ SPOLUPRÁCE MĚSTA PÍSEK S AGENTUROU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 
AKTIVITY: 5. 6. 1 Realizace Strategického plánu sociálního začleňování města Písku pro období 2019-  

                              2021 
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4. Strategická část 
 

SENIOŘI 

 

PRIORITA 1  
PODPORA A UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽEB 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 Zajištění služby Domova pro seniory střediska Blanka – Diakonie ČCE v Písku 
1. 1. 2 Zajištění chodu Domova pro seniory Světlo  
1. 1. 3 Zajištění chodu SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. 

 
 

1.1.1 AKTIVITA: Zajištění služby Domova pro seniory střediska Blanka – Diakonie ČCE v Písku 

Charakteristika aktivity: Aktivita je zaměřena na udržení služby domovy pro seniory, kterou 

prostřednictvím Domova pro seniory – Domovinka poskytuje Diakonie 

ČCE – středisko Blanka. Jedná se o poskytování časově neomezené 

pobytové služby s nepřetržitou odbornou ošetřovatelskou a 

pečovatelskou službou pro seniory, kteří vyžadují pravidelnou pomoc 

druhé osoby a z různých důvodů nemohou dále žít ve svém domácím 

prostředí. Službu Diakonie zajišťuje vlídný personál v domáckém 

prostředí menšího zařízení. Stávající kapacita je 34 lůžek, počet klientů 

60. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019  

Účelová dotace ze 

státního rozpočtu 
5 930 000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 180 000 

Příjmy od uživatelů 6 900 000 

Ostatní 1 773 518 
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Celkem v Kč 14 773 518 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Středisko Blanka – Diakonie ČCE 

Výstupy Zachování kapacity služby, maximálně 2 klienti na pokoj. 

 

1.1.2 AKTIVITA: Zajištění chodu Domova pro seniory Světlo  

Charakteristika aktivity: Domov pro seniory Světlo a Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek 
poskytuje služby osobám s chronickým onemocněním či jiným 
zdravotním postižením starším 55 let a seniorům, kteří potřebují k 
zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou 
získat ve svém domácím prostředí. Služby poskytuje ve dvou zařízeních. 
Jedno se nachází v Drhovli a druhé v Písku. 
Kapacita domova pro seniory je 143 lůžek (60 lůžek v Drhovli a 83 lůžek 

v Písku). 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 24 192 600 

Jihočeský kraj 4 015 000 

Obec/obce 430 000 

Příjmy od uživatelů 28 750 000 

Ostatní 2 736 000 

Celkem v Kč 60 123 600 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Domov pro seniory Světlo  

Výstupy Zachování kapacity služby, zlepšení prostředí klientů. 

 

1.1.3 AKTIVITA: Zajištění chodu SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. 

Charakteristika aktivity: Seniorský dům Písek (SeneCura SeniorCentrum) započal svoji činnost 

v září roku 2009. Pobytová služba pro seniory poskytuje činnosti dle par. 

15 vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění. Součástí poskytované péče 

je také péče zdravotní a rehabilitační. Kapacita domova je 103 lůžek. 

Cílovou skupinou jsou senioři nad 55 let věku. Posláním Seniorského 

domu Písek je poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří potřebují 

k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby, pomoc v jejich 

domácím prostředí již není dostačující s pomocí terénní služby a 

rodinných příslušníků.  

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, respektuje a 

zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně 
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aktivně a podporuje je v udržování vztahů s jejich přirozeným sociálním 

prostředím a v zapojování do života místního společenství.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 16 879 555  

Obec/obce 350 000 

Příjmy od uživatelů 14 342 656 

Ostatní 12 491 890 

Celkem v Kč 44 064 101 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek 

Výstupy Udržení pobytové služby SeneCura SeniorCentrum Písek  

 
 
1.2 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽEB 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 Zajištění chodu Domova se zvláštním režimem Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku 
1. 2. 2 Zajištění chodu domova se zvláštním režimem při Domově pro seniory Světlo  
1. 2. 3 Zajištění chodu Domova Rakovice, PORSL s.r.o. 
1. 2. 4 Zajištění chodu Domova se zvláštním režimem Pomněnka Protivín 

 
 

1.2.1 AKTIVITA: Zajištění chodu Domova se zvláštním režimem střediska Blanka – Diakonie ČCE  
                              v Písku 

Charakteristika aktivity: Diakonie ČCE – středisko Blanka zajišťuje služby Domova se zvláštním 

režimem – Vážka. Jedná se o poskytování časově neomezené pobytové 

služby s nepřetržitou odbornou ošetřovatelskou a pečovatelskou 

službou pro ženy s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami 

demencí, případně psychiatrickým onemocněním, které vyžadují 
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pravidelnou pomoc druhé osoby a z různých důvodů nemohou dále žít 

ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována v rodinném 

prostředí malého oddělení pro sedm klientek. Kromě přímé práce 

s klientkami navazujeme kontakt s rodinnými příslušníky tak, aby měly 

klientky co nejvíce zachovány vztahy se svými blízkými. Tato zkušenost 

se velice pozitivně odráží na chodu celého oddělení. Středisko je 

zároveň kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, kdy je 

zajišťováno poradenství osobám s demencí i rodinám o ně pečujícím. 

Kapacita 7 lůžek a 16 uživatelů služby. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

Účelová dotace ze 

státního rozpočtu 

2 066 000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 50 000 

Příjmy od uživatelů 1 900 000 

Ostatní 310 769 

Celkem v Kč 4 237 269 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Středisko Blanka – Diakonie ČCE 

Výstupy Zajištění služeb domova se zvláštním režimem potřebné kapacitě a 

kvalitě. 

 

1.2.2 AKTIVITA: Zajištění chodu 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, osobám s chronickým 

onemocněním či jiným zdravotním nebo kombinovaným postižením 

starším 55 let a seniorům, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc 

jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím 

prostředí.  

Kapacita domova činí 38 lůžek. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 8 773 000 
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Jihočeský kraj 1 500 000 

Obec/obce 20 000 

Příjmy od uživatelů 8 184 000 

Ostatní 1 538 000 

Celkem v Kč 20 015 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Domov pro seniory Světlo 

Výstupy Zajištění služeb domova se zvláštním režimem v potřebné kvalitě a 

zlepšování prostředí a podmínek pro poskytování služby. 

 

1.2.3 AKTIVITA: Zajištění chodu Domova Rakovice, PORSL s.r.o. 

Charakteristika aktivity: Domov Rakovice poskytuje služby domova se zvláštním režimem od 

01/08/12 nepřetržitě. V roce 2015 poskytlo službu celkem                   66 

uživatelům, v roce 2016 celkem 73 uživatelům. Domov Rakovice má 

celostátní působnost. Celková kapacita Domova Rakovice je 73 lůžek. 

Aktivita se zaměřuje na dosažení finanční i personální stabilizace a 

současně na zvyšování kvality poskytované služby s ohledem na 

skutečnost, že udržení služby je od roku 2012 závislé výlučně na 

vlastních zdrojích financování zřizovatele a  provozovatele Domova 

Rakovice, tj. Společnosti PORSL s.r.o. 

Cílová skupina a počet uživatelů služby: Cílovou skupinou uživatelů jsou 

dospělé osoby starší od 50 let věku, osoby se stařeckou demencí, 

Alzheimerovou demencí, alkoholovou demencí a demencí následkem 

úrazu nebo organickým poškozením mozku, kdy v důsledku svého 

onemocnění mají tyto osoby sníženou soběstačnost a jejich zdravotní 

stav vyžaduje pomoc a péči druhé osoby po celý den.  

Celková kapacita Domova Rakovice je 73 lůžek. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 16 500 000  

Ostatní 3 000 000  
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Celkem v Kč 19 500 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: PORSL s.r.o. 

Výstupy Trvalé poskytování služby domova se zvláštním režimem. 

 

1.2.4 AKTIVITA: Zajištění chodu Domova se zvláštním režimem Pomněnka Protivín 

Charakteristika aktivity: Domov Pomněnka Protivín je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb od 06/2014. Od roku 2015 s kapacitou 64 klientů. Službu pro 
klienty poskytujeme celostátně.  
Aktivita se zaměřuje na dosažení finanční i personální stabilizace a 
současně na zvyšování kvality poskytované služby s ohledem na 
skutečnost, že udržení služby je od roku 2014 závislé výlučně na 
vlastních zdrojích financování zřizovatele a provozovatele Domova 
Pomněnka Protivín společnosti Premium Business s r.o.  
Cílová skupina a počet uživatelů služby: Cílovou skupinou uživatelů jsou 
dospělé osoby, mladší a starší senioři s chronickým duševním 
onemocněním, především osoby se stařeckou a Alzheimerovou 
demencí. Tyto osoby vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují 24 
hodinovou péči. Celková kapacita Domova Pomněnka je 64 lůžek.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 13 200 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 0 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Premium Business s.r.o. 

Výstupy  Trvalé poskytování služby Domov se zvláštním režimem 

´ 
 
1.3 OPATŘENÍ: PODPORA 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 8 poskytovatelů, přičemž 2 poskytovatelé sídlí 
v Protivíně 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 
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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 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka 
1. 3. 2 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby města Protivín 
1. 3. 3 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Oblastní charity Písek 
1. 3. 4 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb 
1. 3. 5 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Protivínské sedmikrásky 
1. 3. 6 Zajištění stávající kapacity Pečovatelské služby SeneCura SeniorCentra Písek a.s. 
1. 3. 7 Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Seniorského klubu Písek o.p.s. 

 
 

1.3.1 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka 

Charakteristika aktivity: Terénní pečovatelská služba střediska Blanka – Diakonie ČCE v Písku je 

poskytována 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 s možností rozšířit časový 

rámec dle poptávky klientů. Své služby zajišťuje prakticky na celém 

území ORP Písek, obvykle do vzdálenosti 30 km od města Písku. 

Pečovatelská služba sídlí v domě s pečovatelskou službou na Jiráskově 

nábřeží a zde zajišťuje svou službu i osobám s vyšším stupněm závislosti. 

Hlavní cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. 

Pro vlastní klienty disponuje pečovatelská služba Diakonie také 

kompenzačními pomůckami, které zapůjčuje svým klientům do 

vlastních domácností (invalidní vozíky, postele, chodítka, WC křesla 

apod.) 

Cílová skupina senioři, počet uživatelů služby – 115. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

Účelová dotace ze 

státního rozpočtu 

3 190 000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 90 000 

Příjmy od uživatelů 1 620 000 

Ostatní 39 000 

Celkem v Kč 4 939 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Středisko Blanka – Diakonie ČCE 
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Výstupy Zajištění služeb TPS v Písku a okolí, snaha o rozšíření na další místa 

v okrese. 

 

1.3.2 AKTIVITA: Zajištění 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 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 920 000 

Obec/obce 490 000 

Příjmy od uživatelů 290 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 1 700 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Město Protivín-Pečovatelská služba 

Výstupy Zajištění pečovatelské služby v potřebné kapacitě a kvalitě. 

Poznámka  

 

1.3.3 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Oblastní charity Písek  

Charakteristika aktivity: Pečovatelská služba poskytována v domácím prostředí. 

Provozní doba: každý den v týdnu (včetně sobot, nedělí a státem 

uznaných svátků) od 7:00 – 22:00 hodin. 

Personální zajištění: 10,00 úvazku pracovníků přímé péče – 

pečovatelek, 1,50 úvazků sociálních pracovníků. 
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Okamžitá kapacita služby: pondělí až pátek 12 osob v době od 7:00 do 

13:30, 14 osob v době od 13:30 do 15:30 a 2 osoby v době od 15:30 do 

22:00. Víkendy a svátky 1 osoba v době od 7:00 do 22:00. 

Místo poskytování služby: město Písek a správní obvod města Písek. 

Cílová skupina: senioři, osoby zdravotně postižené a osoby s chronickým 

onemocněním starší 18 let. 

Pečovatelská služba poskytne péči cca 70 osobám ročně. Společenský 

trend setrvávat co nejdéle v domácím prostředí, vede k navyšování 

náročnosti péče o klienta a nárůstu poskytnutých hodin péče oproti 

nárůstu celkového počtu klientů.  Činnosti služby jsou poskytovány 

zpravidla v původním přirozeném prostředí klientů, mimo prostředí 

domů s pečovatelskou službou, kde pomoc zajišťují služby umístěné 

přímo v těchto domech. Z činností pečovatelské služby je klienty nejvíce 

využívána pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím. Z úkonů poskytnutí stravy a 

pomoci při jejím zajištění, využívají klienti ponejvíce pomoc při přípravě 

jídla a pití a jeho podání.  Služba neprovozuje vlastní vývařovnu, z toho 

důvodu je zajištění dietního stravování, dovozu a donášky jídla, méně 

časté.   

Výše uvedená kapacita služby odpovídá potřebám obyvatel města Písku 

na počátku kalendářního období roku 2019. V průběhu roku 2017 a 

2018 došlo k nebývalému nárůstu zájmu o službu. V tomto období bylo 

jen u Oblastní charity Písek v důsledku nedostatečných kapacit služby 

ve městě odmítnuto 27 zájemců o službu. Kapacita služby byla 

rozšiřována pozvolna, tak jak to vyžadovaly požadavky klientů a finanční 

možnosti. 

Návazné služby Oblastní charity Písek: pečovatelská služba úzce 

spolupracuje s domácí ošetřovatelskou službou, a půjčovnou 

zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Pracovníci těchto služeb 

spolu v rámci organizace spolupracují a vytváří tak systém komplexní 

domácí péče. Klientům a pečujícím rodinám je poskytováno odborné 

poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 4 900 000 (účelová dotace pro poskytovatele sociálních služeb 

rozdělená prostřednictvím Jihočeského kraje) 
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Jihočeský kraj 1 800 000 (dotační programy na zajištění spolufinancování sociálních 

služeb) 

Obec/obce 300 000 

Příjmy od uživatelů 1 200 000 

Ostatní  0 

Celkem v Kč 8 200 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek 

Výstupy Zajištění Pečovatelské služby ve městě Písek a správním obvodu města 

Písek v rozsahu a kapacitě odpovídající požadavkům veřejnosti v druhé 

polovině roku 2018.  

 

1.3.4 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních    
                              služeb 

Charakteristika aktivity: 

 

 

 

Poslání služby 
Poskytovat a zajišťovat 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.  
Poskytovat pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci 
s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko 
prohlubování závislosti na poskytované službě.  
 
Cílová skupina  
Cílovou skupinou 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. 
Výjimku může učinit v individuálních případech vhodných zvláštního 
zřetele statutární zástupce organizace. 
 
 Výstupem aktivity je zajištění pečovatelské služby pro seniory a 
zdravotně postižené s cílem setrvání klienta v přirozeném sociálním 
prostředí. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 2 829 000 

Jihočeský kraj  

Obec/obce 5 584 000 

Příjmy od uživatelů 2 013 000 
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Ostatní 100 000 

Celkem v Kč 10 526 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb  

Výstupy Výstupem aktivity je zajištění pečovatelské služby pro seniory a 
zdravotně postižené v přirozeném sociálním prostředí. 

 

1.3.5 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity Pečovatelské služby Protivínská sedmikráska 

Charakteristika aktivity: PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z. s. zajišťuje dlouhodobě individuální 

terénní pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů. Poskytuje jim 

úkony pečovatelské služby a fakultativní služby.  

Kapacita je 20 uživatelů. Služba je dlouhodobě využívána.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 500000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 8 000 

Příjmy od uživatelů 100 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 608000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s. 

Výstupy Dlouhodobé a celoroční poskytování terénní pečovatelské služby. 

 

1.3.6 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity Pečovatelské služby SeneCura SeniorCentra Písek a.s. 

Charakteristika aktivity: Pečovatelská služba poskytuje své služby od roku 2008. Cílovou 

skupinou jsou senioři nad 55 let věku, místo působení je město Písek.  

Kapacita služby jsou 2 uživatelé v daný okamžik. Během osmi let svého 

působení rozšířila služba svoji kapacitu i provozní dobu. Dřívější 

provozní doba ve všední dny od 7-15.30 hod. byla v roce 2013 rozšířena 

od 7-19 hodin. Služba poskytuje úkony podle par. 6 vyhlášky č.505/2006 

Sb., v platném znění a dále fakultativní služby.  

Pečovatelská služba se v roce 2013 zapojila do vzdělávání pracovníků 

z projektu ÚP „Vzdělávejte se pro růst.“ Nadále se zajišťuje odborné 

vzdělávání svých zaměstnanců, udržení stávající kapacity, popř. její 

rozšíření v případě zájmu seniorů. 
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Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 650 000 

Obec/obce 70 000 

Příjmy od uživatelů 460 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 1 180 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: SeneCura SeniorCentra Písek a.s. 

Výstupy Udržení pečovatelské služby. 

 

1.3.7 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity Pečovatelské služby Seniorského klubu Písek o.p.s. 

Charakteristika aktivity: Pečovatelská služba Seniorského klubu Písek poskytuje své služby od 

ledna roku 2011. Byla registrována na účelem poskytování pečovatelské 

služby v okolních obcích města Písek. Původní místo působení – obec 

Čížová – byla postupně během 3 let rozšířena na obce: Předotice, 

Dobev, Kestřany, Smrkovice Záhoří a v roce 2014 Ražice. Rozšíření 

služby vzniklo na základě jednání se starosty těchto obcí a zájmu občanů 

o terénní pečovatelskou službu. Cílovou skupinou jsou senioři nad 55 let 

věku. Kapacita služby je již 25 uživatelů denně. Provozní doba služby je 

od 9 - 13.30 hodin, v případě zájmu je služba schopna svoji provozní 

dobu rozšířit.  

Pečovatelská služba bude nadále svoji službu udržovat, v případě zájmu 

dalších obcí rozšiřovat svoji působnost a denní kapacitu. Cílem služby je 

opakovaný kontakt s občany obcí na setkávání občanů, osvěta nabídky 

sociálních služeb, představování služby pomocí zastupitelstev obcí. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 150 000 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 200 000 
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Ostatní 4 000 

Celkem v Kč 354 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Seniorský klub Písek 

Výstupy Udržení pečovatelské služby Seniorského klubu Písek  

 
 
1.4 OPATŘENÍ: PODPORA 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 Zajištění stávající kapacity terénní odlehčovací služby Domácí hospic Athelas – středisko DM    
            CČSH

 
 

1.4.1 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity terénní odlehčovací služby Domácí hospic Athelas -  
 středisko DM CČSH 

Charakteristika aktivity: 

 

 

 

Terénní odlehčovací služby poskytují 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.  

V roce 2017 byla služba poskytnuta 12 uživatelům v celkové době 2010 
hodin. V roce 2018 poskytujeme službu k 15.10.2018 12 uživatelům. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 160 000 

Obec/obce 60 000 

Příjmy od uživatelů 260 000 

Ostatní 70 000 

Celkem v Kč 550 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Domácí hospic Athelas – středisko DM CČSH  
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Výstupy Zachování terénních odlehčovacích služeb v regionu, podpora osob se 

zdravotním postižením, které si přejí setrvat v domácím prostředí a 

podpora a edukace rodinných pečujících.  

 
 
1.5 OPATŘENÍ: PODPORA 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 Zajištění stávající kapacity sociálně aktivizační služby pro seniory Městského střediska   
            sociálních služeb 

 
 

1.5.1 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity sociálně aktivizační služby pro seniory Městského 
                             střediska sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: 

 

 

 

Poslání služby 
Poskytovat a nabízet osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním 
postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplné 
trávení volného času. 
Cílová skupina 
Cílovou skupinou 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. 
Výstupem 
je klient, který s pomocí sociální služby: 

- má pocit, že mu docházení na aktivity prospívá 
- dochází na aktivity dle svých možností pravidelně 
- je spokojen s nabídkou aktivit i s formou poskytování služby 
- prožívá život aktivně s, pokud možno co nejdelším zachováním 

svých psychických i fyzických schopností a dovedností 
- setkává se s vrstevníky 

 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce                                                           359 000 
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Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 5 000 

Celkem v Kč 364 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb  

Výstupy Výstupem aktivity je zajištění aktivizace seniorů a zdravotně 
postižených. 

O 
PATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÝCH 
1.6 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VE 
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 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 Zajištění stávající kapacity lůžkové péče v Nemocnici Písek a.s. 

 
 

1.6.1 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity lůžkové péče v Nemocnici Písek a.s. 

Charakteristika aktivity: Sociální lůžka poskytují pobytovou sociální službu. Je určena pacientům 
lůžkových oddělení Nemocnice Písek, a. s., kteří již nevyžadují lůžkovou 
péči (hospitalizaci), ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou 
schopni obejít se bez pomoci jiní fyzické osoby a nemohou být proto 
propuštěni z nemocnice do doby, než jim je zabezpečena pomoc 
osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování 
terénních nebo ambulantních sociálních služeb v zařízeních sociálních 
služeb. 
Služba je poskytována na 20 lůžkách, dvou a třílůžkových pokojích. 
Služba je zapotřebí pro zajištění plynulého přechodu z potřeby 
zdravotní péče na péči sociální. 
Služba je poskytnuta od 1. 7. 2007 
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby 
s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři 
Věková struktura cílové skupiny: od 19 let 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 
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MPSV 0 

Jihočeský kraj 200 000 

Obec/obce 40 000 

Příjmy od uživatelů 2 300 000 

Ostatní 1 200 000 

Celkem v Kč 3 740 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Nemocnice Písek, a.s. 

Výstupy Udržení sociální služby: při současné kapacitě sociálních lůžek, lze 

udržet sociální službu, pokud další poskytovatelé sociálních služeb 

budou ochotni přijímat klienty s infekčním onemocněním (MRSA,…). 

 
 
1.7 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ 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 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 Zajištění stávající kapacity služby osobní asistence v Městském středisku sociálních služeb 
1. 7. 2 Zajištění stávající kapacity osobní asistence Domácím hospicem Athelas 
1. 7. 3 Zajištění stávající kapacity osobní asistence MESADA z. s. Písek 

 
 

1.7.1 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity služby osobní asistence v Městském středisku            
                              sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: 

 

Poslání služby 

Poskytovat a zajišťovat klientům podporu a pomoc takovým způsobem 
a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním 
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prostředí, zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života a 
společenské zázemí.  
Poskytovat pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci 
s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko 
prohlubování závislosti na poskytované službě.  
 

Cíl služby  

je klient, který s pomocí sociální služby: 

• mohl projevit svoji osobnost a naplnit osobní cíle 

• zvládne běžné každodenní činnosti 

• setrvá v přirozeném sociálním prostředí 

• zachová si vlastní styl života 

• zachová si lidskou důstojnost 

• udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými a rodinou  

• je součástí místního společenství 

• má zajištěno dodržování lidských práv 
 

Cílová skupina 
Cílovou skupinou 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. 
 
Výstupem aktivity je zajištění osobní asistence pro seniory a zdravotně 
postižené s cílem setrvání klienta v přirozeném sociálním prostředí. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 1 180 000 

Příjmy od uživatelů 360 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 1 540 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 

Výstupy Výstupem aktivity je zajištění osobní asistence pro seniory a zdravotně 
postižené v přirozeném sociálním prostředí. 

 

1.7.3 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity osobní asistence MESADA z. s. Písek 

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 své 
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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 ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Písek. 

V jednom okamžiku může být služba poskytována 7 uživatelům (stav 

k 1. 11. 2018). 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 445 500 

Jihočeský kraj 81 000 

Obec/obce 64 800 

Příjmy od uživatelů 283 500 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 866 700 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: MESADA, z.s. Písek 

Výstupy Lidé s těžkým a těžším zdravotním postižením a senioři zůstávají ve 

svém běžném prostředí, dokud to jejich zdravotní stav dovoluje. 

 
 
1.8 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ 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 Zajištění služby denního stacionáře v Alzheimercentru Prácheň, z.ú. 

 
 

1.8.1 AKTIVITA: Zajištění služby denního stacionáře v Alzheimercentru Prácheň, z.ú. 

Charakteristika aktivity: Hlavním cílem Denního stacionáře je poskytování kvalitní, individuálně 

zaměřené služby lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu 

ocitli v nepříznivé sociální situaci. Sociální služba poskytuje pomoc a 

podporu uživatelům tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on 

mohl co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Denní stacionář je 

ambulantní forma služby, která je poskytována osobám se sníženou 
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soběstačností a potřebou pomoci od druhé osoby. Těsně 

spolupracujeme a navazujeme na domácí prostředí klienta.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 10 000 

Příjmy od uživatelů 150 000 

Ostatní – dary od 

fyzických a právnických 

osob 

20 000 

Celkem v Kč 180 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Alzheimercentrum Prácheň z.ú., Jihočeský kraj, obec 

Písek, další poskytovatele sociálních služeb v ORP Písek 

Výstupy Zajištění provozu služby Denního stacionáře Alzheimercentra Prácheň 

z.ú. 

 
 

  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: 
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2. 1. 1 Realizace analýzy potřebnosti, poptávky a dostupnosti pečovatelské služby na venkově 
2. 1. 2 Rozšíření terénní služby: pečovatelská služba SeneCura SeniorCentra Písek a.s. 
2. 1. 3 Rozšíření pečovatelské služby: Seniorský klub Písek 
2. 1. 4 Rozšíření kapacity a rozvoj pečovatelské služby Oblastní charity Písek 
2. 1. 5 Navýšení kapacity DZR pro osoby s demencí v ORP Písek 
2. 1. 6 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb 
2. 1. 7 Rozšíření stávajících služeb Domova se zvláštním režimem SeneCura SeniorCentrum Písek a.s 
2. 1. 8 Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby  

 
 

2.1.1 AKTIVITA: Realizace analýzy potřebnosti, poptávky a dostupnosti pečovatelské služby na   
                              venkově 

Charakteristika aktivity: Již v několika komunitních plánech je plánováno rozšiřování 
pečovatelské služby do oblastí venkova, ale tato aktivita se nedaří 
realizovat zejména z důvodu nedostatečného přehledu nejen počtu 
potenciálních klientů, ale zejména jejich potřeb, ekonomických 
možností, dále podpory ze strany obce a možností jednotlivých 
pečovatelských služeb tuto službu zajišťovat. 
Výstupem bude podrobná analýza, postavená na osobní návštěvě obcí 
v ORP Písek, depistážní činnosti a zjišťování konkrétních ukazatelů, 
potřebných pro nastavení pečovatelských služeb, v daných oblastech. 
Analýza bude obsahovat předpokládaný počet klientů, očekávané 
úkony, poskytované pečovatelskou službou výši příspěvků na péči, 
celkovou ekonomickou rozvahu, kolik jsou ochotni a schopni za danou 
službu zaplatit, jakou měrou a jakým způsobem jsou ochotny se podílet 
na službě jednotlivé obce. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatelé, samospráva 

Výstupy Podrobná analýza, postavená na osobní návštěvě obcí v ORP Písek. 

 

2.1.2 AKTIVITA: Rozšíření terénní služby: pečovatelská služba SeneCura SeniorCentra Písek a.s. 

Charakteristika aktivity: Navýšení kapacity – vzhledem ke zvýšenému zájmu o služby počítá 
služba s navýšením kapacity služby. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 750 000 

Obec/obce 80 000 

Příjmy od uživatelů 550 000 

Ostatní 0 
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Celkem v Kč 1 380 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: SeneCura SeniorCentra Písek a.s. 

Výstupy Rozšíření kapacity pečovatelské služby 

 

2.1.3 AKTIVITA: Rozšíření pečovatelské služby: Seniorský klub Písek 

Charakteristika aktivity: Rozšiřování působnosti a kapacity, prezentace služby: 

Vzhledem k poskytování služeb na menších obcích služba 

v následujících letech plánuje nadále předávání informací zastupitelům 

obcí, setkávání se s občany na pravidelných setkání seniorů, prezentace 

služby v obecních Zpravodajích, osvěta terénních služeb na venkově. Na 

základě poptávky je plánováno rozšíření působnosti na další obce, 

navýšení denní kapacity PS a rozšíření provozní doby. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 170 000 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 220 000 

Ostatní 3 000 

Celkem v Kč 393 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Seniorský klub Písek 

Výstupy Rozvoj pečovatelské služby Seniorského klubu Písek  

 

2.1.4 AKTIVITA: Rozšíření kapacity a rozvoj pečovatelské služby Oblastní charity Písek 

Charakteristika aktivity: V roce 2019 počítá pečovatelská služba Oblastní charity Písek s dalším 

nárůstem žádostí o poskytování služby. Pro optimální zajištění 

dostupnosti služby ve městě Písku počítá služba s navýšením úvazků 

pečovatelek o 2 celé úvazky. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 
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Obec/obce 370 000  

Příjmy od uživatelů 200 000  

Ostatní 0 

Celkem v Kč 570 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek 

Výstupy Optimální zajištění terénní pečovatelské služby zejména ve městě 

Písek, dále v ORP Písek.  

 

2.1.5 AKTIVITA: Navýšení kapacity DZR pro osoby s demencí v ORP Písek 

Charakteristika aktivity: S ohledem na zvyšující se průměrnou délku života a dále s ohledem na 
zvyšující se procento osob trpících Alzheimerovou chorobou, či jinými 
typy demence, je nutno zaměřit se na rozšíření kapacity domovů se 
zvláštním režimem, které budou poskytovat služby obyvatelům ORP 
Písek. V současné době je v ORP Písek několik poskytovatelů, ale tito 
mají celostátní působnost a klientů z ORP Písek nebo celého 
Jihočeského kraje mají minimum. 
V domovech pro seniory není možno 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. Udržení sociálních vazeb je v případě demencí jedním 
z nejdůležitějších momentů. 
Cílem je vytvoření nových DZR, nebo navýšení kapacity stávajících, se 
zachováním co nejmenších kapacit na jedno oddělení (max. 14 klientů 
na oddělení). Celková kapacita v ORP Písek je pro období 2014 – 2016 
navýšení o 50 míst v DZR. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 10 000 000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 15 000 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 25 000 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka, Domov pro seniory – 

Světlo 
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Výstupy Rozšíření lůžek služby v potřebné kapacitě. 

Poznámka Bylo by vhodné porovnat počty klientů v pořadnících stávajících DZR a 

zároveň prověřit potřebnost přesunů z DS na DZR 

 

2.1.6 AKTIVITA: Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Městského střediska sociálních    
                              služeb 

Charakteristika aktivity: 

 

 

Plánujeme rozšíření 
stávající kapacity klientů 
z důvodu narůstajícího 
zájmu o úkony péče 
v rozsahu základních 
činností uvedených v § 40, 
zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách. 

V souvislosti rozšíření 
kapacity klientů 
plánujeme navýšení 
pracovních úvazků 
pracovníků v sociálních 
službách na 16,0. 

Poslání služby 

Poskytovat a zajišťovat 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.  

Poskytovat pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci 
s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko 
prohlubování závislosti na poskytované službě.  
 
Cílová skupina  
Cílovou skupinou 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. 
 
 Výstupem aktivity je zajištění pečovatelské služby pro seniory a 
zdravotně postižené s cílem setrvání klienta v přirozeném sociálním 
prostředí. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 443 000 

Příjmy od uživatelů 160 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 603 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 

Výstupy Výstupem aktivity je zajištění pečovatelské služby pro seniory 
a zdravotně postižené v přirozeném sociálním prostředí. 

 

2.1.7 AKTIVITA: Rozšíření stávajících služeb Domova se zvláštním režimem SeneCura     
                              SeniorCentrum Písek a.s 
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Charakteristika aktivity: Sociální služba pro osoby s Alzheimerovým onemocněním či jiným 

typem demence, a to v jakémkoliv stádiu onemocnění. Včetně osob s 

kombinovaným postižením. 

Cílová skupina od věku 55 let, kapacita 32 klientů. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 6 500 000 

Obec/obce 150 000 

Příjmy od uživatelů 4 500 000  

Ostatní 3 500 000  

Celkem v Kč 14 650 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: SeneCura SeniorCentra Písek a.s. 

Výstupy Rozšíření stávající sociální služby domov pro seniory o sociální službu 

domov se zvláštním režimem. 

 

2.1.8 AKTIVITA: Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska Blanka 

Charakteristika aktivity: Terénní pečovatelská služba střediska Blanka – Diakonie ČCE v Písku je 

poskytována 7 dní v týdnu. Své služby zajišťuje prakticky na celém území 

ORP Písek, obvykle do vzdálenosti 30 km od města Písku. Pečovatelská 

služba sídlí v domě s pečovatelskou službou na Jiráskově nábřeží a zde 

zajišťuje svou službu i osobám s vyšším stupněm závislosti. Hlavní 

cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Pro 

vlastní klienty disponuje pečovatelská služba Diakonie také 

kompenzačními pomůckami, které zapůjčuje svým klientům do 

vlastních domácností (invalidní vozíky, postele, chodítka, WC křesla 

apod.) Nejen v Písku, ale zejména v mimo píseckých oblastech se 

zvyšuje poptávka po poskytování pečovatelské služby, zejména 

v regionech Obcí Mirovice a Mirotice, zde by bylo potřeba vytvořit při 

pečovatelských domech stálou pečovatelskou službu. Stávající kapacita, 

která je zařazená do sítě poskytovatelů a to 6,8 úvazků pracovníků, 

zdaleka nepostačuje pokrýt tuto potřebu. Služba v obcích je velmi 

časově náročná. Předpokládáme navýšení na 11 úvazků pracovníků 

v přímé obslužné péči po dvou do obcí Mirotice a Mirovice. 

Doba trvání: Trvale 
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Finanční přehled v Kč 2019 

Účelová dotace ze 

státního rozpočtu 

2800000 

Jihočeský kraj 400000 

Obec/obce 30 000 

Příjmy od uživatelů 750000 

Ostatní 10000 

Celkem v Kč 3990000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Středisko Blanka – Diakonie ČCE 

Výstupy Zajištění služeb TPS v Písku a okolí, rozšíření na další místa v okrese, 

Zajištění stálé pečovatelské služby v obcích Mirotice a Mirovice (2 

úvazky na obec) Zakoupení 2 automobilů pro obsloužení obcí v oblasti 

Mirovicka a Miroticka. Zajištění nových služebních prostor v Mirovicích 

a Miroticích. 

 

 

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 onemocněním 
2. 2. 2 Vznik služby chráněného bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocněním 
2. 2. 3 Vznik služby Hospic s pobytovou i terénní formou poskytovaných služeb 
2. 2. 4 Vznik odlehčovací služby s kapacitou 5–10 lůžek 
2. 2. 5 Denní stacionář – Městské středisko sociálních služeb 

 
 

2.2.1 AKTIVITA: 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 
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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 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: zatím není určen 

Výstupy Zajištění služby podpory samostatného bydlení pro seniory s duševním 

onemocněním. 

 

2.2.2 AKTIVITA: Vznik služby chráněného bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocněním 

Charakteristika aktivity: Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 
Město Písek i poskytovatelé služeb v ORP Písek 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, na úrovni sousedských vztahů jsou s nimi 
řešeny časté spory a jsou značně ohroženi bezdomovectvím. Chráněné 
bydlení pro seniory s psychiatrickým onemocněním je koncipováno jako 
pobytová služba s asistencí pracovníka, který do značné míry doprovází 
klienta, motivuje jej, vyhodnocuje jeho potenciál 
a snaží se ho aktivovat. Klient nebydlí ve svém vlastním bytě, ale je 
mu dodáváno bydlení s asistencí, přičemž služba umožňuje jak 
individuální, tak komunitní aktivity. 
Chráněné bydlení pro seniory s psychiatrickým onemocněním může být 
návaznou službou na podporu samostatného bydlení nebo naopak 
službou, která bude předávat klienta do samostatného bydlení s 
podporou asistentů, případně do péče domova pro seniory nebo 
domova se zvláštním režimem. 
V ORP Písek je zajištěna kapacita chráněného bydlení pouze pro dospělé 
osoby s mentálním postižením a sníženou soběstačností. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: zatím není určen 

Výstupy Zajištění 10 lůžek chráněného bydlení pro seniory s psychiatrickým 

onemocněním 
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2.2.3 AKTIVITA: 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 

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 

 

2.2.4 AKTIVITA: Vznik odlehčovací služby s kapacitou 5–10 lůžek 

Charakteristika aktivity: Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná seniorům nebo 
osobám se zdravotním postižením, které jsou v domácí péči zejména 
rodinných příslušníků, rodina péči zvládá a potřebuje čas od času 
odlehčit v této náročné službě. Odlehčovací služba je 24 hodinová 
služba 7 dní v týdnu v pobytové formě a nabízí veškeré úkony od 
hygieny, pomoci s oblékáním, zajištění stravy, zajištění sociálních 
kontaktů, aktivizace apod. Služba je poskytována maximálně na 3 
měsíce. 
V současné době se na území ORP Písek nenachází pobytová 
odlehčovací služba. Praxe je taková, že v případě uvolnění lůžka některé 
organizace, poskytující pobytové služby, nabídnou toto uvolněné lůžko 
na kratší dobu. 
V tomto případě se nejedná o odlehčovací službu, ale o krátkodobou 
pobytovou službu a není možno ji plánovat. 
Cílem pobytové odlehčovací služby je plánované obsazování 
jednotlivých lůžek na kratší dobu, kdy doma pečující, si termín zajistí 
dopředu a v této době bude mít jistotu zajištění péče. 
Předpoklad je, že pobytovou odlehčovací službu bude poskytovat 
některý z dosavadních poskytovatelů pobytových služeb v rozsahu cca 
5 lůžek. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel – zatím není určen 

Výstupy Zajištění 5 lůžek pobytové odlehčovací služby v ORP Písek 
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2.2.5 AKTIVITA: Denní stacionář – Městské středisko sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: 

 

  

Poslání služby 
Poskytovat a zajišťovat 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. 
Poskytovat pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci s rodinou, 
podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko prohlubování 
závislosti na poskytované službě. 
Cílová skupina 
Cílovou skupinou 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. 
Výstupem aktivity je zajištění ambulantní sociální služby osobám, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Předpokládáme zavedení nové služby denního stacionáře ambulantní 
formou pro osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby s cílem zajištění co nejvyšší kvality běžného života klienta 
a jeho setrvání ve vlastním sociálním prostředí v rozsahu základních 
činností uvedených v § 46, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
Reagujeme tak na poptávku. 
Předpokládáme investiční náklady na rekonstrukci (v budoucnu 
vytipovaného) objektu ve výši Kč 4 500 000,- a náklady na vybavení 
stacionáře ve výši Kč 1 000 000,- (sanitární zařízení, nábytek, polohovací 
lůžka, zařízení kuchyňky a další vybavení ….) 
Provozní roční náklady předpokládáme ve výši Kč 1 100 000,- (energie, 
mzdy aj.) 

Doba trvání: Všední dny 6. 30–16. 00 hod. po celý rok 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 0 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 

Výstupy Zajištění ambulantní sociální služby osobám, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
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PRIORITA 3 
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POSKYTOVANÝCH 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 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 Seniorského klubu Písek o.p.s. 
3. 1. 7 Zkvalitnění pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb 
3. 1. 8. Zkvalitnění Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené v Městském středisku     
             sociálních služeb 

 
 

3.1.1. AKTIVITA: Zkvalitnění pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko Blanka 

Charakteristika aktivity: Pečovatelská služba Diakonie ČCE je poskytována od roku 1992 a za 

svých 22 let si získala oblibu u svých klientů, personál je průběžně 

proškolován a zajišťuje veškeré úkony, které je v rámci PS možno 

poskytovat. V současné době a v souladu s aktivitami komunitního 

plánu probíhá rozvoj pečovatelské služby na venkov a zároveň je 

zintenzivňována péče v domě s pečovatelskou službou 

i v domácnostech mimo DPS. Vysoké nároky jsou kladeny na záznamy 

péče, kde je zapotřebí obnovit výpočetní techniku, zajistit nové tepelně 

izolační boxy na přepravu stravy, vybavit pracoviště takovými 

pomůckami, jako je sprchové lůžko, pro klienty, kteří již nemohou být 

koupáni na koupacím křesle. Další oblastí je vybavení pomůckami pro 

úklid v domácnostech, kdy vysavače i mopy a úklidové vozíky již 

dosluhují a je zapotřebí jejich výměna za nové modernější a v případě 

vysavačů i výkonnější. Dále s ohledem na rozšiřování do venkovských 

oblastí stále více využíváme služební osobní automobil, a zde bude 

nutno jej vyměnit za nový, optimálně s dotací elektromobil, který bude 

přívětivý k životnímu prostředí a ekonomicky výhodný. 

Doba trvání: 2018 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 250 000 
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Jihočeský kraj 125 000 

Obec/obce 180 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 450 000 

Celkem v Kč 1 005 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka 

Výstupy Zajištění potřebných podmínek pro co nejkvalitnější fungování 

pečovatelské služby Diakonie ČCE a zároveň poskytování vysoce 

kvalitních služeb našim klientům. 

 

3.1.2 AKTIVITA: Zkvalitnění služby domova pro seniory Diakonie ČCE – středisko Blanka  

Charakteristika aktivity: Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku poskytuje služby domova pro 

seniory od roku 1994, stavebně technické řešení domova pro seniory již 

neodpovídá aktuálním potřebám. V letech 2016 a 2017 proběhla část 

rekonstrukce nejdůležitějších částí domova, ale zbývá prostor zázemí 

pro sociální pracovnice + recepce, WC, koupelen i skladovacích prostor. 

Doba trvání: 2018 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 450 000 

Jihočeský kraj 400 000 

Obec/obce 520 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 1 370 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka 

Výstupy Úprava prostor pro sociální pracovnice + recepce, rekonstrukce WC a 

koupelen, vybavení novým inventářem. 

 

3.1.3 AKTIVITA: Zkvalitnění služby domova se zvláštním režimem – Vážka, Diakonie ČCE –                       
                             střediska Blanka  

Charakteristika aktivity: Od roku 2001 je v nově vybudovaných prostorách střediska zajišťován 

chod domova se zvláštním režimem. V souladu s požadavky standardů 

kvality poskytování sociálních služeb a dále s ohledem na co nejlepší 
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prostředí pro klienty chceme zlepšit prostředí na DZR Vážka. V první 

řadě se jedná o vestavné skříně do pokojů klientek, dále se jedná o 

výměnu dosluhujícího nábytku ve společných prostorách, posuvných 

dveří a vybavení terasy novým inventářem pro jarní, letní i podzimní 

posezení. 

Doba trvání: 2018 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 680 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 680 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko Blanka 

Výstupy Zlepšení prostředí na DZR Vážka – Diakonie ČCE v Písku 

 

3.1.4 AKTIVITA: Zkvalitnění služby domova pro seniory SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. 

Charakteristika aktivity: SeniorCentrum poskytuje v kapacitě 103 seniorů místo, kde se uživatelé 

cítí bezpečně, mají dostatek komfortu, pohodlí, odborné a kvalifikované 

péče. Zkvalitnění služby má 4 oblasti:  

1. Technické vybavení: vybavení tělocvičny pro klienty o přístroje 
jako je cyklotrenažer, snoezelen, rotoped, chodící pás, orbitrek. 
Využívání tělocvičny nabídneme také široké seniorské 
veřejnosti zcela zdarma. Cvičení budou probíhat pod vedením 
profesionálního trenéra. Dále je v plánu vybavení koupelen o 
koupací vany pro seniory. Zařízení pro ergoterapii. Na terasu, 
kterou uživatelé používají ke svému odpočinku, bude 
zakoupeno několik výsuvných truhlíků v rámci zahradní terapie. 
V řešení je také zastínění terasy, nákup transportních křesel. 

2. Vzdělávaní zaměstnanců: vzhledem k měnící se struktuře 
uživatelů, kde převládají uživatelé zcela závislí na pomoci a péči 
druhé osoby, se bude měnit také charakter vzdělávání 
zaměstnanců. Aktuálním požadavkem je absolvování 
pracovníků přímé obslužné péče kurzu: Bazální stimulace 
a postupně i dalších stupňů tohoto vzdělávání.  

3. Vznik vzdělávacího centra: Seniorský dům Písek plánuje mít 
vlastní tým lektorů, který bude vzdělávat své pracovníky 
v sociálních službách a současně se kurzů budou moci účastnit 
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i zaměstnanci dalších služeb z regionu. Tímto také umožní 
ostatním organizacím vzdělávání v místě působení služby. 

4. Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek: od zahájení 
půjčovny kompenzačních pomůcek. V případě vypsání grantu 
a uspění v žádosti o grant bude půjčovna dovybavena. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek 

Výstupy Výstupem aktivity je zkvalitnění pobytové služby domov pro seniory, 

SeneCura SeniorCentrum Písek  

 

3.1.5 AKTIVITA: Zkvalitnění pečovatelské služby SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.  

Charakteristika aktivity: Pečovatelská služba SeneCura SeniorCentrum Písek poskytuje terénní 

služby v okamžité kapacitě 2 klienti v daný okamžik ve městě Písek. 

Cílovou skupinou jsou senioři nad 55 let věku. Služba chce svoji nabídku 

zkvalitnit v těchto oblastech: 

1. Materiální vybavení: nákup pomůcek pro poskytování PS, 
dostatek materiálního vybavení  

2. Vzdělávaní zaměstnanců: důraz bude kladen na vzdělávání 
pracovníků PS, které se bude odvíjet od struktury uživatele, 
jejich měnících se potřeb a individuálních plánů  

3. Navýšení kapacity: vzhledem ke zvýšenému zájmu o služby 
počítá služba s navýšením kapacity služby 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: SeneCura SeniorCentrum Písek 

Výstupy Výstupem aktivity je zkvalitnění terénní pečovatelské služby SeneCura 

SeniorCentrum Písek 

 

3.1.6 AKTIVITA: Zkvalitnění pečovatelské služby Seniorského klubu Písek o.p.s. 

Charakteristika aktivity: Pečovatelská služba Seniorského klubu Písek poskytuje své služby pro 
seniory nad 55 let věku v obcích kolem města Písku.  
Současná spádová oblast je: 
obec Čížová, Předotice, Dobev, Kestřany, Záhoří, Smrkovice a Ražice. 
Služba plánuje svoji nabídku zkvalitnit v těchto oblastech: 
1. Materiální vybavení: nákup pomůcek pro poskytování PS, dostatek 
materiálního vybavení, 
2. Vzdělávaní zaměstnanců: důraz bude kladen na vzdělávání 
pracovníků PS, které se bude odvíjet od struktury uživatele, jejich 
měnících se potřeb a individuálních plánů 
3. Rozšiřování působnosti a kapacity, prezentace služby: 
Vzhledem k poskytování služeb na menších obcích služba 
v následujících letech plánuje nadále předávání informací zastupitelům 
obcí, setkávání se s občany na pravidelných setkáních seniorů, 
prezentace služby v obecních Zpravodajích, osvěta terénních služeb na 
venkově. 
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Na základě poptávky také rozšíření působnosti na další obce a navýšení 
denní kapacity PS. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Seniorský klub Písek o.p.s. 

Výstupy Výstupem aktivity je zkvalitnění terénní pečovatelské služby 
Seniorského klubu Písek, rozšíření kapacity a působnosti 

 

3.1.7 AKTIVITA: Zkvalitnění pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: Plánujeme zvýšení kvality a dostupnosti terénní pečovatelské služby 
pořízením čtyř nových užitkových automobilů kdy jeden 
automobil bude upraven a vybaven pro přepravu osob se zdravotním 
postižením. 
Dále plánujeme reorganizaci, a to sloučením obou okrsků do jednoho 
místa tím, že se přemístí pracovnice Okrsku č. I. na nábřeží 1. máje 2142, 
kde sídlí Okrsek č. II. 
Tím dojde ke zlepšení poskytování sociální služby dle aktuálních 
požadavků klientů a osob se zdravotním postižením. 
S tím souvisí stavební úpravy zázemí pro personál, pořízení vybavení pro 
klienty, pořízení vybavení pro zaměstnance, aby došlo ke zlepšení 
materiálně technického vybavení.  
 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb  

Výstupy Zlepšení časové a místní dostupnosti sociální služby, vytvoření 
lepších podmínek pro kvalitní poskytování sociální služby, pružnější 

organizace práce, kvalitnější a rychlejší předávání informací. Dále 

zlepšení podmínek pro přepravu klientů, a to hlavně klientů imobilních 

nebo jinak znevýhodněných po pohybové stránce. 

Poznámka Rozpočet je: 3 480 000 

 

3.1.8 AKTIVITA: Zkvalitnění Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené v       
                             Městském středisku sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: V rámci zkvalitnění této služby potřebujeme investici v těchto 
oblastech: 
1.       Pomůcky na relaxační cvičení – balanční míče, gumy na cvičení, 
radiopřehrávač na relaxaci, podložky na cvičení, malé činky, knihy 
s cvičebním programem. 
2.       Trénování paměti – tiskárna multifunkční, papíry do tiskárny, 
publikace s tématem,, Trénink paměti“, jako zdroj na zpracování 
podkladů pro tréninkové hodiny.  
3.       Tvořivé aktivity – nákup materiálu – korálky, drátky, Fimo hmota, 
kleštičky štípačky, nůžky, lepidla, dekorace, barevné papíry, materiál na 
výrobu mýdel, úložné boxy, přihrádky z PVC na korálky, vybavení 
nábytkem a regály pro uložení pomůcek a materiálu ve skladu 
s materiálem a pomůckami na tvořivé aktivity. 
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4.       V rámci vzdělávací povinnosti pracovníků v sociálních službách 
a  sociálních pracovníků zajištění seminářů s tématem na relaxační 
techniky, trénování paměti, komunikace s klientem nekomunikujícím 
verbálně, péče a manipulace s imobilním klientem. 
Reagujeme tak na stále se zvyšující zájem o sociálně aktivizační službu. 
Počet účastníků na jedné cvičební jednotce je 30 klientů a na trénování 
paměti 38 – 40 klientů. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 

Výstupy Širší nabídka relaxačního cvičení za použití nových cvičebních 

pomůcek, zajímavější a pestřejší trénování paměti, možnost většího 

výběru materiálu při tvořivých aktivitách a zajištění finančně 

náročnějších a tím kvalitnějších seminářů pro vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách, např. seminář,, Gerontooblek“. 

Poznámka Rozpočet je: 120 000 

 

PRIORITA 4  
DOPROVODNÉ SLUŽBY 

 
4.1 OPATŘENÍ: PROJEKT POMÁHÁME PEČOVAT 
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. 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:  

4. 1. 1 Zajištění aktivit projektu Pomáháme pečovat na území ORP Písek 

4. 1. 2 Zajištění doprovodné činnosti Půjčovny pomůcek 

4. 1. 3 Zajištění stávající kapacity Domácí hospicové péče Domácím hospicem Athelas 

 

4.1.1 AKTIVITA: Zajištění aktivit projektu Pomáháme pečovat na území ORP Písek 

Charakteristika aktivity: Podpora domácí péče o seniory na Písecku reaguje na využití nabízených 

možností sociálních služeb a péče, státem a organizacemi, poskytujícími 

sociální služby k setrvání seniorů ve svém domácím prostředí za podpory 

pečujících rodin, těchto organizací a státu.  

Určena je pro občany ORP Písek. Poskytuje zejména: 

1. Poradenskou činnost, týkající se podpory domácí péče o seniory v 
obcích Písecka - bezplatná tel. linka v určité dny a hodiny – určena 
občanům Písecka- již pečujícím, budoucím pečujícím i seniorům 
v péči, či seniorům, kteří zatím pečují sami o sebe a  chtějí i při 
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zhoršení zdravotního stavu takto setrvat ve svém domácím 
prostředí. 

2. Osobní sociální poradenství – v určené dny a hodiny na 
vymezeném místě v Písku. 

3. Osobní sociální poradenství v určené hodiny a dny v obcích 
Písecka na obecních úřadech nebo přímo v domácnostech klientů 
této služby – poradenství a praktické předvedení a nácviky 
pečovatelských úkonů o seniory v domácí péči s laickými 
pečujícími.  

4. Informační materiály pro pečující, začínající pečující, veřejnost, 
seniory s důležitými informacemi pro podporu domácí péče. 
/nárok na příspěvek na péči, kde žádat, jaké služby možno využít 
a další praktické odkazy/. 

5. Zajištění praktických kurzů -  nácvikových a edukačních z oblasti 
např. sociálně-právní nebo přímé péče, paliativní péče a další. V 
obcích Písecka i v Písku.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV  

Jihočeský kraj 250 000 

Obec/obce 100 000 

Příjmy od uživatelů  

Ostatní  

Celkem v Kč 350 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Diakonie ČCE 

Výstupy Podpora projektu Pomáháme pečovat na území ORP Písek 

 

4.1.2 AKTIVITA: Zajištění doprovodné činnosti Půjčovny pomůcek 

Charakteristika aktivity: Půjčovna pomůcek je doprovodnou činností ke službám domácí péče 
Oblastní charity Písek (terénní pečovatelská služba, domácí 
ošetřovatelská služba, péče o osoby umírající v domácím prostředí). 
Zdravotnické a kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány jak klientům 
služeb Oblastní charity Písek, tak i osobám z řad široké veřejnosti. 
 
Půjčovna pomůcek vlastní veškeré pomůcky nezbytné pro setrvání osoby 
umírající v domácím prostředí, dále pomůcky umožňující setrvání v 
domácím prostředí seniorům, nemocným a zdravotně postiženým. 
Půjčovna pomůcek zajišťuje dovoz pomůcek ke klientovi, jejich montáž, 
pravidelnou revizi, náhradu novými pomůckami.  
 
Personální zajištění: pracovník zaměstnaný prostřednictvím DPP 
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Provozní doba: pondělí až pátek, 1 hodina denně (5 hodin týdně). 
 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 40 000 

Příjmy od uživatelů 40 000 

Ostatní 20 000 

Celkem v Kč 100 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek  

Výstupy: Dostupnost zdravotnických a kompenzačních pomůcek umožňujících 
setrvání seniorů, nemocných, zdravotně postižených a umírajících v 
domácím prostředí. 

 

4.1.3 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity Domácí hospicové péče Domácím hospicem Athelas 

Charakteristika aktivity: Domácí hospic poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich 

rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma tak, aby 

toto období mohli prožít společně v domácím prostředí. Komplexní péče 

zahrnuje péči lékaře, zdravotníků, psychoterapeuta, sociální pracovnice, 

pečovatelek, duchovních a dobrovolníků. V tomto křehkém a těžkém 

životním období podporujeme naší péčí rodinu a nemocného, aby důstojně 

a se zachováním co největší možné kvality života zvládli poslední životní 

období.  

Cílová skupina – senioři a zdravotně postižení, počet uživatelů služby 35. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 75 000 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 100 000 

Ostatní 345 000 

Celkem v Kč 520 000 
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Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Domácí hospic Athelas - středisko DM CČSH, spolupracuje 
Nemocnice 

Výstupy Zachování a rozvoj domácí hospicové péče, reakce na vzrůstající zájem o 
specializovanou paliativní péči v domácím prostředí. 

 
 
4.2 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽEB DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU   
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 za potřebí vybudovat a vybavit společné prostory domu, vytvořit 
hygienická zázemí (koupací centra) v domě, prádelny a další doprovodné služby.  

 
AKTIVITY:  

4. 2. 1 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici K. Čapka, čp. 313 Mirovice 

4. 2. 2 Zajištění chodu Domova s pečovatelskou službou – v ulici Klášterského, čp. 242 Mirovice 

 

4.2. 1 AKTIVITA: 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. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč   

MPSV 0,- 

Jihočeský kraj 0,- 

Obec/obce 956 200,- 

Příjmy od uživatelů 937 300,- 

Ostatní 0,- 

Celkem v Kč 1 893 500,- 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: město Mirovice 

Výstupy Zachování kapacity služby pro staré a zdravotně postižené občany 
z regionu Mirovicka. 

 

4.2.2 AKTIVITA: 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.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč   
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MPSV 0,- 

Jihočeský kraj 0,- 

Obec/obce 409 800,- 

Příjmy od uživatelů 401 700,- 

Ostatní 0,- 

Celkem v Kč 811 500,- 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: město Mirovice 

Výstupy Zachování kapacity služby pro staré a zdravotně postižené občany 
z regionu Mirovicka. 

 
 
4.3 OPATŘENÍ: PODPORA VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V MIROTICÍCH   
V obci Mirotice chybí zázemí pro poskytování sociálních služeb. Město plánuje vznik domu 
s pečovatelskou službou včetně denního stacionáře pro všechny cílové skupiny. 

 
AKTIVITY:  

4. 3. 1 Vznik pečovatelské a zdravotní služby v Miroticích 

 
 

4.3.1 AKTIVITA: Vznik pečovatelské a zdravotní služby v Miroticích 

Charakteristika aktivity: Vznik domu s pečovatelskou službou včetně denního stacionáře pro 
všechny cílové skupiny. 

Doba trvání: Trvale 

Celkem v Kč: 25 000 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: zatím není určen 

Výstupy Zajištění služby externě 
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

PRIORITA 1 
PODPORA UDRŽENÍ PROVOZU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ 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 800 uživatelů ročně. 

 
AKTIVITY: 
1. 1. 1 Zajištění služby odborného sociálního poradenství v Jihočeském centru pro zdravotně             
            postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Písek 
1. 1. 2 Zajištění služby odborného sociálního poradenství Asociace rodičů a přátel zdravotně  
            postižených dětí v ČR, Klub Krteček v Písku 

 

1.1.1 AKTIVITA: Zajištění 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 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 pouze ambulantní formou.  

Poradenských služeb využívá cca 700 klientů ročně. 

Poradenství je ještě doplněno o vydávání euroklíčů pro OZP. 
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V roce 2019 plánujeme stěhování poradny do vhodnějších 

bezbariérových prostor, které ještě stále hledáme. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019  

MPSV 520 000 

Jihočeský kraj 20 000 

Obec/obce 43 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 583 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 

o. p. s. 

Výstupy Zajištění služby odborného poradenství 

 

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

Charakteristika aktivity: Tato služba je poskytována rodinám s dětmi se zdravotním postižením 
a osobám se zdravotním postižením bez omezení věku. Služba 
poskytuje: 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, poradenství o 
možnostech řešení nepříznivé sociální situace 

• informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách, 
o sociálně právních otázkách, o možnostech výchovy 
a vzdělávání 

Tuto službu ročně využije zhruba 100 uživatelů. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 499 980 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 25 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 31 000 

Celkem v Kč 555 980 
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Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s. 

Výstupy Zajištění odborného sociální poradenství rodinám s dětmi se 
zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením.  

 
 
1.2 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ 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, roční kapacita je 10 klientů. 

 
AKTIVITY: 
1. 2. 1 Zajištění služby osobní asistence v MESADA, z.s. 

 
 

AKTIVITA: Zajištění 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 své 

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 ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Písek. 

V jednom okamžiku může být služba poskytována 7 uživatelům (stav 

k 1. 11. 2018). 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 110 000 

Jihočeský kraj 18 000 

Obec/obce 16 000 

Příjmy od uživatelů 70 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 214 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: MESADA, z. s. 

Výstupy Lidé s těžkým a těžším zdravotním postižením a senioři zůstávají ve 

svém běžném prostředí, dokud to jejich zdravotní stav dovoluje. 
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1.3 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ 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. 
Celková kapacita těchto sociálních služeb je 42 uživatelů. 

 
AKTIVITY: 
1. 3. 1 Zajištění služby denního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky (pracoviště Písek) 
1. 3. 2 Zajištění služby týdenního stacionáře Duha při DOZP Zběšičky (pracoviště Písek) 
1. 3. 3 Zajištění služby denního a týdenního stacionáře v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

 
 

1.3.1 AKTIVITA: Zajištění 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 je umístěn ve svahu v klidné čtvrti města Písku. 
Přednostně do zařízení jsou přijímány osoby s trvalým či hlášeným 
pobytem na území Jihočeského kraje. Stacionář je v současné době 
v rekonstrukci. 
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 9 uživatelů.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019  

MPSV 1 903 000 

Jihočeský kraj 228 640 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 526 000 

Ostatní 25 120 

Celkem v Kč 2 682 760 

Odpovídá/spolupráce: DOZP Zběšičky, Jihočeský kraj, MPSV, Město Písek 

Výstupy Zajištění služby denního stacionáře pro děti a dospělé osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením.  

 

1.3.2 AKTIVITA: Zajištění 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 
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s dalším postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.  
Týdenní stacionář je umístěn ve svahu v klidné čtvrti města Písku. 
Přednostně do zařízení jsou přijímány osoby s trvalým či hlášeným 
pobytem na území Jihočeského kraje. Stacionář je v současné době 
v rekonstrukci. 
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 15 uživatelů. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 2 863 000 

Jihočeský kraj 373 950 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 1 664 000 

Ostatní 79 690 

Celkem v Kč 4 980 640 

Odpovídá/spolupráce: DOZP Zběšičky, Jihočeský kraj, MPSV, Město Písek 

Výstupy Zajištění služby denního stacionáře pro dospělé osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením. 

 

1.3.3 AKTIVITA: Zajištění služby denního a týdenního stacionáře v Alzheimercentrum 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. Sociální služba je určena osobám, které potřebují podporu a 
pomoc při zajišťování běžných denních potřeb a zároveň setrvávají 
v běžném 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 
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hry; cvičení paměti, klub pro ženy či klub pro muže. Dále realizujeme 

odborné testy pro první záchyt demence. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč Plán na rok 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 100 000 

Ostatní 50 000 

Celkem v Kč 150 000 

Odpovídá/spolupráce: Alzheimercentrum Prácheň z.ú., město Písek, ostatní poskytovatelé 

Výstupy Zajištění služby denního stacionáře. 

 

1.4 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNICKÝMI  
                                 ZAŘÍZENÍMI (§ 52) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zachování služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče v Nemocnici 
Písek, a.s., která je v současné době jediným tímto poskytovatelem v ORP. 

 
AKTIVITY: 
1. 4. 1 Zajištění služby „sociálních lůžek“ v Nemocnici Písek, a.s. 

 
 

1.4.1 AKTIVITA: Zajištění služby „sociálních lůžek“ v Nemocnici Písek, a.s. 

Charakteristika aktivity: Kapacita sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové 
péče v Nemocnici Písek, a.s. je 20 lůžek. Aktivita je popsána a vyčíslena 
ve skupině Senioři. 
Pro osoby se zdravotním postižením je služba rovněž významná, hlavní 
cílovou skupinou jsou však senioři, proto zde služba není finančně 
vyčíslena s tím, že je vyčíslena ve skupině Senioři. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Nemocnice Písek, a.s. 

Výstupy Zajištění služby sociálních lůžek pro osoby v krizi. 

Poznámky Finanční přehled vyčíslen v pracovní skupině Senioři viz aktivita 1. 6. 1 
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1.5 OPATŘENÍ: PODPORA 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 68 lůžek. 

 
AKTIVITY: 
1. 5. 1 Zajištění služby DOZP v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

 
 

1.5.1 AKTIVITA: Zajištění služby DOZP v Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 

Charakteristika aktivity: Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové 

sociální služby osobám se zdravotním postižením, s kombinovaným 

postižením a seniorům. Dolní věková hranice cílové skupiny je 19 let. 

Sociální služba je určena všem osobám, které se ocitly v tíživé sociální 

situaci a potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby. 

Sociální služba je poskytována v jednolůžkových až třílůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. Objekt je bezbariérový a 

celková kapacita služby je 68 lůžek. Do péče jsou přijímáni klienti z celé 

ČR s výraznou dominancí osob z Jihočeského kraje.  

Sociální péče je zajišťována dle konceptu Bazální stimulace, 

Reminiscenční terapie a jiných odborných postupů, které nám umožňují 

zachovat kvalitu života klientů po nejdelší možnou dobu. Individuální 

přístup, vysoký počet erudovaných 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  Plán na rok 2019  

MPSV 0 

Jihočeský kraj 5 000 000 

Obec/obce 120 000 

Příjmy od uživatelů 17 200 000 

Ostatní 20 000 000 

Celkem v Kč 42 320 000  

Odpovídá/spolupráce: Alzheimercentrum Prácheň, z.ú., MPSV, kraje, obce, ostatní 

poskytovatelé, nadace a nadační fondy 

Výstupy Zajištění domova pro osoby se zdravotním postižením. 
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1.6 OPATŘENÍ: PODPORA 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 51 klientů. 

 
AKTIVITY: 
1. 6. 1 Zajištění služby SAS při Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR, Klub Krteček v Písku 

 
 

1.6.1 AKTIVITA: Zajištění služby sociálně aktivizační služby při Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR,   
                             z. s. Klub Krteček v Písku 

Charakteristika aktivity: Sociálně aktivizační služby Klubu Krteček v Písku jsou poskytovány 
rodinám s dětmi se zdravotním postižením a osobám se zdravotním 
postižením (tělesné, mentální, kombinované postižení). 
Věková struktura cílové skupiny je od 3 let do 40 let. 
Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Jedná se o službu ambulantní a ročně ji využívá cca 50 uživatelů. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 2 159 960 

Jihočeský kraj 350 000 

Obec/obce 32 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 2 541 960 

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

Výstupy Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením a pro osoby se zdravotním postižením.  

Poznámka Pravidla pro poskytování dotací a příspěvků na rok 2017 ještě nejsou 
známa. Pro rok 2017 byl rozpočet navýšen o 4% meziročně. 

 
 
1.7 OPATŘENÍ: PODPORA 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 3 organizace, MESADA (pro zdravotně postižené, pro osoby s 
chronickým onemocněním a osoby bez přístřeší), FOKUS – Písek o. s. (pro duševně nemocné) a 
Centrum Martin (pro osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, částečným 
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sluchovým i zrakovým postižením, případně s chronickým psychickým onemocněním). Celková 
kapacita nabízených služeb je cca 200 klientů ročně (organizace vychází z dat za rok 2013). 

 
AKTIVITY: 
1. 7. 1 Zajištění služby sociální rehabilitace při MESADA, z.s. 
1. 7. 2 Zajištění služby sociální rehabilitace FOKUS – Písek z.ú. 
1. 7. 3 Zajištění služby sociální rehabilitace při Centrum Martin, o. p. s. – služba zrušena 

 
 

1.7.1 AKTIVITA: Zajištění služby sociální rehabilitace při MESADA, z.s. 

Charakteristika aktivity: Sociální rehabilitace MESADA Písek usiluje o začleňování dospělých 
osob se zdravotním postižením, chronickým a/nebo dlouhodobým 
onemocněním do společnosti. Poskytuje jim podporu k tomu, aby 
mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez 
znevýhodnění. 
Služba je určena lidem ve věku 16 – 64 let. 
Sociální rehabilitace MESADA Písek je provozována převážně ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek. 
V jeden čas (stav k 31. 10. 2017) může být služba poskytována 
3 uživatelům, jedná se většinou o dlouhodobější podporu, průměrně 
pro 24 uživatelů ročně. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 500 000 

Jihočeský kraj 135 000 

Obec/obce 60 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 695 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: MESADA, z. s. 

Výstupy Osoby se zdravotním postižením ovládají vedení domácnosti a péči o 

její členy, jsou schopni získat a udržet si zaměstnání, umí vyřizovat 

úřední záležitosti atd. 

 

1.7.2 AKTIVITA: Zajištění služby sociální rehabilitace FOKUS – Písek z. ú. 

Charakteristika aktivity: Služba je poskytována území ORP Písek.  
Cílovou skupinou služby jsou lidé s duševním onemocněním (18 – 80 let) 
a jejich rodiny. 
Tato sociální služba je rozdělena na ambulantní a terénní sociální 
rehabilitaci.  
Terénní sociální rehabilitace je zajišťována v přirozeném prostředí 
klienta. Organizace využívá za tímto účelem automobil.  
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Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována v prostorách 
organizace a jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo 
krizové sociální situaci.  
Služba je poskytovaná metodou case management. 
V roce 2016 tuto službu využilo 143 klientů při 2252 kontaktech. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 1 911 720 

Jihočeský kraj 200 000 

Obec/obce 100 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 58 000 

Celkem v Kč 2 269 720 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: FOKUS – Písek z.ú. 

Výstupy Zajištění komunitních sociálních služeb pro lidi s duševním 
onemocněním. 

Poznámka Rozpočet pro rok 2019 je sestaven dle optimálních nákladů při 3,5 
úvazku pracovníků v přímé péči. Kapacita služby je však na svém 
maximu, zájemci jsou evidováni v pořadníku.  

 
 
1.8 OPATŘENÍ: PODPORA 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 o. s. pro duševně nemocné uživatele. Celkově 
využívá tuto službu v současné době 87 uživatelů. 

 
AKTIVITY: 
1. 8. 1 Zajištění sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z.ú Protivín, č. registrace 8216984 
1. 8. 2 Zajištění sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním FOKUS – Písek z. ú. 
1. 8. 3 Zajištění sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z.ú Písek, č. registrace 8975638 

 
 

1.8.1 AKTIVITA: Zajištění sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z. ú. Protivín, č. registrace   
                              8216984 

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 
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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. Kapacita služby je 8 uživatelů. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 580 000 

Obec/obce 20 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 600 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: HORIZONT, z. ú. – Protivín 

Výstupy Zajištění sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a 
kombinovaným postižením – udržitelnost. 

 

1.8.2 AKTIVITA: Zajištění sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním FOKUS –     
                             Písek z. ú. 

Charakteristika aktivity: Sociálně-terapeutická dílna „Klubko“ v Písku je ambulantní služba 
poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení (chronické 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 2016 využilo službu 32 uživatelů/2583 hodin. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 400 000 

Obec/obce 50 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 550 000 
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Celkem v Kč 1 000 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: FOKUS – Písek, z.ú. 

Výstupy Zajištění služeb sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním 
onemocněním.  

Poznámka Rozpočet pro rok 2019 je sestaven jako optimální při úvazku 1,5 
pracovníka v přímé péči.  

 

1.8.3 AKTIVITA: Zajištění sociálně terapeutické dílny HORIZONT, z. ú. Písek, č. registrace 8975638 

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 2019  

MPSV                                                               0 

Jihočeský kraj 1 800 000 

Obec/obce 120 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 80 000 

Celkem v Kč 2 000 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: HORIZONT, z. ú. - Písek 

Výstupy Zajištění služby sociálně terapeutických dílen pro mentálně a 

kombinovaně postižené – udržitelnost. 

 
 
1.9 OPATŘENÍ: PODPORA 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 12 uživatelů. 

 
AKTIVITY: 
1. 9. 1 Zajištění sociální služby chráněné bydlení Duha při DOZP Zběšičky – pracoviště Písek 
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1.9.1 AKTIVITA: Zajištění 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 nově zrekonstruovaném objektu 
v areálu Denního a týdenního stacionáře Duha, chráněné bydlení Pod 
Duhou – samostatně stojící domek pro klienty s menší formou podpory 
– se nachází v blízkosti 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.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 2 912 000 

Jihočeský kraj 332 300 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 1 743 000 

Ostatní 65 000 

Celkem v Kč 5 052 000 

Odpovídá/spolupráce: DOZP Zběšičky, Jihočeský kraj, MPSV, Město Písek 

Výstupy Zajištění chráněného bydlení pro dospělé osoby s mentálním 
postižením  

 
 

PRIORITA 2 
PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
2.1 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ (§ 51) 
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 o. s., poskytování služby pro mentálně postižené uživatele by kapacitně rozšířil DOZP Zběšičky, 
pracoviště Duha Písek. 

 
AKTIVITY: 
2. 1. 1 Rozvoj služby chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním FOKUS – Písek z. ú. 
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2.1.1 AKTIVITA: Rozvoj 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 duševního onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  
Poskytovatel plánuje, že v případě získání projektu bude poskytovat 
službu pro cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním, a to na 
základě dlouhodobé poptávky služby. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019  

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 20 000 

Ostatní 180 000 

Celkem v Kč 200 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: FOKUS – Písek, z.ú. 

Výstupy Rozvoj následné péče pro lidi s duševním onemocněním. 

 
 
2.2 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE (§ 70) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je pokrýt území celého ORP Písek službou sociální rehabilitace (zejm. její terénní 
formy) pro osoby s duševním onemocněním. 

 
AKTIVITY: 
2. 2. 1 Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním FOKUS – Písek z. ú. 

 
 

2.2.1 AKTIVITA: Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním Fokus - Písek   
                              z. ú. 

Charakteristika aktivity: Sociální rehabilitaci poskytujeme na území ORP Písek.  
Cílovou skupinou služby jsou lidé s duševním onemocněním (18 – 80 let) 
a jejich rodiny. 
Tato sociální služba je rozdělena na ambulantní a terénní sociální 
rehabilitaci, jejichž cílem je návrat do běžného života. 
Terénní sociální rehabilitace je zajišťována v přirozeném prostředí 
klienta. K tomuto účelu má organizace k dispozici osobní automobil. 
Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována v prostorách 
organizace a jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo 
krizové sociální situaci.  
Služba je poskytována metodou case management. 
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V roce 2016 tuto službu využilo 143 klientů při 2252 kontaktech. 
Služba je dlouhodobě podfinancována. Kapacity služby jsou 
dvojnásobně překročeny. Rozvoj této služby je dlouhodobě nezbytný. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 1 911 720 

Jihočeský kraj 602 000 

Obec/obce 100 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 58 000 

Celkem v Kč 2 671 720 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: FOKUS – Písek z.ú. 

Výstupy Rozvoj terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním při zvýšení 

počtu úvazků pracovníků v přímé péči na 4,5. 

  

PRIORITA 4 
DOPROVODNÉ SLUŽBY 

 
4.1 OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
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:  
4. 1. 1 Podpora a udržení aktivit DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.      
4. 1. 2 Podpora Svazu diabetiků ČR v Písku 
4. 1. 3 Podpora aktivit a projektů ÚP zaměřených na zaměstnávání osob se ZP 

4. 1. 4 Podpora půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro tělesně postižené 

4. 1. 5 Podpora půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro tělesně postižené AKTIV 

 
 

4.1.1 AKTIVITA: 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). 
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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. 

Poznámka  

 

4.1.2 AKTIVITA: 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, 
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 

Finanční přehled v Kč 2019 

MZ 0 

MPSV 40 000 
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Jihočeský kraj 50 000 

Obec/obce 80 000 

Příjmy od uživatelů 20 000 

Ostatní 310 000 

Celkem v Kč 500 000 

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. 

 

4.1.3 AKTIVITA: 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 60 zaměstnavatelům v okrese Písek 

na cca 770 pracovníků v částce kolem 23 000 000,- Kč.  

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatelé sociálních služeb a Úřad práce 

Výstupy Podpora spolupráce mezi poskytovateli a ÚP. 

 

4.1.4 AKTIVITA: Podpora půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro tělesně   
                              postižené 

Charakteristika aktivity: Půjčovna pomůcek je doprovodnou činností ke službám domácí péče 
Oblastní charity Písek (terénní pečovatelská služba, domácí 
ošetřovatelská služba, péče o osoby umírající v domácím prostředí). 
Zdravotnické a kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány jak klientům 
služeb Oblastní charity Písek, tak i osobám z řad široké veřejnosti. 

Půjčovna pomůcek vlastní veškeré pomůcky nezbytné pro setrvání 
osoby umírající v domácím prostředí, dále pomůcky umožňující setrvání 
v domácím prostředí seniorům, nemocným a zdravotně postiženým. 
Půjčovna pomůcek zajišťuje dovoz pomůcek ke klientovi, jejich montáž, 
pravidelnou revizi, náhradu novými pomůckami.  
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Personální zajištění: pracovník zaměstnaný prostřednictvím DPP 

Provozní doba: pondělí až pátek, 1 hodina denně (5 hodin týdně). 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MZ 0 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 40 000 

Příjmy od uživatelů 40 000 

Ostatní 20 000 

Celkem v Kč 100 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Charita Písek 

Výstupy Dostupnost zdravotnických a kompenzačních pomůcek umožňujících 
setrvání seniorů, nemocných, zdravotně postižených a umírajících v 
domácím prostředí 

 

4.1.5 AKTIVITA: Podpora půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro tělesně   
                              postižené AKTIV 

Charakteristika aktivity: Půjčovna, servis a prodej kompenzačních a zdravotnických potřeb 

Doba trvání: Firma funguje 6 let  

Finanční přehled v Kč  Obrat 10 0000 000 2019 

MZ 0 

MPSV  

Jihočeský kraj  

Obec/obce  

Příjmy od uživatelů  

Ostatní  

Celkem v Kč Poskytovatel: Aktiv 

Výstupy  
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OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 

 

PRIORITA 1 
PODPORA UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK 

 
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ  
(§ 37) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Mezi hlavní dva poskytovatele poskytující odborné sociální poradenství v ORP Písek patří Oblastní 
charita Písek, THEIA – krizové centrum o.p.s. Tyto dvě organizace doplňuje pro úzce vymezenou cílovou 
skupinu organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. Služby jsou poskytovány formou ambulantní a terénní. Cílem 
opatření je zachování odborného sociálního poradenství v ORP Písek. 

 
AKTIVITY: 
1. 1. 1 Zajištění služby odborného sociálního poradenství v Oblastní charitě Písek ve stávajícím 
            rozsahu 
1. 1. 2 Zajištění služby odborného sociálního poradenství v THEIA -  krizové centrum o.p.s. 

1. 1. 3 Zajištění služby odborného sociálního poradenství Domácí hospic Athelas – středisko DM CČSH 

 
 

1.1.1 AKTIVITA: Zajištění služby odborného sociálního poradenství v Oblastní charitě Písek ve  
                              stávajícím rozsahu  

Charakteristika aktivity: Provoz poradny zajišťují v roce 2018 dva poradci v celkovém počtu 

úvazku 0,90. Jejich vzájemná zastupitelnost umožnuje nepřerušovaný 

provoz služby v obdobích nepřítomnosti jednoho z nich. V případě 

nepřítomnosti jednoho poradce je poradna otevřena 4 hodiny denně. 

Nedochází tak ke ztrátě kontinuity práce s klientem.  

Poradna svou činností doplňuje činnost Úřadu práce a sociálního 

odboru města Písek. Klientela poradny je v současné době více 

nízkoprahová. Zahrnuje osoby nacházející se v dlouhodobě nepříznivé 

životní situaci. Často jsou to lidé nepřijatí majoritní společností (jako 

jsou dlouhodobě nezaměstnaní, osoby bez stálého přístřeší, špatně se 

přizpůsobující apod.), kteří propadávají sítem sociálních služeb. Přitom 

potřebující dlouhodobou podporu pro dosažení změny životních návyků 

a životní situace. Tato podpora je jim poskytována pracovníky poradny. 

Výhodou poradců při práci s klientem je úzká vazba jejich činnosti na 

Středisko pomoci provozované organizací, které umožňuje ulehčení 

životní situace osobám v sociální krizi materiálním zabezpečením 

(potravinová a věcná pomoc) a motivací k řešení nepříznivé životní 

situace. Často bývá vstupní branou pro navázání kontaktu s klientem a 

jeho plynulým přechodem do služby odborného sociálního poradenství. 

Poradna se v současné době hlouběji zaměřuje na řešení dluhové 

problematiky a finanční gramotnosti osob. Má uzavřenou smlouvu o 

poskytování právních služeb a pro rok 2018 a dále usiluje o akreditaci 
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Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti 

oddlužení.  

Doba trvání: Služba je dostupná v pracovní dny, v rozsahu 32 hodin týdně. 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 559 500  

Obec/obce 46 000  

Příjmy od uživatelů O 

Ostatní 10 000 (Dary, sbírky – neuznatelné náklady jako dohadné položky, 

zaměstnanecké benefity apod.) 

Celkem v Kč 615 500  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní Charita Písek  

Výstupy Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi.  

 

1.1.2 AKTIVITA: Zajištění služby odborného sociálního poradenství v THEIA -  krizové centrum   
                              o.p.s. 

Charakteristika aktivity: Služba je v ORP Písek zajišťována jako registrovaná sociální služba od 

1.1.2016 (dříve zde byla služba zajišťována v rámci pilotního projektu). 

Služba má registrovánu kapacitu 32 intervencí (30 min. jednání) za 

měsíc. 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). V druhém popoletí roku 2017 jsme začali zaznamenávat 

vyšší poptávku po službě související právě s oddlužením klientů, v reakci 

právě na změny insolventního zákona. 

*) 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 (zejména s pracovníky MU). 

Kapacita služby: 32 intervencí měsíčně. 

Doba trvání: Trvale 
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Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 105 000 

Jihočeský kraj 105 000 

Obec/obce 80 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 2300 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: THEIA – krizové centrum o.p.s. 

Výstupy Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi. 

 

1.1.3 AKTIVITA: Zajištění služby odborného sociálního poradenství Domácí hospic Athelas –  
                             středisko DM CČSH 

Charakteristika aktivity: Poradna Domácího hospice Athelas poskytuje veřejnosti podporu, 
pomoc a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického 
onemocnění a v době po úmrtí někoho blízkého, formou odborného 
sociálního poradenství. 
Cílem je: 

• pomoci lidem, jež se ocitají v krizové situaci z důvodu ztráty 
zdraví a z důvodu blízkosti smrti, či náročné situace po úmrtí 
blízkého člověka 

• podporovat rodiny v péči o své blízké, tak, aby byla zachována 
jejich přirozená vztahová síť 

• pomoc při zprostředkování psychologické, psychiatrické, 
duchovní péče a poskytnutí kontaktu na právní pomoc 

• zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace, 
související s kvalitní péčí v domácím prostředí 

• pozůstalým v období zármutku pomoci vlastním způsobem 
prožít smutek v bezpečném prostoru, poskytnout podporu a 
pomoc zorientovat se v nové životní situaci, přijmout ztrátu, 
nalézt nové role v životě, naučit se žít bez svého blízkého 

 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 25 000 

Příjmy od uživatelů 0 
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Ostatní 115 000 

Celkem v Kč 140 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Domácí hospic Athelas - středisko DM CČSH 

Výstupy Pomoc uživatelům zorientovat se a adaptovat na náročnou životní 

situaci a formou poradenství a doprovázení pečujícím pomoci zvládnout 

tuto obtížnou životní situaci. 

 

 
 
1.2 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY (§ 69) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zachování sociální služby terénní program, která zajišťuje činnosti terénních 
sociálních pracovníků pro cílovou skupinu osoby v krizi. Cílem služby je také tyto osoby vyhledávat a 
poskytovat jim pomoc v jejich přirozeném prostředí. Cílem opatření je naplnit potřeby cílové skupiny 
této služby v požadované místní a časové dostupnosti. 

 
AKTIVITY: 
1. 2. 1 Zajištění služby terénního programu Středisko NADĚJE – Purkratice - aktivita zrušena 
1. 2. 2 Zajištění služby terénního programu Středisko NADĚJE – U Sadů 
1. 2. 3 Zajištění služby terénního programu v organizaci Arkáda 
1. 2. 4 Zajištění služby terénního programu v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) 

 
 

1.2.2 AKTIVITA: Zajištění služby terénního programu Středisko NADĚJE – U Sadů  

Charakteristika aktivity: Terénní program zahrnuje práci mezi obyvateli, na které dopadá sociální 

vyloučení, nebo jsou jím ohrožení. Tým sociálních terénních pracovníků 

NADĚJE poskytuje služby především na sídlišti Portyč a dalších lokalitách 

města. Služba je poskytována buď přímo v domácnostech rodin, nebo v 

případě potřeby v prostorách kontaktní kanceláře NADĚJE. 

Denní kapacita kontaktů je 15, denní průměr 10, měsíčně průměrně 

110 kontaktů.   

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 1 115 000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 125 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 
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Celkem v Kč 1 240 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE Písek  

Výstupy Zajištění služby terénního programu pro osoby v krizi. 

 

1.2.3 AKTIVITA: Zajištění služby terénního programu v organizaci Arkáda 

Charakteristika aktivity: Posláním terénní služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik 

plynoucích ze zneužívání návykových látek klienty v jejich přirozeném 

prostředí. Terénní práce je zaměřena na jednotlivce i skupiny užívající 

návykové látky, na osoby bez přístřeší, komerčně zneužívané osoby, 

oběti trestné činnosti, prostituující se osoby v době a místě jejich 

spontánního pobytu a setkávání se. Cílem této služby je rovněž 

postupné napojení klientů na jiné specializované služby. 

Terénní program poskytuje Kontaktní centrum Arkáda na území 

mikroregionu Písecka.  

Denní kapacita terénního programu je 15 osob, denní průměr 10, roční 

průměr 150. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 50 000  

Jihočeský kraj 80 000  

Obec/obce 40 000  

Příjmy od uživatelů 0  

Ostatní 624 000  

Celkem v Kč 794 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Arkáda Písek  

Výstupy Zajištění služby terénního programu pro osoby v krizi. 

 

1.2.4 AKTIVITA: Zajištění služby terénního programu v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) 

Charakteristika aktivity: Terénní program R-R funguje v Písku od roku 2005, pravidelně 

kontaktuje sexuální pracovnice náš tým (sociální pracovnice a zdravotní 

sestra). Cílem terénního programu je tyto ženy aktivně vyhledávat 

s nabídkou našich služeb –  základní a odborné sociální poradenství, 

zdravotní služby, distribuce preventivních materiálů a ochranných 

prostředků.  Monitorujeme prostituční scénu (klubovou, pouliční, 
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internetovou), poskytujeme online a offline poradenství v rámci 

internetové poradny.   

R-R je rovněž nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologie.  

V rámci terénního programu odkazujeme na Poradenské centrum R-R 

České Budějovice, které je spádové pro Jihočeský kraj. Zde nabízíme 

odborné sociální poradenství, bezplatnou terapii a kompletní vyšetření 

na pohlavně přenosné infekce naším lékařem/lékařkou. 

Pořádáme akce pro veřejnost, např. testování na HIV zdarma, 
připravujeme besedy a přednášky. Věnujeme se výzkumné činnosti a 
připomínkování legislativy v oblasti prostituce. R-R je organizace 
s celostátní působností. Pověření k poskytování sociálních služeb vydalo 
MPSV.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 85 000 Kč 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 85 000 Kč 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: ROZKOŠ bez RIZIKA České Budějovice 

Výstupy Zajištění služby terénního programu pro osoby v krizi. 

Zajištění služby odborného sociálního poradenství v terénu pro osoby 

v krizi.  

 

1.3 OPATŘENÍ: PODPORA 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. 

 
AKTIVITY: 
1. 3. 1 Zajištění služby kontaktního centra v organizaci Arkáda. 
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1.3.1 AKTIVITA: Zajištění služby kontaktního centra v organizaci Arkáda.  

Charakteristika aktivity: Posláním kontaktního centra je poskytování pomoci osobám starším  
15-ti let, které potřebují pomoc a podporu při řešení svých problémů, 
do kterých se dostaly v důsledku pravidelného či experimentálního 
zneužívání návykových látek. Pomoc se zaměřuje nejen na samotné 
klienty, ale také na jejich blízké, kteří o pomoc požádají (rodiče, partneři 
atd.).  

Kontaktní centrum poskytuje služby všem zájemcům v oblasti 
mikroregionu Písecko. 

Denní kapacita kontaktního centra je 30 osob, denní průměr 21, roční 
průměr 150. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 623 000  

Jihočeský kraj 500 000  

Obec/obce 30 509  

Příjmy od uživatelů 0  

Ostatní 513 000  

Celkem v Kč 1 666 509  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Arkáda Písek 

Výstupy Zajištění kontaktního centra pro osoby v krizi.   

 
 
1.4 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI (§ 60) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zachování služby krizové pomoci v ORP Písek. Služba je poskytována formou 
ambulantní. Služba 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. 

 
AKTIVITY: 
1. 4. 1 Zajištění služby krizové pomoci v organizaci Arkáda. 

 
 

1.4.1 AKTIVITA: Zajištění služby krizové pomoci v organizaci 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 
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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 2019 

MPSV 1 251 000  

Jihočeský kraj 40 000  

Obec/obce 116 000  

Příjmy od uživatelů 0  

Ostatní 0  

Celkem v Kč 1 407 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Arkáda Písek 

Výstupy Zajištění krizového centra pro osoby v krizi.   

 
 
1.5 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE                                                           
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE (§ 55) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zachování služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče v Nemocnici 
Písek, a.s., která je v současné době jediným tímto poskytovatelem v ORP. 

 
AKTIVITY: 
1. 5. 1 Zajištění služby „sociálních lůžek“ v Nemocnici Písek, a.s. 
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1.5.1 AKTIVITA: Zajištění služby „sociálních lůžek“ v Nemocnici Písek, a.s. 

Charakteristika aktivity: Charakteristika aktivity: Kapacita sociální služby poskytované ve 
zdravotnickém zařízení lůžkové péče v Nemocnici Písek, a.s. je 20 lůžek. 
Aktivita je popsána a vyčíslena ve skupině Senioři. Pro osoby v krizi a 
nízkopříjmové seniory je služba rovněž velmi významná, hlavní cílovou 
skupinou jsou však senioři, proto zde služba není finančně vyčíslena s 
tím, že je vyčíslena ve skupině Senioři. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Nemocnice Písek, a.s. 

Výstupy Zajištění služby sociálních lůžek pro osoby v krizi. 

Poznámka Finanční přehled vyčíslen v pracovní skupině Senioři viz aktivita 1. 6. 1 

 
 
1.6 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY TERAPEUTICKÁ KOMUNITA (§ 68) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zachování terapeutické komunity, která poskytuje sociální služby osobám závislým 
na psychotropních a omamných látkách v kapacitě 31 lůžek. 

 
AKTIVITY: 
1. 6. 1 Zajištění služby terapeutické komunity Karlov, poskytovatel SANANIM 

 
 

1.6.1 AKTIVITA: Zajištění služby terapeutické komunity Karlov, poskytovatel SANANIM 

Charakteristika aktivity: Kapacita terapeutické komunity Karlov je 85 osob/rok, má 31 lůžek. 
Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách a matky s dítětem/dětmi. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: SANANIM 

Výstupy Zajištění služby terapeutické komunity pro osoby v krizi. 

Poznámka Finanční přehled nebyl organizací vyčíslen. 

 
 
1.7 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE (§ 64) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zachování služby následné péče jediné v ORP Písek, která je poskytována osobám 
ohroženým závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách. 

 
AKTIVITY: 
1. 7. 1 Zajištění služby následné péče v organizaci Arkáda 

 
 

1.7.1 AKTIVITA: Zajištění služby následné péče v organizaci Arkáda 

Charakteristika aktivity: Program následné péče v Arkádě pomáhá lidem, kteří absolvovali 

ústavní léčbu, ambulantní léčbu či sami abstinují, udržet abstinenci, 
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předejít relapsu a rozvíjet dovednosti pro začlenění do společnosti. 

V  rámci služby poskytujeme klientům individuální konzultace, 

konzultace s rodinnými příslušníky a 1x měsíčně organizujeme 

skupinová setkání. Ročně je do programu zařazeno 40-50 klientů. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 364 000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 57 000  

Příjmy od uživatelů 0  

Ostatní 0  

Celkem v Kč 421 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Arkáda Písek  

Výstupy Zajištění služby následné péče pro osoby v krizi.   

 
 
1.8 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽBY NOCLEHÁRNY (§ 63) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je provozování nově vzniklé služby noclehárny pro muže a ženy ve městě Písek. 

 
AKTIVITY: 
1. 8. 1 Zajištění stávající kapacity Noclehárny Městské středisko sociálních služeb 

 

1.8.1 AKTIVITA: Zajištění stávající kapacity Noclehárny Městské středisko sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: 1. Poslání služby 

Poskytnout nocleh a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je 

a podporovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

2. Cíl služby  

je klient, který s pomocí sociální služby: 

• mohl vyřešit aktuální nepříznivou sociální situaci 

• mohl projevit svoji osobnost a naplnit osobní cíle 

• zvládne běžné každodenní činnosti 

• zachová si lidskou důstojnost 

• udržuje a nazuje vztahy s přáteli, známými a rodinou  

• je součástí místního společenství 

• má zajištěno dodržování lidských práv 
 



82 
 

3. Cílová skupina 

• Osoby bez přístřeší. 

• Osoby s trvalým pobytem, nebo osoby momentálně se 
vyskytující na území města Písku. 

• Osoby, které předloží platný doklad totožnosti (OP, cestovní 
pas), popř. náhradní doklad, rodný list, průkaz zdravotní 
pojišťovny, nebo sdělí svoje osobní údaje za účelem zpracování 
Dohody o přenocování. 

• Osoby, které uhradí v hotovosti stanovený poplatek za 
poskytnutí sociální služby, tj. 30,- Kč za přenocování. 

• Osoby, které souhlasí s Ubytovacím řádem a budou ho 
dodržovat. 

 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 529 000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 874 000 

Příjmy od uživatelů 30 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 1 433 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 

Výstupy Zajištění přenocování pro osoby bez přístřeší v počtu 8. osob 

 
 

PRIORITA 2 
PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
2.1 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 
(§37) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je rozvoj odborného sociálního poradenství v organizaci NADĚJE prostřednictvím zřízení 
částečného pracovního úvazku pro sociálního pracovníka. Organizace ze své praxe shledává potřebu 
odborného sociálního poradenství u klientů, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a jsou přímo 
ohroženi sociálním vyloučením. 

 
AKTIVITY: 
2. 1. 1 Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství NADĚJE

 



83 
 

2.1.1 AKTIVITA: Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství NADĚJE 

Charakteristika aktivity: NADĚJE chce rozšířit své služby o odborné sociální poradenství se 

zaměřením na finanční poradenství a oddlužení s propojením na 

stávající terénní programy. Náklady tohoto rozšíření jsou náklady na 

provoz kanceláře a 1.0 úvazek pracovníka, který by se tomuto tématu 

věnoval a jeho proškolení v dané oblasti. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 550 000  

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 550 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE Písek  

Výstupy Rozvoj odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi.   

 
 
2.2 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY (§ 69) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je rozšířit pracovní tým organizace Arkáda o sociálního pracovníka ve službě terénního 
programu tak, aby mohla organizace navýšit svou kapacitu a dostupnost v ORP Písek. 

 
AKTIVITY: 
2. 2. 1 Podpora rozvoje služby terénního programu Arkáda Písek

 

2.2.1 AKTIVITA: Podpora rozvoje služby terénního programu Arkáda Písek 

Charakteristika aktivity: V případě rozšíření pracovního týmu bude rozšířena kapacita zvýšením 
dostupnosti služby v ORP Písek. Jedná se o navýšení počtu pracovníků o 
2 pracovní úvazky na 0,5.   

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 2 545 
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Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 714 854 

Celkem v Kč 717 400 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Arkáda Písek 

Výstupy Rozvoj služby terénního programu pro osoby v krizi v ORP.   

 
 
2.3 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY AZYLOVÉ DOMY (§ 57) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zajistit službu azylového domu ve městě Písek, kde není v celém ORP pro jednotlivce 
tato služba poskytována. Cílem opatření 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. 

 
AKTIVITY: 
2. 3. 1 Zpracování projektu, zřízení a provoz azylového domu pro jednotlivce v Písku

 

2.3.1 AKTIVITA: 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.  
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Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 360 000 

Obec/obce 25 000 

Příjmy od uživatelů 300 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 685 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: zatím není 

Výstupy Zpracování projektu, zřízení a provoz azylového domu pro jednotlivce.   

 

 

2.4 OPATŘENÍ: PODPORA ROZVOJE SLUŽBY NOCLEHÁRNY (§ 63) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je podpora a rozvoj noclehárny pro muže a ženy ve městě Písek.  

 
AKTIVITY: 
2. 4. 1 Podpora a rozvoj služby noclehárny pro muže a ženy – Městské středisko sociálních služeb 

 

2.4.1 AKTIVITA: Podpora a rozvoj služby noclehárny pro muže a ženy – Městské středisko   
                              sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: Byla zřízena nová sociální služba, forma ambulantní – přenocování osob 

bez přístřeší. Přenocovat mohou muži a ženy, k dispozici jsou dvě 

ložnice, jedna pro muže, druhá pro ženy, dále kuchyňka na zhotovení 

jídla z vlastních donesených potravin a koupelna na osobní hygienu. Pro 

kuřáky je vyhrazen venkovní prostor. Klienti obdrží lůžkoviny a ručníky. 

Dále je nabízena služba praní osobního prádla. Cena sociální služby je 

dle Úhrady za noclehárnu platné od 1. 9. 2016. 

Noclehárna byla zřízena v 1. patře budovy v Sedláčkově ulici, čp. 450. 

Prostor noclehárny je bariérový. Osoba bez přístřeší, která je schopna 

sebeobsluhy, ale po pohybové stránce je omezena na pohybu se do 1. 

patra po schodech nedostane.  

Pro osoby imobilní nebo jinak znevýhodněné po pohybové stránce, 
které jsou schopny sebeobsluhy, bude možnost přenocování zřízeno 
v rámci přízemí, a to v prostoru nízkoprahového centra od 1. 9. 2018. 
Kapacita noclehárny bude v 1. patře osm klientů a v přízemí jeden 
klient, tím dojde k rozšíření této sociální služby. 
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Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 100 000 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 4 000 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 104 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 

Výstupy Zajištění přenocování v přízemí budovy Sedláčkova ulice č. 450, pro 
osobu imobilní nebo jinak pohybově znevýhodněnou, za podmínky že je 
tato osoba schopna sebeobsluhy, a to v počtu 1 osoba. 

 
 
2.5 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA (§ 61) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je podpora vzniku a provozování služby nízkoprahového denního centra ve městě Písek. 

 
AKTIVITY: 
2. 5. 1 Zajištění vzniku Nízkoprahového denního centra Městské středisko sociálních služeb 

 

2.5.1 AKTIVITA: Zajištění vzniku Nízkoprahového denního centra Městské středisko  
                              sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: Sociální služba bude poskytována v přízemí budovy Sedláčkova ulice, 

čp. 450, Písek.  

Forma ambulantní. 

Kapacita – 12 klientů. 

Hlavním cílem je zvýšit dostupnost chybějících sociálních služeb na ORP 

Písek, a to pro osoby bez přístřeší. Nízkoprahové denní centrum bude 

navazující sociální služba na noclehárnu, která byla otevřena v 1. patře 

1. 9. 2016. Přízemí bude celé bezbariérové, bude zde zřízeno zázemí pro 

přenocování pro imobilní osoby bez přístřeší nebo osoby jinak 

znevýhodněné po fyzické stránce. 

K dispozici bude společenská místnost, učebna, kuchyňka, umývárna a 

WC ženy, umývárna a WC muži.  

Cílem nízkoprahového centra bude navazování kontaktu s neziskovými 
organizacemi, zapojení do programu neziskových organizací s cílem 
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podpory v procesu integrace do společnosti, zapojení do činnosti 
místních církevních organizací, pomoc při vyřizování ztráty osobních 
dokladů klientů, zjišťování problému, hledání příčin problému, 
navrhování řešení aktuální situace, mapování situace, sestavování 
individuálních plánů klientů. Dále navazování kontaktu s ostatními 
poskytovateli zabývajícími se konkrétní sociální pomocí, pomoc při 
vyřizování příslušné sociální dávky.  

Zajištění potravinové pomoci.   
Navázání spolupráce s ostatními subjekty jako je nemocnice, sociální 
odbor, pobočky zdravotních pojišťoven, neziskové organizace, úřad 
práce. 
Zajištění nebo výměna oblečení – tzv. „šatní banka“ – od dárců. 
Zjišťování možnosti rekvalifikace ve spolupráci s ÚP. 
Pomoc při vyřizování hmotné nouze, při sjednávání služeb praktického 
lékaře a pomoc při zajištění ošetření ve zdravotnickém zařízení 
v důsledku řešení aktuálního zdravotního stavu. 
Dále bychom chtěli navázat kontakt s probační a mediační službou.  

Kapacita 12 klientů. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 386 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 386 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 

Výstupy Podpora začlenění osob bez přístřeší zpět do společnosti a místní 

komunity. 

 
 

PRIORITA 3 
ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
3.1 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ (§ 37) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zajistit zastupitelnost sociálního pracovníka v Oblastní charitě v Písku v rámci služby 
odborného sociálního poradenství, které v současné době poskytuje v Oblastní charitě Písek pouze 
jedna sociální pracovnice. 

 
AKTIVITY: 
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3. 1. 1 Zkvalitnění služby odborného sociálního poradenství v Oblastní charitě Písek

 

3.1.1 AKTIVITA: Zkvalitnění služby odborného sociálního poradenství v Oblastní charitě Písek 

Charakteristika aktivity: Zkvalitnění služby odborného sociální poradenství v současné době 
zahrnuje pravidelné poskytování právního poradenství klientům 
odborného sociálního poradenství poskytovaného Oblastní charitou 
Písek a možnost zpracování návrhů na oddlužení právníkem. V roce 
2018 dojde k akreditaci poradny Ministerstvem spravedlnosti ČR pro 
poskytování služeb v oblasti oddlužení. Pravidelné využívání právních 
služeb klienty včetně možnosti práce poradců s právním 
Automatizovaným systémem právních informací ASPI (komplexní 
systém pro práci s právními informacemi) je naším cílem v oblasti 
zkvalitnění služby v roce 2018 a výše. 

Doba trvání: Od poloviny roku 2017 poskytováno právní poradenství klientům 

poradny prostřednictvím poradců. V roce 2018 bude rozšířeno o 

možnost zpracování návrhu na oddlužení pro klienty služby a možnost 

práce poradců v ASPI. Její činnost v roce 2018 i do budoucna trvá. 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 30 000 Kč (zpracování návrhů na oddlužení, ASPI) 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 30 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek 

Výstupy Zkvalitnění služby odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi.  

 
 
3.2 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ SLUŽBY TERÉNNÍ PROGRAMY (§ 69) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zkvalitnění služby terénního programu rozšířením pracovního týmu, čímž by byla 
rozšířena a zkvalitněna dostupnost služby v ORP. 

 
AKTIVITY: 
3. 2. 1 Zkvalitnění služby terénního programu v organizaci Arkáda
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3.2.1 AKTIVITA: Zkvalitnění služby terénního programu v organizaci Arkáda 

Charakteristika Aktivity: Organizace musí zakoupit motorové vozidlo pro výkon terénní práce 

především v rámci dostupnosti služby v obcích ORP Písek.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 19 400 

Obec/obce 10 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 10 000 

Celkem v Kč 39 400 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Arkáda Písek  

Výstupy Zkvalitnění služby terénního programu pro osoby v krizi.   

Poznámka V rozpočtu uveden pouze nákup motorového vozidla. 

 
 
3.3 OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ SLUŽBY NOCLEHÁRNY (§ 63) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je zkvalitnění noclehárny pro muže a ženy ve městě Písek.  

 
AKTIVITY: 
3. 3. 1 Zkvalitnění služby noclehárny pro muže a ženy – Městské středisko sociálních služeb 

 

3.4.1 AKTIVITA: Zkvalitnění služby noclehárny pro muže a ženy – Městské středisko   
                              sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: Noclehárna – plánujeme v roce 2018 dle možností a případně 
vyhlášených dotačních programů dokončit nákup vybavení pro klienty a 
to nábytek, nádobí, poličky a věšáky do koupelny, zrcadla, lůžkoviny. 
Dále vybavit místnost za kuchyňkou, která by měla sloužit jako prostor 
na individuální rozhovory s klientem při řešení jeho nepříznivé sociální 
situace. 

- Osoby bez přístřeší.  

- Osoby s trvalým pobytem, nebo osoby momentálně se 
vyskytující na území města Písku.  

- Osoby, které předloží platný doklad totožnosti (OP, cestovní 
pas), popř. náhradní doklad, rodný list, průkaz zdravotní 
pojišťovny, nebo sdělí svoje osobní údaje za účelem zpracování 
Dohody o přenocování.  
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- Osoby, které uhradí v hotovosti stanovený poplatek za 
poskytnutí sociální služby, tj. 30,- Kč za přenocování.  

- Osoby, které souhlasí s Ubytovacím řádem a budou ho 
dodržovat.  

 
Kapacita lůžek pro muže i ženy celkem 8. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 200 000 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 50 000 

Celkem v Kč 250 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb 

Výstupy Obnova a doplnění materiálně technického vybavení Noclehárny. 

 

 

PRIORITA 4 
DOPROVODNÉ SLUŽBY 

 
4.1 OPATŘENÍ: OBLASTNÍ CHARITA PÍSEK; ČČK; NEPOTŘEBKY; NADĚJE – MATERIÁLNÍ A 
POTRAVINOVÁ POMOC A ÚVĚROVÉ, PŘEPRAVNÉ PRO OSOBY V NOUZI, PŮJČOVÁNÍ 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK; OŠACOVACÍ STŘEDISKO 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Cílem opatření je zachování doprovodných činností materiální a potravinové pomoci (výdej ošacení, 
potravin apod.), úvěrového přepravného osobám v nouzi, kdy tuto činnost poskytuje v ORP pouze 
Oblastní charita Písek a půjčování kompenzačních pomůcek. Druhou organizací, která se tomuto 
opatřen věnuje je ČČK, který provozuje ošacovací středisko. Tato forma pomoci je v okamžiku krizové 
životní situace prvním krokem a bazálním základem k dalšímu řešení situace. Další organizací je Naděje 
s potravinovou pomocí a Nepotřebné věci. 

 
AKTIVITY: 
4. 1. 1 Zajištění doprovodné služby k odbornému sociálnímu poradenství určené pro osoby v krizi –   
            Střediska pomoci při Oblastní charitě Písek 
4. 1. 2 Zachování služby ošacovacího střediska Českého červeného kříže v Písku 

4. 1. 3 Zachování služby Nepotřebné věci od vás – pomáhají dětem od nás z.s. 

4. 1. 4 Zachování služby Potravinová pomoc Naděje – NADĚJE, pobočka Písek 
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4.1.1 AKTIVITA: Zajištění doprovodné služby k odbornému sociálnímu poradenství určené pro   
                              osoby v krizi – Střediska pomoci při Oblastní charitě Písek 

Charakteristika aktivity: Činnosti Střediska pomoci jsou doplňujícími činnostmi ke službě 
odborného sociálního poradenství poskytovaného dle zákona 108/2006 
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jsou 
poskytovány odborně vzdělaným pracovníkem (vzdělání odpovídající 
výkonu povolání sociálního pracovníka dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů se zkušeností 
s individuální a skupinovou motivací osob). Službu v roce 2018 zajišťují 
3 pracovníci v rozsahu 10 hodin týdně (sociální práce, individuální 
motivace, výdej materiální pomoci), 8 hodin týdně (výdej netrvanlivých 
potravin z OŘ Tesco) a v rámci DPP v rozsahu 100 hodin za rok (sociální 
práce a lektorská činnost v rámci motivačních skupin).  

Posláním střediska pomoci je ulehčení náročných životních situací 
osobám od 16 let věku nebo jejich vyřešení. Poslání střediska pomoci je 
naplňováno prostřednictvím sociální práce, lektorské činnosti, 
materiální a humanitární výpomoci či zprostředkování duchovní 
pomoci.  
 
K nejdůležitějším činnostem střediska patří poskytování materiální 
pomoci osobám v sociální krizi a individuální či skupinová motivace 
těchto osob k řešení nepříznivé životní situace. 
 
Materiální pomoc zahrnuje potravinovou a věcnou pomoc. Hlavním 
principem při vydávání pomoci je „méně a častěji“, aby nedocházelo 
k plýtvání či zneužívání pomoci a zároveň došlo k navázání kontaktu 
s klientem a následné motivaci k řešení jeho nepříznivé životní situace.  
 
Individuální motivace směřuje klienta k řešení jeho nepříznivé životní 
situace.  Úzce souvisí s výdejem materiální pomoci a nastupuje po 
navázání důvěrného vztahu pracovníka a klienta.  
 
Skupinová motivace je založena na skupinovém setkávání osob v nouzi. 
Jde o pravidelná setkávání pro skupinu 3 až 8 osob pod vedením 2 
pracovníků (muže a ženy) vedené formou praktického nácviku. 
Skupinové setkání bývá zaměřeno edukačně, dotýká se témat z různých 
oblastí každodenního života, které vycházejí z potřeb klientů (jak 
hospodařit s penězi, rodinný rozpočet, finanční plánování, snížení míry 
zadluženosti, řešení již existujících problémů s předlužeností, výchova 
dětí, jak komunikovat s dětmi, podpora školní docházky, problémové či 
delikventní chování u dětí, po-rozchodové vztahy, komunikace 
s bývalým partnerem, komunikace s dítětem žijícím u druhého rodiče, 
jednání na úřadech, hledání zaměstnání, komunikace se 
zaměstnavatelem, vstupní pohovory apod.). Po vytvoření skupiny 
probíhá setkávání každých 14 dní po dobu cca 120 minut. 

Doba trvání: Trvá 

Finanční přehled v Kč 2019  

MPSV 0 
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Jihočeský kraj 130 000  

Obec/obce Písek: 30 000  

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 60 000 (Úřad práce, dary, sbírky) 

Celkem v Kč 220 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek  

Výstupy Zajištění služby Střediska pomoci pro osoby v krizi. 

 

4.1.2 AKTIVITA: Zachování služby ošacovacího střediska Českého červeného kříže v Písku 

Charakteristika aktivity: V ošacovacím středisku si může veřejnost zakoupit za symbolické ceny 
ošacení a bytový textil. Klienti s potvrzením z Odboru sociálních věcí 
Městského úřadu v Písku a Oblastní charity v Písku si mohou 1xměsíc 
vyzvednout ošacení zdarma.  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce cca 35 000 

Příjmy od uživatelů cca 30 000 dobrovolné dary 

Ostatní ÚOS ČČK z vlastních prostředků cca 25 000 

Celkem v Kč 90 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Český červený kříž  

Výstupy Zajištění možnosti ošacení pro osoby v krizi.  

 

4.1.3 AKTIVITA: Zachování služby Nepotřebné věci od vás – pomáhají dětem od nás z.s. 

Charakteristika aktivity: Shromažďujeme nepotřebné věci, lidé je k nám mohou přinést, my je 
levně prodáme a výtěžek jde na pomoc konkrétnímu dítěti formou 
úhrady např. lázní, speciálních kol, rehabilitace, invalidních vozíků, 
naslouchátek a podobně – prostě pomůžeme s nákupem věcí, které si 
rodina zdravotně postiženého dítěte nemůže dovolit a potřebuje je. 

Otvírací doba Út-Pá 8:30, So 8:30-11:30, na adrese Karlova 111, Písek 
(budova bývalé Obchodní akademie), www. Nepotrebky.cz, email: 
nepotrebky@seznam.cz, facebook Nepotřebné věci Písek 

mailto:nepotrebky@seznam.cz
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Zdravotně postižené nebo sociálně znevýhodněné děti. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 0 

Odpovídá/spolupráce: Nepotřebné věci – Radka Velická a Radka Nádeníčková 

Výstupy   

 

4.1.4 AKTIVITA: Zachování služby Potravinová pomoc Naděje – NADĚJE, pobočka Písek 

Charakteristika aktivity: Potravinová pomoc 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 0 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE Písek 

Výstupy   
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RODINY S DĚTMI 

PRIORITA 1 
PODPORA UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB 

 
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (§  62) 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 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. Od 1. 10. 2014 začala poskytovat druhou službu ve Svatoplukově 
ulici. 

 
AKTIVITY: 
1. 1. 1 Zajištění a udržení služby NZDM Ostrov NADĚJE Písek – Nábřeží, Svatoplukova 

 

1.1.1 AKTIVITA: Zajištění a udržení služby NZDM Ostrov NADĚJE Písek – Nábřeží, Svatoplukova 

Charakteristika aktivity: Cílem sociální služby NZDM Ostrov je podpora vzdělanosti dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí formou mimoškolní přípravy a 
výchovně-vzdělávacích programů. Zároveň se zaměřujeme na prevenci 
sociálního vyloučení, integrace, resp. reintegrace sociálně vyloučených 
dětí a mládeže do společnosti. Předáváme praktické dovednosti a 
objektivní informace a tím snižujeme výskyt rizikového chování. 
Chceme u klientů dosáhnout zlepšení komunikace s okolím a získání 
dovedností pro samostatné vyřizování osobních záležitostí. 
Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 6 do 26 let z Písku, které jsou 
sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí. 
Služba je poskytována v lokalitě Nábřeží, Svatoplukova ulice. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 1 380 000 

Obec/obce 160 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 1 540 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek 

Výstupy Udržení stávající služby NZDM Ostrov. 
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1.2 OPATŘENÍ: PODPORA 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 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 Zajištění a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Svatoplukova 
1. 2. 2 Zajištění a udržení služby SAS Středisko NADĚJE – Purkratice 

 

1.2.1 AKTIVITA: Zajištění a udržení služby SAS Středisko NADĚJE - Svatoplukova  

Charakteristika aktivity: V rámci sociální služby poskytujeme pomoc prostřednictvím 

poradenských a motivačních aktivit rodinám s dětmi, nabízíme pomoc 

při řešení jejich životní situace a usilujeme o opětovné začlenění rodiny 

do běžného společenského prostředí.  

Cílem služby je zajistit rodinám podmínky pro adekvátní výchovu dětí, 

poskytnout pomoc při hledání zaměstnání, řešení dluhů a znovu získání 

nájemního bydlení. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

 

MPSV 840 000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 95 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 935 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek 

Výstupy Zajištění provozu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

 

1.2.2 AKTIVITA: Zajištění a udržení služby SAS Středisko NADĚJE - Purkratice 

Charakteristika aktivity: V rámci sociální služby poskytujeme pomoc prostřednictvím 

poradenských a motivačních aktivit rodinám s dětmi, nabízíme pomoc 
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při řešení jejich životní situace a usilujeme o opětovné začlenění rodiny 

do běžného společenského prostředí.  

Cílem služby je zajistit rodinám podmínky pro adekvátní výchovu dětí, 

poskytnout pomoc při hledání zaměstnání, řešení dluhů a znovu získání 

nájemního bydlení. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

 

MPSV O 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 0 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek 

Výstupy Služba od 1. 1. 2019 

Zajištění provozu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

 

PRIORITA 2 
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
2.1 OPATŘENÍ: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI 
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. 

 
AKTIVITY: 
2. 1. 1 Rozšíření služby NZDM Ostrov – NADĚJE Písek 
2. 1. 2 Komunitní a nízkoprahové centrum Písek 
2. 1. 3 Zřízení a provoz azylového domu pro matky s dětmi v Písku 

 

2.1.1 AKTIVITA: Rozšíření služby NZDM Ostrov – NADĚJE Písek 

Charakteristika aktivity: Potřebný rozvoj služby NZDM Ostrov pro cílovou skupinu 13 – 26let 
spočívá v nalezení nových prostor, kde by se zřídila velká klubovna, 
kontaktní místnost a kancelář sociálních pracovníků. Nejlepší lokalitou 
se nám jeví sídliště Portyč, nebo jeho těsná blízkost. 
Předpokládaná cílová skupina dětí a mládeže je 40 osob. Pro zajištění 
nové služby by bylo potřeba zajistit alespoň 2,25 úvazku. 
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V tomto případě by se provoz NZDM Ostrov Svatoplukova pro cílovou 
skupinu 13 – 26let omezil. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 769 000 (na pololetí, v tom prvotní vybavení za 167 000) 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Písek 

Výstupy Rozšíření služby NZDM Ostrov, v novém NZDM pro cílovou skupinu 13 
– 26 let. 
Pomoc s mimoškolní přípravou, smysluplné trávení volného času, 
podpora kreativity klientů, poradenství týkající se škol, práce, bydlení a 
složitých životních situací 

Poznámka Služba NZDM Ostrov je plánována na základě výzvy IROP a dotací z ESF 

z programu OPZ - rozšíření dosavadního NZDM Ostrov na Nábřeží na 

sídliště Portyč. Rozšíření služby se týká zejména pro děti ve věku 15 +, 

stávající služba pro mladší děti bude fungovat ve stejném režimu jako 

nyní. 

 

2.1.2 AKTIVITA: Zajištění služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Středisko NADĚJE   
                             –  Purkratice – nová služba od 1.1.2019 

Charakteristika aktivity:  V rámci sociální služby poskytujeme pomoc prostřednictvím 

poradenských a motivačních aktivit rodinám s dětmi, nabízíme pomoc 

při řešení jejich životní situace a usilujeme o opětovné začlenění rodiny 

do běžného společenského prostředí.  

Cílem služby je zajistit rodinám podmínky pro adekvátní výchovu dětí, 

poskytnout pomoc při hledání zaměstnání, řešení dluhů a znovu získání 

nájemního bydlení. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 898 000 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 100 000 

Příjmy od uživatelů 0 
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Ostatní 0 

Celkem v Kč 998 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE Písek 

Výstupy Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kteří jsou 

sociálně vyloučení či jim sociální vyloučení hrozí a nejsou schopni 

překonat obtížnou situaci vlastním silami.  

 

2.1.3 AKTIVITA: Zřízení a provoz azylového domu pro matky s dětmi v Písku 

Charakteristika aktivity: V ORP Písek se azylový dům pro matky (otce) s dětmi nenachází. 

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 AD 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 AD a dochází tak přetrhání vazeb, které mají 

v původním místě bydliště. 

V rámci Strategického plánu sociálního začleňování města Písku pro 

období 2019-2021 je plánováno zřízení AD z prostředků IROP:  

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 0 

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 pro osamělé rodiče s dětmi.   

 

 

 



99 
 

PRIORITA 4 
DOPROVODNÉ SLUŽBY 

 
4.1 OPATŘENÍ: PODPORA DOPROVODNÝCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI 
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 
s poskytováním sociálně právní ochrany dětí, prací soudu, probační a mediační služby a škol v regionu. 

 
AKTIVITY: 
4. 1. 1 Podpora volnočasových aktivit v Rodinném centru Fazole 
4. 1. 2 Zajištění kvalitního trávení volného času v rámci sportovních a zájmových klubů 
4. 1. 3 Služby pro pěstounské rodiny, Arkáda 
4. 1. 4 Pomoc ohroženým dětem ve spolupráci s orgány SPOD 
4. 1. 5 Předškolní klub Margaretka – NADĚJE – středisko Nábřeží 
4. 1. 6 Předškolní klub Chaloupka – NADĚJE, středisko Svatoplukova 
4. 1. 7 Dětská skupina Kopretina Písek 
4. 1. 8 Dětská skupina Sportovní školička 
4. 1. 9 Dětská skupina Kopretina Lety u Písku 
4. 1. 10 Dětský klub Lety u Písku 
4. 1. 11 Dětský klub Prosperita Písek 
4. 1. 12 Nový obzor pro rodičelní klub Margaretka – NADĚJE, středisko Nábřeží 

 
 

4.1.1 AKTIVITA: Podpora volnočasových aktivit v Rodinném centru Fazole 

Charakteristika aktivity: Aktivita je určena pro rodiče s dětmi do 7mi let. V Písku se ročně narodí 

kolem 900 dětí, to je 5400 dětí za 6 let a zhruba 2000 - 3000 rodin, pro 

které je RC Fazole k dispozici. Reálný zájem o naše služby odhadujeme 

na cca 40 rodin ročně. 

Rodinné centrum nabízí rodičům několik možností socializace 

• princip komunity  

• smysluplné trávení volného času  

• vzdělávání rodičů formou kurzů a seminářů (respektující 
přístup) 

• možnost podílet se na činnosti RC  

• dlouhodobá péče o dítě bez přítomnosti rodičů (dětská skupina 
pro 20dětí) 

• příspěvek rodičů na jednotlivé aktivity je stanoven tak aby byly 
služby RC dostupné co nejširší veřejnosti. 

V rodinném centru Fazole pracujeme s prvky Montessori - tato metoda 

umožní dítěti lépe rozvíjet své vlohy, schopnosti, naplnit svůj potenciál. 

Dítě se učí respektovat sebe i své okolí, což je nejlepší prevence 

asociálního chování. Montessori prostředí dále podporuje u dětí 

samostatnost, zodpovědnost, zdravé sebevědomí, schopnost 

soustředění. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 
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ESF a MPSV 1 000 000 

Samospráva (kraj, obec) 

– zvýhodněný nájem od 

obce 

20 000 

Příjmy od uživatelů 500 000 

Ostatní - sponzoři 80 000 

Celkem v Kč 1 600 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Fazole - Rodinné centrum s prvky Montessori 

Výstupy Podpora udržení doprovodné služby Rodinného centra Fazole v plné 
míře její činnosti. 

Poznámka Reálný minimální roční rozpočet rodinného centra je cca 1.200.000 Kč 
- plat tří lektorů, nájem, energie, účetnictví, nejnutnější vybavení. 

 

4.1.2 AKTIVITA: 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. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 0 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: sportovní a zájmové kluby a oddíly, Dům dětí a mládeže, 

spolky, svazy (Skaut, Sokol) 
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Výstupy Podpora zájmových organizací jako prevence kriminality, sociálního 
vyloučení, nemocí a obezity a zvýšení sociálních kompetencí, týmové 
spolupráce, občanského uvědomění a dalších schopností potřebných 
v demokratické společnosti. 

Poznámka Rozpočet není uveden, protože poskytovatelů je celá řada a formy 

subjektů jsou rozmanité.  

 

4.1.3 AKTIVITA: Služby pro pěstounské rodiny, Arkáda 

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.  

Kapacita služby 60 rodin 

Doba trvání: Trvale, k dispozici od roku 2013 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0  

Obec/obce 0  

Příjmy od uživatelů 0  

Ostatní 2 400 000 (úřad práce) 

Celkem v Kč 2 400 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Arkáda, z. ú. 

Výstupy Zajištění podpory pěstounských rodin v regionu.  

 

4.1.4 AKTIVITA: Pomoc ohroženým dětem ve spolupráci s orgány SPOD 

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. 
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Doba trvání: Trvale, k dispozici od roku 2000 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 464 000 

Jihočeský kraj 231 000 

Obec/obce 80 000  

Příjmy od uživatelů 0  

Ostatní 0  

Celkem v Kč 775 000  

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Arkáda, z.ú. 

Výstupy Zajištění dostupnosti služeb pro rodiny. Podpora rodinného systému, 

motivace k žádoucím rodičovským postojům, posílení vztahu rodič – dítě, 

apod. 

 

4.1.5 AKTIVITA: Předškolní klub Margaretka – NADĚJE, středisko Nábřeží 

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, 
pedagogicko-psychologická poradna, logopedie, základní 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, vánoční besídka, maškarní bál, lampiónový průvod, výstava 
dětských prací a fotek v knihovně, ………).   
- pravidelná vystoupení pro seniory a veřejnost (seniorské domy, 
Pískoviště) 
- kapacita předškolního klubu v daný okamžik 12 dětí 

Doba trvání:  Od roku 2006 

Odpovídá/spolupráce Poskytovatel: NADĚJE, středisko Nábřeží 

Výstupy Zajištění podpory rodin s malými dětmi, vzdělávání předškoláků a 

rodičů 

Poznámka:   

 

4.1.6 AKTIVITA: Předškolní klub Chaloupka – NADĚJE, středisko Svatoplukova 

Charakteristika aktivity: - skupinová příprava dětí 3 - 6 (7) let před nástupem do MŠ nebo ZŠ 
- pomoc při zvládání dovedností odpovídajících věku dětí  
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- 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, 
pedagogicko-psychologická poradna, logopedie, základní 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, vánoční besídka, maškarní bál, lampiónový průvod, výstava 
dětských prací a fotek v knihovně, ………).   
- pravidelná vystoupení pro seniory a veřejnost (seniorské domy, 
Pískoviště) 
- kapacita předškolního klubu v daný okamžik 12 dětí 

Doba trvání:  Od roku 2006 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: NADĚJE, středisko Svatoplukova 

Výstupy Zajištění podpory rodin s malými dětmi, vzdělávání předškoláků a 

rodičů 

Poznámka:   

 

4.1.7 AKTIVITA: 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 

Doba trvání: 1.10.2018 – 30.9.2020 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 500 000 

Samospráva (kraj, obec) 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 500 000 

Odpovídá/spolupráce: PROSPERITA PÍSEK, z. s. 

Výstupy Podpora rodičů při návratu do zaměstnání 

Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků a pronájem prostor 
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4.1.8 AKTIVITA: Dětská skupina Sportovní školička 

Charakteristika aktivity: Denní péče s citem pro potřeby dětí ve věku 1,5 – 5 let. Důvěrné 
prostředí s kapacitou 6 dětí zajišťuje individuální péči.  
 Naši malí kamarádi si budou nejen zvykat na přechod od maminky do 
většího kolektivu, učit se poznávat svět, malovat, hrát si, tvořit, ale 
budou si navíc rozvíjet týmovou spolupráci a sportovního ducha.  
Denní činnosti jsou realizovány v duchu vzdělávacího plánu „Hrajeme si 

na louce“. Adresa zařízení: Sportcentrum, U výstaviště, Písek 

Doba trvání: 1.10.2017– 30.9.2019 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 500 000 

Samospráva (kraj, obec) 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 500 000 

Odpovídá/spolupráce: PROSPERITA PÍSEK, z. s. 

Výstupy Podpora rodičů při návratu do zaměstnání 

Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků a pronájem prostor 

 

4.1.9 AKTIVITA: 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 – Lety č.p. 15, 398 04 

Doba trvání: 1.11.2018 – 31.10.2020 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 500 000 

Samospráva (kraj, obec) 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 500 000 

Odpovídá/spolupráce: PROSPERITA PÍSEK, z. s. 

Výstupy Podpora rodičů při návratu do zaměstnání 
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Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků a pronájem prostor 

  

4.1.10 AKTIVITA: 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 

Doba trvání: 1.7.2018 – 30.6.2021 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 1 000 000 

Samospráva (kraj, obec) 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 1 000 000 

Odpovídá/spolupráce: PROSPERITA PÍSEK, z. s. 

Výstupy Klub je zacílen na podporu zaměstnanosti rodičů prostřednictvím služeb 
péče o děti 1. stupně v době mimo vyučování. Budou realizovány 
Příměstské tábory, provoz Dětského klubu 

Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků, pronájem prostor, 
vybavení Dětského klubu včetně hraček 

 

4.1.11 AKTIVITA: 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 

Doba trvání: 1.7.2018 – 30.6.2021 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 1 000 000 

Samospráva (kraj, obec) 0 

Příjmy od uživatelů 0 
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Ostatní 0 

Celkem v Kč 1 000 000 

Odpovídá/spolupráce: PROSPERITA PÍSEK, z. s. 

Výstupy Klub je zacílen na podporu zaměstnanosti rodičů prostřednictvím služeb 
péče o děti 1. stupně v době mimo vyučování. Budou realizovány 
Příměstské tábory, Doprovody na kroužky a samotný provoz Dětského 
klubu 

Poznámka Finanční podpora z OPZ zajistí plat pracovníků, pronájem prostor, 
vybavení Dětského klubu včetně hraček 

 

4.1.12 AKTIVITA: Nový obzor pro rodiče 

Charakteristika aktivity: Poradeství – psychologické, právní, finanční. Zajištění rekvalifikací a 

kurzů pro získání řidičského oprávnění skupiny B. Hlavním cílem aktivity 

je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce prostřednictvím 

individuální a skupinové podpory formou bilanční diagnostiky, 

koučinku, motivace, kariérového poradenství a vzdělávání. Dílčím cílem 

je šíření informací problematiky slaďování rodinného a pracovního 

života, napomáhání zavádění těchto principů do praxe u zapojených 

osob. Vedle stěžejních aktivit je zřízena poradna START UP, ve které jsou 

realizovány tematické workshopy.  Veškeré aktivity jsou díky podpoře 

z OPZ zdarma. Adresa zařízení – Tyršova 65/5, Písek 

Doba trvání: 1.1.2017 – 31.12.2018 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Samospráva (kraj, obec) 0 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 0 

Odpovídá/spolupráce: PROSPERITA PÍSEK, z. s. 

Výstupy Podpora rodičů s malými dětmi v návratu do zaměstnání 

Poznámka Po skončení podpory OPZ budou psychologické, právní a pracovní 
poradny zachovány 
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VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
 

5. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 

5.1 OPATŘENÍ: KNIHOVNA 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Realizace přestavby bývalé školy J. A. Komenského na nový objekt knihovny s cílem vytvořit místo, 
jenž splňuje základní požadavek na funkci otevřeného veřejného prostoru a slouží 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 vycházejících z potřeb komunity s 
důrazem na prevenci. 

 
AKTIVITY: 
5. 1. 1 Informační aktivity 
5. 1. 2 Internetový portál 
5. 1. 3 Zapojení Městské knihovny Písek do vzdělávacích aktivit seniorů

 

5.1.1 AKTIVITA: Informační aktivity 

Charakteristika aktivity: Zajištění trvalé informovanosti v oblasti sociálních služeb s cílem vytvořit 
jasně identifikovatelný informační uzel, jenž uživatelům usnadní orientaci 
v oblasti sociálních služeb a jejich dostupnost. Sekundárním cílem 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. 

 

5.1.2 AKTIVITA: Internetový portál 

Charakteristika aktivity: Je 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 

http://www.sopop.cz/
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doprovodných akcí. Důležitými částmi webu jsou 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. 

 
5.1.3 AKTIVITA: Zapojení Městské knihovny Písek do vzdělávacích aktivit seniorů 

Charakteristika Aktivity: Zapojení Městské knihovny Písek do vzdělávacích aktivit seniorů je 
směřováno zejména na vznik či posílení spolupráce: 
1. Virtuální univerzita 3. věku a doprovodné programy (přednášky, 
besedy, exkurze) 
2. Počítačová gramotnost (bezplatné výukové individuální lekce na 
využívání základních PC programů a orientace na internetu) 
3. Donášková služba (rozvoz knih imobilním čtenářům) 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce Financováno z provozního příspěvku 

Příjmy od uživatelů 1) 26 000  

2) 0  

3) 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 26 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Městská knihovna Písek 

Výstupy Aktivizace a zvýšení informovanosti seniorů, zapojení seniorů do 

systému celoživotního vzdělávání. 

 
 

5.2 OPATŘENÍ: PODPORA DOBROVOLNICTVÍ 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Cílem opatření je 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 je v Písku dobrovolnické centrum pod Oblastní charita v Písku – DC BONUM 
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AKTIVITY: 
5. 2. 1 Zajištění doprovodné činnosti Dobrovolnického centra

 
 

5.2.1 AKTIVITA: Zajištění doprovodné činnosti Dobrovolnického centra 

Charakteristika aktivity: Posláním dobrovolnického centra BONUM je zvyšování kvality zdravotních 

a sociálních služeb ve městě Písek a ORP Písek. Toho dobrovolnické 

centrum dosahuje náborem dobrovolníků a jejich napojením na 

poskytovatele služeb. Dobrovolníci vykonávají činnosti doplňující rámec 

základních činností služeb (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 

a zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách), zvyšují tak jejich kvalitu a 

vykonávají činnosti, které by jinak služba klientům neumožnila. Nábor 

dobrovolníků úzce souvisí s šířením povědomí o dobrovolnického službě, 

které ponejvíce probíhá formou přednáškové činnosti na středních, vyšších 

a vysokých školách. 

Dobrovolníci svou činností vyplňují volný čas seniorů, nemocných a 

zdravotně postižených osob v jejich vlastním sociální prostředí pobytových 

zařízeních sociálních a zdravotních služeb, zapojují je do společných 

skupinových aktivit nebo s nimi pracují individuálně a výrazně tak 

napomáhají jejich aktivizaci, zlepšení zdravotního stavu a zapojení do 

společenského života. Dobrovolníci vyplňují trávení společných chvil, 

předčítáním, vyslechnutím životních příběhů, procházkami, společnými 

rukodělnými pracemi nebo kulturními akcemi pořádanými dobrovolníky v 

zařízeních služeb. Do výše uvedených aktivit bývá zapojeno cca 35 seniorů 

v průběhu jednoho měsíce.  

Provozní doba: 12 hodin týdně 

Personální zajištění: 0,30 úvazku koordinátora dobrovolnického centra. 

Místo poskytování služby: Město Písek a obce ORP Písek 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 120 000 

Obec/obce 10 000 

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní (MV ČR) 20 000  

Celkem v Kč 150 000   
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Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oblastní charita Písek  

Výstupy: Zajištění činnosti dobrovolnického centra 

 
 

5. 3 EXPERTNÍ SKUPINA 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Komunitní plánování se zabývá celou řadu otázek, které není možno vyřešit na úrovni poskytovatelů 
ani klientů a často není ani v samostatné kompetenci zadavatelů sociálních služeb. 
Ze SWOT analýz vyplývají témata, která vyjadřují slabé stránky a zejména ohrožení pro dané sociální 
služby. 
Jedná se o témata, která nejsou schopni řešit ani poskytovatelé ze své pozice, ani zadavatelé a 
nejméně uživatelé služeb samostatně. Z tohoto důvodu vyvstává potřeba tuto situaci řešit. 

 
AKTIVITY: 
5. 3. 1 Vznik a činnost expertní skupiny pro udržení a rozvoj sociálních služeb na Písecku

 

5.3.1 AKTIVITA: Vznik a činnost expertní skupiny pro udržení a rozvoj sociálních služeb na  

                              Písecku 

Charakteristika aktivity: Aktivita sleduje vznik expertní skupiny, ta bude zejména: 

1. shromažďovat informace z jednotlivých uvedených oblastí od všech 

účastníků tripartity  

2. tyto zpracovávat, projednávat v širším fóru se zástupci tripartity  

3. navrhovat společně výstupy, které budou předávány jak místním 

samosprávám, tak i na krajskou či celostátní úroveň (podle toho, čeho se 

to bude týkat).  

Expertní skupina bude informovat veřejnost o výstupech a zapojí se dle 

svých možností, do osvěty v oblasti sociálních služeb. 

Členy expertní skupiny budou zástupci samosprávy, zástupci 

poskytovatelů, odborníci v oblasti práva, sociální práce, zaměstnanosti i 

zdravotnictví, popřípadě další odborníci. 

Hlavní cíle činnosti expertní skupiny 
1. vyjednávání na místní, krajské i celostátní úrovni 
2. připomínkování paragrafových znění navrhovaných zákonů 
3. příprava nových podnětů pro legislativní změny 
4. vyjednávání společného postupu u zdravotně - sociálních služeb 
5. průběžné mapování aktuálních potřeb v rámci sociálních služeb    
               v ORP 
6. osvětová činnost 

Doba trvání: trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 600 000 

Obec/obce 50 000 
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Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní 0 

Celkem v Kč 650 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatelé, samospráva, spolky, veřejné instituce a organizace 

Výstupy Vznik expertní skupiny a její činnost 

 
 

5.4 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.)  jsou zapojeni dlouhodobě do procesu komunitního plánování, 
které vede k lepší informovanosti občanů, ke koordinaci služeb, reagování na změny v sociálním 
systému, vyhledávání dalších finančních zdrojů. Spolupracují na základě vzniklých pracovních skupin, 
které jsou doplňovány, vč. řídícího týmu, vzdělávány, a to přináší hladký průběh celého procesu. 
Udržení procesu se daří i z důvodů stále většího zapojování veřejnosti a informování samospráv 
jednotlivých obcí 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). Výstupy udržitelnosti procesu by 
měly být aktivity spojení s aktualizacemi jak samotného plánu, tak katalogu služeb). 

 
AKTIVITY: 
5. 4. 1 Udržení procesu komunitního plánování 
5. 4. 2 Aktualizace komunitního plánu 
5. 4. 3 Aktualizace Katalogu (databáze) poskytovatelů sociálních služeb 

 

5.4.1 AKTIVITA: Udržení procesu komunitního plánování 

Charakteristika aktivity: Aktivita je zaměřena zejména na monitoring, informační aktivity a 
vzdělávací aktivity prostřednictvím pokračování činnost řídící skupiny a 
pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování ORP Písek a na 
zajišťování. 
Řídící tým, popř. pracovní skupiny budou pracovat s intenzitou dle 
potřeby a dle zajištěných finančních prostředků pro jejich činnost tak, aby 
alespoň 1x ročně proběhlo zhodnocení naplňování plánu a dostatečné 
informovanosti (další 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 

 

5.4.2 ATIVITA: Aktualizace komunitního plánu 

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

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. 

 

5.4.3 AKTIVITA: Aktualizace Katalogu (databáze) poskytovatelů sociálních služeb 

Charakteristika Aktivity: Aktivita je zaměřena na pravidelné roční aktualizaci, zjednodušení a 
aktuálnímu přehledu poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím 
pracovních skupin, partnerů a zveřejňování informací prostřednictvím 
www stránek. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: SOS Šumavsko, z. ú., Město Písek/ Město Písek, Obce ORP 
Písek, poskytovatelé sociálních služeb. 

Výstupy Zvýšení informovanosti 

 
 

5.5 OPATŘENÍ: ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A POMOCI – SOCIÁLNÍ PRÁCE 
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. 

 
AKTIVITY: 
5. 5. 1 Zachování činnosti oddělení v plném rozsahu, především pak sociálního poradenství,    
             doprovázení klienta a terénní sociální práce v celém ORP. 
5. 5. 2 Zachování možnosti mimořádné jednorázové okamžité potravinové pomoci 
5. 5. 3 Realizace projektu Koncepce bydlení města Písku na Oddělení sociální práce a pomoci 

5. 5. 4 Zachování činnosti terénního sociálního pracovníka se zaměřením na romskou komunitu 
5. 5. 5 Spolupráce MěÚ Písek, poskytovatelů sociálních služeb a Svazu měst a obcí Písek

 

5.5.1 AKTIVITA: Zachování činnosti oddělení v plném rozsahu, především pak sociálního    

                              poradenství, doprovázení klienta a terénní sociální práce v celém ORP. 

Charakteristika Aktivity: Oddělení sociální práce a pomoci působí na Odboru sociálních věcí 
Městského úřadu v Písku od roku 2012. Za tu dobu si vypracovalo 
provázaný systém sociální práce, vč. zajištění depistáže. Osoby v krizi patří 
bezesporu k jedné z hlavních cílových skupin sociální práce tohoto 
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oddělení. V současné době pracuje na oddělení 5 sociálních pracovnic s 
odborností dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném 
znění, 1 terénní sociální pracovnice samosprávy a 1 veřejný opatrovník. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oddělení sociální práce a pomoci, Odbor sociálních věcí 
Městského úřadu v Písku 

Výstupy Zajištění sociálního poradenství, doprovázení klienta a terénní sociální 
práce v celém ORP Písek. 

 

5.5.2 AKTIVITA: Zachování možnosti mimořádné jednorázové okamžité potravinové pomoci 

Charakteristika Aktivity: Od roku 2013 je v rámci samosprávy zřízen na Oddělení sociální práce a 
pomoci fond na poskytnutí mimořádné jednorázové okamžité 
potravinové pomoci osobám v krizi v případě, že prokazatelně strádají z 
důvodu nemožnosti zajištění základních potravin, spolupracují se sociální 
pracovnicí Oddělení sociální práce a pomoci. O přidělení či nepřidělení 
potravinové pomoci rozhoduje sociální pracovnice s klientem pracující. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oddělení sociální práce a pomoci při MÚ Písek 

Výstupy Zajištění možnosti potravinové pomoci pro osoby v krizi. 

 

5.5.3 AKTIVITA: 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. 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 vzniknou 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.  

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: 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.  

 

5.5.4 AKTIVITA: Zachování činnosti terénního sociálního pracovníka se zaměřením na romskou  

                              komunitu 

Charakteristika aktivity: Od března 2014 nově 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 
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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. 

Doba trvání: Trvale 

Finanční přehled v Kč 2019 

MPSV 0 

Jihočeský kraj 0 

Obec/obce 79 000  

Příjmy od uživatelů 0 

Ostatní Úřad vlády ČR 300 000 

Celkem v Kč 379 000 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatel: Oddělení sociální práce a pomoci při MÚ Písek 

Výstupy Zachování činnosti terénního sociálního pracovníka se zaměřením na 

romskou komunitu. 

 

5.5.5 AKTIVITA: Spolupráce MěÚ Písek, poskytovatelů sociálních služeb a Svazu měst a obcí   
                              Písek 

Charakteristika aktivity: V rámci komunitního plánování a dlouhodobé průběžné spolupráce MÚ 
Písek, jako úřadu obce s rozšířenou působností, s poskytovateli sociálních 
služeb na Písecku se jeví jako vhodné rozšíření spolupráce se Svazkem 
obcí Písecka. Tato spolupráce se dotýká především přenosu aktuálních 
informací z MÚ Písek na menší obce v regionu, spolupráce na vyhledávání 
potřebných klientů a zajištění dostupné péče a pomoci. 
Jedná se o způsob komunitní sociální práce, kdy sociální pracovníci 
odboru sociálních věcí koordinují spolupráci s obcemi v oblasti prevence, 
zvýšení informovanosti, depistáže i přímé pomoci ve formě sociálního 
poradenství a zprostředkování konkrétní pomoci ve formě potřebných 
sociálních služeb. 

Doba trvání: Trvale 

Odpovídá/spolupráce: MÚ Písek a Svazek obcí Písecka 

Výstupy Nastavení spolupráce MÚ Písek s poskytovateli a Svazkem obcí 
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5. 6 OPATŘENÍ SPOLUPRÁCE MĚSTA PÍSEK S AGENTUROU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Město Písek ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování vytvořil strategický plán sociálního 
začleňování ve městě Písek. 

 
AKTIVITY: 
5. 6. 1 Realizace Strategického plánu sociálního začleňování města Písku pro období 2019-2021 

 

5.6.1 AKTIVITA: Realizace Strategického plánu sociálního začleňování města Písku pro období                
                              2019 – 2021 

Charakteristika Aktivity: V rámci Strategického plánu pro sociální začleňování budou 
poskytovatelé i město Písek podávat projekty v rámci výzev OPZ i IROP.  

Doba trvání: Během období spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 

Odpovídá/spolupráce: Poskytovatelé, město Písek, Agentura pro sociální začleňování. 

Výstupy Podané projekty schválené ve strategickém plánu. 
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6. PODPORA SLUŽEB S DOPADEM NA ÚZEMÍ ORP PÍSEK 
 

6.1 OPATŘENÍ: SLUŽBY SE SÍDLEM MIMO ORP PÍSEK 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Některé sociální i doprovodné služby jsou poskytovány na území ORP Písek poskytovateli, jejichž 
sídlo ani pobočka není na území ORP. 

 
AKTIVITY: 
6.1. 1 Podpora služeb poskytujících služby na území ORP Písek se sídlem či pobočkou mimo ORP Písek 

 

6. 1. 1 AKTIVITA: Podpora služeb poskytujících služby na území ORP Písek se sídlem či 
pobočkou mimo ORP Písek 

Charakteristika aktivity: Jedná se o služby, které poskytují své služby na území ORP Písek, ale 
nemají zde sídlo či pobočku. Jedná se o služby, které mají méně 
početnou cílovou skupinu, za klienty dojíždějí.  

Organizace Popis služby 

APLA Jižní Čechy, z.ú., 

Tábor 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením se zaměřením na cílovou skupinu klientů s poruchou 

autistického spektra. Terénní forma, ambulantní forma Tábor.  

Arpida, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením, 

z.ú.  

Raná péče formou terénní, ambulantní forma České Budějovice.  

Česká maltézská pomoc 

Suverénního řádu 

maltézských rytířů, pod 

patronátem 

Velkopřevorství českého, 

středisko České 

Budějovice, obecně 

prospěšná společnost, 

České Budějovice 

Průvodcovské a předčitatelské služby formou terénní.  

Diecézní charita České 

Budějovice, České 

Budějovice 

Odborné sociální poradenství formou ambulantní České Budějovice se 

zaměřením na cílovou skupinu cizinců, jejich rodinných příslušníků a 

občanů ČR s vazbou na cizince, kteří jsou starší 15 let.  

Intervenční centra formou terénní a formou ambulantní v Českých 

Budějovicích. 

I MY, o.p.s Raná péče, terénní forma.  

Krizové centrum pro děti 

a rodinu v Jihočeském 

kraji, z.ú., České 

Budějovice 

Krizová pomoc formou terénní a formou ambulantní České Budějovice.  
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Sociální služby Města 

Milevska, Milevsko 

Pečovatelská služba formou terénní, formou ambulantní Milevsko. 

Služba se zaměřuje na hůře dostupné obce v ORP Písek – Podolí, 

Křenovice.  

Sociální služby Sovy 

o.p.s., Český Krumlov 

Tísňová péče, terénní forma.  

Středisko rané péče 

SPRP, České Budějovice 

Raná péče formou terénní a formou ambulantní České Budějovice.  

Střep, z.s., České 

Budějovice 

Tlumočnická služba formou terénní a formou ambulantní České 

Budějovice.  

Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých osob 

v ČR, z.s., Tábor 

Odborné sociální poradenství formou terénní a formou ambulantní 

Tábor.   

Tyflokabinet České 

Budějovice, o.p.s., České 

Budějovice 

Sociální rehabilitace formou terénní.  

Základní škola a 

Mateřská škola a 

poskytovatel sociálních 

služeb, Kaňka o.p.s., 

Tábor 

Ranná péče formou terénní a formou ambulantní Tábor.  
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5. STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTA PÍSEK 

PRO OBDOBÍ 2019 – 2021  
 

 

 

 

 

Bude vložen dokument… 
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6. Implementační část 
 

 
Proces implementace byl nastaven již v samotném Komunitním plánu pro období 2014-2016, i 
v následujícím období je implementace jednotlivých opatření platná.  
 

skupina senioři: 

opatření č. 1: Podpora a udržení sociálních služeb – trvale 
opatření č. 2: Podpora rozvoje sociálních služeb – podle finančních možností jednotlivých       
                      poskytovatelů, MÚ Písek a jednotlivých obcí 
opatření č. 3: Zkvalitnění sociálních služeb – trvale podle finančních 
                      možností jednotlivých poskytovatelů 
 

skupina v nepříznivé sociální situaci: 

opatření č. 1: Podpora udržení stávajících služeb v ORP Písek – trvale 
opatření č. 2: Podpora rozvoje sociálních služeb – podle finančních možností poskytovatelů a MÚ  
                      Písek 
opatření č. 3: Zkvalitnění sociálních služeb – trvale podle finančních možností jednotlivých   
                      poskytovatelů 
opatření č. 4: Doprovodné služby – trvale podle finančních možností jednotlivých poskytovatelů a MÚ  
                      Písek 
 

skupina rodiny s dětmi: 

opatření č. 1: Podpora udržení stávajících služeb – trvale 
opatření č. 2: Rozvoj sociálních služeb – podle finančních možností poskytovatelů a MÚ Písek 
opatření č. 3: Zkvalitnění sociálních služeb – trvale podle finančních možností jednotlivých  
                      poskytovatelů 
opatření č. 4: Doprovodné služby – trvale podle finančních možností jednotlivých poskytovatelů a MÚ  
                      Písek 
 

skupina zdravotně postižení: 

opatření č. 1: Podpora a udržení provozu sociálních služeb – trvale 
opatření č. 2: Podpora rozvoje sociálních služeb – podle finanční možnosti jednotlivých poskytovatelů  
                      a MÚ Písek 
opatření č. 3: Zkvalitnění systému sociálních služeb – trvale podle finančních možností jednotlivých  
                      poskytovatelů 
opatření č. 4: Doprovodné služby – trvale podle finančních možností jednotlivých poskytovatelů a MÚ  
                      Písek 
 

 

 

 


