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Úvod 
Dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice 
a pro potřeby vzniku nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP 
Prachatice na roky 2020 – 2022. Projekt je realizován ve spolupráci SOS Šumavsko, z.ú. a Města 
Prachatice. 
Dokument podává informace o zadavatelích sociálních služeb na území ORP Prachatice a 
prezentuje výsledky provedeného průzkumu mezi zadavateli sociálních služeb na Prachaticku, 
který proběhl v období září 2018 – únor 2019 v rámci výše uvedeného projektu. Průzkum si 
kladl za cíl zjistit povědomí zástupců obcí o problematice sociálních služeb, zjistit, které služby 
v obcích chybějí nebo jsou hůře dostupné, jak obce sociální služby finančně podporují a v 
neposlední řadě povzbudit zájem obcí jako zadavatelů sociálních služeb o sociální 
problematiku. 
 
 
  



 

2 
 

1. Zadavatelé sociálních služeb na ORP Prachatice 
 

1.1. Kdo je zadavatel sociální služby? 
Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb 
jsou především obce a kraje a volbami pověření zastupitelé – nesou hlavní odpovědnost za 
kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Zadavatelé služby platí, zřizují, zadávají, organizují a 
dělají na ně výběrová řízení. Mají legitimní moc vzešlou z demokratických voleb. 
Rozhodováním o návrzích vzešlých z procesu komunitního plánování jim dávají politickou 
legitimitu. Cílem zadavatelů je nakoupit občanům potřebné služby co nejkvalitnější a co 
nejlevněji – k tomu potřebují znát standardy kvality sociálních služeb, zdroje svého regionu, 
demografii, statistiky atd. Nejdůležitější úkol zadavatelů je zadávat „politickou zakázku“ - 
aktivně vytvářet a podporovat příznivou atmosféru k realizaci komunitního plánování. V 
optimálním případě je zadavatel více finanční manažer než zřizovatel sociálních služeb.   
„Je velmi důležité, aby obec/kraj usnesením zastupitelstva deklarovala své odhodlání rozvíjet 
sociální služby, které se tak stane:  
• projevem politické vůle v obci/kraji   
•  potvrzením legitimity komunitního plánování   
• zárukou pro zapojení dalších účastníků.   
  
      Obec / kraj jako zadavatel zejména:  
• vytváří příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů   
• je aktivní v rozšiřování řady metod řízení a plánování sociálních služeb a jejich koordinace s 
ostatními veřejnými službami   
• podporuje spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu o sociálních službách   
• zveřejňuje od prvopočátku srozumitelnou a dostupnou formou všechny podstatné 
informace o procesu i výsledcích KP   
• respektuje při svém rozhodování o sociálních službách cíle a priority stanovené v KP stanoví 
jasná pravidla financování sociálních služeb, které odpovídají prioritám KP.“1 

1.2 Přehled zadavatelů sociálních služeb na ORP Prachatice 
 

                                                           
1 Zdroj: Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, MPSV 2004 
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Mapa č. 1: Administrativní mapa správního obvodu ORP Prachatice (zdroj: ČSÚ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORP Prachatice se skládá ze třech správních obvodů s pověřeným obecním úřadem – Netolice, 
Prachatice, Volary. V rámci působnosti tohoto ORP se nachází 44 samostatných obcí: Babice, 
Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, 
Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, Lipovice, Lužice, 
Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, Olšovice, Pěčnov, 
Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, 
Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, Žernovice. Pět z nich má status města: 
Prachatice, Husinec, Netolice, Vlachovo Březí a Volary a patří k největším regionálním 
centrům, tři z nich mají status městyse: Lhenice, Strunkovice nad Blanicí, Dub. 
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Tabulka č. 1: Adresy obecních, městských úřadů a úřadů městysů (zdroj: ČSÚ, www stránky obcí) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název úřadu IČO Internetové stránky obce PSČ Pošta E-mail 

OÚ Babice 00582964 www.babicept.cz 384 11 Netolice babicept@seznam.cz  

OÚ Bohunice 00582972 www.oubohunice.cz 384 22 Vlachovo Březí oubohunice@seznam.cz  

OÚ Budkov 00583332 www.budkov.net 384 22 Vlachovo Březí budkov@budkov.net  

OÚ Bušanovice 00582999 www.busanovice.cz 384 22 Vlachovo Březí obec.busanovice@seznam.cz 

OÚ Drslavice 00583006 www.obecdrslavice.cz  384 21 Husinec drslavice@atlas.cz  

ÚMS Dub 00250406 www.dubuprachatic.cz 384 25 Dub u Prachatic mestys@dubuprachatic.cz  

OÚ Dvory 00583014 www.obec-dvory.cz 383 01 Prachatice starosta@obec-dvory.cz  

OÚ Hracholusky 00250431 www.hracholusky-pt.cz 383 01 Prachatice podatelna@hracholusky-pt.cz  

MěÚ Husinec 00250449 www.husinec.cz 384 21 Husinec mesto@husinec.cz  

OÚ Chlumany 00583022 www.chlumany.cz 384 22 Vlachovo Březí obec@chlumany.cz 

OÚ Chroboly 00250465 www.chroboly.cz 384 04 Chroboly obec@chroboly.cz  

OÚ Chvalovice 00583031 www.chvaloviceunetolic.cz  384 11 Netolice obec.chvalovice@cmail.cz  

OÚ Kratušín 00583049 www.kratusin.cz 383 01 Prachatice kratusin@volny.cz  

OÚ Křišťanov 00583308 www.kristanov.com  383 01 Prachatice obec@kristanov.com  

OÚ Ktiš 00250503 www.ktis.cz 384 03 Ktiš ktis@ktis.cz  

OÚ Lažiště 00250520 www.laziste.cz  384 32 Lažiště ou_laziste@volny.cz  

OÚ Lenora 00250538 www.lenora.cz 384 42 Lenora obec@lenora.cz  

ÚMS Lhenice 00250546 www.lhenice.cz 384 02 Lhenice obec@lhenice.cz  

OÚ Lipovice 00583065 www.obeclipovice.cz  384 22 Vlachovo Březí podatelna@obeclipovice.cz  

OÚ Lužice 00583073 www.obec-luzice.cz 384 11 Netolice ou.luzice@mybox.cz  

OÚ Mahouš 00583081 www.mahous.cz 384 11 Netolice starosta@obecmahous.cz  

OÚ Malovice 00250571 www.malovice.cz  384 11 Netolice podatelna@malovice.cz  

OÚ Mičovice 00583090 www.micovice.cz  383 01 Prachatice obec@micovice.cz  

 

http://www.babicept.cz/
mailto:babicept@quick.cz
http://www.oubohunice.cz/
mailto:stanislavfrcek@seznam.cz
http://www.budkov.net/
mailto:budkov.pt@quick.cz
http://www.busanovice.cz/
mailto:obec.busanovice@seznam.cz
http://www.obecdrslavice.cz/
mailto:drslavice@atlas.cz
http://www.dubuprachatic.cz/
mailto:mestys@dubuprachatic.cz
http://www.obec-dvory.cz/
mailto:starosta@obec-dvory.cz
https://www.hracholusky-pt.cz/
mailto:podatelna@hracholusky-pt.cz
http://www.husinec.cz/
mailto:mesto@husinec.cz
http://www.chlumany.cz/
mailto:obec@chlumany.cz
http://www.chroboly.cz/
mailto:obec@chroboly.cz
http://www.chvaloviceunetolic.cz/
mailto:obec.chvalovice@cmail.cz
http://www.kratusin.cz/
mailto:kratusin@volny.cz
http://www.kristanov.com/
mailto:obec@kristanov.com
http://www.ktis.cz/
mailto:ktis@ktis.cz
http://www.laziste.cz/
mailto:ou_laziste@volny.cz
https://www.lenora.cz/
mailto:obec@lenora.cz
https://www.lhenice.cz/
mailto:obec@lhenice.cz
https://www.obeclipovice.cz/
mailto:podatelna@obeclipovice.cz
http://www.obec-luzice.cz/
mailto:ou.luzice@mybox.cz
http://www.mahous.cz/
mailto:starosta@obecmahous.cz
https://www.malovice.cz/
mailto:podatelna@malovice.cz
http://www.micovice.cz/
mailto:obec@micovice.cz
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Název úřadu IČO Internetové stránky obce PSČ Pošta E-mail 

OÚ Nebahovy 00250597 www.nebahovy.cz 384 01 Nebahovy starosta@nebahovy.cz  

OÚ Němčice 00250554 www.nemcice-pt.cz 384 11 Netolice nemcice.pt@seznam.cz 

MěÚ Netolice 00250601 www.netolice.cz  384 11 Netolice mu.podatelna@netolice.cz  

OÚ Nová Pec 00250619 www.novapec.info 384 62 Nová Pec starosta@novapec.info  

OÚ Olšovice 00583103 www.olsovice.cz  384 11 Netolice obec.olsovice@tiscali.cz  

OÚ Pěčnov 00583120 www.pecnov.cz 383 01 Prachatice obec@pecnov.cz  

MěÚ Prachatice 00250627 www.prachatice.eu 383 01 Prachatice urad@mupt.cz 

OÚ Radhostice 00250643 www.radhostice.cz  384 81 Čkyně radhostice@centrum.cz  

OÚ Stožec 00250686 www.stozec.eu 384 44 Stožec podatelna@stozec.cz  

ÚMS Strunkovice nad Blanicí 00250708 www.strunkovicenadblanici.cz  384 26 Strunkovice nad Blanicí starosta@strunkovicenadblanici.cz  

OÚ Těšovice 00250741 www.obec-tesovice.cz  383 01 Prachatice starosta@obec-tesovice.cz 

OÚ Tvrzice 00250767 tvrzice.cz  384 22 Vlachovo Březí obectvrzice@seznam.cz  

OÚ Újezdec 00583138 www.ujezdecpt.cz 384 22 Vlachovo Březí obecujezdecpt@seznam.cz  

OÚ Vitějovice 00250813 www.vitejovice.cz  384 27 Vitějovice obecvitejovice@seznam.cz 

MěÚ Vlachovo Březí 00250821 www.vlachovobrezi.cz  384 22 Vlachovo Březí podatelna@vlachovobrezi.cz  

MěÚ Volary 00250830 www.mestovolary.cz  384 51 Volary starosta@mestovolary.cz  

OÚ Záblatí 00250848 www.obeczablati.cz  384 33 Záblatí u Prachatic obec.zablati@mujbox.cz 

OÚ Zábrdí 00583146 www.zabrdi.cz 383 01 Prachatice zabrdi-obec@seznam.cz  

OÚ Zbytiny 00250864 www.zbytiny.cz  384 41 Zbytiny obec@zbytiny.cz  

OÚ Želnava 00583154 www.zelnava.wbs.cz 384 51 Volary zelnava@email.cz  

OÚ Žernovice 00583162 www.obeczernovice.cz  383 01 Prachatice zernovice@tiscali.cz  

 

http://www.nebahovy.cz/
mailto:starosta@nebahovy.cz
http://www.nemcice-pt.cz/
mailto:nemcice.pt@seznam.cz
http://www.netolice.cz/
mailto:mu.podatelna@netolice.cz
http://www.novapec.info/
mailto:starosta@novapec.info
http://www.olsovice.cz/
mailto:obec.olsovice@tiscali.cz
http://www.pecnov.cz/
mailto:obec@pecnov.cz
http://www.prachatice.eu/
mailto:urad@mupt.cz
http://www.radhostice.cz/
mailto:radhostice@centrum.cz
https://www.stozec.eu/
mailto:podatelna@stozec.cz
http://www.strunkovicenadblanici.cz/
mailto:starosta@strunkovicenadblanici.cz
http://www.obec-tesovice.cz/
http://tvrzice.cz/
mailto:obectvrzice@seznam.cz
http://www.ujezdecpt.cz/
mailto:obecujezdecpt@seznam.cz
http://www.vitejovice.cz/
mailto:obecvitejovice@seznam.cz
http://www.vlachovobrezi.cz/
mailto:podatelna@vlachovobrezi.cz
https://www.mestovolary.cz/
mailto:starosta@mestovolary.cz
https://www.obeczablati.cz/
mailto:obec.zablati@mujbox.cz
http://www.zabrdi.cz/
mailto:zabrdi-obec@seznam.cz
http://www.zbytiny.cz/
mailto:obec@zbytiny.cz
http://www.zelnava.wbs.cz/
mailto:zelnava@email.cz
https://www.obeczernovice.cz/
mailto:zernovice@tiscali.cz
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Tabulka č. 2: Charakteristika obcí - rozloha, obyvatelstvo – zdroj ČSÚ, Statistický průvodce 
obcemi Jihočeského kraje - 2018 

Název obce 

Výměra 
obce 

celkem 
v ha 

Počet obyvatel 
Průměrný 

věk 
obyvatel 

SO ORP Prachatice celkem  

 

84 134  
 

33 332  41,9  

v tom obce:       

Babice 580  122  35,6  

Bohunice 257  47  51,1  

Budkov 504  93  44,4  

Bušanovice 973  254  43,3  

Drslavice 475  91  43,7  

Dub (městys) 1 452  395  37,0  

Dvory 334  97  39,7  

Hracholusky 2 136  469  41,9  

Husinec 1 035  1 436  39,9  

Chlumany 557  343  41,2  

Chroboly 3 468  538  39,1  

Chvalovice 397  177  42,6  

Kratušín 395  48  56,5  

Křišťanov 1 807  101  43,8  

Ktiš 3 878  508  39,9  

Lažiště 

 

427  
 

312  38,3  

Lenora 1 780  740  41,6  

Lhenice (městys) 3 914  1 979  42,8  

Lipovice 469  205  43,0  

Lužice 319  39  43,0  

Mahouš 596  161  39,2  

Malovice 2 478  631  42,5  

Mičovice 2 337  352  41,5  

Nebahovy 1 628  575  39,8  

Němčice 415  199  40,4  

Netolice 2 635  2 596  41,8  

Nová Pec 6 638  451  46,0  

Olšovice 394  60  44,5  

Pěčnov 198  146  34,2  

Prachatice 3 892  10 917  42,8  

Radhostice 1 040  146  45,1  

Stožec 10 471  195  44,0  

Strunkovice nad Blanicí (městys) 2 470  1 250  42,3  

Těšovice 837  305  43,2  

Tvrzice 317  125  40,1  

Újezdec 290  91  41,5  

Vitějovice 1 181  512  40,6  

Vlachovo Březí 1 997  1 710  40,8  

Volary 10 751  3 792  41,1  

Záblatí 2 448  346  43,6  

Zábrdí 490  65  48,1  

Zbytiny 3 904  309  43,1  

Želnava 1 041  102  39,4  

Žernovice 530  302  39,6  
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Tabulka č. 3: Technická a občanská vybavenost obcí, zdroj ČSÚ, Statistický průvodce obcemi 
Jihočeského kraje - 2018 
  

Název obce vodovod kanalizace s ČOV 
kanalizace 
bez ČOV 

plynofikace 

dům s 
pěčova-
telskou 
službou 

kulturní 
dům 

kino hřiště 
dětské 
hřiště 

koupaliště 
tělocvična, 

sportovní hala 

SO ORP Prachatice 
celkem  41  26  18  16  5  22  4  32  32  8  8  

v tom obce:                       

Babice 1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  0  

Bohunice 0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  

Budkov 1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  

Bušanovice 1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  

Drslavice 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Dub (městys) 1  1  0  0  0  1  0  1  1  0  0  

Dvory 1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  

Hracholusky 1  1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  

Husinec 1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  

Chlumany 1  0  0  1  0  1  0  1  1  0  0  

Chroboly 1  1  0  0  0  1  0  1  1  1  0  

Chvalovice 1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  

Kratušín 1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  

Křišťanov 1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  

Ktiš 1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  

Lažiště 1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  0  

Lenora 1  1  1  1  0  1  0  1  0  0  1  

Lhenice (městys) 1  1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  

Lipovice 1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  

Lužice 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mahouš 1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  

Malovice 1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  

Mičovice 1  1  1  0  0  1  0  0  1  0  0  

Nebahovy 1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  

Němčice 1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  

Netolice 1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  

Nová Pec 1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  

Olšovice 0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  

Pěčnov 1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  

Prachatice 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Radhostice 1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  

Stožec 1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  
Strunkovice nad 

Blanicí (městys) 1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  

Těšovice 1  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  

Tvrzice 1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  

Újezdec 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Vitějovice 1  1  0  1  1  0  0  1  1  0  0  

Vlachovo Březí 1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  

Volary 1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  0  

Záblatí 1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  0  

Zábrdí 1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  

Zbytiny 1  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  

Želnava 1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  

Žernovice 1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  
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2. Průzkum mezi zadavateli sociálních služeb na ORP Prachatice 
 

2.1 Způsob zjišťování dat 

 
V rámci přípravy analytických podkladů pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro 
ORP Prachatice proběhl v termínu od září 2018 do února 2019 průzkum mezi zadavateli 
sociálních služeb. Průzkum proběhl ve dvou fázích formou dotazníkového šetření. První fáze 
realizována v září – říjnu 2018 – oslovení e-mailem se žádostí o vyplnění on-line dotazníku. 
Druhá fáze realizována v období leden – únor 2019 – oslovení těch zadavatelů, kteří dotazník 
dosud nevyplnili – e-mailová zpráva, osobní rozhovory. Šetření probíhalo formou dotazování 
prostřednictvím on-line dotazníku (dotazník umístěn zde 
https://docs.google.com/forms/d/1htGNQ3Q8QVHHqrx6pf5HDNTo0j9BFUSVGBnZdC28DwU
/edit). V rámci průzkumu byli osloveni starostové všech obcí a měst na území správního 
obvodu ORP Prachatice. Šetření se zúčastnilo 21 obcí/měst. Dotazník ve většině případech 
vyplnil přímo starosta dané obce/města. Ve dvou případech byl dotazník vyplněn pracovníkem 
obecního/městského úřadu. 
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit povědomí zástupců obcí o problematice sociálních 
služeb, zjistit, které služby v obcích chybějí nebo jsou hůře dostupné, jak obce sociální služby 
finančně podporují a v neposlední řadě povzbudit zájem obcí jako zadavatelů sociálních služeb 
o sociální problematiku. 
 
 

2.2 Výsledky průzkumu mezi zadavateli sociálních služeb 

 
1. Otázka: Jaké sociální služby znáte? 

 
Konkrétní zjištění: 
Lhenice: sociální poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, 
nízkoprahová denní centra, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, denní stacionáře, domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
Stožec: sociální poradenství, pečovatelská služba, domovy pro seniory, telefonická krizová 
pomoc, azylové domy, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně terapeutické dílny, terénní 
programy, osobní asistence, tísňová péče, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
Chlumany: pečovatelská služba, domovy pro seniory, domy na půl cesty, kontaktní centra, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, denní stacionáře, týdenní stacionáře, chráněné 
bydlení 
Chvalovice u Netolic: sociální poradenství, pečovatelská služba, domovy pro seniory, 
telefonická krizová pomoc, azylové domy, kontaktní centra, krizová pomoc, noclehárny, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, 
sociální rehabilitace, osobní asistence, tísňová péče, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

https://docs.google.com/forms/d/1htGNQ3Q8QVHHqrx6pf5HDNTo0j9BFUSVGBnZdC28DwU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1htGNQ3Q8QVHHqrx6pf5HDNTo0j9BFUSVGBnZdC28DwU/edit
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Vlachovo Březí: sociální poradenství, pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy 
se zvláštním režimem, kontaktní centra, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, terapeutické komunity, terénní programy 
Malovice: sociální poradenství, domovy pro seniory, tlumočnické služby, azylové domy, 
domy na půl cesty, krizová pomoc, noclehárny, služby následné péče, terénní programy, 
osobní asistence, podpora samostatného bydlení, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, chráněné bydlení 
Lenora: sociální poradenství, pečovatelská služba, domovy pro seniory, azylové domy, 
noclehárny, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
Lipovice: sociální poradenství, pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na 
půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby 
následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, 
terénní programy, sociální rehabilitace, osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské 
služby, podpora samostatného bydlení, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních, raná péče 
Lužice:  ------------------------------- 
Radhostice: sociální poradenství, pečovatelská služba, domovy pro seniory, telefonická 
krizová pomoc, azylové domy, služby následné péče, sociálně terapeutické dílny, terénní 
programy, osobní asistence, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Chroboly: sociální poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro 
seniory, telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, 
krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby 
následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, 
sociální rehabilitace, osobní asistence, tísňová péče, podpora samostatného bydlení, centra 
denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních, raná 
péče 
Nová Pec: sociální poradenství, pečovatelská služba, domovy pro seniory, azylové domy, 
domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, osobní asistence 
Husinec: pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro seniory, azylové domy, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Bušanovice: pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 
azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné 
péče, terénní programy, osobní asistence, centra denních služeb, denní stacionáře, domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
Hracholusky: sociální poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, 
kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, 
terénní programy, osobní asistence, tísňová péče, centra denních služeb, denní stacionáře, 
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociální 
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
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Lažiště: sociální poradenství, pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem, azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně terapeutické dílny, 
terénní programy, osobní asistence, tísňová péče, podpora samostatného bydlení, centra 
denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné 
bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
Vitějovice: sociální poradenství, pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem, telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní 
centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, 
terapeutické komunity, terénní programy, osobní asistence, tísňová péče, podpora 
samostatného bydlení, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních, raná péče 
Záblatí: sociální poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem, telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na 
půl cesty, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, 
terénní programy, sociální rehabilitace, osobní asistence, centra denních služeb, denní 
stacionáře, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, raná péče 
Žernovice: sociální poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
osobní asistence, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, sociální 
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
Prachatice: sociální poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem, telefonická krizová pomoc, azylové domy, kontaktní 
centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace, 
tísňová péče, denní stacionáře, raná péče 
Volary: sociální poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služby, domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, noclehárny, služby následné péče, 
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
chráněné bydlení 
 
 
Celkově: 
 
Graf č. 1: Povědomí zadavatelů sociálních služeb na ORP Prachatice o sociálních službách 
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Z uvedeného vyplývá, že největší povědomí mají zadavatelé o těchto druzích sociálních služeb: 
domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy a sociální poradenství. Z průzkumu 
obecně vyplývá, že o všech uvedených sociálních službách mají zadavatelé povědomí. Znalost 
zadavatelů o sociálních službách je dobrá.  
 
 

2. Otázka: Jaké sociální služby ve Vaší obci postrádáte? 
 
Konkrétní zjištění: 
Lhenice: ------------------------------- 
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Stožec: pečovatelská péče, zdravotní péče, dovoz obědů – vše pro seniory 
Chlumany: veškeré 
Chvalovice u Netolic: ------------------------------- 
Vlachovo Březí: Pečovatelskou službu, terénní programy, pobytové zařízení pro seniory, 
větší komunitní centrum 
Malovice: Terénní programy 
Lenora: Pečovatelská služba 
Lipovice: ------------------------------- 
Lužice: ------------------------------- 
Radhostice: nevím 
Chroboly: terénní programy 
Nová Pec: Pečovatelská služba 
Husinec: skoro všechny 
Bušanovice: Nedokáži specifikovat, nezaznamenal jsem poptávku. 
Hracholusky: ------------------------------- 
Lažiště: nepostrádáme žádné 
Vitějovice: nepostrádáme žádné služby 
Záblatí: nepostrádáme žádné 
Žernovice: vzhledem k malé vzdálenosti od města Prachatice, využívají naši občané služeb 
v Prachaticích, u nás v obci nic podobného není a ani jsem nezaznamenala po něčem poptávku. 
Prachatice: denní stacionář pro lidi s demencí (Alz.), větší kapacita domovů 
Volary: ------------------------------- 
 
Celkově: 
Z průzkumu vyplývá, že obce nejvíce na svém území postrádají služby pro cílovou skupinu 
senioři a to – terénní pečovatelskou službu V dalších případech je postrádána sociální služba 
denní stacionář pro lidi s demencí, pobytové zařízení pro seniory. V opačném případě obce 
sociální služby nepostrádají nebo využívají služby v centru ORP ve městě Prachatice.  
 
 

3. Otázka: V jaké finanční částce ročně na sociální služby Vaše obec přispívá? 
 

Konkrétní zjištění: 
Lhenice: 100000 
Stožec:  nic – nemáme tyto služby 
Chlumany: ------------------------------- 
Chvalovice u Netolic: ------------------------------- 
Vlachovo Březí: dle požadavku poskytovatelů 
Malovice: 25000 
Lenora: nepřispívá 
Lipovice: přímo nepřispíváme, podporujeme komunitní život v obci, pořádáme různé 
akce 
Lužice: ------------------------------- 
Radhostice: 15000 
Chroboly: 10.000 Kč 
Nová Pec: 10000 
Husinec: 50000 
Bušanovice: 3 000,- Kč 
Hracholusky: 10.000,- Kč 
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Lažiště: ------------------------------- 
Vitějovice: vratný příspěvek 10.000,- Kč; každoročně 10.000,- (Hospic Prachatice) 
Záblatí: nepřispíváme 
Žernovice: 1000 
Prachatice: všem poskytovatelům, kteří mají sídlo v Prachaticích 
Volary: 400.000,- Kč 
 
Celkově: 
Většina obcí uvádí, že každoročně finančně přispívá na sociální služby. Jedná se o příspěvky 
v částce 1000,- Kč – 400000,- Kč. 
 
 

4. Otázka: O jaké sociální služby se jedná? 
 
Konkrétní zjištění: 
Lhenice: pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby, 
Hospic 
Stožec: ------------------------------- 
Chlumany: žádné 
Chvalovice u Netolic: ------------------------------- 
Vlachovo Březí: Donáška obědů, Centrum pro zdravotně postižené 
Malovice: denní stacionáře 
Obec Lenora: ------------------------------- 
Lipovice: ------------------------------- 
Lužice: ------------------------------- 
Radhostice: dovoz jídla 
Chroboly: Protidrogová politika (PREVENT 99) a Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Nová Pec: soc. bydlení 
Husinec: Hospic, Jihočeské centrum zdravotně postižených, YMCA, Portus 
Bušanovice: příspěvek pro zdravotně postižené a seniory 
Hracholusky: Hospic PT, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené PT, Petrklíč Lomec 
Lažiště: ------------------------------- 
Vitějovice: služby Hospice Prachatice, chráněné dílny (Chelčický domov sv.Linharta) 
Záblatí: ------------------------------- 
Žernovice: na provoz Jihočeské centrum pro zdravotně postižené PT 
Prachatice: PORTUS, KREBUL, PREVENT, HOSPIC, DSMK, Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, STROOM, Farní charita PT, Oblastní charita 
Volary: pečovatelská služba 
 
Celkově: 
Obce finančně často podporují tyto poskytovatele sociálních služeb Hospic Sv. Jana Nepomuka 
Neumanna Prachatice, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Portus 
Prachatice, o.p.s., PREVENT 99, KreBul, o.p.s.. Finančně je podporována dále pečovatelská 
služba a dovoz obědů seniorům (nejedná se však o sociální službu). 
 

5. Otázka: Jakým jiným způsobem, než finančním příspěvkem sociální služby Vaše obec 
podpořila (např. snížený nájem atd.)? 
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Konkrétní zjištění: 
Lhenice: ------------------------------- 
Stožec: nemáme služby, nemáme co podpořit 
Chlumany: žádným 
Chvalovice u Netolic:  
Vlachovo Březí: Snížený nájem NP, poskytnutí objektu a pozemku pro vybudování 
zařízení 
Malovice: ------------------------------- 
Lenora: Finančním darem na Hospic Prachatice, a Jihočeskému centru pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s  
Lipovice: Naše obec dlouhodobě podporuje a realizuje řadu kulturních, společenských i 
sportovních akcí. Tyto akce pomáhají jak udržovat komunitu a vzájemnou soudržnost občanů 
v obci, tak i aktivizovat seniory a pomáhat s využitím volného času dětem a mládeži. 
Lužice: ------------------------------- 
Radhostice: ------------------------------- 
Chroboly: Příspěvek na vodné a stočné, snížení či osvobození od poplatku za likvidaci 
komunálního odpadu pro děti a seniory 
Nová Pec: ------------------------------- 
Husinec: ------------------------------- 
Bušanovice: Jiným způsobem obec sociální služby nepodpořila 
Hracholusky: ------------------------------- 
Lažiště: ------------------------------- 
Vitějovice: ------------------------------- 
Záblatí: osoba v opatrovnictví obce neplatí poplatek za komun. odpad 
Žernovice: nikdo nás o nic nežádal 
Prachatice: Ano. Investují-li poskytovatelé z dotačních titulů státu, EU, tak jim 
započítáváme jako investici do majetku města (řada z nich je v majetku města) a pak si nájem 
odbydlují, nebo snížením nájemného ve velkém sále v Prachaticích na provozní náklady, dále 
nejen poradenskou činností kontaktního pracovníka, ale tiskem, dárky, propagačními 
materiály a propagací jako takovou – prezentací, nabízíme prostor k výstavám a koncertům v 
Zimní zahradě zdarma 
Volary: poskytnutí nebytových prostor 
 
Celkově: 
Obce na ORP Prachatice podporují sociální služby i jiným než finančním příspěvkem. Forma 
podpory se různí. Časté je uvedení nefinanční podpory poskytnutím nebytových prostor, 
snížení nájemného. Obce dále uvádějí podporu, která ne přímo souvisí se sociálními službami 
– např. příspěvek na vodné a stočné, snížení či osvobození od poplatku za likvidaci 
komunálního odpadu pro děti a seniory, podpora kulturních a aktivizačních aktivit v obci. 
 
 

6. Otázka: O jaké sociální služby se jedná? 
 

Konkrétní zjištění: 
Lhenice: ------------------------------- 
Stožec: ------------------------------- 
Chlumany: ------------------------------- 
Chvalovice u Netolic: ------------------------------- 
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Vlachovo Březí: Pobytové zařízení pro seniory, terénní sl., aktivizační sl., centrum pro 
zdrav. post... 
Malovice: ------------------------------- 
Lenora: ------------------------------- 
Lipovice: ------------------------------- 
Lužice: ------------------------------- 
Radhostice: ------------------------------- 
Chroboly: ------------------------------- 
Nová Pec: ------------------------------- 
Husinec: ------------------------------- 
Bušanovice: ------------------------------- 
Hracholusky: ------------------------------- 
Lažiště: ------------------------------- 
Vitějovice: ---------------------------- 
Žernovice: ------------------------------- 
Prachatice: Např. PORTUS, KREBUL, Jihočeské centrum zdravotně postižených a seniorů, 
HOSPIC, ... 
Volary: soc. poradenství 
 
Celkově: 
Nefinanční podpora se týká především větších měst v regionu Prachaticka, která na svém 
území mají přímo sídla poskytovatelů a zařízení sociálních služeb. Tyto poskytovatele a jejich 
zařízení pak i formou nefinanční podporují – jedná se o města Vlachovo Březí, Volary a 
Prachatice. Podpora je směřována k těmto poskytovatelům sociálních služeb – např. Portus 
Prachatice o.p.s., KreBul o.p.s., Jihočeské centrum zdravotně postižených.  
 
 

7. Otázka: Zde prosím uveďte případné připomínky či náměty vztahující se k sociální 
oblasti v regionu nebo Vaší obci 

 
Konkrétní zjištění: 
Lhenice: ------------------------------- 
Stožec:  Stožec svou polohou je pro služby nezajímavý, ovšem populace seniorů je velká 
a potřebovala by se rozšířit i v rámci obce Stožec s jejími místními částmi (České Žleby, Černý 
Kříž, Dobrá, Radvanovice). Nejvíce obec trápí dovoz obědu pro seniory, také zdravotní péče a 
pečovatelská péče. 
Chlumany: V době naší poptávky po sociálních službách neměla žádná z poskytujících 
organizací zájem na poskytování sociálních služeb v obci. Proto jsme si např. rozvoz obědů 
zajistili sami.  
Chvalovice u Netolic: ------------------------------- 
Vlachovo Březí: Očekáváme lepší spolupráci a podporu Jč. kraje a zařazení soc. služeb do 
sítě sociálních služeb Jč. kraje 
Malovice: ------------------------------- 
Lenora: ------------------------------- 
Lipovice: bez připomínek 
Lužice: ------------------------------- 
Radhostice: ------------------------------- 
Chroboly: Zvýšení počtu míst v domovech pro seniory 
Nová Pec: ------------------------------- 
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Husinec: mělo by se méně psát, vyplňovat dotazníky a plánovat 
Bušanovice: Protože žijeme v regionu, kde není dle mého názoru potřeba akutně řešit 
problémy regionů na severu, tak si myslím, že nejdůležitější pro nás je péče o seniory a 
zdravotně postižené. 
Hracholusky: ------------------------------- 
Lažiště: Připomínky nemám, služby, které zde fungují jsou na dobré úrovni 
Vitějovice: nemáme připomínky 
Záblatí: --- 
Žernovice:  
Prachatice: Určitě by síť, která vznikla v rámci kraje měla být ještě více zasíťována, či 
podpořena dostupnost, možná i finanční náročnost.  
Volary: vybudování chráněného bydlení v regionu 
 
Celkově: 
Prostor pro případné další připomínky využila větší polovina dotazovaných obcí/měst. Ve třech 
případech respondenti uvádí, že k dané problematice nemají připomínky. Ostatní odpovědi se 
různí. Mezi připomínky a náměty k sociální problematice patří např. nedostupnost 
pečovatelské služby a služeb pro seniory zejména v menších obcích nebo spolupráce 
s Jihočeským krajem v rámci tzv. síťování sociálních služeb a problematice síťování služeb 
obecně. 
 
  



 

17 
 

Závěr 
Z šetření i osobních setkání se zadavateli vyplývá, že cítí potřebu koncepčního plánování 
sociálních služeb, propojení s dalšími projekty měst a obcí na oblasti jako je zdravotnictví, 
vzdělávání, bydlení, doprava, bariéry, ekologie, Smart city a další oblasti. Bylo také zmíněno 
propojování plánů se strategiemi měst a obcí. 
 
Z analýzy vyplynulo, že se zlepšilo povědomí o sociálních službách, ale stále je řada těch 
(dotazovaných), kteří nerozlišují sociální služby od pomoci a už vůbec ne od registrované 
sociální služby (zařazené do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Jihočeského kraje).  A proto 
v plánu v oblasti vzdělávání se zaměříme na zadavatele a rozšiřování jejich povědomí o 
sociálních službách. 
 
V malých obcích stále řeší sociální problematiku „z vlastních zdrojů“ (prostřednictvím obce, 
sousedů a dobrovolníků), tam kde není žádná strategie, ani koncepce sociálních služeb neřeší 
nic anebo není potřebnost, neví stále, jak a kde mají zájem, je potřeba informovat o cílené 
finanční pomoci na služby, které jsou potřebné, obec cítí, že může řešit problémy. Jsme 
přesvědčeni, že jim služby, které neznají, nechybí. A opět i zde je důležitá. Informovanost o 
cílené finanční pomoci poskytovatelům. 
 
Z analýzy také vyplynulo zjištění, že zadavatele zajímají konkrétní výstupy plánování jako je 
katalog, videa, nebo i podpůrné letáky s jasnými postupy (cílené např. na domovy pro lidi s 
demencí, dluhovou problematikou, závislostmi …). Rádi by větší informovanost i pro své 
občany, a propojování projektů s krajem i ministerstvy. 
 
V řadě emailů, dotazníkových šetření a anket, které se na zadavatele hrnou ze všech stran a 
oblastí je znát i výsledek šetření, který u některých byl poctivě zpracován u druhých bylo pouze 
odpovězeno a u poslední třetiny neodpovězeno vůbec! 


