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Úvod
V rámci realizace zakázky Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci
projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ - 9. část: obec s rozšířenou působností
Prachatice vznikla tato zpráva, která monitoruje plnění aktivit Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro
rok 2017.
Dokument vznikl ve spolupráci SOS Šumavsko, z.ú. a Města Prachatice.
Podkladem byly výstupy z jednání pracovních skupin komunitního plánování na Prachaticku, které
se uskutečnily v listopadu 2017 a výstupy z individuálních šetření mezi poskytovateli sociálních služeb.
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PRIORITY pracovní skupiny Senioři
PRIORITA 1
PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA A UDRŽENÍ SLUŽEB PRO SENIORY
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Významnou část sociálních služeb pro seniory představují služby poskytované pobytovou a terénní
formou. Cílem priority je zajistit podmínky pro optimální a efektivní využití kapacit pobytových zařízení
pro seniory a zajistit dostupnost pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Prachatice.
Pečovatelská služba je zajištěna prostřednictvím tří poskytovatelů - Oblastní charita Vimperk, Domov pro
seniory Pohoda Netolice a Ledax o.p.s. Dále jsou v provozu dva domovy pro seniory - Domov seniorů
Mistra Křišťana Prachatice (příspěvková organizace kraje) a Domov pro seniory Pohoda Netolice
(příspěvková organizace obce). Celková kapacita obou zařízení je 179 lůžek. Služba domov pro seniory
nemá dostatečnou kapacitu (obě zařízení evidují cca 300 neuspokojených žádostí), nedostatečný je i
počet ošetřovatelských lůžek. Odlehčovací pobytové služby jsou zajištěny prostřednictvím Hospice sv.
Jana N. Neumanna (11 lůžek). Nemocnice Prachatice a. s. navíc disponuje dvěmi sociálními lůžky. Sociální
služby jsou vhodně doplněny zdravotní službou - domácí ošetřovatelskou péčí. Další významnou
pobytovou službu pro seniory zajišťuje Domov matky Vojtěchy v Prachaticích s kapacitou 26 lůžek
v domově se zvláštním režimem, který zajišťuje péči především pro osoby žijící s Alzheimerovou
chorobou (DZR zřizuje Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. ).
AKTIVITY:
1.1.1 Podpora pečovatelské služby v ORP Prachatice
1.1.2 Podpora a udržení Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích
1.1.3 Podpora a udržení Domova seniorů Pohoda Netolice
1.1.4 Podpora a udržení Domova se zvláštním režimem – Domov matky Vojtěchy
1.1.5 Podpora a udržení odlehčovací služby - Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna
1.1.6 Udržení domácí ošetřovatelské péče - Oblastní charita Vimperk
1.1.1 AKTIVITA: Podpora pečovatelské služby v ORP Prachatice
Pečovatelská služba poskytuje podporu či pomoc lidem, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či
zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci. Služba podporuje uživatele, aby mohli i v náročných
životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či
zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí,
aby žili důstojně a zapojovali se do běžného života
Charakteristika aktivity:
společnosti. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů
sociální služby nebo v domech s pečovatelskou službou.
Doplňkem služby je tísňová péče. Automatický systém
tísňového volání poskytuje nepřetržitou, dlouhodobou a
odbornou pomoc lidem, kteří jsou v důsledku nemoci,
vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální
osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni. Bezdrátové
tlačítko umožňuje z jakéhokoliv místa v bytě spojení
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s centrálním dispečinkem, který zajistí okamžitou pomoc.
Nepřetržitá služba 24 hodin denně. Služba je určena pro
seniory a zdravotně postižené uživatelům poskytuje tyto
základní činnosti:
▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
▪ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
▪ pomoc při zajištění chodu domácnosti,
▪ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Doprovodnou službou pečovatelské služby je zajištění
dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením
prostřednictvím senior taxi „TAXÍK MAXÍK“. V roce 2017 bude
u taxíku provedena úprava tak, aby zcela splňoval podmínky
bezbariérovosti.
V několika obcích ORP Prachatice dochází ke zjišťování potřeb
zajištění pečovatelské služby. Obec Vlachovo Březí připravuje
dotazníkové šetření mezi seniory a osobami se zdravotním
postižení. Doposud zde obec zajišťuje donášku obědů
svépomocí. Charita již vedení obce učinila nabídku na
rozšíření pečovatelské služby na dané území. Vzniká zde i
nový poskytovatel, který by zajistil pečovatelskou službu –
Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s.

Plněno:
ANO

V ostatních obcích ORP Prachatice je zajištěna pečovatelská
služba dle potřeb uživatelů. I nadále probíhá monitoring
potřeb a nabídka rozšíření pečovatelské služby od stávajících
poskytovatelů.
Popis plnění:
Pečovatelská služba je zajištěna prostřednictvím několika
poskytovatelů - Oblastní charita Vimperk, Domov pro seniory
Pohoda Netolice a Společnost sv. Zdislavy z Lemberka na části
území poskytují služby další registrovaní poskytovatelé služeb
Charita Malenice, Ledax, o.p.s., Chelčický domov sv. Linharta.

1.1.2 AKTIVITA: Podpora a udržení Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích
V Prachaticích je trvale zajištěna služba s kapacitou 95 lůžek a
uživatelům poskytuje tyto základní činnosti:
▪ poskytnutí ubytování,
▪ poskytnutí stravy,
▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
Charakteristika aktivity:
▪ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
▪ sociálně terapeutické činnosti,
▪ aktivizační činnosti,
▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Uživatelům je umožněno využívat vybavení a pomůcek

5

Plněno:
ANO

domova. Je jim poskytována základní a specializovaná
ošetřovatelská péče a zdravotnická péče odpovídající
individuálním potřebám uživatele prostřednictvím odborně
způsobilých zaměstnanců. Zařízení podporuje uživatele při
udržování či upevňování kontaktů s rodinou či přáteli
z původního sociálního prostředí a nabízí jim množství
aktivizačních programů, zájmových, sportovních a kulturních
činností.
Popis plnění:
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice trvale poskytuje
službu domovy pro seniory.

1.1.3 AKTIVITA: Podpora a udržení Domova seniorů Pohoda Netolice
V Netolicích je trvale zajištěna služba s kapacitou 84 lůžek a
uživatelům poskytuje tyto základní činnosti:
▪ poskytnutí ubytování,
▪ poskytnutí stravy,
▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
▪ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
▪ sociálně terapeutické činnosti,
▪ aktivizační činnosti,
Charakteristika aktivity:
▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Uživatelům je umožněno využívat vybavení a pomůcek
domova. Je jim poskytována základní a specializovaná
ošetřovatelská péče a zdravotnická péče odpovídající
individuálním potřebám uživatele prostřednictvím odborně
způsobilých zaměstnanců. Zařízení podporuje uživatele při
udržování či upevňování kontaktů s rodinou či přáteli
z původního sociálního prostředí a nabízí jim množství
aktivizačních programů, zájmových, sportovních a kulturních
činností.
Popis plnění:
Plněno:
Domov seniorů Pohoda Netolice trvale poskytuje službu
ANO
domovy pro seniory.
1.1.4 AKTIVITA: Podpora domova se zvláštním režimem – Domov Matky Vojtěchy
V Prachaticích je trvale zajištěna služba s kapacitou 26 lůžek
a uživatelům poskytuje tyto základní činnosti:
▪ poskytnutí ubytování,
▪ poskytnutí stravy,
▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
Charakteristika aktivity
osobní hygienu,
▪ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
▪ sociálně terapeutické činnosti,
▪ aktivizační činnosti,
▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Domov pečuje o osoby s různými typy demencí (především
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Plněno:
ANO

s Alzheimerovou demencí),
které mají
sníženou
soběstačnost z důvodu onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytovaná sociální služba je přizpůsobena individuálním
potřebám uživatelů a je zajištěna odborným zdravotním,
sociálním i ošetřovatelským personálem dle doporučení
České alzheimerovské společnosti.
Popis plnění:
Domov Matky Vojtěchy trvale poskytuje službu domovy se
zvláštním režimem.

1.1.5 AKTIVITA: Podpora a udržení odlehčovací služby - Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna
V Prachaticích bude dostupná pobytová odlehčovací služba,
zajistí ji Hospic sv. Jana N. Neumanna (případně další
poskytovatelé). Služba je určena pro krátkodobý pobyt klienta
(1 až 3 měsíce), jehož zdravotní stav je stabilizovaný, ale
rodina z objektivních důvodů nemůže po určitou omezenou
dobu (nemoc, únava) zajistit péči v domácím prostředí. Cílem
je podpořit dosud pečující rodinu či blízké nemocného.
V Hospici sv. Jana N. Neumanna bude služba nadále
Charakteristika aktivity:
poskytována na vyčleněných lůžkách v jednolůžkovém a
dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní koupelnu a WC.
Dle přání uživatele lze doplnit pokoje televizí, rádiem a
vlastními předměty klienta. Komplexní péči o klienty bude
nadále zajišťovat interdisciplinární tým (lékař, zdravotní
sestry, sociální pracovnice, duchovní). Péče je a bude
založena na individuálním přístupu ke každému klientovi a k
jeho potřebám.
Popis plnění:
Plněno:
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích trvale
ANO
poskytuje odlehčovací služby.
1.1.6 AKTIVITA: Udržení domácí ošetřovatelské péče - Oblastní charita Vimperk
Posláním ošetřovatelské služby /domácí péče/ je poskytovat
ošetřovatelskou péči dle indikace lékaře v domácnosti
pacienta. Služba je poskytována zdarma, je hrazena ze
zdravotního pojištění. Ošetřovatelská domácí péče je určena
Charakteristika aktivity:
lidem se sníženou soběstačností, kteří z důvodu svého
zdravotního postižení potřebují zajištění ošetřovatelské péče
v domácnosti. Služba je poskytována 24 hodin denně včetně
víkendů a svátků.
Popis plnění:
Plněno:
Charita Vimperk trvale poskytuje domácí ošetřovatelskou
ANO
péči.

PRIORITA 2
ROZVOJ SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1 OPATŘENÍ: ROZVOJ SLUŽEB PRO SENIORY PO CELÉM ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
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Z průzkumů sociálních služeb vyplývá potřeba dalšího rozvoje pečovatelské služby a osobní asistence, a to
především její rozšíření do menších oblastí v ORP. Současně je však nutné rozšiřovat povědomí o nabídce
těchto služeb a možnost jejich využívání, aby se staly pro seniory určitou rovnocennou alternativou
k pobytovým službám. Podpora seniorů v jejich vlastním přirozeném prostředí sebou nese potřebu
dostupnosti dalších služeb, jako jsou například odlehčovací služby, které poskytují pomoc a podporu
pečujícím rodinám. Ve městech na území ORP – Prachatice, Volary a Netolice je dostatečně zajištěna
pečovatelská služba a poptávka po ní je plně uspokojena. Využívají jí obyvatelé domů s pečovatelskou
službou i lidé žijící v přirozeném sociálním prostředí. Nejvíce využívaným úkonem je dovoz obědů. U
poskytovatelů sociálních služeb jsou občas poptávány úkony, které jsou obsahem činnosti osobní
asistence a sociálně aktivizačních služeb, případně terénních odlehčovacích služeb. Proto je potřeba
mapovat zájem o tyto služby a případně jimi doplňovat pečovatelskou službu a podporovat tak setrvání
seniorů v přirozeném prostředí. K podpoře života v přirozeném prostředí přispěje i celková podpora
zájmu o terénní služby. Nutná je však vyšší informovanost představitelů především malých obcí o
možnosti využití služeb a spolupráce obcí s poskytovateli těchto služeb.
AKTIVITY:
2.1.1 Rozšíření stávajících terénních služeb pro seniory po celém ORP Prachatice
2.1.1 AKTIVITA: Rozšíření terénních služeb pro seniory po celém ORP Prachatice
Cílem je mapovat potřebnost terénních sociálních služeb
v malých obcích v oblasti Prachaticka. V případě, že bude
v některé obci zjištěna potřebnost pečovatelské služby nebo
osobní asistence, bude osloveno vedení obce a na veřejném
zastupitelstvu bude představena pečovatelská služba,
zastupitelstvo
bude
seznámeno
s předpokládaným
rozpočtem. Poskytovatel požádá obec o příspěvek na
Charakteristika aktivity:
pečovatelskou službu ze strany dané obce. V současné době
je připravován monitoring potřebnosti ve Vlachovo Březí, zde
obec zajišťuje donášku obědů svépomocí s pracovnicí
obecního úřadu. O poskytování terénních sociálních služeb
pro seniory mají zájem poskytovatelé, kteří zde doposud
nepůsobili (Chelčický domov sv. Linharta o.p.s. , Charita
Malenice nebo Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s.)
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita je plněna, poskytovatelé pečovatelské služby
ANO
průběžně informují o službě, oslovují obce a nabízejí službu
osobám se sníženou soběstačností. V území působí také
poskytovatelé Chelčický domov sv. Linharta o.p.s. , Charita
Malenice nebo Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s.

PRIORITA 3
ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
3.1 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Město Prachatice má 2 domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS), ve kterých jsou byty určeny pro
seniory a osoby se zdravotním postižením. V DPS je celkem 75 bytů velikosti 1+1 nebo 1+0 vhodných pro
jednotlivce i manželské páry. Obyvatelé DPS mají k dispozici pečovatelskou službu, telekontaktní sociální
péči a dopravu klientů prostřednictvím SENIOR TAXI Maxík. Taktéž mohou využívat i domácí
ošetřovatelskou péči. Poptávku po bydlení v DPS se daří uspokojovat. Město Prachatice má zpracovanou
projektovou dokumentaci na výstavbu dalších 3 bezbariérových bytů, proto mapuje finanční zdroje na
jejich realizaci. Ve městě Volary je taktéž vystavěno 9 bezbariérových bytů pro seniory. Městys Lhenice
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připravuje rekonstrukci budovy. V Netolicích je potřeba rozšířit kapacitu domova pečovatelské službu při
DS Pohoda, jelikož není dostatečně uspokojena poptávka zájemců o ubytování a využívání služby. Městys
Vlachovo Březí má záměr podpořit vybudování domu s byty vhodnými pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (dům s pečovatelskou službou) nebo pobytové zařízení (domov pro seniory dle stávajícího
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách).
AKTIVITY:
3.1.1 Příprava navýšení kapacity bytů v domech s pečovatelskou službou
3.1.2 Podpora bydlení pro seniory ve Vlachově Březí
3.1.1 AKTIVITA: Příprava navýšení kapacity bytů v domech s pečovatelskou službou
V roce 2017 bude město Prachatice hledat zdroje k
vybudovaní 3 bezbariérových bytů ve stávajících prostorách
DPS. Cílem aktivity je zajistit bydlení ve vhodném prostředí
pro osoby, které již nemohou žít v přirozeném domácím
Charakteristika aktivity:
prostředí ani s pomocí terénní pečovatelské služby, ale stále
ještě nepotřebují pobytovou službu. Poptávka po takovéto
formě bydlení se v Prachaticích zjišťuje pravidelně a je zřejmé,
že se o tyto byty zvyšuje zájem.
Popis plnění:
Plněno:
Zdroj financování na realizaci aktivity nalezen, zpracován
ANO
projekt, žádost o dotaci podána, vzhledem k zástavním
právům na dotčenou nemovitost, projekt nerealizován, město
nemá v současnosti nedostatek míst k bydlení, byty naplněny
z 95%.
3.1.2 AKTIVITA: Podpora bydlení pro seniory ve Vlachově Březí
Vlachovo Březí má záměr podpořit vybudování domu s byty
vhodnými pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(dům s pečovatelskou službou) nebo pobytové zařízení
(domov pro seniory). Cílem je umožnit seniorům život
v kvalitních podmínkách. Se vzrůstajícím počtem obyvatel ve
Charakteristika aktivity:
věku 65+ dochází ve Vlachově Březí k nárůstu poptávky po
sociálních službách pro tuto věkovou kategorii. V začátku roku
2017 proběhne monitoring potřeb seniorů v obci. Podle
zjištěných reálných potřeb po bydlení pro seniory bude obec
postupovat v dalších navazujících aktivitách.
Popis plnění:
Plněno:
Město Vlachovo Březí podporuje neziskovou organizaci
ANO
Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s. v realizaci projektu
výstavby bytů pro seniory nebo domova pro seniory a osoby
se zdravotním postižením. Tato společnost připravuje
k realizaci projekt na rekonstrukci a vybavení areálu bývalé
MŠ a shání vhodné zdroje k financování tohoto projektu.

PRIORITA 4
DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
4.1 OPATŘENÍ: PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ SENIORŮ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Současný trend sociálních služeb v České republice podporuje rozvoj, zvyšování kvality a dostupnosti
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sociálních služeb pro seniory především v terénní nebo ambulantní formě. Nahrává tomu i fakt
demografického vývoje a stálý nedostatek pobytových sociálních služeb pro seniory. Sociální služby tedy
na jedné straně podporují co nejdéle možný pobyt seniora v přirozeném prostředí, na druhé straně zde
existuje nebezpeční sociálního vyloučen starších spoluobčanů v jejich domácnostech.
Cílem tohoto opatření je věnovat větší pozornost seniorům, kteří žijí doma, jsou však ohroženi samotou a
sociálním vyloučením. Obzvláště to hrozí v menších příhraničních obcích ORP. Následující aktivity jsou
zaměřeny na práci se seniory a na podporu organizací, které se těmto činnostem věnují. Důležitou
součástí tohoto opatření jsou i aktivy zaměřené na bezpečí seniora, a to nejen ve společnosti, ale i v jeho
vlastní domácnosti.
AKTIVITY:
4.1.1 Podpora činností seniorských organizací
4.1.2 Podpora vzniku seniorských organizací i v menších obcích ORP Prachatice
4.1.3 Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit
4.1.4 Podpora projektu „Bezpečná domácnost a Bezpečné město“
4.1.5 Rozvoj a podpora SeniorPointu – kontaktního centra pro seniory a jeho aktivit
4.1.1 AKTIVITA: Podpora činností seniorských organizací
Vzdělávání, volnočasové aktivity, mezigenerační spolupráce,
Charakteristika aktivity:
podpora aktivního života seniorů, socializace seniorů.
Popis plnění:
Plněno:
Ve sledovaném období jsou podporovány činnosti
ANO
seniorských organizací (vzdělávání, volnočasové aktivity,
mezigenerační spolupráce, podpora aktivního života seniorů,
socializace seniorů). Město Prachatice tyto aktivity podporuje
poskytováním prostor, finančními příspěvky a projekty
zaměřenými např. na bezpečnost seniorů.
4.1.2 AKTIVITA: Podpora vzniku seniorských organizací i v menších obcích ORP Prachatice
Pořádání aktivit v obcích po celém území ORP Prachatice na
základě zjištění zájmu. Přenesení a nabízení již existujících
aktivit a příkladů dobré praxe do těchto obcí včetně jejich
Charakteristika aktivity:
organizace. Aktivity budou zaměřeny na podporu aktivního
života a socializace seniorů se zaměřením na vzdělávání,
volnočasové aktivity a mezigenerační spolupráci.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita je plněna, v obcích po celém území ORP jsou
ANO
pořádány akce pro seniory.
4.1.3 AKTIVITA: Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit
V současné době pracuje na území ORP Prachatice 5
organizací, které sdružují seniory a organizují tyto aktivity:
▪ Pravidelná setkávání v klubech,
▪ Poznávací zájezdy a rehabilitační pobyty, rekondice,
▪ Společenská odpoledne,
▪ Besedy, přednášky a kurzy,
▪ Akademie třetího věku, akademie aktivního stárnutí,
Charakteristika aktivity:
▪ Pořádání výstav a soutěží,
▪ Činnost zájmových útvarů,
▪ Brigádnická a dobrovolnická činnost,
▪ Literární kavárna pro seniory,
▪ Sportovní odpoledne,
▪ Pořádání vojenských aktivů,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plněno:
ANO

Akademie zdraví,
Kurzy digitální fotografie a práce na počítači,
Univerzita 3. věku,
Dobrovolnictví a sbírková činnost,
Taneční a sportovní aktivity,
Podpora zdravého životního stylu,
Tvůrčí dílna – pečení, vaření, ruční práce,
Celorepublikové kampaně – např. Dobrovolník s kytičkou,
Den seniorů apod.,
▪ Přehlídky krojů a tradic baráčníků.
Popis plnění:
Aktivita je plněna, na území ORP Prachatice fungují seniorské
organizace, které realizují setkávání, zájezdy besedy,
přednášky a kurzy, soutěže, apod. pro seniory.

4.1.4 AKTIVITA: Podpora projektu „Bezpečná domácnost - bezpečné město“
Pokračování aktivit v rámci prevence kriminality u seniorů
s ohledem na aktuální zkušenosti. Navázání na osvědčené
programy Bezpečně doma i v obci, instalaci bezpečnostních
prvků, řetízků a kukátek přímo se zástupci policie, osobních
Charakteristika aktivity:
alarmů, přednášek, besed a konzultací s poradenstvím.
Vydávání informačních letáků a samolepek. Součástí aktivity
je i organizování kurzů technik odmítání nabízeného zboží a
služeb včetně osobní ochrany i sebeobrany, kyberšikanu
seniorů a syndrom EAN – zanedbávání a týrání seniorů.
Popis plnění:
Plněno:
V rámci prevence kriminality páchané na seniorech pokračují
ANO
aktivity navazující na předchozí osvědčené programy
(Bezpečně doma i v obci, atd.). Ve sledovaném období jsou
realizovány přednášky a besedy zaměřené na hlavní aktuální
témata: kyberkriminalita, kyberšikana, dluhová problematika,
realizace semináře na téma týrání seniorů (reakce na aktuální
téma).
4.1.5 AKTIVITA: Rozvoj a podpora SeniorPoint – kontaktního centra pro seniory a jeho aktivit
V roce 2015 bylo zřízeno informační, poradenské a kontaktní
místo pro seniory SeniorPoint Prachatice s cílem
zprostředkovávat poradenství, jednorázové i pravidelné akce
a aktivity pro seniory. Součástí aktivity je i nabídka prostor
Charakteristika aktivity:
pro realizaci seniorských aktivit a vedení elektronické
databáze akcí, vydávání občasníku SeniorPoint PRESS.
V současné době se připravuje on-line poradna pro osoby
trpící Alzheimerovou chorobou a pro rodinné příslušníky
takto nemocných osob.
Popis plnění:
Plněno:
SeniorPoint v Prachaticích provozuje nezisková organizace
ANO
KreBul, o.p.s. Zde mohou senioři získat komplexní informace
o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných
službách, kontakty na seniorské organizace a informace o
dalších systémech pomoci a podpory seniorů. Vydáván je
pravidelně občasník SeniorPoint PRESS.
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PRIORITY pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
PRIORITA 1 PODPORA SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice působí 5 registrovaných poskytovatelů (Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory o.p.s., STROOM Dub, Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s., FOKUS České
Budějovice z. ú., I MY, o.p.s), kteří poskytují služby pro osoby se zdravotním postižením. Poskytovatelé
mají zaregistrovány 4 druhy sociálních služeb - sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a ranou péči. Všechny tyto sociální služby
jsou pro cílovou skupinu potřebné a využívané, proto je potřeba stávající služby zachovat. FOKUS České
Budějovice z. ú. poskytuje v Českých Budějovicích pobytovou službu chráněné bydlení, která je určena i
pro uživatele z ORP Prachatice. Odborné sociální poradenství je zpracováno v průřezovém tématu.
AKTIVITY:
1.1.1 Podpora sociální rehabilitace
1.1.2 Podpora sociálně terapeutických dílen
1.1.3 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1.1.4 Podpora rané péče
1.1.5 Podpora chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
1.1.1 AKTIVITA: Podpora sociální rehabilitace
Poskytování sociální služby dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Je to služba, která směřuje k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se
zdravotním postižením a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
výkonu běžných pro samostatný život nezbytných činností.
Charakteristika aktivity
STROOM Dub nabízí od roku 2017 sociální rehabilitaci
ambulantní, ale i novou celoroční pobytovou (nepřetržitý
provoz) formou. Dosud byla jen týdenní pobytová forma.
FOKUS České Budějovice z. ú. poskytuje sociální rehabilitaci
terénní formou, na základě domluvy mezi klientem a
pracovníkem jak v čase, tak v místě.
Popis plnění:
Plněno:
STROOM Dub nabízí od roku 2017 sociální rehabilitaci
ANO
ambulantní, nově i celoroční pobytovou formou.
FOKUS České Budějovice z. ú. poskytuje sociální rehabilitaci
terénní formou, na základě domluvy mezi klientem a
pracovníkem jak v čase, tak v místě.

12

1.1.2 AKTIVITA: Podpora sociálně terapeutických dílen
Poskytování registrované sociální služby dle § 67 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytovaná
osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
Charakteristika aktivity
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je
pravidelná a dlouhodobá podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně
pracovní terapie. Služba je poskytována v Dubu, kapacita
18, v Prachaticích kapacita 7.
Popis plnění:
Plněno:
Sociální službu sociální rehabilitace trvale poskytuje
ANO
STROOM DUB o.p.s.

1.1.3 AKTIVITA: Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Poskytování registrované sociální služby dle § 66 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociálně aktivizační
služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby
poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se
zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
V roce 2017 si společnost sv. Zdislavy z Lemberka dala za cíl
opravit a uvést do provozu Komunitní centrum ve městě
Vlachovo Březí. Součástí je i oprava a zprovoznění chráněné
Charakteristika aktivity
dílny. Sociálně aktivizační služba je zatím poskytována
terénní formu a v rámci otevření centra bude realizována i
ambulantní forma.
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. má záměr začít
poskytovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením v roce 2017. Službu bude
zajišťovat i na části území ORP Prachatice (Lhenicko).
Kapacita služby pro toto území není zatím určena.
Popis plnění:
Plněno:
Společnost sv. Zdislavy z Lemberka má zpracovaný
ANO
projektový záměr a hledá vhodné finanční zdroje pro
vybudování komunitního centra ve městě Vlachovo Březí.
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. začal poskytovat
sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením 1. 9. 2017. Službu zajišťuje formou ambulantní
(sudé čtvrtky) a terénní (liché čtvrtky) i na části území ORP
Prachatice (Lhenicko, Malovicko). Kapacita služby u
ambulatní formy je 10 uživatelů a u terénní formy 1 uživatel
v daný okamžik.
1.1.4 AKTIVITA: Podpora rané péče

Charakteristika aktivity

Poskytování registrované sociální služby dle § 54 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Raná péče je terénní
služba, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let,
které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v
důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Raná péče je
poskytována společností I MY, o.p.s. v celém jihočeském
regionu. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí s mentálním,
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Plněno:
ANO

tělesným, kombinovaným postižením, děti s opožděným a
ohroženým vývojem a děti s autismem od narození do 7 let.
Popis plnění:
Terénní sociální službu raná péče poskytuje na území ORP
společnost I MY, o.p.s.

1.1.5 AKTIVITA: Podpora chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
Chráněné bydlení pro lidi s dlouhodobým duševním
onemocněním vzniklo v roce 2015 v Českých Budějovicích,
spádově pokrývá oblast Jihočeského kraje. Mohou ho tedy
využívat i osoby z ORP Prachatice. Služba BYDLENÍ K-PAX je
určena uživatelům, kteří potřebují pomoc a podporu v oblasti
bydlení zejména proto, že v důsledku duševního onemocnění
Charakteristika aktivity
nemají dostatečné kompetence. Služba vede k získávání
dovedností, které jsou k samostatnému bydlení potřebné.
Poskytuje uživatelům možnost bydlet samostatně, jak je to
obvyklé u běžné populace dospělých osob, a poskytuje jim k
tomu takovou denní míru podpory, aby to dokázali
dlouhodobě zvládat.
Popis plnění:
Plněno:
Službu chráněné bydlení poskytoval ve sledovaném období
ANO
FOKUS České Budějovice, z.ú. Služba je realizovaná průběžně.
V roce 2017 byla poskytnuta 17ti uživatelům.
1.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice působí registrovaní poskytovatelé sociálních služeb poskytující sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením, kteří zaznamenávají podněty občanů směřující k potřebě zajištění nových
služeb. Tyto informace se soustřeďují zejména v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory
o.p.s., pracoviště Prachatice.
Osobní asistence je v současné době suplována pečovatelskou službou. Pečovatelská služba rozšířila v roce
2011 svoje služby o 24 hodinovou telefonickou pohotovost. Již dnes je zřejmé, že by byl také zájem o vznik
denního stacionáře či centra denních služeb jako doplnění ambulantních i pobytových služeb.
Na území města Vlachovo Březí je dlouhodobý záměr o vybudování pobytového zařízení pro osoby se
zdravotním postižením případně jinou cílovou skupinu, který je podporován i městem Vlachovo Březí.
Chráněné bydlení pro osoby s duševním obecněním v současné době funguje i pro občany z ORP
Prachatice v zařízení FOKUS České Budějovice z.ú., ale je zde záměr i další společností o zřízení bytů
v režimu chráněného bydlení i pro další skupiny občanů se zdravotním postižením na území města či ORP
Prachatice. STROOM DUB o.p.s. má záměr zajistit chráněné bydlení pro část svých klientů.
AKTIVITY:
1.2.1 Podpora vzniku osobní asistence
1.2.2 Podpora vzniku denního stacionáře nebo centra denních služeb ve městě Prachatice
1.2.3 Podpora vzniku pobytového zařízení pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory ve Vlachově
Březí
1.2.4 Podpora vzniku chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
1.2.1 AKTIVITA: Podpora vzniku osobní asistence
Registrovaná služba osobní asistence na území ORP
Prachatice dosud nebyla zřízena. Roli osobní asistence
Charakteristika aktivity
v současné době supluje terénní pečovatelská služba a
dobrovolníci. Pokud bude o tuto službu dostatečný zájem
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Plněno:
NE/ČÁSTEČNĚ

ze strany uživatelů, tak Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice je
připravené tuto službu poskytovat na území města
Prachatice. Organizace se zaměří na zjištění zájmu o osobní
asistenci (informování veřejnosti o službě osobní asistence
v médiích, letáky, průzkum). Cílem služby je doplnění
terénní pečovatelské služby či dalších služeb a podpora
uživatelů, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném
prostředí.
Popis plnění:
Aktivita zatím nebyla naplněna. Roli osobní asistence v
současné době supluje terénní pečovatelská služba a
dobrovolníci.
Dokud
tento
systém
kombinace
profesionálního
poskytovatele,
dobrovolných
a
neformálních pečovatelů bude funkční, není prostor pro
působení dalšího poskytovatele. Kdyby nastoupil na dané
území další poskytovatel, neměl by potřebnou vytíženost
osobních asistentů. Z dosud získaných informací zájemců
vyplývá potřeba OA jen několik hodin měsíčně či
jednorázově.

1.2.2 AKTIVITA: Podpora vzniku denního stacionáře nebo centra denních služeb ve městě
Prachatice
Zmapování potřebnosti denního stacionáře či centra denních
služeb proběhne:
a) sledováním využívání pečovatelské služby a pobytových
služeb – dotazování se uživatelů těchto služeb
b) dotazováním se osob se sníženou soběstačností, osob
s mentálním postižením, zjišťování zájmu o službu denního
stacionáře
c) dotazováním se rodičů dětí se zdravotním postižením,
Charakteristika aktivity:
zjišťování zájmu o službu denního stacionáře
▪
informování osob se zdravotním postižením a široké
veřejnosti o podstatě služby denního stacionáře či
centra denních služeb
▪
vyhodnocování zájmu o denní stacionář či centrum
denních služeb, v případě zjištění potřebnosti této
služby zřízení denního stacionáře dle popsané
navazující aktivity.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita realizována průběžně při individuálních setkáních
ANO
s postiženými a rodinami postižených v rámci pracovní
skupiny Osoby se zdravotním postižením komunitního
plánování sociálních služeb, zároveň je tématem fóra
Zdravého města. Došlo k rozšíření nabídky služeb pro ORP
Prachatice poskytovatelů Stroom Dub, Domov sv. Linharta.
Přímo ve městě není aktuální potřeba této služby, město
zvažuje nabídku chráněných bytů pro cílovou skupinu.
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1.2.3 AKTIVITA: Podpora vzniku pobytového zařízení pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory
ve Vlachově Březí
Zmapování potřebnosti pobytového zařízení v obci proběhlo:
a) informacemi od místní samosprávy
b) dotazníkovou metodou u osob se zdravotním postižením a
rodinných příslušníků
Charakteristika aktivity
• Převedení pozemku města na Společnost sv. Zdislavy
z Lemberka o.p.s.
• Příprava projektu pro stavební povolení
• Výstavba objektu
Popis plnění:
Město Vlachovo Březí podporuje neziskovou organizaci
Společnost sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s. v realizaci projektu
Plněno:
výstavby bytů pro seniory nebo domova pro seniory a osoby
ANO
se zdravotním postižením. Tato společnost připravuje
k realizaci projekt na rekonstrukci a vybavení areálu bývalé
MŠ a shání vhodné zdroje k financování tohoto projektu.
1.2.4 AKTIVITA: Podpora vzniku chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením
Podpora zajištění chráněného bydlení pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením, příprava podmínek pro vznik
služby. Služba vhodně doplní stávající služby poskytovatele
STROOM DUB o.p.s.
Služba podle obsahuje tyto činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
Charakteristika aktivity
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita nebyla z důvodů časové a finanční kapacity naplněna.
NE
Tento cíl realizátor aktivity zahrnuje do své činnosti také do
příštích let.

PRIORITA 2 DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1.1 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ A PODPORA VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI SDRUŽUJÍCÍMI
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A REGISTROVANÝMI POSKYTOVATELI
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Pro kvalitní poskytování sociálních služeb je důležitá spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a
doprovodných služeb. Na území ORP Prachatice tato spolupráce již v mnoha směrech dobře funguje.
Organizace pořádají akce, předávají si navzájem uživatele, klienty, zájemce či členy, podporují svoje služby
a činnost. Pro všechny skupiny obyvatel je spolupráce nestáních neziskových organizací přínosem.
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Kooperaci všech výše uvedených subjektů je tedy třeba zachovat a rozvíjet.
AKTIVITY:
2.1.1 Podpora činností a aktivit organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením
2.1.2 Koordinace činností a aktivit organizací na území ORP Prachatice
2.1.3 Podpora fungování komunitních center pro zdravotně postižené a seniory
2.1.4 Vzdělávání zástupců organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením v tvoření projektů,
grantů
2.1.5 Podpora a udržení celospolečenských akcí
2.1.6 Podpora půjčoven kompenzačních a zdravotnických pomůcek
2.1.1 AKTIVITA: Podpora činností a aktivit organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením
V současné době působí několik organizací, které sdružují
osoby se zdravotním postižením na území ORP Prachatice.
Organizace sdružující osoby se zdravotním postižením budou
spolupracovat při přípravě a organizování následujících
aktivit:
- v oblasti vzdělávání (základy reflexní terapie, kurzy práce na
PC, jazykové kurzy, kurzy orientace v prostoru, kurzy
keramiky, kurzy zvukové střelby, přednášky o bezpečnosti
občanů, přednášky o dluhové problematice, novinky
v kompenzačních pomůckách)
- v oblasti volného času (besedy o zahradnictví, bylinkách,
aranžování květin, přednášky o zdravotní a sociální tématice)
- v oblasti pohybových aktivit (cvičení, plavání, vycházky,
rehabilitační plávání a cvičení, tanec, chůze s Nordic walking
Charakteristika aktivity
holemi, bowlingová utkání atd.)
- v oblasti kulturního využití (návštěvy divadelních
představení, koncertů a dalších kulturních aktivit)
- v oblasti cestování (tematické pobytové zájezdy a
jednodenní výlety, přednášky o cestování)
- v oblasti zdraví a zdravého životního stylu (měření krevního
tlaku, cukru v krvi, neuropatie, ukázky zdravého životního
stylu a alternativní medicíny), zapojení se do projektu
Zdravého města Prachatice
- rekondiční pobyty (tuzemské i zahraniční)
- humanitární sbírky a benefiční koncerty
- Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích, Pochod proti
diabetu, Běh pro zdraví, Dny zdraví, Den zdravotně
postižených
- provoz Klubu pro zdravotně postižených Prachatice
Popis plnění:
Plněno:
Ve sledovaném období organizace, které sdružují osoby se
ANO
zdravotním postižením na území ORP Prachatice spolupracují
při přípravě a organizování aktivit pro osoby se zdravotním
postižením.
2.1.2 AKTIVITA: Koordinace činností a aktivit organizací na území ORP Prachatice
Koordinace činnosti jednotlivých organizací sdružujících osoby
se zdravotním postižením probíhá prostřednictvím Poradního
Charakteristika aktivity
sboru zdravotně postižených a seniorů Města Prachatice,
popřípadě prostřednictví webových portálů.
Popis plnění:
Plněno:
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ANO

Aktivita ve sledovaném období je plněna.

2.1.3 AKTIVITA: Podpora fungování komunitních center pro zdravotně postižené a seniory
Komunitní centra jsou místem setkávání nejen organizací
sdružující osoby se zdravotním postižením a seniory, které
zde provozují pravidelné i nepravidelné činnosti a aktivity, ale
i místem pro setkávání veřejnosti a obyvatel bytů zvláštního
Charakteristika aktivity
určení Na Sadech. Komunitní centra jsou bezbariérově
upraveným prostorem. Cílem aktivity je zachovat stávající
fungování komunitních center, která budou i nadále využívat
organizace poskytující doprovodné služby, registrovaní
poskytovatelé sociálních služeb, ale i veřejnost.
Popis plnění:
Plněno:
Komunitní centrum Na Sadech funguje dle měsíčního rozpisu
ANO
již od 1.12.2005. JCZPS o.p.s., zde funguje jako správce a
prostor je majetkem Města Prachatice. Pravidelně ho využívá
5 organizací sdružující osoby se zdravotním postižením a
seniory. Dalších 10 organizací využívá prostory centra
nepravidelně. Příležitostně je využíván veřejností k
soukromým akcím.
V rámci komunitního projednání vznikl návrh na realizaci
vlastního komunitního centra. KreBul , o.p.s. nechal zpracovat
projektovou dokumentaci na vybudování centra v půdních
prostorách domu Zlatá stezka 145, včetně zajištění
bezbariérových vstupů, výtahu. Podána žádost o finanční
podporu IROP – vybudování centra a OPZ – provoz
komunitního centra.
2.1.4 AKTIVITA: Vzdělávání zástupců organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením v tvoření
projektů, grantů
Z důvodu trvajícího zájmu ze strany organizací vznikla potřeba
seznamovat cílové skupiny s tvorbou grantových žádostí
místního a regionálního charakteru. Z tohoto důvodu se
Charakteristika aktivity
připravuje realizace vzdělávacích seminářů, zaměřených na
aktuální grantová řízení, seznámení organizací s tvorbou
grantové žádosti, vytvořením rozpočtu, aktivit projektu a
vyúčtování grantu.
Popis plnění:
Plněno:
Každoročně město Prachatice v rámci grantového programu
ANO
realizuje školení, jak zpracovat žádost o grant, jak jej
vyúčtovat. Město dále nabízí individuální poradenství o
žadatele a příjemce grantů.
2.1.5 AKTIVITA: Podpora a udržení celospolečenských akcí
Celospolečenské akce přispívají k osvětě a informování
široké veřejnosti (seznamují lidi např. s jednotlivými
onemocněními, se situací v neziskovém sektoru atd.)
různými formami, ať již jde o prezentaci nestátních
Charakteristika aktivity
neziskových organizací, koncertů, přednášek a kampaní.
Jedná se například o Den zdravotně postižených, dny
jednotlivých onemocnění, dny pro neziskový sektor, Týden
sociálních služeb, akce Zdravého města Prachatice,
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humanitární sbírky pro osoby se zdravotním postižením.

Plněno:
ANO

Popis plnění:
Ve sledovaném období připravuje, organizuje Město
Prachatice a NNO na Prachaticku celospolečenské akce.

2.1.6 AKTIVITA: Půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek pro osoby se zdravotním
postižením
Účelem půjčoven kompenzačních a zdravotnických
pomůcek je poskytnout pomoc osobám se zdravotním
Charakteristika aktivity
postižením či omezením a seniorům prostřednictvím
zapůjčení vhodné pomůcky a tím zajistit jejich soběstačnost
a usnadnit jim jejich pobyt v domácím prostředí.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita byla ve sledovaném období plněna. Na území ORP
ANO
Prachatice fungují půjčovny kompenzačních pomůcek.

2.2 OPATŘENÍ: PODPORA PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR NA ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území města Prachatice došlo v posledních letech k velkému zlepšení v oblasti odstraňování
architektonických bariér, které omezovaly především osoby s tělesným postižením a sníženou
prostorovou orientací. Díky projektu „Město bez bariér“ – jednotlivým etapám je v Prachaticích např.
bezbariérové Městské divadlo, společenský sál Národního domu, budova Městského úřadu, plavecký
bazén, Základní škola Vodňanská, Základní škola Národní, Gymnásium, Komunitní centrum zdravotně
postižených a seniorů a mnoho dalších budov. Na několika místech na území města Prachatice byly
nainstalovány indukční smyčky pro sluchově postižené, např. v již zmiňovaném divadle či sále, ale i
v Komunitním centru zdravotně postižených a seniorů. V galerii Dolní brána byla například namontována
madla. Také zmizelo mnoho bariér na ulicích – zrekonstruovali se mnohé ulice, včetně přechodů pro
chodce, které kromě bezbariérových sjezdů jsou vybaveny i vodícími znaky pro zrakově postižené. V rámci
odstraňování architektonických bariér a propojení dvou prachatických sídlišť byla vybudována lávka pro
pěší přes Oseckou ulici. Přesto je na území města Prachatice a zejména na území celého ORP Prachatice
ještě mnoho budov úřadů a institucí (finanční úřad, soud, notáři, budova komerční banky) a soukromé
objekty (ordinace soukromých lékařů), které jsou pro osoby s tělesným postižením nepřístupné. Na území
jsou také dopravní bariéry (prostory zastávek autobusového nádraží), které je třeba zmapovat a postupně
odstranit.
V Prachaticích je sestavena pracovní skupina pro odstraňování architektonických bariér, která
se dlouhodobě zabývá touto problematikou a vytváří podklady pro projekty realizované v programu
„Mobilita pro všechny“.
AKTIVITY:
2.2.1 Podpora při odstraňování architektonických bariér na území ORP Prachatice
2.2.2 Odstraňování komunikačních bariér pro osoby se smyslovým postižením
2.2.3 Dostupnost nízkopodlažního autobusu s plošinou na území ORP
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2.2.1 AKTIVITA: Podpora při odstraňování architektonických bariér na území ORP Prachatice
V rámci této aktivity budou připraveny další trasy a místa,
kde je vhodné odstranění architektonických bariér na území
města Prachatice - projekt „Město bez bariér“ :
• Rekonstrukce ulice Vodňanská
• Městský
úřad
Prachatice
–
vybudování
Charakteristika aktivity
bezbariérového WC (rozdělení wc pro dámy a pány)
• Bezbariérová úprava vstupů do veřejných budov a
bezbariérová úprava vnitřních prostor (finanční úřad,
soud,).
• Rekonstrukce prostorů zastávek autobusového
nádraží – umístění znaků pro nevidomé
Popis plnění:
Plněno:
Nalezen dotační titul, žádost zamítnuta, ulice Vodňanská
ANO
rekonstruována částečně z vlastních zdrojů města,
zpracována projektová dokumentace na bezbariérové WC,
aktivita plněna průběžně, podány připomínky majitelům
vlakových a autobusových zastávek.
2.2.2 AKTIVITA: Odstraňování komunikačních bariér pro osoby se smyslovým postižením
Hledání možností realizace:
Vybavení indukční smyčkou pro sluchově postižené 2
kanceláří na odboru sociálních věcí na Městském úřadě
v Prachaticích .
Vybavení indukční smyčkou pro sluchově postižené 2
kanceláří na Úřadu práce ČR – kontaktním pracoviště
Prachatice a Volary .
Vybavení společenské místnosti v DPS Skalka v Prachaticích
indukční smyčkou pro sluchově postižené.
Vybavení vybraných kanceláří (pokladna, poplatky,
podatelna) přenosnou indukční smyčkou pro sluchově
postižené.
Vybavení multifunkčního sálu KreBul, o.p.s indukční smyčkou
pro sluchově postižené.
Vybavení Radničního sálu v Prachaticích indukční smyčkou
pro sluchově postižené.
Charakteristika aktivity
Vybavení Literární kavárny v Prachaticích indukční smyčkou
pro sluchově postižené.
Ozvučení budovy Městského úřadu navigačním zvukovým
majákem pro nevidomé.
Ozvučení budovy ČSAD – autobusové nádraží navigačním
zvukovým majákem pro nevidomé.
Ozvučení budovy úřadu práce ve Vodňanské ulici –
nepojistné dávky navigačním zvukovým majákem pro
nevidomé.
Další vytipované aktivity ve prospěch zlepšení komunikace s
osobami se smyslovým postižením.
Pro zlepšení komunikace s osobami se sluchovým postižením
byly umístěny na podatelnu hlavní budovy městského úřadu
a na recepci nemocnice Prachatice tablety s možností online
tlumočení pro neslyšící. Bylo by vhodné do budoucna
vytipovat další místa, kam tablety s online tlumočením
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Plněno:
ANO

umístit (úřad práce).
Popis plnění:
Plněno průběžně, zrealizována přednáška jak komunikovat
se sluchově postiženými osobami.

2.2.3 AKTIVITA: Zřízení nízkopodlažního autobusu s plošinou na území ORP
Dlouhodobě se nedaří zajistit vhodnou hromadnou dopravu
pro osoby s těžkým tělesným postižením a seniory.
Pečovatelská služba nabízí od roku 2009 službu pro svoje
uživatele - individuální dopravu osobním automobilem. Od
roku 2016 je k dispozici nový automobil pro přepravu osob se
zdravotním postižením a seniorů – připravuje se úprava
automobilu pro vozíčkáře (plošina, úchyty a schůdky pro
snadnější nastupování).
Dopravu dětí i dospělých osob s handicapem zajišťuje po
Charakteristika aktivity
celém Jihočeském kraji Česká maltézská pomoc Suverénního
řádu Maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství
českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná
společnost.
S dopravci veřejné autobusové dopravy bylo jednáno o
možnostech nasazení bezbariérového autobusu na linky, kde
v cílových stanicích žijí osoby dané cílové skupiny.
Bezbariérové autobusové linky na území ORP Prachatice již
jezdí, ale není k dispozici bezbariérový autobus pro
zájezdovou dopravu.
Popis plnění:
Plněno:
Podán podnět přepravcům, pro hromadnou přepravu osob
ANO
s hendikepem využíván Maxík taxík s plošinou nebo
bezbariérové autobusy soukromých přepravců.
2.3 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Centra duševního zdraví jsou souborem vzájemně propojených služeb poskytovaných jednou nebo více
organizacemi, které v daném regionu poskytují služby osobám s psychickým onemocněním.
Primárním poslání CDZ je poskytování psychiatrických zdravotních a přímo navazujících sociálních služeb
s cílem maximální podpory začlenění klientů do jejich vlastního sociálního prostředí.
Na území České republiky by od roku 2017 a v letech dalších mělo vzniknout cca 100 center duševního
zdraví. Bylo by vhodné, aby jedno z těchto center bylo i na území ORP Prachatice. V současné době je
v Prachaticích nedostatek psychiatrů a CDZ by bylo vhodným doplněním těchto psychiatrických služeb.
AKTIVITY:
2.3.1 Podpora vzniku Centra duševního zdraví
2.3.1 AKTIVITA: Podpora vzniku Centra duševního zdraví
Služby v rámci CDZ jsou poskytovány zejména v přirozeném
prostředí klienta, a také v zařízení CDZ.
Péče je založena na multidisciplinárním týmu.
Charakteristika aktivity
Přípravná fáze – analýza stavu péče o psychicky nemocné na
území ORP Prachatice, zajištění multidisciplinárního týmu,
zajištění materiálně technického zázemí pro CDZ.
Plněno:
Popis plnění:
NE
Předpokladem pro realizaci aktivity bylo vypsání výzev z
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Ministerstva zdravotnictví na projekty CDZ. K tomu dosud
nedošlo. Aktivitu bude nadále zajišťovat CDZ, které plánuje
realizovat Fokus Písek.
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Priority cílové skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
PRIORITA 1 PODPORA SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ: PODPORA UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SKUPINU OSOB OHROŽENÝCH
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice je vybudovaná stabilní síť sociálních služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených
sociálním vyloučením.
Cílem opatření je podpora stávajících poskytovaných sociálních služeb, ať už jsou pobytové, ambulantní či
terénní formy v jejich aktuální kapacitě.
Opatření zároveň směřuje ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a reflektuje odůvodněnou potřebu
definovanou ze strany poskytovatelů těchto služeb (specifika cílové skupiny). Cílová skupina se svým
způsobem života a životními návyky dostává do konfliktu se společností. Tento způsob života je možné
odbourávat postupně a vždy na základě preventivně zaměřených programů jako jediných fungujících
principů předcházení sociálního propadu obecně. Cílem opatření je tedy i podpora poskytovatelů sociálních
služeb při tvorbě a realizaci preventivních programů zaměřených na finanční gramotnost, trestnou činnost,
rizikové chování aj. jako návazných a doprovodných služeb a projektů.
AKTIVITY:
1.1.1 Podpora Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem
1.1.2 Podpora Azylového domu Rybka
1.1.3 Podpora Domu sv. Petra pro muže v Záblatí
1.1.4 Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
1.1.5 Podpora Kontaktního centra
1.1.6 Podpora terénního programu Jihočeský streetwork Prevent
1.1.7 Podpora terénního programu Most naděje – sociální poradenství
1.1.1 AKTIVITA: Podpora Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem
Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem poskytuje
služby dle §60 zákona 108/2006 Sb. Na území ORP Prachatice
Charakteristika aktivity
zajišťuje ambulantně službu pro cca 150 osob. Aktuální
maximální kapacita služby je 700 kontaktů/rok. Provozní doba
každý pracovní den.
Popis plnění:
Krizové centrum v roce 2017 poskytovalo své služby dle §60
zákona 108/2006 Sb. Služby využívali klienti nejen z města
Prachatice, ale i okolních obcí a měst. Krizové centrum je pro
Plněno:
zájemce a klienty otevřeno každý pracovní den. Z provozních
ANO
důvodů (nemoc, vzdělávání pracovníků aj.) bylo Krizové
centrum k 3. 11. 2017 zavřeno 13 dní. V těchto dnech byli
klienti odkazováni na telefonické linky krizové pomoci či
objednáváni na jiný pracovní den.
1.1.2 AKTIVITA: Podpora Azylového domu Rybka
Charakteristika aktivity
Azylový dům Rybka poskytuje služby dle §57 zákona 108/2006
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Plněno:
ANO

Sb. Sídlí v Husinci a na území ORP Prachatice zajišťuje azylové
bydlení o kapacitě 50 lůžek se zaměřením na cílovou skupinu
rodin s dětmi.
Popis plnění:
Ve sledovaném období byla udržena služba azylové domy.
Azylový dům Sídlí v Husinci a na území ORP Prachatice
zajišťuje azylové bydlení o kapacitě 50 lůžek se zaměřením na
cílovou skupinu rodin s dětmi.

1.1.3 AKTIVITA: Podpora Domu sv. Petra pro muže v Záblatí
Dům sv. Petra pro muže poskytuje služby dle §57 zákona
108/2006 Sb. Sídlí v Záblatí u Prachatic a na území ORP
Charakteristika aktivity
Prachatice zajišťuje azylové bydlení o kapacitě 13 lůžek pro
muže od 18 do 64 let. Z důvodu potřebnosti se uvažuje o
navýšení kapacity.
Popis plnění:
Plněno:
Ve sledovaném období byla udržena služba azylové domy,
ANO
kterou poskytuje Farní charita Prachatice v Domě sv. Petra
pro muže v Záblatí. K navýšení kapacity nedošlo.
1.1.4 AKTIVITA: Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi poskytuje
služby dle §57 zákona 108/2006 Sb. Sídlí v Prachaticích a na
území ORP Prachatice zajišťuje azylové bydlení o kapacitě 23
Charakteristika aktivity
lůžek pro matky a dětmi, 1 krizové lůžko pro ženy
ohrožené domácím násilím. V zařízení je 1 krizové lůžko pro
ženy ohrožené domácím násilím.
Popis plnění:
Plněno:
Ve sledovaném období byla udržena služba azylové domy,
ANO
kterou poskytuje Farní charita Prachatice v Charitním domově
sv. Domonika Savia pro matky s dětmi.
1.1.5 AKTIVITA: Podpora Kontaktního centra
Kontaktní centrum poskytuje služby dle § 59 zákona 108/2006
Sb. Sídlí v Prachaticích a na území ORP Prachatice zajišťuje
kontaktní práci o kapacitě cca 500 kontaktů/rok pro osoby
Charakteristika aktivity
ohrožené drogou a jejich blízké. Služba je dosud financována
v krizovém režimu, což negativně působí především na její
dostupnost. Je víc než žádoucí, aby byla služba podpořena
v jejím neomezeném rozsahu.
Popis plnění:
Přestože je služba dlouhodobě podfinancována oproti
požadovanému optimu, daří se udržovat pravidelný kontakt se
Plněno:
zástupci cílové skupiny – zejména s rizikovými uživateli
návykových látek a jejich osobami blízkými – a to v ročním
ANO
objemu 1030 kontaktů. Počet kontaktů a jejich pravidelnost by
zřejmě vzrostl při optimálním rozpočtu služby, kdy by bylo
možné zajistit rozšíření dostupnosti a širší nabídky služeb.
1.1.6 AKTIVITA: Podpora terénního programu Jihočeský streetwork Prevent
Jihočeský streetwork Prevent poskytuje služby dle §69 zákona
Charakteristika aktivity
108/2006 Sb. Službu zajišťuje na území ORP Prachatice o
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Plněno:
ANO

kapacitě cca 700 kontaktů/rok pro osoby závislé na omamných
a psychotropních látkách.
Popis plnění:
Terénní program nadále pravidelně poskytuje své odborné
služby v ORP Prachatice (Prachatice, Volary, Netolice).

1.1.7 AKTIVITA: Podpora terénního programu Most naděje – sociální poradenství
Most naděje poskytuje služby dle §69 zákona 108/2006 Sb. Sídlí
v Prachaticích a na území ORP Prachatice zajišťuje terénní
službu o kapacitě 2.600 kontaktů/rok se zaměřením na osoby
ohrožené sociálním vyloučením, kterým poskytuje zejména
Charakteristika aktivity
základní sociální poradenství. Službu poskytuje v rodinách
i u jednotlivců, se zaměřením na základní sociální práva
i povinnosti, základní poradenství v oblasti zaměstnání, bydlení,
péče o děti apod.
Popis plnění:
Most naděje ve sledovaném období poskytoval služby dle §69
Plněno:
zákona 108/2006 Sb. Sídlí v Prachaticích a na území ORP
ANO
Prachatice zajišťuje terénní službu sociální poradenství pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením.

PRIORITA 2 ROZVOJ SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1. OPATŘENÍ: ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SKUPINU OSOB OHROŽENÝCH
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice je vybudovaná stabilní síť sociálních služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených
sociálním vyloučením. Cílem opatření je rozvoj některých sociálních služeb, které jsou zatím v našem
regionu poskytovány v nedostatečném rozsahu a neodpovídají tak na potřeby cílové skupiny. Rozvoj je
zaměřen na rozšíření provozních hodin, případně na vznik kontaktních míst zejména v oblastech, které jsou
hůře dopravně dostupné.
Opatření zároveň směřuje ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a reflektuje odůvodněnou
potřebu definovanou ze strany poskytovatelů těchto služeb (specifika cílové skupiny).
AKTIVITY:
2.1.1 Vznik kontaktního místa Občanské poradny Prachatice ve městě Volary
2.1.2 Rozvoj služeb Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem
2.1.3 Rozvoj Kontaktního centra
2.1.4 Rozšíření terénního programu Most naděje
2.1.1 AKTIVITA: Rozvoj kontaktního místa Občanské poradny Prachatice ve městě Volary
Hledání možností zřízení kontaktního místa Občanské poradny
ve městě Volary. Cílem je uzpůsobit službu směrem ke zvýšení
dostupnosti pro obyvatele města Volary a jeho spádových obcí.
Charakteristika aktivity
Kontaktní místo bude mít upravenou provozní dobu, která bude
odpovídat místním potřebám. Společně s rozšířením provozu
služby je nutné navýšit personální obsazení služby o dalšího
pracovníka na min. 0,5 úvazku.
Popis plnění:
Plněno:
Ve sledovaném proběhla jednání s městem Volary, podán
ANO
projekt do Operačního programu Zaměstnanost na zajištění
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pracovníka a vznik pracoviště ve Volarech.
2.1.2 AKTIVITA: Rozvoj služeb Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem
Služba je poskytována denně od 9:00 do 17:00 hodin. Cílovou
skupinou jsou děti, rodiny, dospělé osoby v krizi. Pro rok 2017
Charakteristika aktivity
bude služba rozšířena o podporovaná setkávání rodičů
s dítětem.
Popis plnění:
Krizové centrum bylo v roce 2017 otevřeno pro klienty v jiném
časovém rozmezí (8:30 – 15:30 + středa, čtvrtek 15:30 – 18:00
pro objednané). Doba nabídnuté pomoci však byla i nadále 40
Plněno:
hodin za týden.
Služba byla v roce 2017 rozšířena o podporovaná setkávání pro
ANO
rodiče s dětmi. Krizové centrum se s ohledem na důležitost
projektu rozhodlo v této službě pokračovat. I nadále ji tak
klientům, veřejnosti, ale i spolupracujícím organizacím bude
nabízet.
2.1.3 AKTIVITA: Rozvoj Kontaktního centra
Rozvojovou záležitostí KCP PT je stále zajištění optimálního
provozu zařízení včetně rozšíření provozní doby. Z finančních
důvodů funguje zařízení dlouhodobě v omezeném režimu tak,
aby bylo zajištěno poskytování služeb v souladu s
požadovanými standardy kvality. Prostředkem k dosažení
Charakteristika aktivity
tohoto cíle je stabilní naplnění optimálního rozpočtu služby a s
tím související personální zajištění provozu zařízení. Jedním z
kroků v tomto směru je hledání dalších udržitelných zdrojů
financování sociálních služeb v regionu - např. formou větší
finanční spoluúčasti ze strany místních samospráv měst a obcí.
Popis plnění:
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo navýšit finanční spoluúčast
na provoz KCP PT ze strany klíčových měst a obcí, nedošlo tak
Plněno:
ani k realizaci rozvojových aktivit zařízení. Rozvojové aktivity
nepředpokládají výrazný nárůst v počtu klientů zařízení, ale mají
ANO
zajistit zvýšení dostupnosti služby a rozšíření spektra sociálně
zdravotních a poradenských aktivit zařízení. Zároveň mají
zamezit odlivu zkušených profesionálů ze služeb.
2.1.4 AKTIVITA: Rozšíření terénního programu Most naděje
Rozšíření programu Most naděje reaguje na potřebnost služby.
Na území ORP Prachatice se nachází 3 vyloučené lokality.
Zdravotně-sociální pomoc se věnuje osobám žijícím zejména
Charakteristika aktivity
v těchto lokalitách, má s nimi již dlouhodobý kontakt. Současně
poskytovaná služba Mostu naděje pracuje na celém území ORP
Prachatice a bude zajišťována 3 sociálními pracovníky.
Popis plnění:
Plněno:
Ve sledovaném období nedošlo k rozšíření služby. V tomto
objemu uživatelů postačí pro kvalitní poskytování služby dva
ANO
pracovníci, úspora mzdových prostředků.
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2.2 OPATŘENÍ: PODPORA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZJIŠTĚNÝCH POTŘEB CÍLOVÉ
SKUPINY
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Cílem opatření je posílit rozvoj sociálních služeb dle zjištěných potřeb cílové skupiny či zástupců obcí na
území ORP Prachatice. Zkvalitněním poskytovaní daného druhu služeb a rozšířením nabídky o další služby dle
potřeb jednotlivých obcí v ORP Prachatice se doplní bílá místa v aktuálně poskytované sociální síti. Opatření
reaguje zejména na potřeby jednotlivých obcí na řešeném území (potřeba rozvoje terénních služeb pro
cílovou skupinu v menších obcích ORP Prachatice) a na absenci služby domy na půl cesty.
AKTIVITY:
2.2.1 Podpora rozvoje terénních sociálních služeb pro cílovou skupinu zaměřených na poskytování
v menších obcích ORP Prachatice
2.2.2 Zajištění služby domy na půl cesty
2.2.1 AKTIVITA: Podpora rozvoje terénních sociálních služeb pro cílovou skupinu zaměřených na
poskytování v menších obcích ORP Prachatice
Území ORP Prachatice se rozkládá na ploše 840 km², kde žije
ve 44 obcích necelých 34 tisíc obyvatel. Dopravní dostupnost u
vzdálených obcí se neustále snižuje, čímž je cílová skupina
odříznuta od poskytovaných sociálních služeb, které jsou
soustředěny převážně ve městě Prachatice. Terénní služby
Charakteristika aktivity
poskytované na území ORP Prachatice se snaží pokrývat celé
území. Rozvoj služby nastal prostřednictvím SASRD Rodinka při
Portus Prachatice, o.p.s., kde je pomoc zacílena pro rodiny
s dětmi, matky samoživitelky, rozpadající se rodiny, kde hrozí
sociální vyloučení.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita byla ve sledovaném období plněna. Terénní služby
poskytované na území ORP Prachatice se snaží pokrývat celé
ANO
území.

2.2.2 AKTIVITA: Zajištění služby domy na půl cesty
Vytváření podmínek pro zajištění služby domy na půl cesty
(objekt, registrace služby). Pobytová služba se poskytuje
zpravidla osobám do 26 let věku, které po dosažení zletilosti
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a
mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu
odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým
potřebám těchto osob.
Charakteristika aktivity
Služba podle obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
obstarávání osobních záležitostí.
V minulosti byla služba zajištěna v Domě na půl cesty ve
Vitějovicích, v současné době není na území ORP Prachatice
dostupná a chybí.
Popis plnění:
Plněno:
Ve sledovaném období se službu domy na půl cesty nepodařilo
NE
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zajistit.

2.3 OPATŘENÍ: VYLOUČENÁ LOKALITA KRUMLOVSKÁ 39
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Mapováním vyloučených lokalit v Jihočeském kraji bylo zjištěno, že město Prachatice má jednu lokalitu
v Krumlovské ulici 39. Je to dům s 33 bytovými jednotkami. Od roku 2010 byl dům obydlen ze 70 %,
v současnosti zde žijí pouze 3 rodiny.
AKTIVITY:
2.3.1 Pokračování ve spolupráci mezi NNO a zástupci Města Prachatice a Jč kraje v hledání vhodných metod
práce s rizikovými skupinami
2.3.3

AKTIVITA: Pokračování ve spolupráci mezi NNO a zástupci Města Prachatice a Jč kraje v hledání
vhodných metod práce s rizikovými skupinami
Dlouhodobě se Město Prachatice snaží spolupracovat se
zástupci NNO i pracovníky Jč kraje na odstraňování bariér pro
příslušníky romského etnika a dalších sociálně vyloučených
skupin. Spolupráce se odvíjí na rovině předávání zkušeností i
plánování nejrůznějších projektů a aktivit směřujících k uvolnění
diskriminačních překážek. Cílem aktivity je pokračovat v úzké
spolupráci na hledání nejvhodnějších postupů a metod pro
Charakteristika aktivity
práci s rizikovými skupinami (zejména s obyvateli domu
Krumlovská 39), které by směřovaly k začleňování a celkové
integraci do majoritní společnosti. Město Prachatice vytvoří
vhodné prostředí pro podporu jednání zástupců města, NNO i Jč
kraje a bude hledat další možnosti pro zapojení co největšího
okruhu organizací a institucí do této spolupráce, například
v rámci Dne Romů.
Popis plnění:
Plněno:
Plněna, zařazení metody komunitního plánování do systému
ANO
fungování města.

PRIORITA 3 ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
3.1. OPATŘENÍ: ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Cílem opatření je zkvalitnit poskytování daného druhu sociálních služeb zejména ve formě materiálnětechnického zázemí a tím zajistit poskytování služby na základě individuálně stanovených potřeb uživatelů a
v prostředí, které splňuje standardní podmínky dle zákona 108/2006 Sb. Opatření podstatnou měrou
napomáhá ve zvyšování úspěšnosti při procesu začleňování cílové skupiny do společnosti.
AKTIVITY:
3.1.1 Zkvalitnění materiálního a technického zázemí azylového domu v ORP Prachatice – Domu sv. Petra
pro muže v Záblatí
3.1.2 Zkvalitnění technického zázemí Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
3.1.3 Zkvalitnění terénního programu Jihočeský streetwork Prevent
3.1.4 Zkvalitnění služeb Občanské poradny Prachatice
3.1.1 AKTIVITA: Zkvalitnění materiálního a technického zázemí azylového domu v ORP Prachatice –
Domu sv. Petra pro muže v Záblatí
Charakteristika aktivity
Cílem je zlepšování kvality poskytované služby a zajištění
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Plněno:
ANO/ČÁSTEČNĚ

potřebné kapacity (13 lůžek).
Popis plnění:
Aktivita byla ve sledovaném období plněna částečně. Potřebná
kapacita 13 lůžek byla zajištěna.

3.1.2 AKTIVITA: Zkvalitnění technického zázemí Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky
s dětmi
Objekt Charitního domova je aktuálně vytápěn systémem
elektrických přímotopů. Cílem aktivity je zlepšení kvality
poskytované služby vybudováním nového topného systému,
Charakteristika aktivity
který bude šetrnější ve využívání obnovitelných zdrojů, a to
formou vybudování lokálního topného systému na tuhá paliva.
Změnou topného systému se chce docílit efektivnějšího
využívání finančních prostředků na zajištění služby.
Popis plnění:
Plněno:
Nadále je objekt vytápěn elektrickými přímotopy. Vybudování
NE
kotelny a nového systému vytápění nebylo řešeno.
3.1.3 AKTIVITA: Zkvalitnění terénního programu Jihočeský streetwork Prevent
Terénní program Jihočeský streetwork má sídlo v Českých
Budějovicích odkud na území ORP Prachatice dojíždí služebním
Charakteristika aktivity
automobilem. V nadcházejícím období je prioritní zakoupení
služebního automobilu pro terénní službu, která tím zajistí vyšší
dostupnost služby.
Popis plnění:
Aktivita nebyla ve sledovaném období plněna, a to z důvodu
Plněno:
změny záměru – terénní služba bude nahrazena vznikem 4
NE
detašovaných pracovišť. Zakoupení vozu nadále trvá pro
zajištění provozu na těchto pracovištích.
3.1.4 AKTIVITA: Zkvalitnění služeb Občanské poradny Prachatice
Cílem je uzpůsobit službu směrem ke zvýšení dostupnosti pro
obyvatele ORP Prachatice. Aktivita počítá se zakoupením a
Charakteristika aktivity
úpravou vozu pro poskytování služeb v terénu – terénní
poradna.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita nebyla ve sledovaném období plněna.
NE

PRIORITA 4 DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
4.1 OPATŘENÍ: PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Jednotlivé doprovodné aktivity napomáhají cílové skupině se plně zapojit do ekonomického, sociálního
i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Opatření sleduje
zejména narůstající negativní vlivy, které se ve společnosti objevují (z nich zejména zvýšená agresivita) a
které se v důsledku nedostatečného výchovného vlivu společnosti nebo rodiny projevují na ničení veřejného
i soukromého majetku a „škodění“ všeho druhu. Prevence se chce zaměřovat zejména na dospělou populaci,
která svým nevhodným chováním dává nezdravý příklad svým dětem.
Opatření chce reagovat zejména na:
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-

Využívání a hledání využití pro alternativní možnosti pro řešení problémů cílové skupiny, jako
například další využití kamerového systému, práce Městské policie a bezpečnostních agentur a
dalších projektů bezpečnostně preventivního charakteru.
- Prevenci předávání negativních a nežádoucích návyků z rodičů na děti.
Z hlediska prevence sociálně patologických jevů je důležitá činnost Probační a mediační služby a její
spolupráce s dalšími subjekty (police, soudy, úřady, zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních a
doprovodných služeb).
AKTIVITY:
4.1.1 Podpora projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a prevenci předávání
nežádoucích návyků z rodičů na děti
4.1.2 Hledání dalšího využití bezpečnostně preventivních opatření v obcích při řešení sociálních problémů
osob sociálně vyloučených
4.1.3 Činnost Probační a mediační služby
4.1.1 AKTIVITA: Podpora projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a prevenci
předávání nežádoucích návyků z rodičů na děti
Portus Prachatice, o.p.s. v rámci preventivních aktivit nabízí
programy pro rodiče v zařízení i v terénu (zaměřené na trestnou
činnost, nezaměstnanost, kyberkriminalitu atd.)
KreBul, o.p.s. – finanční gramotnost
Charakteristika aktivity
ČČK – předcházení a prevence úrazů
Cílem aktivity je podpořit poskytovatele služeb při tvorbě a
realizaci preventivních programů zaměřených na finanční
gramotnost, omezení trestné činnosti, prevenci rizikového
chování aj. jako návazných a doprovodných služeb.
Popis plnění:
Aktivita byla ve sledovaném období plněna, byly realizovány
Plněno:
preventivní programy zaměřené na udržení pozitivních změn
ANO
v chování – např. realizátor aktivit Portus Prachatice, KreBul,
o.p.s.
4.1.2 AKTIVITA: Hledání dalšího využití bezpečnostně preventivních opatření v obcích při řešení
sociálních problémů osob sociálně vyloučených
Města a obce na území ORP Prachatice využívají nejrůznější
bezpečnostně preventivní opatření, jako například kamerový
systém, Městskou policii, hlídací agentury apod. s cílem ochrany
Charakteristika aktivity
veřejného majetku i obyvatel. Cílem této aktivity je hledat další
možnosti ve využití těchto systémů při práci s cílovou skupinou
se zaměřením na preventivní charakter.
Popis plnění:
Aktivita je plněna, jsou hledány možnosti dalšího využití
Plněno:
bezpečnostně preventivních opatření v obcích při řešení
ČÁSTEČNĚ
sociálních problémů sociálně vyloučených osob, nové opatření
v tomto směru nebylo ve sledovaném období realizováno.
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4.1.3 AKTIVITA: Činnost Probační a mediační služby
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného
a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s
trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a
důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na
Charakteristika aktivity
zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
Probační a mediační služba je institucí na poli trestní politiky,
vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva,
zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytvořila
nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita byla ve sledovaném období plněna.
ANO
4.2. OPATŘENÍ: UDRŽENÍ A ROZVOJ SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Rozšíření a doplnění systému poskytovaných sociálních služeb na území ORP o preventivní a doprovodná
opatření směřuje ke zvýšení úspěšnosti při procesu začleňování cílové skupiny do společnosti. Propojení
sociální a zdravotní problematiky vychází i z koncepční práce s cílovou skupinou, kde jsou velmi úzce spojené
právě oblasti sociální a zdravotní.
V řadě zejména menších obcí by mohla být problematika cílové skupiny řešena i prostřednictvím
komunitních center, která by dávala prostor pro vzájemnou sousedskou výpomoc a zejména by seznamovala
komunitu s alternativami řešení různých negativních jevů, které se v obci objevují.
Velká část sociálně vyloučených osob žije v chudobě, proto je pro ně důležité zachování nabídky materiální
pomoci, která je v Prachaticích dostupná.
AKTIVITY:
4.2.1 Propojení sociální a zdravotní problematiky
4.2.2 Vznik komunitních center na území ORP Prachatice
4.2.3 Udržení možnosti materiální pomoci osobám v krizi
4.2.1 AKTIVITA: Propojení sociální a zdravotní problematiky
Poskytování zdravotně-sociální pomoci pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením prostřednictvím terénní práce, která bude
Charakteristika aktivity
zaměřená na oblast zdraví, na osvětu a prevenci a dále na
sociální problematiku (zadluženost, hospodaření s finančními
prostředky, informovanost o sociální reformě aj.).
Popis plnění:
Aktivita plněna průběžně, na realizovaná setkání o sociálních
Plněno:
službách přizváni poskytovatelé zdravotní péče, spolupráce
ANO
probíhá v rámci komunitního plánování a v rámci činnosti
pracovních skupin komunitního plánování.
4.2.2 AKTIVITA: Vznik komunitních center na území ORP Prachatice
Vytváření a hledání alternativ pro posílení efektivní komunikace
veřejnosti i cílové skupiny osob ohrožených sociálním
vyloučením prostřednictvím podpory vzniku místních
komunitních center či podpory místních občanských iniciativ.
Komunitní centra, která budou otevřena široké paletě aktivit
Charakteristika aktivity
zajišťovaných NNO, samosprávou i svépomocně, mohou
napomáhat občanům přirozeným způsobem řešit dílčí problémy
na místní úrovni a tak mohou posilovat spolupráci na
odstraňování negativních jevů, které se na místní úrovni
vyskytují.
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Plněno:
ČÁSTEČNĚ

Popis plnění:
Aktivita je plněna částečně, jsou hledány alternativy pro
posílení efektivní komunikace veřejnosti a skupin osob
ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím podpory
vzniku místních komunitních center a činnosti místních
občanských iniciativ.

4.2.3 AKTIVITA: Udržení možnosti materiální pomoci osobám v krizi
Zajištění dostupnosti materiální pomoci pro osoby, které jí
potřebují. Pomoc poskytují různé subjekty:
Český červený kříž - sklad okamžité humanitární pomoci
(povodeň, požár)
Farní charita Prachatice - jednorázová materiální pomoc pro
Charakteristika aktivity
překlenutí krizové situace (potraviny, ošacení, hygiena)
Jihočeské centrum rovných příležitostí - udržení provozu
Dobročinného obchůdku
Odbor sociálních věcí MěÚ Prachatice - materiální pomoc
(ošacení) - příruční provoz materiální pomoci
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita byla plněna a trvá. Řada organizací nabízí materiální
ANO
pomoc osobám v krizi (potraviny, ošacení…).
4.3 OPATŘENÍ: FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO SKUPINU OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice se obce různým způsobem vyrovnávají s řešením bytové problematiky pro cílovou
skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením. V některých obcích mají k dispozici bytové jednotky pro
neplatiče, takzvané holo byty, v některých obcích mají k dispozici malometrážní byty či byty startovací. Na
řešeném území však není problém řešen systematicky, chybí systém tzv. sociálního bydlení, resp.
vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním programem a jeho provázanost se sociálními službami.
Cílem opatření je podpořit zapojování poskytovatelů sociálních služeb prevence do místních systémů
vícestupňového bydlení tak, aby přirozeným způsobem podporovaly uživatele služeb, a tak napomáhaly k
rychlejší integraci do běžného života (do společnosti a na trh práce). Opatření nelze realizovat bez úzké
spolupráce zástupců obcí s poskytovateli sociálních služeb.
AKTIVITY:
4.3.1 Spolupráce na politice finančně dostupného bydlení
4.3.2 Podpora spolupráce poskytovatelů sociálních služeb v hledání finančně dostupného bydlení a
následné práce s cílovou skupinou
4.3.1 AKTIVITA: Spolupráce na politice finančně dostupného bydlení
Spolupráce obcí, místních akčních skupin, svazků obcí a
Charakteristika aktivity
organizací na vytvoření bytové politiky obcí s cílem předcházet
potížím s neplatícími či nepřizpůsobivými nájemníky.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita plněna průběžně, nalezena platforma pro spolupráci a
ANO
setkávání v rámci setkávání starostů ORP, setkávání starostů
v rámci mikroregionů a dobrovolných svazků obcí
4.3.2 AKTIVITA: Podpora poskytovatelů sociálních služeb v hledání finančně dostupného bydlení a
následné práce s cílovou skupinou
Vzájemné sdílení informací o možnostech bydlení a sdílení
Charakteristika aktivity
dobré praxe s cílovou skupinou mezi poskytovateli služeb.
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Plněno:
ANO

Vytvoření komunikačního kanálu pro předávání informací o
osobách/rodinách, které jsou ohrožené ztrátou bydlení.
Popis plnění:
Aktivita je založena na vzájemném sdílení informací o
možnostech bydlení a sdílení dobré praxe s cílovou skupinou
mezi poskytovateli služeb. Vytvoření komunikačního kanálu pro
předávání informací o potřebných osobách/rodinách probíhá
postupně.

4.4 OPATŘENÍ PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Opatření sleduje specifickou potřebu cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučeným, která je přímo
ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností, jež prohlubuje sociální propad. Cílem je hledat další možnosti
zapojování cílové skupiny do aktivit zaměřených na zvyšování šancí pro získání zaměstnání a pozitivně
působit na jejich uplatnitelnost na regionálním trhu práce prostřednictvím dostupných programů a projektů.
AKTIVITY:
4.4.1 Zapojení cílové skupiny do dílčích poradenských programů a národních či regionálních projektů
4.4.2 Zapojení cílové skupiny do institutu veřejné služby
4.4.1 AKTIVITA: Zapojení cílové skupiny do dílčích poradenských programů a národních či regionálních
projektů
Cílem aktivity je zvýšení počtu neziskových organizací, které
budou spolupracovat s úřadem práce na realizaci Institutu
veřejně prospěšných prací, veřejné služby a tím vytvoří prostor
Charakteristika aktivity
pro pracovní příležitosti cílové skupině. Obnova pracovních
návyků u dlouhodobě nezaměstnaných se prostřednictvím VPP i
veřejné služby bude moci využít pro další uplatnitelnost na trhu
práce.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita plněna.
ANO
4.4.2 AKTIVITA: Zapojení NNO do institutu veřejné služby
Cílem aktivity je zvýšení počtu NNO, které budou spolupracovat
s ÚP na realizaci Institutu veřejné služby a tím vytvoří prostor
Charakteristika aktivity
pro pracovní příležitosti cílové skupině. Obnova pracovních
návyků u dlouhodobě nezaměstnaných se pomocí veřejné
služby bude moci využít pro další uplatnitelnost na trhu práce.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita plněna
ANO

4.5 OPATŘENÍ PODPORA PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA MULTIKULTURNÍ SBLIŽOVÁNÍ S JINÝMI
NÁRODNOSTMI
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Cílem opatření je podpořit spolupráci samosprávy, neziskového sektoru i veřejnosti na přípravě a realizaci
aktivit směřujících k multikulturnímu sbližování s cizinci žijícími na území ORP Prachatice. Projekty zaměřené
na přibližování různých kultur směřují ke zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice cizinců, snižuje
diskriminační tendence a celkovou stigmatizaci cílové skupiny cizinců, tím usnadňuje sociální začlenění
cizinců do společnosti na místní úrovni.
AKTIVITY:
4.5.1 Podpora projektů zaměřených na multikulturní sbližování veřejnosti s cizinci
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4.5.1 AKTIVITA: Podpora projektů zaměřených na multikulturní sbližování veřejnosti s cizinci
Spolupráce při tvorbě a realizaci projektů s multikulturním
zaměřením usnadňující začlenění cizinců, kteří na místní úrovni
chtějí vytvářet pozitivní hodnoty. Posílení informovanosti o
Charakteristika aktivity
problematice cizinců žijících v naší zemi prostřednictvím
projektů, které mohou být realizovány dobrovolnickými
organizacemi či fyzickými osobami, studenty atd.
Popis plnění:
Aktivita plněna, Město Prachatice každoročně pořádá akci ve
Plněno:
spolupráci s organizací Centrum pomoci cizincům a uprchlíkům.
ANO
S organizací navázána úzká spolupráce. Konají se akce
k připomenutí dne Romů.
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PRIORITY pracovní skupiny Rodiny s dětmi
PRIORITA 1 PODPORA SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
1.1 OPATŘENÍ – UDRŽENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V Prachaticích je zajištěna služba nízkoprahová centra pro děti a mládež. S ohledem na poptávku po službě je
potřebné stávající nabídku zachovat. S ohledem na její lokální dopad – území města Prachatice – bude
v dalších opatření řešen vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V menších spádových
oblastech je tato činnost částečně suplována poskytovateli doplňkových služeb.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťují pro oblast ORP Prachatice dva registrovaní
poskytovatelé sociálních služeb, a to spádově ve městech Prachatice a Volary. Na rozšíření terénní služby po
celém spádovém území nemají kapacitu, která je závislá převážně na omezených a nejistých finančních
prostředcích poskytovatelů. V menších obcích jsou tyto služby částečně suplovány školskými, náboženskými
a neziskovými organizacemi, zejména v oblastech volnočasových aktivit, laického poradenství atp.
Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi je s ohledem na malý počet uživatelů součástí nabídky hlavního
poskytovatele pečovatelské služby zaměřené především na seniory a zdravotně postižené. Nepředpokládá se
prudký nárůst uživatelů, proto je nabídka považována za dostačující.
AKTIVITY:
1.1.1 Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub I. P.
1.1.2 Udržení sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1.1.3 Udržení pečovatelské služby pro rodiny s dětmi
1.1.1 AKTIVITA: Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub I. P.
Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle zákona
108/2006 Sb., které nabízí sociální služby dětem a mládeži ve
věku od 6 do 26 let. Toto zařízení naplňuje standardy NZDM,
které garantuje Česká asociace streetwork. Uživatelé služeb se
mohou s pracovníky zařízení otevřeně bavit o všem, co je zajímá
nebo trápí. Formou besed či individuální konzultací získávají
Charakteristika aktivity
nejrůznější specifické informace. Mohou využít doučování,
poradenství, krizové intervence, zprostředkování kontaktů
s institucemi nebo doprovod na úřad. V rámci volnočasových
jsou nabízeny nejen jednorázové akce, ale zároveň mají klienti
možnost využít standardní nabídku kulečníku, ping pongu,
různých stolních her apod. Veškeré nabízené služby jsou
zdarma.
Popis plnění:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. byl v provozu
pro klienty po celý rok 2017 pět dní v týdnu / 5 hodin. V roce
Plněno:
2017 nově poskytujeme služby dětem a mladým lidem ve věku
6-20 let. Ke 2. 11. 2017 prošlo celkem klubem 118 dětí a
ANO
mládeže, ze kterých se 72 stalo aktivními uživateli služby, kteří
klub pravidelně navštěvovali a pracovali na řešení problémů, se
kterými se potýkají. K 2. 11. 2017 proběhlo 962 návštěv klienty.
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V rámci služby využívali poradenství, skupinových činností,
výchovných a vzdělávacích činností apod.
Do krátkodobého projektu zaměřeného na poskytování
doučování se zapojilo 13 dětí. Celkem proběhlo 52 hodinových
doučování.
V první polovině roku jsme se intenzivně věnovali prevenci. Do
dvaceti uskutečněných preventivních programů se v období od
ledna do června zapojilo celkem 45 klientů.
V roce 2017 realizujeme projekt „Je to v kapse“, v rámci
kterého se aktivně věnujeme vzdělávání dětí a mládeže v
oblasti finanční gramotnosti. Také jsme nad rámec standartní
činnosti zrealizovali kroužek 3D tisku, který byl dostupný pro
každého splňující věk.
1.1.2 AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jedná se o službu zřizovanou dle zákona 108/2006 Sb., která
nabízí sociální služby rodinám s nezletilými dětmi. Služba
pomáhá rodinám v nepříznivé životní situaci, poskytuje
podporu či pomoc zejména při problémech s bydlením,
zaměstnáním, při zadlužení, s vedením domácnosti, s výchovou
a vzděláváním dětí. Cílem služby je předcházet sociálnímu
vyloučení rodin cílové skupiny. Služba podporuje aktivní trávení
volného času dětí z méně podnětného sociálního prostředí.
Ambulantní či terénní formou nabízí tyto aktivity:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a
nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a
udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí
v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností dítěte,
Charakteristika aktivity
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené
vzdělávání dětí,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové
aktivity,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na
zájmové aktivity a doprovázení zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob. Veškeré služby jsou zdarma.
Popis plnění:
Plněno:
Služba udržena díky aktivitám Portus Prachatice, Charita
ANO
Vimperk. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rodinka
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poskytuje sociální službu v ORP Prachatice již 7 let. V roce 2017
(k 31.10.) již uzavřela spolupráci s 27 rodinami a pracovala s
několika zájemci o službu, kde poskytovala základní sociální
poradenství. Úzce spolupracujeme s prachatickým OSPODem
(cca 60 procent jsou klienti v jejich péči. S klienty se pracuje z
větší části dlouhodobě. Naše cílová skupina je specifická tím, že
mají všichni dluhy, exekuce, řeší oddlužení a obecně působíme
na velkém území (velké dojezdové vzdálenosti). S několika
rodinami sanační služba již během roku ukončila spolupráci z
důvodu naplnění svého individuálního plánu. Oblast Volarska
pokrývá Oblastní charita Vimperk.
1.1.4 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby pro rodiny s dětmi
Pečovatelská služba poskytuje podporu či pomoc lidem, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či
zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci. Služba podporuje uživatele, aby mohli i v náročných
životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či
zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby
žili důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.
Služba zajišťuje tyto základní činnosti:
a)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu)
b)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní
hygieny, při péči o vlasy, nehty)
Charakteristika aktivity
c)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití)
d)
pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení,
nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla
e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(doprovod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)
Služba zajišťuje tyto fakultativní činnosti:
a)
dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem
b)
doprava
c)
aktivizační činnosti

Plněno:
ANO

Místo poskytování:
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů.
Popis plnění:
Aktivita plněna.

PRIORITA 2 ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE
2.1 OPATŘENÍ: VZNIK NOVÝCH NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
S ohledem na aktuální poptávku po zařízeních pro děti a mládež od 6 do 26 let ohroženými společensky
nežádoucími jevy se připravuje vznik nových nízkoprahových zařízení. V souvislosti s početnou romskou
komunitou ve městech Prachatice a Volary se počítá se založením NZDM respektujících a reflektujících
specifické potřeby této cílové skupiny.
AKTIVITY:
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2.1.1 Vznik a udržení romských komunitních center pro děti a mládež
2.1.1 AKTIVITA: Vznik a udržení romských komunitních center pro děti a mládež
Prostor pro děti, mládež a rodiny romské komunity a
spolupráce různých organizací (externí návštěvníci).
Charakteristika aktivity
Aktivita bude plněna v návaznosti na poptávku cílové skupiny,
jsou dostupné volnočasové aktivity pro romské etnikum.
Popis plnění:
Vyloučená lokalita Krumlovská, Prachatice zanikla. Nabídka
Plněno: NE
volnočasových aktivit zajištěna v rámci integrace organizacemi
Portus Prachatice, Farní Charita, Krebul, a dalšími NNO.

PRIORITA 3 DOPROVODNÉ AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP
PRACHATICE
3.1 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ ČINNOSTI MATEŘSKÝCH A RODINNÝCH CENTER
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice působí rodinná centra v Prachaticích, Dubu a Lhenicích. Tyto aktivity vycházejí
zejména z iniciativy svých uživatelů a působí převážně v oblastech prevence sociální izolace, poradenství,
vzdělávání a prevence sociálně-patologických jevů. Poptávka po službách mateřských center je také v oblasti
Volar a okolí, kde se doposud nenašel možný poskytovatel této služby.
AKTIVITY:
3.1.1 Udržení Rodinného centra Sluníčko v Prachaticích
3.1.2 Udržení Mateřského a komunitního centra DUPY DUB v Dubu
3.1.3 Udržení Rodinného centra ve Lhenicích
3.1.1 AKTIVITA: Udržení Rodinného centra Sluníčko v Prachaticích
RC Sluníčko je svým fungováním zasazeno do kontextu
zaměření celého Portus Prachatice o.p.s., které se zabývá ve
svých zařízeních (zejména sociálních služeb) péčí o rodiny a děti
(Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi). Do tohoto komplexu RC přispívá
právě tím, že nabízí prostředí přirozeného společenství rodin
s dětmi a tím i možnost pomoci a prvního záchytu rodinných
Charakteristika aktivity
problémů jakéhokoli typu. Doplňuje a navazuje tak na péči
ostatních zařízení tam, kam jejich možnosti nedosahují. Zároveň
chce pomoci rodině jako celku zdravě se rozvíjet a nabídnout
díky svým aktivitám informace a péči, která by vedla rodiče
k aktivnímu a zodpovědnému přístupu a dlouhodobému rozvoji
vlastní rodiny i obnově a posílení mezigeneračních vztahů.
Při RC Sluníčko vznikla v roce 2016 dětská skupinka, na rok
2017 se připravuje vznik další dětské skupinky (děti 1 – 3 roky).
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita probíhá na adrese Starokasárenská 192 v Prachaticích v
nově zrekonstruovaných prostorách. Propojeno s 2 dětskými
ANO
skupinami, coworkingovým a logopedickým centrem.
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3.1.2 AKTIVITA: Udržení Mateřského a komunitního centra DUPY DUB v Dubu
Udržení provozu Mateřského a komunitního centra v Dubu
Charakteristika aktivity
včetně přesahu činnosti do okolních obcí.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita je plněna, je udržena činnost mateřského centra v Dubu
ANO
u Prachatic.
3.1.3 AKTIVITA: Udržení Rodinného centra ve Lhenicích
Zajištění provozu rodinného centra, vybavení hračkami,
nábytkem, pomůckami pro práce s dětmi. Potenciálně:
Charakteristika aktivity
vzdělávací workshopy, hlídání dětí. Činnost centra je zajištěna
dobrovolnickou formou, rozsah akcí záleží na aktivitě maminek.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita je plněna, je udržena činnost rodinného centra ve
ANO
Lhenicích díky dobrovolnicím.
3.1 OPATŘENÍ: ROZVOJ DALŠÍCH DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT A SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Níže uvedené aktivity spojuje poptávka uživatelů i odborné veřejnosti, zároveň nemají zcela jasného a
jednoznačného realizátora. Pracovní skupina je definovala a hledala zejména podpůrné prostředky pro jejich
realizaci.
AKTIVITY:
3.2.1 Zajištění rodinné mediace na ORP Prachatice
3.2.2 Kvalifikované hlídání dětí a doprava
3.2.3 Nové možnosti psychiatrické pomoci pro rodiny s dětmi
3.2.4 Dostatek finančně dostupného sociálního bydlení a startovacích bytů
3.2.1 AKTIVITA: Zajištění rodinné mediace na ORP Prachatice
Aktivita byla nastartována Odborem sociálních věcí MěÚ
Prachatice díky semináři, na kterém byl přítomný mediátor.
Charakteristika aktivity
Pro rok 2017 je cílem udržet spolupráci s Jihočeským centrem
mediace a spolupráce o.s.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita plněna, financována a zajištěna Odborem sociálních
ANO
věcí, Městského úřadu Prachatice.
3.2.2 AKTIVITA: Kvalifikované hlídání dětí a doprava
Zajištění dostupné služby pravidelného i nárazového hlídání
dětí od 1,5 do 6 let včetně dopravy. Tato služba umožní
rodičům slaďování rodinného, osobního a pracovního života.
Charakteristika aktivity
Hlídání dětí zajišťuje Portus Prachatice o.p.s. prostřednictvím
Rodinného centra Sluníčko (vznik dětských skupin), IMPAKT
Společnost pro aktivizaci periferií a Oblastní charita Vimperk.
Další možností je hlídání v mateřských centech.
Popis plnění:
Aktivita je plněna, probíhá na adrese Starokasárenská 192 v
Plněno:
Prachaticích jako součást komplexu služeb pro rodiny s dětmi v
ANO
rámci Rodinného centra Sluníčko. V současné době fungují dvě
dětské skupiny Portusáček a Portusáček2.
3.2.3 AKTIVITA: Nové možnosti psychiatrické pomoci pro rodiny s dětmi
Charakteristika aktivity
Udržení psychiatrické pomoci,

zajištěné

prostřednictvím
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Plněno:
ANO

organizace FOKUS České Budějovice, o.s., která provádí
monitoring terénu na Prachaticku u osob nad 16 let a aktivity
směrem k dětem v léčebnách.
Popis plnění:
V roce 2017 pokračuje aktivní vyhledávání mladých lidí 16+
prostřednictvím návštěv v psychiatrické nemocnice Opařany.
Tato část aktivity bude realizována i v roce 2018, s případnými
zájemci z ORP Prachatice bude pracovat tým sociální
rehabilitace vyjíždějící z ČB.

3.2.4 AKTIVITA: Dostatek finančně dostupného sociálního bydlení a startovacích bytů
Zajištění finančních zdrojů na průzkum zájmu potřebnosti
Charakteristika aktivity
budování finančně dostupných startovacích bytů a sociálního
bydlení, sepsání grantů.
Popis plnění:
Aktivita plněna částečně, průzkum probíhá průběžně,
Plněno:
v současnosti je poptávka po menších bytech ve městech,
ČÁSTEČNĚ
v okolních obcích poptávka po finančně dostupných parcelách
pro stavbu rodinných domů.

3.3 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ A ROZVOJ PREVENTIVNĚ-VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Mnozí rodiče s dětmi dojíždějí za logopedickou péčí a alternativním školstvím převážně do Českých
Budějovic, níže uvedené aktivity aspirují na doplnění této nabídky na území ORP Prachatice. Pracovní
skupina vyhodnotila primární prevenci Phénix a aktivity knihovny Prachatice jako žádoucí a účinnou podporu
cílové skupiny.
AKTIVITY:
3.3.1 Dostupnost asistentů logopeda
3.3.2 Vznik alternativního způsobu školství – předškolní a školní zařízení v obci Zbytiny
3.3.3 Udržení primární prevence Phénix
3.3.4 Udržení knihovny Prachatice a rozvoj knihoven na území ORP Prachatice
3.3.5 Udržení Informačního centra pro mládež a jeho preventivně vzdělávacích aktivit
3.3.1 AKTIVITA: Dostupnost asistentů logopeda
Asistenti logopeda nabízí nově své služby rodinám v Rodinném
centrum Sluníčko obecně prospěšné společnosti Portus
Charakteristika aktivity
Prachatice. Tyto služby je potřeba udržet.
Podpora logopedických asistentů v mateřských školách –
vyškolení a další formy podpory.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita je plněna, probíhá na adrese Starokasárenská 192 v
Prachaticích jako součást komplexu služeb pro rodiny s dětmi v
ANO
rámci Rodinného centra Sluníčko.
3.3.2 AKTIVITA: Udržení a rozšíření alternativního způsobu školství
Udržení činnosti Montessori školky při ZŠ Národní v Prachaticích
Charakteristika aktivity
a vytvoření Montessori prvního stupně základní školy na ZŠ
Národní.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita je plněna, při ZŠ Národní funguje Monttesori školička a
ANO
tři třídy s výukou Montessori.
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3.3.3 AKTIVITA: Udržení primární prevence Phénix
Phénix je zařízením, které se již řadu let věnuje žákům
základních a středních škol prachatického regionu a jako první
v jižních Čechách získal certifikaci MŠMT pro realizaci primární
prevence na školách. Snaží se prostřednictvím interaktivních
besed a zážitkové pedagogiky žáky upozornit před nástrahami
života, o kterých se obtížněji a málo mluví, ale jsou všude kolem
Charakteristika aktivity
nás a poskytnout tak žákům a studentům možné vodítko při
řešení náročných životních situací. Mezi tématy není možné
nalézt matematiku či češtinu, ale témata, která svým zásahem
mohou změnit celý život. Jedná se o drogovou problematiku,
šikanu, rasismus, poruchy příjmu potravy, zásady komunikace
apod. FOKUS České Budějovice o.s. nabízí studentům středních
škol preventivní program „Blázníš? No a?!“
Popis plnění:
Plněno:
Programy primární všeobecné a selektivní prevence probíhají
ANO
především na ORP Prachatice, ale i v jiných městech JČK.
3.3.4 AKTIVITA: Udržení knihovny Prachatice a rozvoj knihoven na území ORP Prachatice
Čítárna U Čerta s knihou, Pondělní odpoledne nad knihou,
soutěž Čtenářská liga, Noc s Andersenem, Celé Česko čte
dětem, Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu,
Bezpečný internet v knihovně, Prázdniny v knihovně (jarní,
podzimní a letní), Velikonoce v knihovně, zapojení do projektu
Charakteristika aktivity
Čtení pomáhá, Literární a výtvarné soutěže pro děti, Tvořivé
středy s lektorkou, Den dětí s knihovnou, Pasování prvňáčků na
čtenáře, Zapojení do projektu Už jsem čtenář, Vánoce plné
tradic s knihovnou, pravidelné besedy pro klienty STROOM Dub,
pravidelné besedy a informační lekce pro školy a školky.
Popis plnění:
Aktivita je plněna, ve sledovaném období jsou nadále
Plněno:
zajišťovány kulturní a vzdělávací aktivity pro děti, dospělé,
ANO
veřejnost v Městské knihovně Prachatice a dalších knihovnách
v regionu ORP Prachatice.
3.3.5 Udržení Informačního centra pro mládež a jeho preventivně vzdělávacích aktivit
Informační centrum pro mládež Prachatice (zřizovatel KreBul,
o.p.s.) poskytuje preventivní a vzdělávací aktivity pro rodiny a
Charakteristika aktivity
děti. Jsou to například osvětové dny (den zdraví, den
s handicapem, den rodiny atd).
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita je plněna, Informační centrum pro mládež zajišťuje
celoroční provoz poradenského místa, realizuje preventivní a
ANO
vzdělávací akce pro děti a mládež ve věku 6-26 let.
3.4 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ PREVENTIVNĚ-VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Níže uvedené aktivity mají velmi blízko k činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, jejichž činnost
v některých lokalitách doplňují, v jiných i částečně suplují. Udržení a případné rozšíření těchto aktivit je
zásadní v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.
AKTIVITY:
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3.4.1 Udržení nabídky Domu dětí a mládeže (Prachatice, Volary, Netolice, Lhenice, Husinec, Strunkovice
nad Blanicí)
3.4.2 Udržení široké nabídky volnočasových aktivit rodinám a dětem
3.4.3 Udržení projektu „Pecka“
3.4.4 Vytvoření adrenalinového hřiště – skate park, venkovní horolezecké stěny
3.4.5 Pokračování projektu Podpora rodi(nám) DK Netolice
3.4.1 AKTIVITA: Udržení nabídky Domu dětí a mládeže (Prachatice, Volary, Netolice, Lhenice, Husinec,
Strunkovice nad Blanicí)
DDM nabízí zájmové vzdělávání v pravidelné, příležitostné a
táborové činnosti (pravidelné = zájmové útvary / příležitostné =
příležitostné akce jednodenní, víkendové – např. Den dětí,
Karneval, víkendová soustředění zájmových útvarů, akce o
Charakteristika aktivity
vedlejších prázdninách jako jsou podzimní, pololetní, jarní a
velikonoční / táborové = jarní příměstský tábor, letní tábory a
jednodenní akce o letních prázdninách).
V Prachaticích funguje klub maminek Klubíčko.
Popis plnění:
Aktivita plněna, Dům dětí a mládeže Prachatice nabízí zájmové
Plněno:
vzdělávání v pravidelné, příležitostné a táborové činnosti na
pracovištích v Prachaticích, Netolicích, Volarech, Lhenicích,
ANO
Husinci a Strunkovicích nad Blanicí. V Prachaticích funguje klub
maminek Klubíčko.
3.4.2 AKTIVITA: Udržení široké nabídky volnočasových aktivit rodinám a dětem
Aktivní udržení stávající pestré a bohaté nabídky volnočasových
aktivit pro děti, mládež a rodiny.
Portus: volnočasové nabídky pro děti, mládež a rodiny.
Charakteristika aktivity
Impakt: volnočasocé aktivity na venkově.
KreBul: nabídka dostupných volnočasových aktivit pro děti a
mládež 6-26 let.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita je plněna, širokou nabídku volnočasových aktivit pro
ANO
rodiny s dětmi zajišťují neziskové organizace na Prachaticku.
3.4.3 AKTIVITA: Realizace projektu „Pecka“
Udržení komunitního centra Pecka. Udržení a rozšíření
volnočasových aktivit pro děti mládež a dospělé (výtvarné,
Charakteristika aktivity
environmentální aktivity – návaznost na ovocnářské tradice,
vzdělávací aktivity).
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita plněna.
ANO
3.4.4 AKTIVITA: Vytvoření adrenalinového hřiště – skate park, venkovní horolezecké stěny
Na základě poptávky ze Studentského fóra Zdravého města a na
základě průzkumu Studentskou radou města Prachatice vznikl
požadavek na adrenalinové hřiště pro náctileté. Hřiště bude
Charakteristika aktivity
místem, kde může mládež smysluplně trávit volný čas. Hřiště by
mělo zajišťovat vhodné podmínky k vhodnému trávení volného
času mládeže (prevence sociálně-patologických jevů).
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita nebyla dosud splněna, projekt skate parku a
NE
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horolezecké stěny nebyl dosud zrealizován.

3.4.5 AKTIVITA: Pokračování projektu Podpora rodi(nám) DK Netolice
Pokračování projektu Podpora rodi(nám) DK Netolice, který
zahrnuje dvě klíčové aktivity: dětský klub a příměstské tábory.
Obě aktivity se uskutečňují v prostorách ZŠ Netolice v nově
zrekonstruovaném bytě, který je součástí městského úřadu.
Dětský klub - zabezpečuje během školního roku kvalitní hlídání
Charakteristika aktivity
až 50 dětí. Péče o děti je zajištěna v pracovní dny v době od
6.00 hodin do 18.00 hodin.
Příměstské tábory - v průběhu školního roku budou v době
prázdnin a ředitelského volna jsou pořádány příměstské tábory.
Obě aktivity jsou určeny pro děti z obce Netolice a okolí na
prvním stupni základní školy.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita ve sledovaném období plněna – v roce 2017 byl
ANO
v provozu dětský klub a realizovány příměstské tábory.
3.5 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH AKTIVIT
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Níže uvedené aktivity přirozeně doplňují sociální poradenství. Vycházejí z potřeb svých uživatelů na území
OPR Prachatice.
AKTIVITY:
3.5.1 Udržení Informačního centra pro mládež a jeho preventivně vzdělávacích aktivit
3.5.2 Udržení rodinného poradenství
3.5.3 Udržení poradenství v oblasti kriminality a závislostí
3.5.1 AKTIVITA: Udržení Informačního centra pro mládež a jeho preventivně vzdělávacích aktivit
Cílem je udržení Informačního centra pro mládež a jeho
preventivně vzdělávacích aktivit. Jsou udrženy a rozšířeny
Charakteristika aktivity
prostory pro pořádání akcí pro cílové skupiny dětí a mládeže.
V letech 2012 – 2014 rekonstrukce prostor v objemu více jak 4
miliony Kč.
Popis plnění:
Plněno:
Ve sledovaném je období aktivita plněna.
ANO
3.5.2 AKTIVITA: Udržení rodinného poradenství
Impakt Společnost pro aktivizaci periferií realizuje specifickou
podporu rodičů dětí. KreBul, o.p.s. nabízí poradenství a
Charakteristika aktivity
pravetivní aktivity pro rodiny s dětmi v rámci občanské poradny
a projektových aktivit POZORNOST rodinám.
Popis plnění:
Plněno:
Ve sledovaném je období aktivita plněna.
ANO
3.5.3 AKTIVITA: Udržení poradenství v oblasti kriminality a závislostí
Dětem a rodičům (biologickým i pěstounům) je nabízena
poradenská činnost v oblastech prevence kriminality, zajišťuje
Portus Prachatice o.p.s. jako vzdělávací instituce. Zvláštní
Charakteristika aktivity
pozornost je věnována oblasti kyberkriminality. Poradna pro
nelátkové závislosti PREVENT nabízí služby lidem, kteří se na své
životní cestě dostali do obtíží spojených s hazardním hraním
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Plněno:
ANO

(sázením, hraním PC her atd.) nebo jejich blízkým.
Popis plnění:
Aktivita plněna. Krizové centrum v roce 2017 nabízelo aktivně
své služby v oblasti kyberkriminality. Kromě nabídky pro děti a
rodiče, se jednalo i o nabídku pro širokou veřejnost, ale i školy,
které tuto formu pomoci využívali s velkou oblibou. Jednalo se
především o technickou podporu. Cílem Krizového centra pro
rok 2018 je tuto formu pomoci rozšířit i o návaznost na Krizové
centrum, aby byla situace ošetřena kontinuálně.

3.6 OPATŘENÍ: UDRŽENÍ NABÍDKY SPECIÁLNÍCH SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Níže uvedené aktivity vychází z dobré praxe předchozích let. Navazují a prolínají se s aktivitami uvedenými
u pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením.
AKTIVITY:
3.6.1 Udržení sociálně-aktivizačních služeb pro děti se zdravotním postižením
3.6.2 Udržení dobré spolupráce škol a obcí

3.6.1 AKTIVITA: Udržení sociálně-aktivizačních služeb pro děti se zdravotním postižením
Dostupnost sociálně aktivizačních služeb pro děti a mládež se
zdravotním postižením. Nejedná se o sociálně aktivizační služby
Charakteristika aktivity
dle zákona o sociálních službách, ale o doprovodnou službu,
která je spojena s rodinným poradenstvím a předáváním
příkladů z praxe.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita plněna Oblastní charitou Vimperk. Portus Prachatice
ANO
o.p.s. aktivitu nerealizuje.
3.6.2 AKTIVITA: Udržení dobré spolupráce škol a obcí
Udržení a rozvoj spolupráce mezi školami, obcemi,
organizacemi a dalšími subjekty v ORP Prachatice. Příprava
Charakteristika aktivity
záměrů spolupráce v rámci MAP ORP Prachatice. Příkladem je
dobrá spolupráce Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387
(dříve Zvláštní speciální v Prachaticích) s Městem Prachatice.
Popis plnění:
Aktivita plněna. Školy, zřizovatelé a další organizace ve
Plněno:
sledovaném období spolupracovali v rámci projektu MAP ORP
Prachatice (tvorba dokumentu MAP – záměry škol, záměry
ANO
spolupráce, činnost řídícího výboru, plánování a realizace
společných vzdělávacích akcí).
3.7 OPATŘENÍ: ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice jsou genderové otázky řešeny jen velmi okrajově. Nejsou informace o žádné obci
ani firmě, která by prošla genderovým auditem a systémově a příkladně řešila otázky rovných příležitostí na
venkově, se všemi specifiky těchto oblastí a lokálních politik.
AKTIVITY:
3.7.1 Realizace projektů podporujících rovné příležitosti mužů a žen
3.7.2 Udržení coworkingového centra
3.7.3 Udržení rodinného poradenství
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3.7.1 AKTIVITA: Realizace projektů podporujících rovné příležitosti mužů a žen
Osvětová činnost v oblasti rovných příležitostí mužů a žen,
Charakteristika aktivity
příklady dobré praxe ze zahraničí, genderové audity.
V současnosti realizace projektu "Podpora rodin na venkově".
Popis plnění:
Plněno:
Město Prachatice se každoročně zapojuje do projektu
ANO
Ministerstva vnitra „Rovné příležitosti“.
3.7.2 AKTIVITA: Udržení coworkingového centra
Rodinné centrum Sluníčko obecně prospěšné organizace Portus
Charakteristika aktivity
Prachatice nabízí ženám coworkingové místo pro podporu
rovných příležitostí.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita plněna, probíhá na adrese Starokasárenská 192 v
Prachaticích jako součást komplexu služeb pro rodiny s dětmi v
ANO
rámci Rodinného centra Sluníčko.
3.7.3 AKTIVITA: Udržení rodinného poradenství
Poradenství určené jednotlivcům, párům a rodinám v závažných
životních situacích, do nichž se může dostat každý v důsledku
nečekaných změn a zvýšených životních nároků. Pomoc s
řešením partnerské, manželské či rodinné problematiky Jde
Charakteristika aktivity
především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i
vztahů se sociálním okolím. Pomoc rodině a dětem
prostřednictvím včasné odborné psychosociální pomoci,
zejména pak rodinám a dětem v krizové životní situaci, kterou
vnímají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující
Popis plnění:
Aktivita plněna. Krizové centrum při Portus Prachatice, o.p.s.
Plněno:
nabízí klientům své služby zdarma. Jde především o
ANO
poradenství, krizovou intervenci, sociální terapii, terapeutické
služby aj.
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VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1.1 OPATŘENÍ: DOBROVOLNICTVÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Dobrovolnictví lze definovat jako svobodně zvolenou činnost, která se koná ve prospěch druhých bez nároku
na odměnu. Dobrovolnictví je možné vykonávat v oblasti sociálních služeb, volnočasových, sportovních či
kulturních aktivit, v péči o životní prostředí a v mnoha dalších oblastech. Dobrovolnická činnost je na území
ORP Prachatice realizována již mnoho let více či méně organizovanou formou několika organizacemi a v roce
2011 bylo akreditováno KreBul o.p.s. Dobrovolnické centrum Prachatice.
AKTIVITY:
1.1.1 Rozvoj Dobrovolnického centra Prachatice
1.1.2 Cílená práce s dobrovolníky a jejich aktivní využití v organizacích
1.1.3 Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému
1.1.1 AKTIVITA: Rozvoj Dobrovolnického centra Prachatice
V závěru roku 2011 bylo akreditováno Dobrovolnické centrum
Prachatice, v roce 2015 byla získána akreditace na vysílání
dobrovolníků do zahraničí. Dobrovolnické centrum hradí za své
dobrovolníky pojištění, supervize, připravuje pro ně vzdělávání
Charakteristika aktivity
a upravuje smluvní vztahy mezi dobrovolníkem a centrem i
mezi organizací a centrem. V rámci své působnosti mapuje
nabídky dobrovolnických míst a vede databázi dobrovolníků, či
zájemců o dobrovolnictví.
Popis plnění:
Plněno:
Aktivita byla ve sledovaném období plněna. KreBul o.p.s. získal
ANO
v roce 2017 reakreditaci na další 4 roky.
1.1.2 AKTIVITA: Cílená práce s dobrovolníky a jejich aktivní využití v organizacích
Realizace projektů, směřujících k cílené práci s dobrovolníky,
rozšiřování firemního dobrovolnictví. V rámci této aktivity
budou pokračovat činnosti, které budou studenty, zaměstnance
a ostatní motivovat k zapojení do vykonávání dobrovolnické
Charakteristika aktivity
činnosti. Budou se realizovat informační kampaně, konference,
semináře, vzdělávací a motivační aktivity, které budou
směřovat k informování veřejnosti o dobrovolnictví,
k aktivnímu vykonávání dobrovolnické činnosti a koordinaci
dobrovolnických aktivit.
Aktivita plněna. Dobrovolnictví realizováno na různých úrovních
Plněno:
v uvedených institucích a organizacích. V roce 2017 získal
ANO
KreBul o.p.s. ocenění Dobrovolník s kytičkou.
1.1.3 AKTIVITA: Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému
Zajištění lepší připravenosti na poskytování dobrovolných
aktivit v organizacích. KreBul o.p.s. Dobrovolnické centrum
Prachatice realizuje vzdělávací aktivity s již ověřeným
třístupňovým vzdělávacím systémem, který je koncipován tak,
Charakteristika aktivity
že dobrovolník se sám profiluje v jednotlivých oblastech
případného dobrovolnického působení. Město Prachatice
realizuje projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě, jehož hlavní
náplní je také vzdělávání dobrovolníků (především ve firmách a
v organizacích).
Aktivita plněna. V rámci aktivity proběhlo několik vzdělávacích
Plněno:
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ANO

akcí a aktivit pro dobrovolníky. Projekt Dobrovolnictví ve
veřejné správě byl spuštěn.

2.1 OPATŘENÍ: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Odborné sociální poradenství je sociální službou poskytovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. §37. Poradenství
lze poskytovat ambulantní i terénní formou. Odborné sociální poradenství je na základě zákona o sociálních
službách poskytováno bez úhrady.
Odborné sociální poradenství zahrnuje tyto úkony:
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při prosazování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Na území ORP Prachatice poskytují tuto službu 3 registrovaní poskytovatelé.
AKTIVITY:
2.1.1 Podpora Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Prachatice
2.1.2 Podpora KreBul o.p.s, Občanská poradna Prachatice
2.1.3 Podpora Hospice sv. Jana N. Neumanna o.p.s., Poradna
2.1.4 Podpora Společnosti sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s.
2.1.1 AKTIVITA: Podpora Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště
Prachatice
Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního
poradenství, které je poskytováno ambulantní a terénní formou
v 15 oblastech. Služby poskytovatele jsou zaměřeny na tři cílové
Charakteristika aktivity
skupiny: osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich
rodinné příslušníky. Poradenské služby jsou na základě zákona o
sociálních službách poskytovány bezplatně na celém území ORP
Prachatice.
Aktivita plněna. Poradna pro zdravotně postižené, seniory a
jejich rodinné příslušníky JCZPS o. p. s. funguje pět dnů v týdnu
Plněno:
dle hodin pro veřejnost. V roce 2016 byla zrušena terénní
forma, protože ji krajský úřad přestal finančně podporovat a
ANO
náhradní zdroj financování nemáme. Poradenství je
poskytováno v 15 oblastech.
2.1.2 AKTIVITA: Podpora KreBul o.p.s, Občanská poradna Prachatice
Občanská poradna Prachatice poskytuje služby odborného
sociálního poradenství dle §37 zákona 108/2006 Sb. Služby
poskytuje primárně na území města Prachatice, ale i na celém
území ORP Prachatice. Služby jsou prioritně poskytovány
Charakteristika aktivity
v oblasti finanční a dluhové problematiky, bytové problematiky
a drobných právních úkonů. V současné době dochází
k enormnímu nárůstu klientů z celého ORP Prachatice a
vytíženost služby se rok od roku zvyšuje. Kapacita služby se
pohybuje okolo 800 osob/rok a více jak 3000 kontaktů/rok.
Aktivita plněna. Poradna funguje po celý rok, zajištěna dvěma
Plněno:
zaměstnanci s úvazky 2,0.
ANO
2.1.3 AKTIVITA: Podpora Hospice sv. Jana N. Neumanna o.p.s., Poradna
Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s., Poradna poskytuje základní
Charakteristika aktivity
a odborné sociální poradenství osobám v nepříznivé životní
situaci, zejména osobám se sníženou soběstačností, osobám s

47

Plněno:
ANO

vážným onemocněním a jejich blízkým/ pozůstalým. Poradna
slouží také osobám, které jsou v krizi v důsledku úmrtí jejich
blízké osoby.
Poradna poskytuje také konzultantskou činnost pro odbornou
veřejnost (zdravotníky, osoby pracující v sociálních službách a
studenty zdravotně – sociálních oborů).
Aktivita plněna.

2.1.4 AKTIVITA: Podpora Společnosti sv. Zdislavy z Lemberka o.p.s.
Aktivita je zaměřena zavedení odborného sociálního
poradenství, které je poskytováno terénní formou. Služby
poskytovatele jsou zaměřeny na tři cílové skupiny: osoby se
Charakteristika aktivity
zdravotním postižením, seniory a jejich rodinné příslušníky.
Poradenské služby jsou na základě zákona o sociálních službách
poskytovány bezplatně zejména na území Vlachova Březí a
přilehlých osad.
Aktivita plněna. Navázána spolupráce s Jihočeským centrem pro
Plněno:
zdravotně postižené a seniory a příprava otevření
ANO
detašovaného pracoviště ve Vlachově Březí.

3.1 OPATŘENÍ: VZDĚLÁVÁNÍ ZADAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje kvalifikovanou přípravu, osobní zralost a zkušenosti. Formy
a metody sociální práce se neustále vyvíjejí tak, jak to vyžadují potřeby jednotlivců, skupin i společnosti, a
které. Zároveň vycházejí z nových teoretických poznatků. Toto opatření má za cíl zaměřit se na rozšíření
teoretických znalostí a rozvoj praktických dovedností pracovníků zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů
sociálních služeb ve správním obvodu ORP Prachatice.
AKTIVITY:
3.1.1 Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb
3.1.2 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb
3.1.3 Vzdělávání uživatelů sociálních služeb
3.1.1 AKTIVITA: Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb
Pracovníci obecních úřadů by kromě odborné způsobilosti měli
uplatňovat ve své profesi při práci s cílovými skupinami mnoho
znalostí, kompetencí, schopností a dovedností. Patří mezi ně
například ochota k týmové práci, schopnost efektivní
komunikace, dovednost analyzovat a objasňovat podstatu
problémů, hledat optimální cesty k řešení problémů občanů,
Charakteristika aktivity:
schopnost zvládat krizové situace, reagovat na aktuální sociální
témata. apod. Tato aktivita si bere za cíl vzdělávání zadavatelů
ve správním obvodu ORP Prachatice. Část této aktivity bude
zaměřena i na zvyšování povědomí zastupitelů o komunitním
plánování sociálních a doprovodných služeb a síti jejich
poskytovatelů.
Aktivita plněna. Např. v srpnu 2017 proběhlo na Měú
Plněno:
Prachatice setkání starostů s odborným programem.
ANO
3.1.2 AKTIVITA: Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb
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Charakteristika aktivity:

Plněno:
ANO

Nepovinné vzdělávání pracovníků v sociálních službách
a sociálních pracovníků, které povede k dalšímu zvyšování
odbornosti, schopností a dovedností. Cílem aktivity je
podporovat nejen samotné vzdělávání pracovníků, ale
především jejich vzájemnou spolupráci při realizaci a finančním
zajištění vzdělávání .
Aktivita plněna.

3.1.3 AKTIVITA: Vzdělávání uživatelů sociálních služeb
Vzdělávání současných i potenciálních uživatelů sociálních a
doprovodných služeb – seniorů, osob se zdravotním postižením,
Charakteristika aktivity:
dětí, mládeže, rodin atd. Budou předávány informace, které
zabrání sociálnímu vyloučení jednotlivců nebo skupin a zároveň
podpoří jejich nezávislost na sociální službě.
Aktivita plněna.
Plněno:

ANO
4.1 OPATŘENÍ: INFORMOVANOST
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Dostupnost informací o sociálních a doprovodných službách je základním předpokladem k tomu, aby lidé
mohli tyto služby využívat. Část občanů správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice nemá o
sociálních a doprovodných službách stále dostatek informací a část z nich ani neví, kde je možné tyto
informace získat. Proto budou informace dál pravidelně šířeny. Zdrojem informací jsou městské a obecní
úřady, organizace, místní tisk, internet, katalog, letáky. Všechny tyto zdroje budou nadále využívány a budou
hledány i další zdroje informování, vhodné pro různé cílové skupiny (sociální sítě, tištěné pexeso atd.). Dle
možností bude aktualizován katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, který bude k dispozici
v tištěné i elektronické podobě.
AKTIVITY:
4.1.1 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb a doprovodných organizací
4.1.2 Osvěta místních samospráv
4.1.3 Informování široké veřejnosti
4.1.1 AKTIVITA: Aktualizace katalogu poskytovatelů
Cílem aktivity je pravidelná aktualizace katalogu poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb. Katalog bude nadále
distribuován k poskytovatelům a na všechny obecní úřady, bude
Charakteristika aktivity:
také k dispozici na veřejných místech (např. knihovny,
informační centra, obecní úřady, poskytovatelé sociálních
služeb, apod.). V elektronické podobě bude nadále zveřejněn na
webových stránkách.
V prosinci 2017 aktualizován adresář poskytovatelů sociálních
Plněno:
služeb na Prachaticku (vyšlo jako příloha Radničního listu města
ANO
Prachatice).
4.1.2 AKTIVITA : Osvěta místních samospráv
Cílem aktivity je zajistit osvětové akce a programy pro místní
samosprávy a předávat tak informace o sociálních službách,
možnostech jejich využívání, možnostech získání financí na
Charakteristika aktivity:
zaplacení nákupu služeb (příspěvek na péči) atd. Občané v
nepříznivé sociální situaci často hledají první podporu na
obecních úřadech, proto je potřeba, aby získali relevantní
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Plněno:
ANO

informace a pomoc při zprostředkování služby. Pro udržení a
rozvoj systému sociálních služeb je důležitá spolupráce obcí
(v rámci dobrovolných svazků, místních akčních skupin a pod.).
Aktivita plněna průběžně v rámci setkávání starostů, kulatých
stolů a aktivit v rámci komunitního plánování.

4.1.3 AKTIVITA : Informování široké veřejnosti
Informování o sociálních a doprovodných službách, rovných
příležitostech, sociálně zdravotních službách a péči nejen na
území ORP Prachatice. Informace jsou předávány
prostřednictvím města Prachatice, Radničního listu, studia JVP –
Charakteristika aktivity:
Jan Voldřich, dále prostřednictvím Fóra Zdravého města
Prachatice, přednášek, kurzů, workshopů atd. Informování
zaměřené na různé cílové skupiny i širokou veřejnost, využívání
nových metod informování (vydání PEXESA).
Aktivita plněna průběžně.
Plněno:

ANO
5.1 OPATŘENÍ: UDRŽITELNOST PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Město Prachatice a obce ORP Prachatice se dlouhodobě zapojují do procesu komunitního plánování, který
vede k lepší informovanosti občanů, ke koordinaci služeb, reagování na změny v sociálním systému,
vyhledávání dalších finančních zdrojů. Spolupracují v rámci pracovních skupin a řídícího týmu, které jsou
doplňovány a vzdělávány. To přináší hladký průběh celého procesu. Udržení procesu se daří i z důvodů stále
většího zapojování veřejnosti a informování samospráv jednotlivých 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).
AKTIVITY:
5.1.1 Udržení procesu komunitního plánování
5.1.2 Aktualizace komunitního plánu
5.1.1 AKTIVITA: Udržení procesu komunitního plánování
Aktivita je zaměřena zejména na monitoring plnění aktivit
komunitního plánu, spolupráci při implementaci, informační a
vzdělávací aktivity a přípravu aktualizovaných plánů a katalogů.
Základem je činnost organizační struktury - pokračování práce
řídící skupiny a pracovních skupin v rámci procesu komunitního
plánování ORP Prachatice. Řídící skupina, popř. pracovní
Charakteristika aktivity
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
aktualizace strategické části plánu. Minimálně 1x za tři roky je
potřeba vypracovat a schválit kompletní komunitní plán na
základě aktuálních analýz. Součástí aktivity je také vzdělávání
účastníků procesu plánování.
Aktivita plněna. Ve spolupráci SOS Šumavsko, z.ú. a Města
Plněno:
Prachatice v rámci krajské zakázky svolána řídící skupina a
pracovní skupiny, sebrány podněty pro akční plán 2018 a
ANO
monitoring plnění akčního plánu KPSS za rok 2017.
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5.1.2 AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu
Město Prachatice, obce a organizace zabývající se rozvojem
sociálních služeb budou nadále hledat zdroje udržení procesu
komunitního plánování a další aktualizace komunitního plánu
sociálních služeb.
Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace
umožní přizpůsobení plánu novým podmínkám, trendům a
Charakteristika aktivity
potřebám uživatelů služeb. Kompletní aktualizace bude
probíhat pravidelně (minimálně 1x za 3 roky) v těchto krocích:
- aktualizace analýz,
- stanovení priorit pro nové období,
- návrh opatření a aktivit.
průběžná aktualizace dle potřeby, v roce 2016 je zpracován
akční plán na rok 2017, dále hledání možností zpracování
Časový harmonogram:
akčního plánu na rok 2018 a zpracování nového kompletního
střednědobého plánu
Předpokládaný realizátor
Město Prachatice
obce, poskytovatelé sociálních služeb, Jihočeský kraj, MPSV,
Předpokládané spolupracující subjekty
organizace pracující v oblasti plánování sociálních služeb
Aktivita plněna. V prosinci 2017 zahájen projekt Komunitní
plánování sociálních služeb ORP Prachatice ve spolupráci SOS
Plněno:
Šumavsko, z.ú. a Města Prachatice, cílem projektu je vytvořit
ANO
nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP
Prachatice na roky 2020 – 2022.
6.1 OPATŘENÍ: PODPORA NNO A ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU INTEGROVANÝCH PODPŮRNÝCH SLUŽEB
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území ORP Prachatice je řada subjektů neziskového sektoru, které významně působí v oblasti sociálních
služeb a zdravotní péče. Cílem opatření je podpora jejich činnosti a konkrétní podpora jejich akcí městem
Prachatice a dalšími obcemi v ORP, síťování služeb. Opatření je dále zaměřeno na zajištění dostupnosti
komunitních sociálních pracovníků na území ORP Prachatice. Posláním komunitního pracovníka je odhalení
sociálních priorit a potřeb obyvatel a povzbuzování k tomu, aby poznali své problémy a pokusili se je
zvládnout s pomocí dostupných prostředků.
AKTIVITY:
6.1.1 Podpora subjektů neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče
6.1.2 Činnost komunitních pracovníků
6.1.1 AKTIVITA: Podpora subjektů neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče
Podpora subjektů neziskového sektoru v oblasti sociálních
služeb a zdravotní péče např. podporou společných kampaní
Den zdravotně postižených, Den Romů, Den seniorů, Prachatice
Charakteristika aktivity
– město přátelské rodinám, Týden pro neziskový sektor – Týden
sociálních služeb, Dobrovolník s kytičkou).
Aktivita plněna. Zajišťuje Město Prachatice ve spolupráci s NNO.
Plněno:

ANO
6.1.2 AKTIVITA: Činnost komunitních pracovníků
Komunitní sociální pracovník je nápomocný klientům v době,
kdy sami nezvládnou vykonávat důležité činnosti. Pracuje jako
Charakteristika aktivity
zprostředkovatel mezi klientem a sociálními (případně
zdravotními) zařízeními. Pomáhá klientům při získávání
sociálních dovedností, předává jim potřebné informace,
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Plněno:
ANO

pracuje jako poradce.
Činnost komunitního pracovníka může být zaměřena na
síťování sociálních služeb v ORP.
Aktivita plněna.
Ve Městě Prachatice zavedeny 2 pozice pod kanceláří starosty a
odborem sociálních věcí. Obce II. stupně vyhledávají finanční
zdroje.
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