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ÚVOD 

Rozvoj sociálních služeb pro území ORP Strakonice je formou komunitního plánování řešen již od roku 
2011, kdy byl místní akční skupinou MAS Šumavsko (dříve CHANCE IN NATURE – LAG) zpracován 
historicky první strategický dokument pro tuto oblast, a to na roky 2012 – 2014. 

Proces komunitního plánování byl průběžně monitorován a aktualizován do dílčích akčních plánů na 
jednotlivé roky. Řídící tým a pracovní skupiny, tak zpracovaly každoročně obsah jednotlivých priorit dle 
aktuálního vývoje a potřeb pro roky 2015, 2016 a 2017 za podpory Grantového programu Plánování 
sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Jejich 
prostřednictvím tak docházelo k udržení procesu komunitního plánování, udržení řídící struktury a 
spolupráce. 

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na rok 2018 je předmětem realizace veřejné 
zakázky Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci projektu „Plánování 
sociálních služeb v Jihočeském kraji II – 11. část: obec s rozšířenou působností Strakonice“ a 
představuje jednoletý prováděcí dokument, ve kterém jsou stanoveny konkrétní priority, následně pak 
dílčí opatření pro realizaci jednotlivých strategických záměrů poskytovatelů sociálních i doprovodných 
služeb na Strakonicku. V rámci tvorby akčního plánu byly znovu svolány struktury komunitního 
plánování – řídící tým, pracovní skupiny, dále byli kontaktováni poskytovatelé sociálních a 
doprovodných služeb a jednotlivé obecní či městské úřady, kterých se jednotlivé aktivity týkaly, aby 
měli možnost se k udržení jednotlivých aktivit vyjádřit. 

Vzniku tohoto dokumentu předcházelo monitorování aktuálně platného akčního plánu, ze kterého 
pracovní skupiny ve své činnosti vycházeli. Sledováno bylo plnění či neplnění dílčích aktivit. 

Nyní bude následovat tvorba střednědobého Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice, 
jehož součástí bude i důkladná analýza sociální oblasti. Navazovat budou i další aktivity,  které podpoří 
proces spolupráce a navazování partnerství v sociální oblasti nejen na místní úrovni, ale i na úrovni 
krajské. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Složení řídícího týmu: 
 

Jméno Organizace 

Ing. Bohumil Petrášek SOS Šumavsko, z. ú.  

Josef Štrébl Město Strakonice 

Mgr. Michal Novotný  Město Strakonice 

Mgr. Lenka Vysoká  Město Strakonice 

Mgr. Dagmar Prokopiusová Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Fornbaumová Jaroslava Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Mgr. Martin Karas  Dětské centrum Jihočeského kraje 

Bc. Romana Stříbrná  
„PS Podpora osob v krizi“ 

FOKUS Písek, z.ú. 

Bc. Helena Turková  
„PS Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“ 

Oblastní charita Strakonice 

Bc. Zuzana Rysová 
„PS Podpora rodiny, mládeže a dětí“ 

PREVENT99, z.ú. 

Michal Němec  
„PS Podpora osob ohrožených závislostmi“ 

PREVENT99, z.ú. 

 
 
 

Pracovní skupiny: 
 

• Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením  

• Podpora rodin, dětí a mládeže  

• Podpora osob v krizi  

• Podpora osob ohrožených závislostmi 
 
 

Vymezení cílových skupin: 
 
Senioři a osoby se zdravotním postižením 
Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového věku). 
Osobami se zdravotním postižením se rozumí osoby s tělesným postižením (pohybové problémy), 
osoby postižené civilizačními chorobami, osoby s duševním dlouhodobým onemocněním, osoby s 
kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením a osoby 
sluchově postižené (neslyšící a nedoslýchaví). 
 
Rodiny, mládež a děti 
 
Dělení dle věku 
Děti: dělení – děti ve věku 0-3, děti v MŠ, děti prvního stupně ZŠ, děti druhého stupně ZŠ 
Mládež: dělení – věk 15 – 18, věk 19 – 26 
Rodiny: nedospělí rodiče 
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Dělení dle problémů 
Děti: Děti bez rodiny, děti se zdravotním postižením, děti s poruchami učení, děti na ulici, děti s 
výchovnými problémy, děti sexuálně zneužívané, děti týrané, děti částečně nesvéprávných rodičů, děti 
národnostních menšin a cizinců 
Mládež: Mládež ohrožená závislostmi, promiskuitní mládež, mládež páchající trestnou činnost, 
delikventní mládež (šikana, přestupky), mládež v akutní krizi, riskující mládež (adrenalinové sporty,…), 
nezaměstnaná a nestudující mládež, mládež na útěku, mládež na ulici, mládež národnostních menšin 
a cizinců, mládež se zdravotním postižením 
Rodiny: Chudé rodiny, rodiny, které neumí vychovávat děti, rodiny se sociálně patologickými jevy, 
rodiny v akutní krizi, pěstounské rodiny, rodič ve výkonu trestu, rodiny s nedostatkem času na výchovu, 
sociálně izolované rodiny, rodiny se zdravotním postižením dítěte nebo rodiče, rodiče s nižšími 
rozumovými schopnostmi, rodiče dlouhodobě nezaměstnaní, rodiny národnostních menšin, rodiny 
ohrožené zadlužením, rodiny s nízkou finanční gramotností, neúplná rodina 
 
Osoby v krizi 
Lidé s duševním onemocněním, lidé bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, oběti domácího násilí, 
oběti trestné činnosti proti životu a zdraví (znásilnění, loupeže, týrání), lidé v dluhové pasti, lidé 
navracející se z výkonu trestu, lidé v akutní krizi 
 
 
Osoby ohrožené závislostmi 
Cílovou skupinu sítě služeb tvoří osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn. užívání 

nelegálních i legálních návykových látek, rizikové užívání virtuálního prostředí, hazard) a jejich 

sociální okolí (převážně rodina a blízcí). 
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PRIORITA 1 - UDRŽENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
1.1. OPATŘENÍ - Udržení odborného sociálního poradenství 

POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku je dostatečně zajištěno základní sociální poradenství. Zajišťuje ho Sociální odbor MěÚ 
Strakonice, pobočky Úřadu práce, a všichni poskytovatelé sociálních služeb. Vedle základního sociálního 
poradenství je na Strakonicku dostupné i odborné sociální poradenství zaměřené na podporu některých 
skupin osob. Nabízí ho více organizací. Sociální poradenství je žádanou službou, vzhledem k tomu je potřeba 
stávající nabídku zachovat.      

AKTIVITY  
1.1.1. Odborné sociální poradenství - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
1.1.2. Odborné sociální poradenství - Oblastní charita Strakonice 
1.1.3. Odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
1.1.4. Odborné sociální poradenství – Spolek LABYRINTH Strakonice  
1.1.5. Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA 
1.1.6. Odborné sociální poradenství – Domácí hospic Athelas 

 

AKTIVITA:  
1.1.1. Odborné sociální poradenství  - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního poradenství. 
Základem je snaha pomoci uživateli zorientovat se v problému a ve 
spolupráci s uživatelem najít varianty řešení jeho problematické životní 
situace. Poskytnout mu radu, informaci, pomoc a podporu. Nezbytnou 
součástí poradenského procesu je i pomoc při vyřizování záležitostí uživatele 
a zprostředkování dalších navazujících služeb u jiných organizací a institucí. 
Kromě jiného se věnujeme problematice pomůcek, jejich získání, výběru 
vhodné pomůcky a zprostředkování půjčení, či získání přes poukaz. Navázali 
jsme spolupráci s dodavateli kompenzačních, rehabilitačních I hygienických 
pomůcek. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště 
Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, lékaři, obce strakonického regionu  

Cílová skupina uživatelů  Osoby se zdravotním postižením, senioři a jejich rodiny a blízcí 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

450 

Roční provozní náklady Kč 2018 

 851 920,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  754 103,00 

ostatní zdroje 97 817,00 (vlastní zdroje, sponzoři, obce) 

Investice celkem Kč Ne 

Zdůvodnění investic -- 
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AKTIVITA: 
1.1.2. Odborné sociální poradenství - Oblastní charita Strakonice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Oblastní charita Strakonice poskytuje více druhů sociálních služeb a jejich 
prostřednictvím je se seniory a osobami se zdravotním postižením 
v pravidelném kontaktu. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství 
nabízí potřebné informace a podporu přispívající k řešení nepříznivé životní 
situace (např. pomoc při podávání žádostí o sociální dávky nebo získání 
kompenzační pomůcky).  
Je nutné udržet službu v dosavadním rozsahu a získat od kraje podporu i pro 
terénní formu této služby. Ta je nezbytná vzhledem k cílové skupině 
a k provázanosti služeb Oblastní charity Strakonice.  
Došlo k oddělení půjčovny kompenzačních pomůcek, která byla hrazenou 
fakultativní formou služby, od poradny. Takže poradna je, jako služba dle zák. 
č. 108/2006 Sb., poskytována zdarma. Musí být financována plně krajem 
a obcemi. V tomto období je velmi podstatná podpora města Strakonice a 
obcí v tom směru, aby byl vyvinut tlak na JčKÚ k podpoře terénní formy 
služby.  
V roce 2018 bude díky vyškolení specializovaného konzultanta poradenství 
rozšířeno o specializaci pro osoby postižené demencí a jejich rodiny.  

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, 
lékaři, úřady práce 

Cílová skupina uživatelů  Senioři, lidé se zdravotním omezením, poradenství je určeno také rodině 
a okruhu blízkých těchto osob 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

Počet intervencí (intervence – 30 minut jednání):   
288 ambulantních a 140 terénních  

Roční provozní náklady Kč 2018 

572 100,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  541 400,00 

Města, obce 30 700,00 

Investice celkem Kč -- 

Zdůvodnění investic -- 
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AKTIVITA:  
1.1.3. Odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s  
 

Charakteristika aktivity  
 

Posláním poradny je poskytovat manželům, snoubencům, rodinám i 
jednotlivcům odborné sociálně právní, psychologické a psycho-sexuologické 
poradenské služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných, 
mezilidských vztahů. Služba bude nadále zaměřena zejména na pomoc při 
utváření příznivého rodinného, manželského a partnerského života, pomoc 
při utváření uspokojivých mezilidských vztahů, pomoc při utváření vlastních 
pohledů a postojů k vnější realitě i sám k sobě, poradenskou péči 
v rodinných manželských a jiných mezilidských vztazích, pomoc při úpravě 
vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, hledání vlastních 
zdrojů a možných změn jako východiska z krize.   

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Organizace, instituce, obce 

Cílová skupina uživatelů  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími 
jevy, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby 
v krizi, rodiny s dítětem/dětmi 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

806 

Roční provozní náklady 2018 

1 527 000,00 

Předpokládané fin. zdroje 2018 

MPSV  1 374 300,00 

ostatní zdroje 152 700,00 

Investice celkem 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

 

AKTIVITA:  
1.1.4. OBČANSKÁ PORADNA - Spolek Labyrinth Strakonice – odborné sociální poradenství  

Charakteristika aktivity  
 

Spolek Labyrinth je nový poskytovatel v oblasti odborného sociálního 
poradenství ve Strakonicích. Poskytování sociální služby – podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, konkrétně odborné sociální 
poradenství – registrace a poskytování služby od prosince 2016. 
Služba je poskytována ve ČT 15:00 – 18:00 (ambulantní forma) ČT 18:00 – 
20:00 (terénní forma).  

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Spolek Labyrinth Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, Prevet 99, z.ú., JUDr. Karel Hůzl, Úřad práce, BKB České 
Budějovice 

http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_02.htm
http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_02.htm
http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_03.htm
http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_03.htm
http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_04.htm
http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_04.htm
http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_05.htm
http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_05.htm
http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_07.htm
http://www.manzelskaporadna-strakonice.cz/sluzby/nab_07.htm
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Cílová skupina uživatelů  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, 
etnické menšiny, osoby s mentálním postižením, imigranti a azylanti, oběti 
domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby se zdravotním postižením, 
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby do 26 let 
věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby žijící v 
sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné 
činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři. 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

500 

Roční provozní náklady Kč 2018 

60 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  0 

ostatní zdroje Sponzoři 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

AKTIVITA:  
1.1.5.        Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA 
 

Charakteristika aktivity  

 

Terénní program R-R funguje na území Strakonic od roku 2005, pravidelně 

kontaktuje sexuální pracovnice náš tým (sociální pracovnice a zdravotní 

sestra). Cílem terénního programu je tyto ženy aktivně vyhledávat 

s nabídkou našich služeb –  základní a odborné sociální poradenství, 

zdravotní služby, distribuce preventivních materiálů a ochranných 

prostředků.  Monitorujeme prostituční scénu (klubovou, pouliční, 

internetovou), poskytujeme online a offline poradenství v rámci 

internetové poradny.   

V roce 2017 došlo k zavření nočního klubu ve Strakonicích.  Situaci 

monitorujeme.  Sexuální pracovnice nabízí placené sexuální služby na 

internetu.  V databázi evidujeme 8 privátů/soukromých bytů. Ženy 

pravidelně kontaktujeme s nabídkou našich služeb.  

R-R je rovněž nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologie.  V rámci 

terénního programu odkazujeme na Poradenské centrumR-R České 

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

sociální poradenství, bezplatnou terapii a kompletní vyšetření na pohlavně 

přenosné infekce naším lékařem/lékařkou. 

Pořádáme akce pro veřejnost, např. testování na HIV zdarma, připravujeme 

besedy a přednášky. Věnujeme se výzkumné činnosti a připomínkování 

legislativy v oblasti prostituce. R-R je organizace s celostátní působností. 

Pověření k poskytování sociálních služeb vydalo MPSV. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická zařízení, KHS 

Cílová skupina uživatelů  Osoby sexuálně komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi, osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

2018 
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Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

8 

Roční provozní náklady Kč 2018 

-- 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  10 000,00 

ostatní zdroje 0 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

AKTIVITA: 
1.1.6. Odborné sociální poradenství – Domácí hospic Athelas 
 

Charakteristika aktivity  
 

Poskytujeme odborné informace, podporu a doprovázení v době vážného, 
dlouhodobého, onkologického onemocnění, pomáháme vyrovnat se se 
ztrátou a v nelehké době po úmrtí blízkého člověka.  

Časový harmonogram  Od roku 2015 dosud 

Předpokládaný realizátor Domácí hospic Athelas – středisko Diakonie a misie Církve československé 
husitské 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Nemocnice, Úřad práce 

Cílová skupina uživatelů  Osoby v krizi 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

400 

Jihočeský kraj 
ne 

-- 

Obec/obce Písek 54 000,00 

Příjmy od klientů -- 

ostatní Dárci 66 000,00 

Celkem Kč 120 000,00 

Výstupy -- 

 

1.2. OPATŘENÍ - Udržení osobní asistence 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku zajišťují osobní asistenci dva poskytovatelé. Cílem je, aby služba byla udržena i 
v následujících letech a lidé mohli žít co nejdéle v přirozeném prostředí za pomoci terénních služeb. Osobní 
asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí (např. doma) osobám se zdravotním postižením a 
seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Cílem poskytování služby osobní asistence je, aby lidé 
s postižením nebyli závislí na institucionálních formách sociální péče a mohli v rámci svých individuálních 
možností využívat dostupné formy nezávislého způsobu života. Služba osobní asistence umožňuje žít lidem 
s těžkým zdravotním postižením v jejich vlastním prostředí, kde jim osobní asistent pomáhá se zvládáním 
každodenních situací.    
 AKTIVITY  
1.2.1. Osobní asistence - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
1.2.2. Osobní asistence  Oblastní charity Strakonice 
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AKTIVITA:  
1.2.1 Osobní asistence - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s  
 

Charakteristika aktivity  
 

Posláním služby osobní asistence je pomáhat dospělým osobám se 
zdravotním postižením a seniorům ze Strakonic zvládnout s pomocí 
osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně. 
Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů 
(umožnit zůstat doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a 
samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, aby mohli žít životem, 
který se blíží běžné úrovni a napomáhá k jejich integraci do společnosti. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště 
Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, lékaři , LDN, rehabilitační centra, ostatní poskytovatelé 
 

Cílová skupina uživatelů  zdravotně postižení  a senioři  

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

25 

Roční provozní náklady Kč 2018 

1 038 384,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  778 500,00 

ostatní zdroje 
259 884,00 

 (uživatelé, město, sponzoři) 

Investice celkem Kč -- 

Zdůvodnění investic -- 
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AKTIVITA: 
1.2.2.      Osobní asistence Oblastní charity Strakonice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Oblastní charita Strakonice bude nadále poskytovat terénní formou osobní 

asistenci, která umožňuje uživatelům zůstat co nejdéle v přirozeném 

prostředí. Díky osobní asistenci mohou uživatelé vykonávat za pomoci 

osobního asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělali sami, kdyby 

jim v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace.  

Činnost služby je zaměřena na pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc 

při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství. Nadále bude 

poskytována i fakultativní služba, doprava osob osobním automobilem. 

V současné době zahrnuje územní působnost služby tyto obce: 

 Strakonicko: Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, 

Strakonice I., II., Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, 

Sedlíkovice, Sedliště, Sudoměř), Doubravice (Nahošín), Drachkov, Drážov, 

Droužetice (Černíkov), Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín (Zorkovice), Kalenice, 

Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, Chrášťovice (Klínovice), 

Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice (Nová Ves, 

Sudkovice), Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice (Zadní Ptákovice), Novosedly 

(Sloučín), Paračov, Pracejovice (Makarov), Osek (Jemnice, Malá Turná, 

Petrovice, Rohozná), Přední Zborovice, Přešťovice (Slatina), Radomyšl 

(Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí 

u Strakonic, Radomyšl, Rojice) Radějovice, Radošovice (Kapsova Lhota, 

Milíkovice, Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), 

Strašice (Škůdra), Střelské Hoštice (Kozlov, Sedlo, Střelskohoštická Lhota), 

Štěchovice, Štěkeň (Nové Kestřany, Vítkov), Třebohostice (Zadní Zborovice), 

Třešovice, Únice (Hubenov), Velká Turná, Volenice (Ohrazenice, Tažovice, 

Tažovická Lhota, Vojnice), Zvotoky 

Volyňsko: Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov, 

Nahořany, Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), Doubravice (Nahošín), 

Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), 

Hlupín, Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté 

Anny, Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice 

(Jetišov), Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Předslavice Přechovice, 

Strašice Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), 

Vacovice, Zahorčice. 

V případě zjištění potřebnosti, jsme schopni, v návaznosti na finanční 

zabezpečení, rozšířit kapacitu služby.  
Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 
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Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, 
lékaři, úřady práce  

Cílová skupina uživatelů  Věková skupina: od 18ti let 
Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým 
onemocněním 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

45 

Roční provozní náklady Kč 2018 

2 327 450,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  1 436 000,00 

ostatní zdroje 897 450,00 

Investice celkem Kč 250 000,00 

Zdůvodnění investic Získání automobilu pro službu 

 

1.3. OPATŘENÍ – Udržení pečovatelské služby 
POPIS OPATŘENÍ 
Cílem opatření je zajistit terénní sociální pečovatelskou službu pro osoby, které mají sníženou soběstačnost a 
to v jejich přirozeném prostředí bez narušení sociálních vazeb.  Pečovatelská služba je nejrozšířenější službou 
na Strakonicku. Kritériem je zachovat stávající registrovanou kapacitu, případně ji navýšit dle zájmu uživatelů. 
Pečovatelskou službu zajišťují tři poskytovatelé prostřednictvím pěti zařízení. Služba je dostupná ve 
Strakonicích i v okolních obcích.   

AKTIVITY  
1.3.1. Pečovatelská služba - MěÚSS Strakonice 
1.3.2. Pečovatelská služba  Charity Malenice   
1.3.3. Pečovatelská služba Strakonice Oblastní charity Strakonice  
1.3.4. Pečovatelská služba Osek - Radomyšl  - Oblastní charity Strakonice 
1.3.5. Pečovatelská služba Volyně Oblastní charity Strakonice     

 

AKTIVITA:  
1.3.1.        Pečovatelská služba – MěÚSS Strakonice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržení pečovatelské služby MěÚSS Strakonice minimálně 
na stávající kapacitě. Služba obsahuje 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 a pomoc při prosazování práv a zájmů. Provoz 
služby je od 1. 11. 2015 rozšířen i na víkendy a svátky a to na celodenní 
provoz od 7h do 19h. Služba je i  nadále poskytována v Domě s 
pečovatelskou službou i ve Strakonicích a přilehlých obcích v domácnostech 
klientů (případně podle potřeb uživatelů). 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, Nemocnice Strakonice, Domácí péče Strakonice 

Cílová skupina uživatelů  Osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se 
sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým 
postižením, rodiny s dítěte/dětmi, senioři 
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Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

450 

Roční provozní náklady Kč 2018 

10 275 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  7 250 000,00 

ostatní zdroje 
vlastní zdroje - 2 075000,00 

 příspěvek zřizovatele - 950 000,00 

Investice celkem Kč 500 000,00 

Zdůvodnění investic                                            Nákup auta na rozvoz obědů 

 

 

AKTIVITA:  
1.3.2.     Pečovatelská služba Charity Malenice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Poskytujeme terénní pečovatelské služby nejen v Malenicích, ale  
i v okolních obcích ve vzdálenosti do 15 km. Zajišťujeme péči v domácím 
prostředí uživatelů, především základní činnosti – zajištění stravy, osobní 
hygieny, úklidu. Dále pak zprostředkováváme kontakt se společenským 
prostředím - dovoz a doprovod k lékaři, na úřady apod. (vzhledem 
k nedostatečné dostupnosti těchto institucí autobusovou či vlakovou 
dopravou). Fakultativní služby - dohled nad uživatelem v domácnosti, na 
procházce apod. Služby jsou poskytovány v pracovní dny od 7. 30 do 16.00 
(po domluvně ve výjimečných případech i v jiném časovém rozsahu). Charita 
Malenice zajišťuje také aktivizační akce pro uživatele a jejich rodiny i ostatní 
seniory. Všichni pracovníci absolvují povinné vzdělávání (24 hodin ročně), 
dále individuální i týmové supervize. 

Časový harmonogram Trvale 

Předpokládaný realizátor Charita Malenice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Obec Malenice, KIS Malenice, SPOMAL -  Spolek ochotníků Malenice, ZŠ a 
MŠ Malenice 

Cílová skupina uživatelů  Senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby s tělesným postižením 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

30 

Roční provozní náklady Kč 2018 

915 949,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  590 420,00 

ostatní zdroje 325 529,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic - 
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AKTIVITA: 
1.3.3.    Pečovatelská služby Strakonice Oblastní charity Strakonice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Prostřednictvím služby budou nadále zajištěny 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) i fakultativní služby.  

V současné době zahrnuje územní působnost služby tyto obce:  

Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., 

II., Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, Sedlíkovice, 

Sedliště, Sudoměř), Drachkov, Droužetice, Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín, 

Kalenice, Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, Kuřimany, Kváskovice, 

Libětice, Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov, Mutěnice, 

Nebřehovice (Zadní Ptákovice), Novosedly, Paračov, Pracejovice (Makarov), 

Přední Zborovice, Přešťovice (Slatina), Radějovice, Radošovice (Kapsova 

Lhota, Milíkovice, Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice 

(Smiradice), Strašice (Škůdra), Střelské Hoštice (Kozlov, Sedlo, 

Střelskohoštická Lhota), Štěchovice, Štěkeň (Nové Kestřany, Vítkov), 

Třešovice, Únice (Hubenov), Volenice (Ohrazenice, Tažovice, Tažovická 

Lhota, Vojnice), Zvotoky. 

V případě zjištění potřebnosti, jsme schopni, v návaznosti na finanční 

zabezpečení, rozšířit kapacitu služby.  
Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, 
lékaři, úřady práce 

Cílová skupina uživatelů  Věková skupina: od 18ti let 
Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým 
onemocněním 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

130 

Roční provozní náklady Kč 2018 

1 999 035,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  1 307 386,00 

ostatní zdroje 691 649,00 

Investice celkem Kč 400 000,00 

Zdůvodnění investic Zakoupení automobilu pro službu z prostředků IROP 
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AKTIVITA: 
1.3.4. Pečovatelská služba Osek - Radomyšl Oblastní charity Strakonice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Prostřednictvím služby budou nadále zajištěny 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) i fakultativní služby.  

V současné době zahrnuje územní působnost služby tyto obce:  
Brusy, Černíkov u Strakonic, Chrášťovice (Klínovice), Kbelnice, Osek (Jemnice, 

Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz, 

Leskovice, Podolí u Strakonic, Rojice), Velká Turná. 

 V případě zjištění potřebnosti, jsme schopni, v návaznosti na finanční 

zabezpečení, rozšířit kapacitu služby.  
Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, lékaři , úřady práce 

Cílová skupina uživatelů  Věková skupina: od 18ti let 
Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým 
onemocněním 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

35 

Roční provozní náklady Kč 2018 

565 785,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  371 380,00 

ostatní zdroje 194 405,00 

Investice celkem Kč 400 000,00 

Zdůvodnění investic Zakoupení automobilu pro službu z prostředků IROP 
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AKTIVITA: 
1.3.5.   Pečovatelská služba Volyně Oblastní charity Strakonice 
 

 Prostřednictvím služby budou nadále zajištěny 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) i fakultativní služby.  

V současné době zahrnuje územní působnost služby tyto obce:  

Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov, 

Nahořany, Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), Doubravice (Nahošín), 

Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), 

Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté Anny, 

Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice (Jetišov), 

Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, 

Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.  

Od ledna 2018 byla služba  na základě zájmu rozšířena a přibyl na ní jeden 

automobil.   
Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Volyně, městys Čestice, obce, poskytovatelé sociálních 
a doprovodných služeb, lékaři, úřady práce 

Cílová skupina uživatelů  Věková skupina: od 18ti let 
Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým 
onemocněním 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

120 

Roční provozní náklady Kč 2018 

1 369 004,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  861 000,00 

ostatní zdroje 508 004,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

1.4. OPATŘENÍ - Udržení denních stacionářů 
POPIS OPATŘENÍ 
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na 
Strakonicku je jeden poskytovatel služby – Městský ústav sociálních služeb Strakonice. Záměrem je udržet 
službu i do budoucna.    

AKTIVITY:  
1.4.1. Denní stacionáře – MěÚSS Strakonice 
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AKTIVITA:  
1.4.1. Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé  MěÚSS Strakonice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržet ambulantní sociální službu denní stacionář, kterou 
poskytuje Městský ústav sociálních služeb Strakonice. Služba je dostupná 
pro uživatele ze Strakonic a přilehlého okolí (do 30 km). Prostřednictvím 
služby je zajištěn vhodný aktivizační program pro uživatele (nácvik 
v podpoře a pomoci), který směřuje k vysoké míře jejich soběstačnosti 
a samostatnosti. Trvalým záměrem je vytváření aktivit vedoucích 
ke zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, integraci 
a v neposlední řadě i zvyšování kvality života, aby uživatelé mohli vést 
plnohodnotný život. Je zajištěna spolupráce s rodinnými příslušníky 
a dalšími poskytovateli sociálních služeb. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MěÚ Strakonice a organizace, jejichž zřizovatelem je Město Strakonice, ZD 
Novosedly, Domov Petra Mačkov, DOZP Osek, ZŠ Speciální Strakonice, 
canisterapeuti, hypoterapie Volenice  

Cílová skupina uživatelů  Osoby s mentálním postižením (od 7 do 64 let věku) 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

30 

Roční provozní náklady Kč 2018 

2 975 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  2 220 000,00 

ostatní zdroje 
vlastní příjmy - 515 000,00 

příspěvek zřizovatele – 240 000,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

 

1.5. OPATŘENÍ - Udržení domovů pro osoby se zdravotním postižením 
POPIS OPATŘENÍ 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním 
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Na Strakonicku tuto službu zajišťuje Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Osek, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj.  Zařízení je v malé obci Osek 
nedaleko města Strakonice, kde tradice poskytování služeb začala už v roce 1955.  

AKTIVITY:  
1.5.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek  
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AKTIVITA:  
1.5.1.       Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 
 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení stávající kapacity sociální služby pro osoby se zdravotním 
postižením, která je poskytována Domovem pro osoby se zdravotním 
postižením Osek. Jedná se o poskytování pobytové služby osobám 
s mentálním či kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytované služby napomáhají 
uživatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 
umožnit jim, v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, důstojné 
prostředí a zacházení. 
 Cílem nabízených služeb je:  
- poskytovat bezpečné prostředí a klidný domov  
- poskytovat zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči  
- rozvíjet a udržovat schopnosti uživatelů, aktivizovat je zapojováním do      
běžného života a pomáhat aktivně využívat jejich volný čas  
- pomáhat každému jedinci při uplatňování nároků a práv a pomáhat při 
využívání veřejných míst a služeb, pomáhat při navazování kontaktů s 
okolím  
- využívat všechny možnosti celkově zlepšovat kvalitu života. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů  Osoby od 18 let věku s mentálním postižením, případně i s přidruženými 
kombinovanými vadami, oddělení pro osoby s PAS (postižení autistického 
spektra) 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

130 

Roční provozní náklady Kč 2018 

-- 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  -- 

ostatní zdroje -- 

Investice celkem Kč -- 

Zdůvodnění investic -- 

 

1.6. OPATŘENÍ - Udržení domovů pro seniory 

POPIS OPATŘENÍ 
Opatření je zaměřeno na poskytování pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby. Na Strakonicku jsou tři 
zařízení, která zajišťují dlouhodobé pobytové služby seniorům prostřednictvím služby domovy pro seniory. 
Současné trendy v sociálních službách směřují k omezování pobytových služeb a podporují život seniorů 
v přirozeném prostředí. Při určité ztrátě soběstačnosti se o sebe osamělí senioři ale nedokáží postarat ani 
s pomocí pečovatelské služby, potřebují službu poskytující celodenní péči. Budoucími uživateli služby 
domovy pro seniory jsou nejenom lidé, kteří zatím žijí ve svém domácím prostředí, ale i část obyvatel domu 
s pečovatelskou službou. Ti žijí již určitý čas odděleně od svých rodin a lze předpokládat, že většina z nich se 
po ztrátě soběstačnosti nebude vracet do domácího prostředí, ale bude žádat o pobytovou službu. Cílem je 
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zachovat všechna zařízení poskytující službu domovy pro seniory na území správního obvodu ORP 
Strakonice a udržet tak stávající kapacitu služby.    

AKTIVITY:  
1.6.1. Domov pro seniory -  MěÚSS Strakonice - Lidická 
1.6.2. Domov pro seniory -  MěÚSS Strakonice - Rybniční 
1.6.3. Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích Oblastní charity Strakonice 

 

AKTIVITA:  
1.6.1.       Domov pro seniory – MěÚSS Strakonice – Lidická 
 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení pobytové služby Domovy pro seniory, kterou poskytuje Městský 
ústav sociálních služeb Strakonice prostřednictvím Domova pro seniory - 
Lidická. Cílem je trvalé zajišťování individuálních potřeb uživatelů služby, 
zajišťování ubytování a celodenní stravy, rozvoj kulturního a společenského 
života, podpora zájmů uživatelů, podpora návaznosti na veřejné služby, 
spolupráce s rodinou a dalšími poskytovateli sociálních služeb. Služby jsou 
směřovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným a důstojným životem 
a aby nebyla prohlubována jejich závislost na službě. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb, zájmové spolky, 
Farní úřad Strakonice,  Nemocnice Strakonice, Knihovna Strakonice, 
Jihočeské divadlo České Budějovice, školky, ZŠ, SŠ, VŠ, dobrovolníci 

Cílová skupina uživatelů  občané, kteří:  
- mají přiznán invalidní nebo starobní důchod a jejich zdravotní stav 
nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení  
- nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní 
domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní 
péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních 
úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními 
sociálními službami  
- mají již přiznán příspěvek na péči, mají  nebo bude o něj zažádáno podle 
zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách  
- z jiných vážných důvodů, nemající původ v jejich zdravotním stavu např. 
sociální osamělost, sociálně krizová situace  
- jsou způsobilí soužití s ostatními uživateli domova pro seniory  
- starší 50 let  

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

70 

Roční provozní náklady Kč 2018 

2 8801 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  11 300 000,00 

ostatní zdroje 
vlastní zdroje – 16 000 000,00 

 příspěvek zřizovatele – 1 500 000,00 

Investice celkem Kč 1 800 000,00 

Zdůvodnění investic Vybudování pergoly, oprava budovy, nákup nových lůžek 
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AKTIVITA:  
1.6.2.     Domov pro seniory – MěÚSS Strakonice – Rybniční 
 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem je udržet službu Domovy pro seniory poskytovanou MěÚSS 
Strakonice - Rybniční a vytvořit pro uživatele příjemné a klidné prostředí, ve 
kterém se budou cítit respektováni, kde budou zachována jejich práva, 
důstojnost a vůle naplnit fyzické, psychické, emocionální, společenské a 
duchovní potřeby. Na základě individuálního přístupu bude podpořena 
soběstačnost uživatelů. Vhodnou rehabilitací a aktivizací se uživatelům 
pomůže strávit život v zařízení co nejkvalitněji a nejaktivněji a udržet 
osobní, příbuzenské, místní i společenské kontakty. Bude jim nadále 
poskytována odborná a efektivní obslužná, ošetřovatelská a sociální péče, 
bude dostupná zájmová a kulturní činnost. V případě potřeby bude 
zabezpečena odborná zdravotní péče. Cílem je snaha o zachování 
soběstačnosti a mobility uživatelů, obnova či získání schopností, 
zabezpečení kvalitní poradenské a informační služby pro uživatele, zejména  
v oblasti sociálních vztahů. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb, zájmové spolky, 
Farní úřad Strakonice,  Nemocnice Strakonice, Knihovna Strakonice, 
Jihočeské divadlo České Budějovice, školky, ZŠ, SŠ, VŠ, dobrovolníci 

Cílová skupina uživatelů  občané, kteří:  
- mají přiznán invalidní nebo starobní důchod a jejich zdravotní stav 
nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení  
- nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní 
domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní 
péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních 
úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními 
sociálními službami  
- mají již přiznán příspěvek na péči, mají  nebo bude o něj zažádáno podle 
zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách  
- z jiných vážných důvodů, nemající původ v jejich zdravotním stavu např. 
sociální osamělost, sociálně krizová situace  
- jsou způsobilí soužití s ostatními uživateli domova pro seniory  
- starší 50 let  

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

104 

Roční provozní náklady Kč 2018 

38 500 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  16 000 000,00 

ostatní zdroje 
vlastní prostředky – 20 000 000,00 

příspěvek zřizovatele – 2 500 000,00 

Investice celkem Kč 3 000 000,00 

Zdůvodnění investic Oprava pláště budovy, nákup nových lůžek 
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AKTIVITA: 
1.6.3.     Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích Oblastní charity Strakonice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného 
typu pro 30 seniorů. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem 
k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv. Jsou zde poskytovány 
pobytové služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku 
či postižení a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. 
Součástí sociální služby je bezplatné odborné sociální poradenství. Služba 
obsahuje základní činnosti dle zákona 108/2006. V domově je také 
poskytována ošetřovatelská péče, kterou provádí kvalifikovaný personál - 
zdravotní sestry s oprávněním pracovat bez odborného dohledu. Lékař 
navštěvuje obyvatele v domově podle potřeby. Je nutné udržet službu.  
Máme v plánu získat objekt, kde jsme v nájmu, do vlastnictví. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MAS LAG Strakonicko, obec Sousedovice, ostatní obce, poskytovatelé 
sociálních a doprovodných služeb, lékaři, úřady práce 

Cílová skupina uživatelů  Osoby závislé na pravidelné pomoci jiné osoby (vyjma vrozených poruch 
zraku a sluchu).  Lidé, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního 
důchodu nebo jsou plně invalidní. Minimální věková hranice 60 let. 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

45 

Roční provozní náklady Kč 2018 

12 562 872,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  4 916 880,00 

ostatní zdroje 7 645 992,00 

Investice celkem Kč 600 000,00 

Zdůvodnění investic 
Nákup automobilu s plošinou pro převoz těžce pohyblivých osob 

z prostředků MPSV – program Obnova technické základny 

 

 

1.7. OPATŘENÍ - Udržení domovů se zvláštním režimem 
POPIS OPATŘENÍ 
Ve Strakonicích je zajištěna pobytová služba Domovy se zvláštním režimem pro osoby, které nemohou 
z důvodu kontraindikace využívat službu Domovy pro seniory a potřebují zvláštní péči. Službu zajišťuje 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice. Kapacitu služby je potřeba udržet a je potřeba hledat možnost 
rozšíření služby.  

AKTIVITY:  
1.7.1. Domov se zvláštním režimem - MěÚSS Strakonice 
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AKTIVITA:  
1.7.1. Domov se zvláštní režimem – MěÚSS Strakonice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita podporuje poskytování celoroční pobytové sociální služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, 
Alzheimerovy demence a jiných typů demence, taktéž i Parkinsonovy 
choroby, se zachovalou mobilitou (schopnost pohybu alespoň s 
kompenzační pomůckou), kdy potřeba odborné ošetřovatelské péče 
přesahuje možnosti péče v jiné pobytové sociální službě.  
Vedle ostatních činností vyplývajících ze zákona 108/2006 Sb. je součástí 
služby zajišťování celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální 
výživy a potřebám dietního stravování, zároveň také vytváření podmínek 
pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti uživatelů. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb, zájmové spolky, 
farní úřad, Nemocnice Strakonice, LDN Volyně, Knihovna Strakonice, 
canisterapeuti, školky, ZŠ, SŠ, VŠ, dobrovolníci 

Cílová skupina uživatelů  Osoby s chronickým duševním onemocněním, tj. osoby s Alzheimerovou 
demencí, osoby s ostatními typy demencí, jejichž zdravotní stav nevyžaduje 
léčení a odborné ošetřovaní v lůžkovém zdravotnickém zařízení, netrpí 
infekčním, přenosným onemocněním, nepotřebují hygienické či jiné 
opatření, nejsou schopni zajistit si své základní životní potřeby, neboť pro 
trvalou změnu zdravotního stavu potřebují komplexní podporu 
 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

                                                                  16 

Roční provozní náklady Kč 2018 

7 900 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  3 500 000,00 

ostatní zdroje 
vlastní zdroje 3 000 000,00  

příspěvek zřizovatele 400 000,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

 

1.8. OPATŘENÍ - Udržení sociální služby poskytované  
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

POPIS OPATŘENÍ 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních poskytují pobytové sociální služby osobám, které 
již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se 
bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, 
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou či jinou fyzickou osobou nebo za pomoci ambulantních nebo 
pobytových sociálních služeb. Na Strakonicku tuto službu zajišťuje Nemocnice Strakonice a Nemocnice 
Volyně.  

AKTIVITY: 
1.8.1. Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice 



23 
 

1.8.2. Sociální lůžka v Nemocnici Volyně 

 

AKTIVITA:   
1.8.1. Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice  
  

Charakteristika aktivity  
 

 Služba zajišťuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Je poskytována za úhradu.   

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Nemocnice Strakonice, a.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

 
Poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb 

Cílová skupina uživatelů  Pacienti nemocnice se stabilizovaným zdravotním stavem 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

8 

Roční provozní náklady Kč 2018 

1 200 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  -- 

ostatní zdroje -- 

Investice celkem Kč -- 

Zdůvodnění investic -- 

 

AKTIVITA 
1.8.2. Sociální lůžka v Nemocnici Volyně 

Charakteristika aktivity Poskytovatel je provozovatelem zdravotnického zařízení a kromě zdravotní 
péče zajišťuje  i sociální služby ve smyslu § 52 zákona o sociálních službách, 
spočívající v poskytování ubytování a stravy, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační 
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Časový harmonogram Nepřetržitě 

Předpokládaný realizátor Nemocnice Volyně s.r.o. 

Předpokládané spolupracující 
subjekty 

Nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, praktičtí lékaři, domovy 
pro seniory, další pobytové a terénní sociální služby, obce. 

Cílová skupina uživatelů Osoby s chronickým duševním onemocněním 
Osoby s chronickým onemocněním 
Osoby s jiným zdravotním postižením 
Osoby s kombinovaným postižením 
Osoby s mentálním postižením 
Osoby s tělesným postižením 
Osoby se sluchovým postižením 
Osoby se zdravotním postižením 
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Osoby se zrakovým postižením 
Senioři 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby  

2018 

40 

Roční provozní náklady Kč 2018 

7 891 200,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV 2 451 200,00 

 5 440 000,00 

Investice celkem Kč 200 000,00 

Zdůvodnění investic úprava a vybavení aktivizační dílny 

 

1.9. OPATŘENÍ - Udržení služby Azylové domy 
POPIS OPATŘENÍ 
Ve Strakonicích je zajištěno přechodné ubytování pro osoby bez přístřeší - osamělé muže a osamělé ženy, 
osamělé matky s dětmi, osamělé otce s dětmi. Službu je potřeba udržet, je využívaná a v budoucnu bude 
přibývat lidí, kteří ztratí bydlení vlivem předluženosti nebo důsledkem jiných nepříznivých okolností. 

AKTIVITY:  
1.9.1. Azylový dům MěÚSS Strakonice   

 

AKTIVITA: 

1.9.1. Azylový dům MěÚSS Strakonice  

Charakteristika aktivity  
 

Cílem je zachovat sociální službu Azylové domy, kterou zajišťuje Městský 
ústav sociálních služeb Strakonice. Jedná se o pobytovou službu, která se 
poskytuje na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci, 
sociálně vyloučeným, se ztrátou bydlení. Jedná se o pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, hygieně 
apod. Součástí je sociální poradenství a sociální prevence, to napomáhá 
osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chrání společnost 
před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, školky, školy, dětské domovy, policie  
 

Cílová skupina uživatelů  Oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší (muži, ženy), osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny 
s dítětem/dětmi 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

45 

Roční provozní náklady Kč 2018 

4 500 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  3 169 800,00 

ostatní zdroje 
vlastní zdroje 900 000,00 

příspěvek zřizovatele 1 000 000,00 

Investice celkem Kč 1 000 000,00 

Zdůvodnění investic Oprava pláště budovy 
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1.10. OPATŘENÍ - Udržení kontaktního centra 
POPIS OPATŘENÍ 
 
Služba Kontaktní centra podporuje osoby v obtížné situaci, která vyplývá z patologického způsobu života, 
jehož součástí je užívání návykových látek. Dále zajišťuje podporu i osobám z narušeného sociálního okolí 
přímé klientely. Poskytování služby má význam i z hlediska ochrany společnosti před nežádoucími dopady 
šíření drog. Služba je na území města Strakonice poskytována kontinuálně od roku 1999 a její provoz je 
potřeba i nadále udržet.   
 

AKTIVITY:   
1.10.1. Kontaktní centrum PREVENT 

 

AKTIVITA: 
1.10.1. Kontaktní centrum PREVENT 
 

Charakteristika aktivity 
 

Registrovaná sociální služba dle § 59 zákona o sociálních službách 
č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb. 
Posláním Kontaktního centra PREVENT Strakonice je zkvalitnit život osobám 
ohroženým problematikou závislostí na Strakonicku – a to prostřednictvím 
kontaktních a poradenských služeb zaměřených na ochranu veřejného 
zdraví, na snižování finančních, sociálních a zdravotních rizik spojených se 
zneužíváním návykových látek a jiných závislostí. 

V rámci nízkoprahových služeb poskytuje: 

• Poradenství zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním drog 

• Výměnný program pro uživatele drog 

• Poradenství v oblasti žloutenek B a C, viru HIV a pohlavně 
přenosných chorob 

• Orientační testování na výskyt protilátek na vybraná infekční 
onemocnění (např. HIV, syfilis a žloutenky) 

• Základní zdravotní ošetření 

• Hygienický servis – sprcha a toalety pro uživatele služeb 

• Potravinový program 

• Mapování situace v terénu, navazování kontaktu s klientelou 
V rámci strukturovaných služeb poskytuje: 

• Poradenství v oblasti užívání drog a závislostí 

• Motivační trénink 

• Krizová intervence (včetně telefonické) 

• Předléčebné poradenství, zprostředkování detoxu a léčby 

• Sociální práce, case management 

• Individuální, skupinová či rodinná terapie v rámci ambulantní 
spolupráce 
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1.11. OPATŘENÍ - Udržení terénních programů 
POPIS OPATŘENÍ 
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím 
ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby 
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Ve Strakonicích zajišťuje terénní program služba 
Jihočeský streetwork PREVENT. Služba je na území města Strakonice poskytována kontinuálně od roku 1999 
a její provoz je potřeba i nadále udržet.   

 
AKTIVITY:  
1.11.1. Terénní programy – Jihočeský streetwork PREVENT     

 

 

 

 

 

 

Cílem služeb je především minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená 
se závislostí či užíváním drog. Minimalizovat negativní dopady. 

Časový harmonogram trvale 

Předpokládaný realizátor PREVENT 99 z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, MZ, RVKPP, Jihočeský kraj, město Strakonice, města a obce ORP 
Strakonice, úřad práce, poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 
pracujících se stejnou cílovou skupinou 

Cílová skupina uživatelů 

Osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn.  zejména užívání 

nelegálních i legálních návykových látek, dále rizikové užívání virtuálního 

prostředí, hazard) a jejich sociální okolí (převážně rodina a blízcí). 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby 

2018 

200 

Roční provozní náklady Kč 
2018 

2 377 573,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV 872 653,00 

Úřad vlády ČR 746 815,00 

MZ 60 000,00 

KÚ 492 459,00 

ostatní zdroje 205 646,00 

Investice celkem Kč 0,00 

Zdůvodnění investic ---- 
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AKTIVITA:  
1.11.1.  Terénní programy – Jihočeský streetwork PREVENT 
 

Charakteristika aktivity  
 

Registrovaná sociální služba dle § 69 zákona o sociálních službách 
č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb. 
Cílem služby je zdravotní a sociální stabilizace klienta, snížení rizikového 
chování, motivace ke změně životního stylu a ochrana veřejného zdraví 
(bezpečná likvidace injekčního materiálu, snížení výskytu infekčních 
chorob). 
Konkrétní aktivity programu: 

• Výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snižování 
zdravotních rizik 

• Základní sociální poradenství, motivační trénink 

• Krizová intervence, aktuální pomoc v tísni  

• Poradenství a zprostředkování testování na žloutenku B, C, HIV a 
Syfilis 

• Informace o zařízeních následné péče, zprostředkování další 
odborné péče 

• Sociální práce a asistence 

• Zdravotní ošetření drobných poranění 

• Distribuce informačních materiálů 

• Těhotenské testy pro uživatelky drog 

• Poradenství v otázkách "bezpečného braní" a sexu 

• Intervence zaměřené na rekreační uživatele pervitinu a uživatele 
konopných drog (zejména mladší klientela) 

Program působí ve 4 jihočeských okresech. V současné době (i v roce 2018) 
je program podpořen Individuální projektem Jihočeského kraje.  Výběr 
konkrétních navštěvovaných obcí a objem aktivit v nich vychází ze dvou 
kritérií: 

• Závažnost drogové problematiky v obci 

• Spoluúčast obce na financování služeb – dle metodiky KÚ 
V současné době probíhá terénní program na Strakonicku 2 x týdně. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor PREVENT 99 z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, MZ, RVKPP, Jihočeský kraj, město Strakonice, města a obce ORP 
Strakonice úřad práce, poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 
pracujících se stejnou cílovou skupinou 

Cílová skupina uživatelů  Osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn.  zejména užívání 

nelegálních i legálních návykových látek, dále rizikové užívání virtuálního 

prostředí, hazard) a jejich sociální okolí (převážně rodina a blízcí). 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

100 

Roční provozní náklady Kč 2018 

669 643,- (projekt působí v celém Jihočeském kraji; zde uvedený rozpočet 
je odvozen z provozní doby v ORP Strakonice; nejedná se tedy o celkový 

rozpočet projektu) 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

IP 290 000,00 

Dotace ze státního rozpočtu 180 000,00 
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KÚ 41 917,00 

ostatní zdroje 157 726,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic ------ 

 

 

1.12. OPATŘENÍ - Udržení sociální rehabilitace 
POPIS OPATŘENÍ 
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilování návyků a 
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Proces sociální rehabilitace je základní 
součástí poskytování sociálních služeb. Ve Strakonicích tuto službu zajišťují dva poskytovatelé: FOKUS Písek 
a Dětské centrum Jihočeského kraje. Služby je potřeba udržet. 

AKTIVITY:  
1.12.1. Sociální rehabilitace -  FOKUS – Písek, z.ú. 
1.12.2. Sociální rehabilitace -  Dětské centrum Jihočeského kraje       

 

AKTIVITA:  
 1.12.1.       Udržení sociální rehabilitace – FOKUS Písek 
 

Charakteristika aktivity  
 

Sociální rehabilitace je poskytována individuálně, se zaměřením na 
konkrétního jedince a je přizpůsobena jeho potřebám. Klient má 
stanoveného svého klíčového pracovníka, se kterým intenzivně pracuje na 
individuálním plánu, přičemž o klienta se stará multidisciplinární tým.  
Tuto službu poskytuje FOKUS - Písek, z.ú. a to jak terénní, tak ambulantní 

formou. Cílem sociální rehabilitace je podpora, pomoc a úspěšná 

resocializace klienta. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo 

akutní sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami, protože jim 

v tom brání jejich duševní onemocnění. Pomoc může být jednorázová, 

krátkodobá i dlouhodobá. Klienti využívají možnosti sociálního poradenství i 

s ohledem na své konkrétní potřeby a potíže, zejména v oblasti invalidních 

důchodů, pracovní problematiky, dluhové problematiky a sociálních dávek. 

Taktéž je jim nabízena pomoc při řešení osobních potíží a i v okamžicích 

náročných životních situací. Prioritou sociální rehabilitace je práce s klienty 

v terénu. Terénní sociální rehabilitace umožňuje také zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím. Obě formy nabízejí nácvik 

praktických dovedností, komunikace, asertivity a etiky. Nácvik praktických 

dovedností klientům slouží zejména k trénování a učení jednotlivých 

dovedností, které souvisí se zvládnutím chodu domácnosti a hospodaření, 

včetně nácviku zvládání každodenních aktivit a pravidelného programu 

(vaření, úklid, doprava, harmonogram dne, finanční plán… ).   Klienti mohou 

využívat rozmanitých aktivizačních činností, jako například návštěv 

kulturních a sportovních akcí, ale také například výchovných a vzdělávacích 

činností – jazykové kurzy, asertivní kurzy…. Služba se zaměřuje rovněž na 

pomoc při uplatňování práv.  
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Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor FOKUS - Písek, z.ú. - pobočka Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Psychiatrická nemocnice Písek, Psychiatrická léčebna Lnáře, Psychosociálně 
komunitní centrum Písek, Ambulantní psychiatři – MUDr. Muchl, MUDr. 
Holáková, MUDr. Kamencová, 

Cílová skupina uživatelů  Lidé s duševním onemocněním ve věku 18 – 80 let. Lidé s duševním 
onemocněním z okruhů onemocnění:  
Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy.  
Afektivní poruchy (poruchy nálady).  
Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy.  
Poruchy osobnosti a chování u dospělých. 
Osoby se stabilizovaným zdravotním stavem 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

120 

Roční provozní náklady Kč 2018 

2 274 206,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  2 067 460,00 

ostatní zdroje 206 746,00 

Investice celkem Kč 200 000,00 

Zdůvodnění investic Nákup automobilu 

 

AKTIVITA:  
1.12.2. Sociální rehabilitace -  Dětské centrum Jihočeského kraje       
 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení služby Sociální rehabilitace, kterou poskytuje Dětské centrum 
Jihočeského kraje v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Hlavní náplní činnosti 
zařízení je komplexní péče o děti předškolního věku, zejména kojence a 
batolata, včetně zdravotní péče, rehabilitace, psychologické péče, výchovné 
péče a sociálního poradenství. Zařízení poskytuje sociální rehabilitaci 
matkám nebo rodinným příslušníkům a další služby (zácvikové centrum pro 
matky a rodinné příslušníky s dětmi, kteří potřebují pomoci s osvojením si 
péče o dítě).   

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Dětské centrum Jihočeského kraje , o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Neuvedeno 

Cílová skupina uživatelů  matka nebo rodinný příslušník, kteří potřebují pomoci s osvojením si péče o 
dítě situaci 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

50 

Roční provozní náklady Kč 2018 

2 260 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  1 915 000,00 

ostatní zdroje 345 000,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

http://www.nemocnice-st.cz/
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1.13. OPATŘENÍ - Udržení sociálně terapeutických dílen 
POPIS OPATŘENÍ 
Cílem opatření je udržení sociálně terapeutické dílny FOKUS - Písek, z.ú. která poskytuje prostor pro 

podporu pracovních návyků osobám s duševní onemocněním. 
AKTIVITY:  
1.13.1. Sociálně terapeutická dílna Fokus – Písek, z.ú. (STD Kopretina) 

 

AKTIVITA:   
1.13.1. Udržení sociálně terapeutické dílny Fokus Písek (STD Kopretina) 
 

Charakteristika aktivity  
 

Sociálně terapeutická dílna, nabízí svým klientům řadu různorodých aktivit a 

činností, prostřednictvím nichž dochází k podpoře pracovních návyků. Jedná 

se o ambulantně poskytovanou službu, kde klienti rozvíjejí svou hrubou i 

jemnou motoriku a zároveň si osvojují pracovní návyky a učí se trpělivosti. 

Klienti si adaptací na pracovní činnosti zvyšují svoji toleranci vůči zátěži, která 

bývá spojována s aktivním zapojením se na trh práce. Všechny tyto činnosti 

napomáhají klientům v překonání obtíží, spojených s nemocí a úspěšnému 

návratu do běžného života. Program STD je rozdělen na dvě části, a to 

pracovní činnosti a denní aktivity. Klienti si zde mohou vyzkoušet a naučit se 

mnoha technikám, jako je například práce s keramickou hlínou, pletení 

košíků z pedigu, výroba svíček, mýdel a mnohé jiné atraktivní činnosti. 

V rámci sociálně terapeutické dílny se klienti mohou naučit i praktickým 

dovednostem, jako například vaření. Všechny tyto činnosti napomáhají 

k udržení a rozvíjení stávajících, ale i osvojování si nových kompetencí 

klienta. Sociálně terapeutická dílna poskytuje svým klientům pocit podpory, 

jistoty a bezpečí. Tato aktivizace je součástí celkové resocializace klienta, 

jejímž cílem je napomoci klientům snadněji se začlenit do běžného života a 

obstát tak ve společnosti jako silní, nezávislí a aktivní jedinci.   

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor FOKUS – Písek, z.ú., pobočka Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Psychiatrická nemocnice Písek, Psychiatrická léčebna Lnáře, Ambulantní 
psychiatři – MUDr. Muchl, MUDr. Holáková, MUDr. Kamencová 

Cílová skupina uživatelů  Lidé s duševním onemocněním ve věku 18 – 80 let. Lidé s duševním 
onemocněním z okruhů onemocnění:  
Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy.  
Afektivní poruchy (poruchy nálady).  
Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy.  
Poruchy osobnosti a chování u dospělých. 
Osoby se stabilizovaným zdravotním stavem 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

26 

Roční provozní náklady 2018 

620 000,00 

Předpokládané fin. zdroje 2018 

MPSV  0 
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1.14. OPATŘENÍ - Udržení noclehárny 
POPIS OPATŘENÍ 
Cílem opatření je udržení provozu noclehárny pro zajištění přechodného ubytování a hygienického zázemí 
pro danou cílovou skupinu v případě, kdy chybí azylové bydlení. 

AKTIVITY:  
1.14.1. Noclehárna MěÚSS Strakonice 

 

AKTIVITA:  
1.14.1.      Noclehárna - MěÚSS Strakonice  
 

Charakteristika aktivity  
 

Noclehárna poskytuje ambulantní služby a patří mezi služby sociální 

prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

ohroženy krizovou sociální situací, špatnými životními návyky a způsobem 

života vedoucím ke konfliktu se společností.  

Cílem této služby je snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se 

způsobem života lidí na ulici prostřednictvím poskytnutí noclehu a 

hygienického zázemí. Zároveň je sociálními pracovníky poskytováno sociální 

poradenství v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních 

službách. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, ostatní poskytovatelé sociálních služeb, Policie ČR 

Cílová skupina uživatelů  Osoby bez přístřeší 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

Denní kapacita 5 lůžek 

Roční provozní náklady Kč 2018 

                                                              400 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  200 000,00 

ostatní zdroje 
vlastní zdroje 30 000,00 

 příspěvek zřizovatele 170 000,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic 0 

 

 

 

 

 

ostatní zdroje 620 000,00 

Investice celkem 0 

Zdůvodnění investic -- 
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1.15. OPATŘENÍ - Udržení nízkoprahového centra 
POPIS OPATŘENÍ 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba podle zákona o sociálních službách § 62, která 
poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohrožených společensky 
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a 
zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována 
anonymně. 
Na území ORP Strakonice jsou služby NZDM poskytovány jen jedním poskytovatelem, kterým je PREVENT99 
z.ú..  

AKTIVITY:  
1.15.1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS PREVENT 

 

AKTIVITA:   
1.15.1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS PREVENT 
 

Charakteristika aktivity  
 

Registrovaná sociální služba dle § 62 zákona o sociálních službách 
č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb. 
Posláním zařízení  je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a 
mladých dospělých ze Strakonického regionu, kteří se ocitají nebo mohou 
ocitnout v obtížných životních situacích, nebo jsou ohroženi sociálně 
nežádoucími jevy. 
Cílem služby je odvrátit cílovou skupinu od rizikového životního stylu a 
zmírnit co nejvíce následky rizikového chování, pokud se již vyskytlo. 
Služba je orientována na sociální práci a poradenství, sekundárně na 
volnočasové aktivity. Sociální práce zahrnuje výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činností, pracovně výchovnou činnost, sociálně terapeutické 
činnosti, nácvik sociálních dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené 
vzdělávání. 
Služby jsou nabízeny ambulantní formou (otevírací doba 4 dny v týdnu, 
kontaktní místnost 3 dny v týdnu).  

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor PREVENT 99 z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, Jihočeský kraj, město Strakonice, OSPOD, úřad práce, PMS,  
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb pracujících se stejnou 
cílovou skupinou, např: Služby pro rodiny s dětmi Prevent,  Dětské centrum 
jihočeského kraje o.p.s. 

Cílová skupina uživatelů  Společensky nežádoucími jevy ohrožené děti a mládež od 12 do 26 let 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

170 

Roční provozní náklady Kč 2018 

2 020 589,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  1 645 589,00 

ostatní zdroje 375 000,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 
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1.16. OPATŘENÍ - Udržení intervenčního centra 
POPIS OPATŘENÍ 
Cílem opatření je udržení poskytování služby intervenčního centra, které zajišťuje poskytnutí rady či pomoci 
v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Činnost je zaměřena na přechodnou odbornou 
pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám 
ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného 
obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob vzniklých na 
základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života. 

AKTIVITY:  
1.16.1. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

 

AKTIVITA:  
1.16.1. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
 

Charakteristika aktivity  
 

Intervenční centrum poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a 
následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož 
činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou 
podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, 
sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti 
s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční 
centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob 
vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života. 
Mezi základní činnosti Intervenčního centra dle zákona patří: 
1. sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence) 
2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí (sociálně-právní poradenství, právní poradenství).  
Intervenční centrum uživatelům služby poskytuje sociálně právní 
poradenství, právní poradenství, krizovou intervenci (stabilizace psychického 
stavu), sestavení bezpečnostního plánu a zprostředkování dalších služeb 
ohrožené osobě. 
Služba je poskytována formou osobních, telefonických či emailových 
konzultací. 
Služba Intervenčního centra je poskytována ambulantní a terénní formou 
(Může být poskytnut doprovod k lékaři, k soudu či na jednání s ostatními 
institucemi, např. Policie ČR, oddělení sociálně právní ochrany dětí, azylový 
dům atd.). 
Službu Intervenčního centra je možné využít i anonymně. 
Služba je bezplatná. Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné 
informovanosti mezi Intervenčním centrem, poskytovateli jiných sociálních 
služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky 
a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Úlohou 
Intervenčního centra je budování interdisciplinárního týmu v oblasti 
problematiky domácího násilí na území kraje a jeho koordinace. 
Provozní hodiny: pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod 

Časový harmonogram  Trvale 
 

Předpokládaný realizátor Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím 
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Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Poskytovatelé jiných sociálních služeb (azylové domy, poradny, krizová 
centra, terénní programy), orgány sociálně právní ochrany dětí, odbory 
sociálních věcí, obce, Policie České republiky a obecní policie, okresní soud, 
okresní státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR, jakož i ostatní 
orgány veřejné správy, zdravotnická zařízení, úřady práce. 

Cílová skupina uživatelů  Služba je určena osobám od 16 let, které potřebují radu či pomoc v oblasti 
domácího násilí a následného pronásledování:  

- Osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním násilné 
osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského kraje, podle 
§ 44 zákona č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky.  

- Osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze 
společné domácnosti v rámci celého Jihočeského kraje.  

- Lidem z okolí ohrožené osoby, kterým záleží na jejím bezpečí a 
chtějí se poradit o možnostech řešení situace. 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

40 

Roční provozní náklady Kč 2018 

205 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

ESF (IP projekt JčK)  130 000,00 

ostatní zdroje (dary, TKS) 30 000,00 

Požadavek na dotaci 
z rozpočtu Města Strakonice 

45 000,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

1.17. OPATŘENÍ - Udržení rané péče 
POPIS OPATŘENÍ 
Raná péče poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se 
zdravotním postižením. Cílem opatření je udržení poskytování rané péče na ORP Strakonice. 

AKTIVITY:   
1.17.1. Raná péče – Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
1.17.2. Raná péče – I MY Soběslav 
1.17.3. Raná péče – APLA Jižní Čechy, z.ú. 
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AKTIVITA:  
1.17.1.  Raná péče – Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Zachování nabídky rané péče. Raná péče je terénní služba, popřípadě 
doplněná ambulantní formou služby, 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. Služba je zaměřena na 
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické 
potřeby. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Pediatři, oftalmologové, neurologové, neonatologové. Návazná školská 
zařízení (MŠ, SPC, ZŠ) a poskytovatelé sociálních služeb. 

Cílová skupina uživatelů  Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, nebo 
s ohroženým vývojem zrakového vnímání v důsledku zdravotního stavu. 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

13 rodin 

Roční provozní náklady Kč 2018 

637 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  509 600,00 

ostatní zdroje 127 400,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

AKTIVITA:  
1.17.2. Raná péče – I MY, o.p.s. Soběslav 
 

Charakteristika aktivity  
 

Posláním Rané péče I MY je kvalifikovaně podporovat vývoj dětí  
s postižením, opožděním či ohroženým vývojem od narození do sedmi let v 
Jihočeském kraji. Jejich rodinám pomáháme překonat náročné období. Jde 
o zachování nabídky rané péče ve Strakonicích. Raná péče je terénní služba, 
popřípadě doplněna ambulantní formou služby. Služba je zaměřena na 
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické 
potřeby. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti:  
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně 
terapeutické činnost, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor I MY, o.p.s. 
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Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Pediatři, neurologové, logopedi, psychologové, návazná školská zařízení 
(MŠ, SPC, ZŠ) a poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů  Rodiny dětí s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, opožděným 

či ohroženým vývojem, poruchami autistického spektra od narození do 

sedmi let věku. 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

8 

Roční provozní náklady Kč 2018 

417 928,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  343 167,00 

ostatní zdroje 74 761,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

AKTIVITA 
1.17.3.   Raná péče - APLA Jižní Čechy, z.ú.  
 

Charakteristika aktivity Podpora dítěte raného věku (do 7 let) s poruchami 
autistického spektra a jeho rodiny formou ambulantní a 
terénní služby. Poskytnutí odborného poradenství přímo v 
rodině (nácviky dovedností a komunikace, pomoc při 
uplatňování práv a zájmů, zvládnutí problémového chování, 
socioterapeutická činnost, sociálně terapeutická činnost). 

Časový harmonogram trvale 

Předpokládaný realizátor APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty IMY, o.s., SPC České Budějovice 

Cílová skupina uživatelů osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami 
autistického spektra 

Předpokládaný počet uživatelů služby  2018 

1 - Pozn.: počet klientů se nedá plánovat, jedná se o odhad 

Roční provozní náklady Kč 2018 

450 000,00  
Pozn.: uveden celkový rozpočet za službu pro celý JčK 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV 200 000,- 

Ostatní zdroje 250 000,- 
Pozn.: uvedeny fin. zdroje celkem za službu pro celý JčK 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

1.18. OPATŘENÍ - Udržení odlehčovací služby péče 
POPIS OPATŘENÍ 
Posláním pobytové odlehčovací služby je podpora pečujícím rodinám, které se v domácím prostředí starají o 
svého blízkého, a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystřídat.  

AKTIVITY:   
1.18.1. APLA Jižní Čechy, z.ú.  - odlehčovací služby 
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AKTIVITA: 
1.18.1.   Odlehčovací služby - APLA Jižní Čechy, z.ú.    
 

Charakteristika aktivity Víkendové pobyty pro klienty (bez rodičů či jiné pečující 
osoby) ve věku do 64 let v DPN Opařany, s využitím 
potřebného množství asistentů, kdy cílem je odlehčit 
pečujícím osobám (rodiče, sourozenci aj.). Kapacita je 6 lůžek. 

Časový harmonogram trvale 

Předpokládaný realizátor APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty  

Cílová skupina uživatelů osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami 
autistického spektra 

Předpokládaný počet uživatelů služby  2018 

2  
Pozn.: počet klientů z ORP Strakonice 

Roční provozní náklady Kč 2018 

700 000,00  
Pozn.: uveden celkový rozpočet za službu pro celý JčK 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV 300 000,00 

Ostatní zdroje 400 000,00 
Pozn.: uvedeny fin. zdroje celkem za službu pro celý JčK 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

 

1.19. OPATŘENÍ - Udržení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

POPIS OPATŘENÍ 
Sociálně aktivizační služby zajistí podporu lidem, žijícím v nepříznivé životní situaci a pomůže jim tuto situaci 
řešit. 

AKTIVITY:   
1.19.1. Udržení sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory APLA Jižní Čechy, 
z.ú.   

 

AKTIVITA 
1.19.1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - APLA Jižní Čechy, z.ú. 
 

Charakteristika aktivity 

Terénní a ambulantní služba poskytovaná klientům s 
poruchami autistického spektra umožňující zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, zájmové a vzdělávací 
volnočasové aktivity, sociálně terapeutické činnosti, 
socioterapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a 
zájmů, individuální konzultace a terapie problémového 
chování 
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Časový harmonogram Trvale 

Předpokládaný realizátor APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty IMY, o.p.s., SPC České Budějovice, Auticentrum o.p.s. 

Cílová skupina uživatelů 
osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami 
autistického spektra 

Předpokládaný počet uživatelů služby 
2018 

5  
odhad vycházející z r. 2017 

Roční provozní náklady Kč 
2018 

2 850 000,00 
Pozn.: uveden celkový rozpočet za službu pro celý JčK 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV 1 500 000,00 

Ostatní zdroje 
1 350 000,00 

Pozn.: uvedeny fin. zdroje celkem za službu pro celý JčK 

Investice celkem Kč -- 

Zdůvodnění investic -- 

 

 

 

1.20. OPATŘENÍ - Udržení sociálně aktivizační služby rodiny s dětmi 
POPIS OPATŘENÍ 
Sociálně aktivizační služba je učena rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující 
zdravý vývoj dětí a kterou nejsou schopny tyto rodiny překonat vlastními silami. Jako ohrožené vnímáme 
každé dítě, u kterého nejsou dostatečně naplněny jeho vývojové potřeby. Jde o situace, kdy rodina přestává 
plnit své základní funkce a tato skutečnost má nebo může mít negativní dopad na dítě. Služby jsou 
poskytovány převážně terénní formou, v přirozeném prostředí rodiny (v domácnosti, na úřadech, ve škole 
apod.) i ambulantní formou. Služba v rámci tzv. síťování pomáhá navázat rodinu na další instituce či 
odborníky, kteří mohou přispět k řešení potíží (psycholog, psychiatr, občanská poradna, speciálně 
pedagogické centrum atd.). 

AKTIVITY:   
1.20.1. Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Služby pro rodiny s dětmi PREVENT 
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AKTIVITA:   
1.20.1. Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Služby pro rodiny s dětmi PREVENT 
 

Charakteristika aktivity  
 

Registrovaná sociální služba dle § 65 zákona o sociálních službách 
č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb. 
Posláním zařízení je nabídnout pomoc a podporu rodinám při překonávání 
obtíží tak, aby jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené. 
Cílovou skupinu tvoří především rodiny, které jsou v evidenci SPOD, a 
kterým hrozí odebrání dítěte/dětí; rodiny, kterým bylo dítě/děti odebrány a 
které usilují o jeho návrat, případně o zachování vztahů a kontaktů 
s dítětem umístěným mimo rodinu. Služeb mohou využít i rodiny, které 
nejsou v evidenci SPOD, a jejichž členové chtějí eliminovat rozličná rizika 
ohrožující vývoj dítěte/dětí. 
Cílem služby je posílení či obnova běžného fungování rodinného 
systému v oblastech ohrožujících vývoj a výchovu dětí.  Konkrétními 
cíli je: 

• stabilizovat sociální zázemí rodiny v oblasti bydlení, vedení 

domácnosti a financí; 

• zajistit dostatečnou péči o děti a jejich výchovu; 

• zmírnit či odvrátit sociální vyloučení rodiny; 

• odvrátit hrozbu odebrání dítěte z péče rodičů; 

• umožnit bezpečný návrat dětí do původní rodiny. 
 
Nabízené poradenské, výchovné aktivizační a sociálně terapeutické činnosti 
jsou zaměřeny především na práci s rodiči či celým rodinným systémem.  
Část aktivit je zacílena i na samotné děti (doprovázení do škol, zájmových 
kroužků apod.). Krom přímých kontaktů s klienty služba v rámci 
komplexního a interdisciplinárního přístupu úzce spolupracuje s dalšími 
odborníky a institucemi, které mohou přispět k řešení nepříznivé situace 
v rodině.  

Časový harmonogram  Realizace služby od 9/2016, poté trvale  

Předpokládaný realizátor PREVENT 99  z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, Jihočeský kraj, město Strakonice, ÚP, pedagogicko-psychologická 
poradna, poradna pro rodinu, klinický logoped, školská zařízení, další 
sociální a doprovodné služby pracující s cílovou skupinou 

Cílová skupina uživatelů  Rodiny s dítětem (dětmi), u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku 
dopadů dlouhodobé krizové sociální situace a u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

25 

Roční provozní náklady Kč 2018 

1 316 993,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

Jihočeský kraj 1 131 993,00 

ostatní zdroje 185 000,00 

Investice celkem Kč 0,00 

Zdůvodnění investic -- 
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 PRIORITA 2 - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

2.1. OPATŘENÍ – Rozšíření stávajících služeb 
POPIS OPATŘENÍ 
Fungující síť sociálních služeb na Strakonicku je potřeba průběžně doplňovat podle aktuální sociální situace. 
Jde o rozšíření stávajících sociálních služeb, které jsou již určitým způsobem poskytovány, a o doplnění 
několika služeb nových, které v regionu chybí. V rámci rozšíření stávajících sociálních služeb jde například o 
rozšíření služby do další lokality, o navýšení kapacity některých služeb v důsledku celospolečenského 
nárůstu určité cílové skupiny, o zajištění nové formy již fungující služby. Na Strakonicku je potřeba zajistit 
rozšíření dvou druhů sociálních služeb. 

AKTIVITY:  
2.1.1. Navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem 
2.1.2. Navýšení kapacity služby Domov pro seniory 
2.1.3. Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč 

 

AKTIVITA:  
2.1.1. Navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem  
 

Charakteristika aktivity  
 

Na území Strakonicka tuto sociální službu poskytuje pouze Městský ústav 
sociálních služeb Strakonice, v Domově pro seniory v Rybniční ul. (viz 
aktivita 1.7.1.) Kapacita 16 uživatelů je nedostačující. Vzhledem k tomu, že 
výrazně narůstá počet osob této cílové skupiny (zejména lidé trpící 
Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí), je nutné hledat 
možnosti navýšení kapacity.  

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Neurčený 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb, zájmové spolky, 
farní úřad, Nemocnice Strakonice, LDN Volyně, Knihovna Strakonice, 
canisterapeuti, školky, ZŠ, SŠ, VŠ, dobrovolníci 

Cílová skupina uživatelů  Osoby s chronickým duševním onemocněním, tj. osoby s Alzheimerovou 
demencí, osoby s ostatními typy demencí, jejichž zdravotní stav nevyžaduje 
léčení a odborné ošetřovaní v lůžkovém zdravotnickém zařízení, netrpí 
infekčním, přenosným onemocněním, nepotřebují hygienické či jiné 
opatření, nejsou schopni zajistit si své základní životní potřeby, neboť pro 
trvalou změnu zdravotního stavu potřebují komplexní podporu 
 

 

 

AKTIVITA:  
2.1.2. Navýšení kapacity služby Domov pro seniory  
 

Charakteristika aktivity  
 

Městský ústav sociálních služeb Strakonice poskytuje sociální službu v rámci 
dvou domovů pro seniory, a to Domova pro seniory v Lidické ulici a Domova 
pro seniory v Rybniční ul. Vzhledem k tomu, že celospolečensky narůstá 
velikost cílové skupiny (osoby s chronickým onemocněním, osoby se 
zdravotním postižením, senioři) je potřeba hledat možnosti navýšení 
kapacity. 

Časový harmonogram  od roku 2017 
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Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb, zájmové spolky, 
farní úřad, Nemocnice Strakonice, LDN Volyně, Knihovna Strakonice, 
canisterapeuti, školky, ZŠ, SŠ, VŠ, dobrovolníci 

Cílová skupina uživatelů  osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, 
senioři 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

50 

Roční provozní náklady Kč  2018 

2 057 200,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  0 

ostatní zdroje Vlastní zdroje 9 500 000,00 

Investice celkem Kč 1 500 000,00 

Zdůvodnění investic Nákup nových lůžek 

 

AKTIVITA:  
2.1.3. Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč 
 

Charakteristika aktivity  
 

Záměrem spolku Domov Žlutý Petrklíč je vybudování a provoz týdenního 
stacionáře poskytující potřebné sociální služby a další aktivity ve prospěch 
lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Činnost spolku má umožnit 
rodinám, které pečují o svého blízkého člena s mentálním a kombinovaným 
postižením, žít plnohodnotný život a zároveň podpořit setrvání člověka 
s těžkým mentálním a kombinovaným postižením v jeho přirozeném 
prostředí s rodinou. Spolek vybudováním týdenního stacionáře reaguje na 
zjištěné potřeby těchto rodin v rámci Jihočeského kraje. 

Časový harmonogram  Zahájení provozu týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. je 
plánováno začátkem září roku 2018 na dobu neurčitou. 

Předpokládaný realizátor Domov Žlutý Petrklíč, z.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Cestou vůle, z.s., Chelčický 
domov sv. Linharta, o.p.s., ARPIDA centrum pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, z.ú., Centrum BAZALKA České Budějovice o.p.s., 
obec Vodňany, obec Libějovice, obec Zliv, Kongregace Šedých sester 
III.ř.sv.Františka na Lomci. 

Cílová skupina uživatelů  Osoby se zdravotním postižením 
Osoby s mentálním postižením 
Osoby s kombinovaným postižením 
Počet uživatelů – 4 
Věková kategorie uživatelů 15-64 let 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

-- 
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2.2. OPATŘENÍ – Zajištění dostupnosti chybějících služeb 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku je vybudovaná kvalitní síť sociálních služeb. Tu je potřeba doplnit o několik služeb, které 
občanům chybí. Cílem je zajistit dostupnost těchto služeb, zkvalitnit život osob s handicapem a předejít 
prohloubení sociálních problémů některých cílových skupin.   

AKTIVITY:  
2.2.1. Zajištění dostupnosti služby chráněné bydlení 
2.2.2. Zajištění odlehčovací pobytové služby  
2.2.3. Zajištění krizového centra   
2.2.4. Zajištění odlehčovací služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením  
2.2.5. Zajištění dostupnosti dětského psychiatra 
2.2.6. Zajištění ambulantní a následné péče o osoby ohrožené závislostmi   
2.2.7. Zajištění terénní hospicové péče – Domácí hospic Athelas 

 

AKTIVITA:  
2.2.1.      Zajištění dostupnosti služby chráněné bydlení – Fokus – Písek, z.ú. 
 

Charakteristika aktivity  
 

Jedná se o zajištění dostupnosti chráněného bydlení pro lidi s duševním 
onemocněním. Posláním chráněného bydlení je prostřednictvím pobytové 
služby zprostředkovat a umožnit lidem s duševním onemocněním žít 
v podmínkách chráněného prostředí. Chráněné bydlení má formu 
skupinového nebo individuálního bydlení, zaměřuje se na poskytování 
pomoci v náročných životních situacích jednotlivých klientů. Primárním 
cílem je napomoci klientům s nácvikem samoobsluhy a dovedností, které 
by jim následně umožnily snadnější přechod do běžného života. Chráněné 
bydlení pro obyvatele Strakonic a přilehlých obcí není dostupné. 
Předpokládaná realizace – IV.Q. 2018 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor FOKUS - Písek z.ú., pobočka Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, MěÚ Strakonice (opatrovníci), oblastní 
psychiatrické ambulance a léčebny 

Cílová skupina uživatelů  Lidé s duševním onemocněním ve věku 18 – 80 let. Lidé s duševním 
onemocněním z okruhů onemocnění:  
Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy.  
Afektivní poruchy (poruchy nálady).  
Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy.  
Poruchy osobnosti a chování u dospělých. 
Osoby se stabilizovaným zdravotním stavem 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

2 

Roční provozní náklady Kč 2018 

500 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  0 

ostatní zdroje 500 000,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 
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AKTIVITA:   
2.2.2. Zajištění odlehčovací pobytové služby   
 

Charakteristika aktivity  
 

Ve Strakonicích budou hledány možnosti zajištění pobytové odlehčovací 
služby. Služba je určena pro krátkodobý (3 dny až 3 měsíce) pobyt osob, 
které mají sníženou soběstačnost (z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení) a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 
odpočinek.   

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor neurčený poskytovatel 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město 
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů  senioři a osoby se zdravotním postižením 

 

AKTIVITA:   
2.2.3. Zajištění krizového centra   
 

Charakteristika aktivity  
 

Krizová pomoc by měla být terénní, ambulantní, telefonická nebo pobytová 
služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v 
situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 
nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Služba obsahuje tyto základní 
činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor neurčený poskytovatel 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město 
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů  osoby v krizi, oběti domácího násilí 
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AKTIVITA:   
2.2.4. Zajištění odlehčovací služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením 
 

Charakteristika aktivity  
 

Pobytová odlehčovací služba je určena rodinám, které se v domácím 
prostředí starají o dítě s mentálním či kombinovaným postižením, a na 
určitý čas potřebují v celodenní péči vystřídat a dopřát si odpočinek. 
V regionu chybí poskytovatel, který by pro zmiňovanou cílovou skupinu 
zajišťoval krátkodobé, ale i víkendové či týdenní pobyty/tábory pro tyto 
handicapované děti s cílem odlehčit rodinám, které o ně pečují. 
Poptávka po odlehčovací službě od rodin je větší s přibývajícím věkem 
dítěte. Nejen ve Strakonicích, ale také v rodinách, které bydlí v okolí 
Strakonic. 
 
Potřebnost této služby v regionu dokládají zkušenosti pracovníků jiných 
organizací, které s touto cílovou skupinou pracují (např. I MY, o.p.s. 
Soběslav, spolek Cestou vůle, speciální základní škola ve Strakonicích). 
 
Odhadem je zde cca 20-30 rodin, kterým odlehčovací služby tohoto typu 
chybí. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor neurčený poskytovatel 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město 
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů  Děti a mládež s mentálním či kombinovaným postižením 

 

AKTIVITA:   
2.2.5. Zajištění dětského psychiatra  
 

Charakteristika aktivity  

  

Dětský psychiatr je určen rodinám s dětmi a mladistvými, kteří mají 
specifické potřeby z oblasti psychických poruch. Dále pro děti a mladistvé, 
kteří vyžadují odbornou péči mimo jiné zahrnující medikaci.  
 
V regionu Strakonice chybí poskytovatel, který by pro zmiňovanou cílovou 
skupinu zajišťoval či poskytoval péči dětského psychiatra. Poptávka po této 
službě je vysoká nejen ve Strakonickém regionu, ale také v okolních 
regionech například Prachatice, jelikož nejbližší dětský psychiatr pro oba 
zmíněné regiony se nachází v Písku a to pouze jeden, jehož kapacita 
neumožňuje okamžitou péči (objednací lhůta je 2 měsíce). 
 
Potřebnost této služby v regionu dokládají zkušenosti pracovníků jiných 
organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.  

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor neurčený poskytovatel 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město 
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský kraj, zdravotnické služby 

Cílová skupina uživatelů  Děti a mladiství do 18 let 
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AKTIVITA:   
2.2.6. Zajištění ambulantní a následné péče o osoby ohrožené závislostmi  
  

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita odráží skutečnost nedostupnosti ambulantní a následné péče pro 
závislé osoby na území ORP Strakonice. Nejbližší služby tohoto typu jsou 
v Českých Budějovicích.  Vzdálenost cca 60 km je demotivující a 
nepodporuje společný cíl klienta a služby. 
Cílem aktivity je příprava podmínek, případně pilotní spuštění služby 
Odborného sociálního poradenství (§37) pro tuto cílovou skupinu 
s dostupností 15-25 hodin týdně. Analýzy realizované v rámci procesu 
tvorby krajského plánu sociálních služeb popisují problematiku shodně. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor PREVENT 99 z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město 
Strakonice, obce na území ORP Strakonice, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů  Osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn. užívání nelegálních i 

legálních návykových látek, rizikové užívání virtuálního prostředí, 

hazard) s motivací „léčby“ závislosti, a jejich sociální okolí (převážně rodina 

a blízcí). 

 

 

AKTIVITA:   
2.2.7. Zajištění terénní hospicové péče – Domácí hospic Athelas 
 

Charakteristika aktivity  
 

Další potřebou službou, která na Strakonicku chybí, je domácí hospicová 

péče. V současné době tuto službu na našem území v omezené míře 

poskytuje Domácí hospic Athelas, který služby poskytuje zejména v Písku a 

v okolních obcích do 25 km.  

Zajišťuje kvalifikovanou pomoc nemocným s pokročilým onkologickým 

onemocněním a umírajícím v terminálním stádiu nemoci. Za nejdůležitější 

považujeme lepší zvládání bolesti, dalších průvodních jevů terminálních 

stádií onemocnění a prožití posledních dnů lidského života v domácím 

prostředí se svými blízkými. Otevírá prostor pro důstojné doprovázení 

člověka na jeho poslední životní cestě. Hospicová péče se snaží o zmírnění 

tělesného i duševního strádání, zachování pacientovo důstojnosti a 

poskytnutí podpory celé rodině nejen v období umírání nemocného, ale i 

po jeho úmrtí. 

Časový harmonogram  Od roku 2015 dosud 

Předpokládaný realizátor Domácí hospic Athelas – středisko Diakonie a misie Církve československé 
husitské 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Nemocnice, Úřad práce 

Cílová skupina uživatelů  Osoby v krizi, osoby se zdravotním postižením 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

30 

2018 
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Předpokládané finanční 
zdroje: 

-- 

Účelová dotace ze státního 
rozpočtu 

-- 

Jihočeský kraj ne 

Příjmy od klientů 100 000,00 

ostatní 
400 000,00 
Dary, sbírky 

CELKEM 500 000,00 

Výstupy: -- 
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PRIORITA 3 - ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODNÝCH OBLASTÍ 

3.1. OPATŘENÍ – Zajištění doprovodných služeb 
POPIS OPATŘENÍ 
Doprovodné služby vhodně doplňují nebo kompenzují sociální služby registrované podle zákona 108/2006 
Sb.  Na Strakonicku je několik poskytovatelů těchto služeb, jejich činnost je potřeba udržet.  

AKTIVITY:  
3.1.1. Udržení provozu a služeb Dyscentra – Strakonice, z. s. 
3.1.2. Udržení služeb linky důvěry  
3.1.3. Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
3.1.4. Domácí ošetřovatelské péče – Domácí péče ČČK 
3.1.5. Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT 
3.1.6. Primární prevence rizikového chování – DO SVĚTA  
3.1.7. Zajištění služby dopravy osob se zdravotním postižením a seniory - Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s. 

 

AKTIVITA:  
3.1.1.    Udržení provozu a služeb Dyscentra – Strakonice, z. s.  
 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržení provozu a služeb Dyscentra – Strakonice, z. s.. 
Právní formou je zapsaný spolek, jedná se o sdružení odborníků, kteří se 
zabývají pomocí dětem s poruchami učení a chování, stejně tak i dětem ve 
škole méně úspěšným. Nabízí odborné vyšetření, terapeuticky vedené 
konzultace dětem i rodičům, individuálně připravenou reedukaci, cvičení 
včetně pracovních listů, běžné doučování, logopedickou péči a supervize 
z oblasti logopedie a rozvoje dětí v MŠ i ZŠ. Snaží se poradit rodičům, jak 
předcházet potížím při zvládání počátečního vzdělávání. Jsou nabízeny 
vzdělávací aktivity odborníkům (DVPP) i laické veřejnosti. Pro žáky 
základních a středních škol, ale i pro dospělé realizuje kariérové 
poradenství. 

Časový harmonogram  2018 

Předpokládaný realizátor Dyscentrum – Strakonice, z. s. ; u některých vzdělávacích aktivit 
akreditovaná vzdělávací pracoviště formou poskytnuté služby 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MŠ, ZŠ a SŠ, školská poradenská zařízení, město Strakonice, JčK, MŠMT, UP 
Strakonice; akreditovaná vzdělávací pracoviště poskytující vzdělávací kurzy 
 

Cílová skupina uživatelů  školy a školská zařízení, děti, rodiče, studenti, pedagogové 
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AKTIVITA:   
3.1.2. Udržení služeb Linky důvěry 
 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení Linky důvěry Strakonice, která poskytuje elektronickou krizovou 
pomoc pro děti i dospělé. Jejím posláním je poskytovat krizovou pomoc a 
poradenství všem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, kterou 
nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami. Slouží především těm, 
kteří se cítí ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se 
nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují 
pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Linka 
důvěry Strakonice ctí zásadu anonymity klienta a tak, pokud klienti sami 
nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje. Pracovníci Linky důvěry 
zachovávají naprostou mlčenlivost o všech osobních údajích svých klientů.    
 

Časový harmonogram  2018 

Předpokládaný realizátor Dyscentrum – Strakonice, z. s. (sekce Linka důvěry Strakonice) 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

dle povahy problematiky klientů jsou doporučována další zařízení – není 
možné je předem identifikovat. Nejčastěji se jedná o OSPOD, BKB, krizová 
centra, občanské poradny, zdravotnická zařízení, specializované lékařské 
služby – psychoterapeuti, psychiatři, onkologové, … 

Cílová skupina uživatelů  bez omezení 

 

 

AKTIVITA:   
3.1.3. Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek  
 

Charakteristika aktivity  
 

Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek provozuje na 
Strakonicku více poskytovatelů. Cílem je poskytnout pomoc osobám se 
zdravotním postižením a seniorům prostřednictvím zapůjčení vhodné 
pomůcky a tím zajistit jejich soběstačnost a usnadnit jim pobyt v domácím 
přirozeném prostředí. Zkvalitnění služeb v půjčovně kompenzačních 
pomůcek představuje její soustavné vybavování novými pomůckami, které 
poskytují stále vyšší komfort uživatelům. Jde o pomůcky, které kopírují 
nejnovější trendy na trhu, při používaní nových odlehčených materiálů 
nebo metod pro snadnější používání uživatelem. 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice, Oblastní 
Charita Strakonice, Charita Malenice, Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s., Český Červený Kříž.červený 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, obce strakonického regionu, neziskové organizace, 
občanská sdružení 

Cílová skupina uživatelů  osoby se zdravotním postižením a senioři  
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AKTIVITA:   
3.1.4. Domácí ošetřovatelské péče – Domácí péče ČČK 
 

Charakteristika aktivity  
 

Na území Strakonicka bude trvale zajištěna domácí ošetřovatelská péče. 
Jedná se o zdravotní péči, která představuje zajištění péče o krátkodobě i 
dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí. Službu bude nadále 
zajišťovat Domácí péče ČČK. Kvalifikované sestry budou trvale poskytovat 
odborné ošetření při dlouhodobém onemocnění pacienta (převazy, injekce, 
aplikace inzulínu, odběry biologického materiálu, péče při pooperačních a 
terminálních stavech, rehabilitační ošetřování, masáže, poradenská 
činnost). 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Domácí péče ČČK, o.p.s. Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, obce 

Cílová skupina uživatelů  osoby propuštěné z nemocnice, osoby s akutním nebo chronickým 
onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu života  

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

-- 

 

 

AKTIVITA:   
3.1.5. Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT  
 

Charakteristika aktivity  
 

Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT má pověření k sociálně 
právní ochraně dětí – uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a 
poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče.  
Posláním je pomáhat pěstounským rodinám vytvářet podmínky pro 
optimální zajištění náhradní rodinné péče dětem, které nemohou vyrůstat s 
vlastními rodiči.   
Pěstounským rodinám je nabízeno: 

• Uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče 

• Doprovázení 

• Poradenství 

• Vzdělávání 

• Pomoc při navazování kontaktu s biologickou rodinou 

• Pomoc při kontaktu s dalšími institucemi 

• Pomoc se zajištěním osobní péče o dítě, odlehčovací služby 

• Konzultace s psychologem 

• Volnočasové aktivity s dětmi v pěstounské péči 

• Možnost půjčování literatury s tématikou náhradní rodinné péče 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor PREVENT  99 z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV – ÚP, Krajský úřad Jihočeského kraje, Město Strakonice, 
pedagogicko-psychologická poradna, poradna pro rodinu a další instituce 
pracující s cílovou skupinou.  

Cílová skupina uživatelů  Pěstounské rodiny z Jihočeského kraje (osoby pečující a osoby v evidenci, 
děti svěřené do pěstounské péče, biologické děti pěstounů a další osoby 
žijící s pěstouny ve společné domácnosti) 
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Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

30 rodin z ORP Strakonice 

Roční provozní náklady Kč 2018 

1 440 708,00 (projekt působí v celém Jihočeském kraji; zde uvedený 
rozpočet je odvozen z plánovaného počtu rodin z ORP Strakonice; nejedná 

se tedy o celkový rozpočet projektu) 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  1 400 708,00 

ostatní zdroje 40 000,00 

Investice celkem Kč 0,00 

Zdůvodnění investic -- 

 

AKTIVITA:  
3.1.6.     Primární prevence rizikového chování - DO SVĚTA z.s. 
 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je zajištění dostupnosti programů primární prevence 
rizikového chování (PPRCH) ve školách a školských zařízeních. Podpora 
programů v regionu Strakonicka se bude realizovat formou spolupráce 
s kvalitním a certifikovaným poskytovatelem. Podmínkou realizace je 
dostatečné financování. Jedná se o podporu aktivit zaměřených na 
předcházení vzniku společensky nežádoucích jevů, případně předcházení 
jejich rozvoji. Aktivity jsou cíleny na žáky a studenty základních a středních 
škol a probíhají ve větší míře v rámci školní docházky, v míře menší mimo její 
rámec. Mezi aktivity primární prevence je nutné řadit také programy 
selektivní a indikované prevence, které svou povahou spadají do intervenční 
práce, nicméně jsou chápány jako prevence rozvoje (tedy nikoli vzniku) 
společensky nežádoucích jevů (např. práce se šikanou). Podporované aktivity 
musí mít komplexní, kontinuální a interaktivní charakter (tedy nikoli akce 
typu „Solitérní přednáška pro celou školu v tělocvičně“). 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor DO SVĚTA z.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, Jihočeský kraj, MŠMT 

Cílová skupina uživatelů  žáci a studenti škol a školských zařízení 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby 

2018 

1 050 

Roční provozní náklady Kč 2018 

450 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MŠMT  150 000,00 

Jihočeský Kraj 150 000,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 
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AKTIVITA:  
3.1.7.      Doprava osob se zdravotním postižením a seniory - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s. 
 

Charakteristika aktivity  
 

Nabídka zajištění přepravy pro seniory a zdravotně postižené je určena pro 
osoby, které jsou díky svému krátkodobému nebo dlouhodobému 
zdravotnímu stavu odkázány na pomoc druhé osoby, držitelům průkazu 
OZP, osobám, které pobírají příspěvek na péči a všem ostatním, kteří se 
nemohou přepravovat běžným automobilem. Lze jej využít na cestu 
z nemocnice, k lékaři, výlet či jiné soukromé aktivity, dovoz pomůcek 
(polohovacích postelí, vozíků, chodítek apod.) Prozatím nebude určeno pro 
osoby na vozíku, finance bude ještě třeba získat. Plánujeme aspoň vybavení 
otočnou sedačkou po nasedání.  

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Jihočeské centrum pro zdravotně postižení a seniory o.p.s., pracoviště 
Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, sponzoři, sbírka 

Cílová skupina uživatelů  zdravotně postižení a senioři 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

-- 

Roční provozní náklady Kč 2018 

-- 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  -- 

ostatní zdroje (sbírka, 
sponzoři, město) 

50 000,00 

Investice celkem Kč 210 000,00 

Zdůvodnění investic Otočná sedačka, osobní automobil 

 

 

3.2. OPATŘENÍ – Volnočasové a vzdělávací aktivity 
POPIS OPATŘENÍ 
Ve Strakonicích je poměrně široká nabídka volnočasových aktivit pro různé cílové skupiny.  Stávající nabídku 
volnočasových aktivit je potřeba udržet a dle potřeb rozšiřovat. Správné využití volného času a vzdělávání je 
prevencí rizikového chování jedinců a má vliv na celkovou kvalitu života. Mladým lidem pomáhá v jejich 
rozvoji, u seniorů ovlivňuje udržení aktivity. Zapojování do volnočasových aktivit a vzdělávání také vede 
k sociálnímu začleňování. To vše má v konečném důsledku dopad i na omezení vzniku nepříznivých 
sociálních situací.     

AKTIVITY:  
3.2.1. Aktivizačně vzdělávací služby - počítačové kurzy, kurzy trénování paměti 
3.2.2. Udržení stávající činnosti mateřských center 
3.2.3. Klub seniorů – MěÚSS Strakonice 
3.2.4. Osvětové aktivity Spolku Labyrinth Strakonice 
3.2.5. Doučování dětí se špatným školním prospěchem v rámci CROSS NZDM PREVENT 
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AKTIVITA:  
3.2.1.      Aktivizačně vzdělávací služby - počítačové kurzy, kurzy trénování paměti 
 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem je udržet a rozvíjet aktivizačně vzdělávací služby. Počítačové kurzy pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory probíhají od roku 2005. Využívání 
osobního počítače může v mnoha směrech usnadnit jejich život a pomoci v 
odstranění bariér, se kterými se běžný občan nesetkává. Absolventi kurzů 
jejich prostřednictvím dostávají možnost nahlédnout do nového světa 
informací, který je jim tak téměř neomezeně zpřístupněn a dává jim šanci 
rozvíjet své zájmy, prohlubovat svoje vědomosti a tím přispívat k zamezení 
sociálního vyloučení, které může být u této skupiny hrozbou. Jdeme s dobou, 
a proto chceme v roce 2017 zahrnout i práci s tablety. V kurzech trénování 
paměti, které probíhají od roku 2006, se zaměřujeme na to, aby jeho 
účastníci nevnímali své problémy jako negativní součást procesu stárnutí, ale 
naopak si začali uvědomovat, že mohou tento stav sami pozitivně ovlivnit a 
vzít do vlastních rukou.  
Při trénincích paměti se uplatňuje individuální přístup a jejich náplň je 
přizpůsobena schopnostem jednotlivých účastníků. Trénink paměti je 
kombinací kognitivního tréninku a relaxujících cvičení. Patří mezi nástroje 
zvyšující soběstačnost a prodlužují nezávislost seniorů. V roce 2017 se 
podařilo historicky poprvé uskutečnit kurzy pro zrakově postižené. Projekt 
bude probíhat I v celém roce 2018.Zakomponovali jsme 2D tisk a převážně 
hmatové a poslechové cvičení, skupinky jsou menší (max. 5 členné). 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný realizátor Jihočeské centrum pro zdravot.  postižené a seniory, o.p.s., pracoviště 
Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Jihočeský kraj, nadace, granty 

Cílová skupina uživatelů  Senioři a zdravotně postižení   

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

15 osob (TP)  
25 osob (PC) 

Roční provozní náklady Kč 2018 

50 920,00 (tréninky) 
53 000,00 (pc kurzy) 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  0 

ostatní zdroje 
50 920,00 (nadace KB Jistota) 

53 000,00 (PC) 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

AKTIVITA:  
3.2.2. Udržení stávající činnosti mateřských center 
 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na podporu udržení stávající činnosti mateřských 
center, která na území ORP Strakonice fungují (Rodinné centrum Beruška 
Strakonice, z.s., Malenický Maleček, Žirafa Volyně …) Mateřská centra 
nabízejí bezpečné zázemí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům ke 
sdílení, vzájemné podpoře a spolupráci.  
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Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný realizátor Mateřská centra ORP Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Obce ORP Strakonice 

Cílová skupina uživatelů  Rodiny s dětmi, občanské iniciativy,  

Předpokládané fin. zdroje Grantovogramy, dotace, dary a vlastní zdroje realizátora a uživatelů 

 

AKTIVITA: 
3.2.3. Klub seniorů – MěÚSS Strakonice 
 

Charakteristika aktivity  
 

Klub seniorů je aktivita směřovaná od seniorů ke svým vrstevníkům. Během 
týdne (mimo víkendy) se zde setkávají různé skupinky uživatelů, aby si 
společně zacvičily, oslavily narozeniny, svátky, zahrály karty, poseděly nad 
denním tiskem a občerstvením, vypůjčily si pěknou knížku atp. Klub je 
otevřen pro širokou veřejnost. 

Časový harmonogram  Všední dny 

Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, organizace zřizované Městem 

Cílová skupina uživatelů  Senioři a osoby se zdravotním postižením + široká veřejnost 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

50 

Roční provozní náklady Kč 2018 

50 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  0 

ostatní zdroje 50 000,00 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

 

AKTIVITA:  
3.2.4. Osvětové aktivity Spolku Labyrinth Strakonice 
  

Charakteristika aktivity  
 

Pořádání seminářů, kurzů, na téma finanční gramotnost, prevence 
zadlužení, publikační činnost. Akce se konají v prostorách občanské 
poradny spolku Labyrinth 1x měsíčně, dále pak dle poptávky v jiných 
prostorách (školy atp.). 

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor Spolek Labyrinth Strakonice 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, Prevent 99, z.ú., JUDr. Karel Hůzl, Úřad práce, BKB České 
Budějovice 
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Cílová skupina uživatelů  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, 
etnické menšiny, osoby s mentálním postižením, imigranti a azylanti, oběti 
domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby se zdravotním postižením, 
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby do 26 let 
věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby žijící v 
sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné 
činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři. 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

500 

Roční provozní náklady Kč 2018 

100 000,00 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  0 

ostatní zdroje sponzoři 

Investice celkem Kč 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

AKTIVITA:   
3.2.5. Doučování dětí se špatným školním prospěchem v rámci CROSS NZDM PREVENT 
 

Charakteristika aktivity  
 

Projekt se přímo zaměřuje na doučování dětí, které jsou v rámci běžné 
školní docházky dlouhodobě neúspěšné. Tedy propadají z jednoho či více 
předmětů na ZŠ, popřípadě jim propadnutí bezprostředně hrozí.  
 
Doučování probíhá individuálně a realizují jej externí učitelé. Doučování se 
odehrává v prostorách NZDM, kde je k tomuto účelu vybavená učebna. 
V projektu doučování hraje klíčovou roli spolupráce žáka, rodiny, učitele, 
eventuálně další služby aktuálně pracující s rodinou.  

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor PREVENT 99 z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

OSPOD, Služby pro rodiny s dětmi PREVENT, Centrum podpory 
pěstounských rodin PREVENT, základní školy 

Cílová skupina uživatelů  Děti a mládež dlouhodobě ohrožena školním neúspěchem ve věku od 12let 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2018 

25 

Roční provozní náklady Kč 2018 

70 000 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV  -- 

ostatní zdroje (sbírka, 
sponzoři, město) 

70 000,00 

Investice celkem Kč -- 

Zdůvodnění investic -- 
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3.3. OPATŘENÍ – Udržení a rozvoj služeb v obcích 
POPIS OPATŘENÍ 
V obci Cehnice dobře funguje Klubu seniorů Cehnice, jeho aktivity je potřeba zachovat. V Malenicích je 
záměrem využít pro výstavbu sociálních bytů prostory, na kterých dříve stávaly hospodářské budovy fary.  

AKTIVITY:  
3.3.1. Klub seniorů Cehnice 
3.3.2. Zřízení bydlení pro osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

AKTIVITA: 
3.3.1. Klub seniorů Cehnice 
 

Charakteristika aktivity 
 

Zapojení lidí do aktivního života a kulturního dění v obci. Pravidelné 
setkávání, společné procházky a výlety. Cílem je předcházet u lidí pocitu 
osamělosti a nepotřebnosti. Informace o dění v obci v ČR i ve světě. 
Zpříjemňování svátků a tradic (Velikonoce, Posvícení, Vánoce). Gratulace k 
svátku a k narozeninám. Cvičení pro seniory. 

Časový harmonogram Trvale 

Předpokládaný realizátor Obec Cehnice 

Předpokládané spolupracující 
subjekty 

Místní podnikatelé – spolupráce formou sponzorských darů, místní 
organizace 

Cílová skupina uživatelů Lidé důchodového věku, osoby se zdravotním postižením 

 

AKTIVITA:   
3.3.2. Zřízení bydlení pro osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na vybudování sociálních bytů v Malenicích. Jedná se o 
10 – 12 bytů velikosti 1+1. Byty budou umístěny v jednopatrové budově, 
vzhledem ke způsobu umístění budovy v terénu budou mít všechny byty 
bezbariérový přístup. Byty budou určeny pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Pro obyvatele domu bude dostupná terénní pečovatelská 
služba, kterou poskytuje Charita Malenice.   

Časový harmonogram  Trvale 

Předpokládaný realizátor obec Malenice, zajištění služby Charita Malenice    

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

 
neurčeny 

Cílová skupina uživatelů  senioři a osoby se zdravotním postižením 

Investice celkem 15 000 000,00 

Zdůvodnění investic výstavba bytů, terénní úpravy 
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PRIORITA 4 - VŠEOBECNÁ PODPORA  
ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

4.1. OPATŘENÍ – Informovanost o dostupnosti sociálních služeb 
POPIS OPATŘENÍ 
Dostupnost informací o sociálních a zdravotních službách je základním předpokladem k tomu, aby lidé 
mohli tyto služby využívat. Zdrojem informací jsou městské a obecní úřady, organizace, místní tisk, internet, 
katalog, letáky. Hlavním zdrojem informací je elektronický katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných 
služeb a tištěný katalog poskytovatelů sociálních služeb. Všechny tyto zdroje budou nadále využívány a 
budou hledány i další zdroje informování. 

AKTIVITY:  
4.1.1. Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

 

AKTIVITA:   
4.1.1. Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na pravidelnou roční aktualizaci aktuálního přehledu 
poskytovatelů sociálních služeb. Tato aktualizace bude prováděna 
prostřednictvím členů pracovních skupin a partnerů. Budou hledány 
finanční prostředky na vydání tištěné verze katalogu, který pak bude 
dostupný u poskytovatelů sociálních služeb, na obcích, u lékařů a v dalších 
spolupracujících organizacích. Adresář bude aktualizován i na webových 
stránkách www.kpss-st.cz. 

Časový harmonogram  2018 

Předpokládaný realizátor SOS Šumavsko, z. ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Obce, poskytovatelé sociálních služeb, odbor sociálních služeb Města 
Strakonice 

 

4.2. OPATŘENÍ – Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku funguje dobrovolnictví v sociálních a doprovodných službách. Jedná se o veřejně 
prospěšnou činnost založenou na ochotě člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace 
nebo člověka, aniž by s příjemcem pomoci byl vázán přátelskými či jinými vazbami. Z dobrovolné činnosti 
má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a 
dovednosti, někdy i částečné řešení problému nezaměstnanosti. Poskytovatelé sociálních služeb a další 
subjekty budou podporovat další rozvoj dobrovolnictví. 

AKTIVITY:  
4.2.1. Dobrovolnictví 

 

AKTIVITA:  
4.2.1. Dobrovolnictví 
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Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je podpora dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do 
dobrovolnických programů.  
PREVENT 99 z.ú. akreditoval v roce 2014 u Ministerstva vnitra ČR 
Dobrovolnický program. Stal se tedy vysílající organizací, která přijímá a 
školí dobrovolníky. Ti jsou zatím využívání pouze ve vlastní prospěch 
organizace. Pro rok 2017 je plánována větší propagace dobrovolnictví a 
vybudování širší základny dobrovolníků.  
Dobrovolnický program má omezený rozpočet. Vysílání dobrovolníků do 
jiných organizací bude realizováno pouze za předpokladu zajištění 
dostatečných finančních zdrojů. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný realizátor PREVENT 99 z.ú. a další organizace 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, 
NGO, aktivní občané 

Cílová skupina uživatelů  Poskytované sociálních a doprovodných služeb a jejich klienti 

Předpokládaný počet 
dobrovolníků    

2018 

15 

Roční provozní náklady Kč 2018 

204 325,00 (projekt působí i v jiných lokalitách; zde uvedený rozpočet je 
odvozen z plánovaného počtu dobrovoníků z ORP Strakonice; nejedná se 

tedy o celkový rozpočet projektu) 

Předpokládané fin. zdroje Kč 2018 

MPSV 0 

Ministerstvo Vnitra ČR 204 325,00 

ostatní zdroje 0 

Investice celkem 0 

Zdůvodnění investic -- 

 

 

 

4.3. OPATŘENÍ – Spolupráce a participace 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku se dobře rozběhl proces komunitního plánování, který je prostředkem k udržení a rozvoji 
sociálních a doprovodných služeb. Tento proces se daří udržet. I nadále je potřeba zachovat činnost 
organizační struktury, pravidelně monitorovat plnění plánu a plnění jednotlivých opatření vyhodnocovat, 
dle potřeby plán aktualizovat nebo připravovat akční plány (např. s výhledem na 1 rok). V roce 2018 budou 
v rámci projektu podpořeného z OPZ ve spolupráci se SOS Šumavsko, z.ú. vypracovány podrobné analýzy 
pro oblast sociálních služeb a následně zpracován Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Strakonice, 
který bude v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro Jihočeský kraj. Samotné 
sociální služby nemohou kvalitně existovat bez dalšího zapojení města Strakonice, obcí a dalších aktivních 
subjektů a občanů. Stejně tak se nemohou kvalitně rozvíjet bez existujících podpůrných struktur, mezi které 
patří vedle systému komunitního plánování i finanční podpora sociálních služeb z rozpočtu obcí. 

AKTIVITY:  
4.3.1. Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice   
4.3.2. Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb 
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AKTIVITA:  
4.3.1. Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice  
 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvořit, od roku 2016, dotační program, podporující 
udržení a rozvoj registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, vycházející 
z priorit KPSS. Dotační program by měl být: proaktivní – motivující příjemce 
k získání dalších finančních prostředků, - transparentní (s jasnými pravidly a 
postupy) a podporující organizace s jasným finančním výhledem a 
stabilitou. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný realizátor město Strakonice  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

--- 

Cílová skupina uživatelů  poskytovatelé sociálních služeb, příjemci sociálních služeb 

 

AKTIVITA:   
4.3.2. Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb 
 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena zejména na monitoring, informační aktivity a 
vzdělávací aktivity prostřednictvím pokračování činnost řídící skupiny a 
pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování ORP Strakonice. 
Řídící skupina, popř. pracovní skupiny budou pracovat s intenzitou dle 
potřeby. Scházet se budou zajištěných finančních prostředků pro jejich 
činnost tak, aby alespoň 1x ročně proběhlo zhodnocení naplňování plánu a 
dostatečné informovanosti. 
Budou hledány finanční prostředky na aktualizaci stávajícího komunitního 
plánu sociálních služeb pro ORP Strakonice, který byl naposledy tvořen 
v roce 2011 s výhledem na 3 roky. Odstartování tohoto procesu je 
předpokládáno v roce 2017 s ohledem na plánované vyhlášení výzvy OPZ 
zaměřené právě na strategické plánování v oblasti sociálních služeb. 
Pro efektivní nastavení pokrytí sociálními službami na území Strakonicka, je 
třeba tento proces udržet živý. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný realizátor SOS Šumavsko, z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce ORP, poskytovatelé sociálních služeb 

 

 

Tento Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na rok 2018 byl schválen řídícím 

týmem dne 20. 2. 2018. 

 

 


