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1. ÚVOD 
 

Analýza zadavatelů sociálních služeb byla provedena formou průzkumu mezi obcemi SO ORP 

Strakonice v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb. Podkladem pro šetření byl dotazník, 

který byl odsouhlasen řídícím týmem procesu plánování sociálních služeb na Strakonicku. Dotazník se 

skládá z 8 otázek, kde v poslední otázce měli respondenti místo pro své náměty a připomínky. 

 

Cílem tohoto zjišťování bylo: 

• zjistit povědomí zástupů obcí o problematice sociálních služeb, 

• zjistit, jaké sociální služby jsou v obcích zajištěny a které služby naopak chybějí nebo jsou hůře 

dostupné 

• povzbudit zájem o tuto problematiku a informovat o procesu plánování. 

 

 

 

Mapa SO ORP Strakonice 
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SO ORP Strakonice má celkem 69 obcí: Cehnice, Čemeřice, Vepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, 

Drážov, Droužetice, Dřešín, Houpán, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, 

Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Libochovice, 

Malenice, Milejovice, Miloňovice, Mečichov, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, 

Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, 

Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, 

Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňskou, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, 

Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. 

 

2. Metody a zapojení obcí do průzkumu 
 

Průzkum probíhal částečně formou osobních rozhovorů, částečně formou dotazníkového šetření, které 

bylo řešeno formou Google dotazníku. Osloveno bylo všech 69 obcí z SO ORP Strakonice. V rámci 

šetření byly získány informace od 19 obcí. Řízené rozhovory byly uskutečněny v 11 obcích, které byly 

vytipovány řídícím týmem procesu plánování sociálních služeb. Ostatní obce byly osloveny e-mailem 

se žádostí o zapojení se do průzkumu elektronickou formou. Této možnosti využilo pouze 8 obcí. Nízký 

počet zapojení obcí může být způsoben faktem, že sociální oblast není prioritou samospráv, což 

vyplynulo z řízených rozhovorů.  

Osobní rozhovory proběhly v měsících listopad – prosinec 2018 v těchto obcích: 

• Volyně 

• Čestice 

• Nišovice 

• Řepice 

• Osek 

• Nihošovice 

• Radošovice 

• Sousedovice 

• Štěkeň 

• Cehnice 

• Strakonice 

Obce, které využili možnosti vyplnění elektronické formy dotazníku: 

• Radomyšl 

• Malenice 

• Chrášťovice 

• Skály 

• Štěchovice 

• Paračov 

• Kuřimany 

• Hoštice 
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3. Vyhodnocení 
 

3.1. Otázka č. 1 

Máte dostatek informací o tom, jaké sociální služby jsou vašim občanům 

poskytovány? 
 

 

 

Na otázku, zda zástupci samospráv mají dostatek informací o sociálních službách, které jsou jejich 

občanům poskytovány, zodpovědělo 11 zástupců obcí ANO, 8 zástupců obcí uvedlo NE. V rámci 

osobních rozhovorů byl jako hlavní důvod malého povědomí o poskytovaných sociálních službách 

občanům uváděn fakt, že se často jedná o choulostivá témata, nebo si občané tuto situaci řeší sami 

bez pomoci obce.  

  

11
8

1

Máte dostatek informací o tom, jaké sociální 
služby jsou Vašim občanům poskytovány?

ANO Částečně ANO NE
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3.2. Otázka č. 2 

Jaké sociální služby jsou vašimi občany využívány? 
 

Obec Služby využívané občany 

Radomyšl 
bydlení v domě s pečovatelskou službou se službami za úplatu, 
rozvoz obědů, terénní pečovatelská služba 

Chrášťovice 
Terénní pečovatelská služba, poradenství, pomoc s běžnými 
úkony, půjčování kompenzačních pomůcek, osobní asistence, 
pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení 

Skály Není známo 

Štěchovice Není známo 

Paračov Rozvoz obědů, pečovatelská služba 

Kuřimany Rozvoz obědů 

Hoštice Oblastní charita 

Malenice Rozvoz obědů, terénní pečovatelská služba, pečovatelská služba 

Řepice Oblastní charita 

Osek Rozvoz obědů, terénní pečovatelská služba 

Nihošovice Rozvoz obědů, terénní pečovatelská služba, raná péče 

Radošovice Rozvoz obědů 

Sousedovice Terénní pečovatelská služba 

Štěkeň Není známo 

Cehnice Oblastní charita 

Čestice Oblastní charita Strakonice – Dům klidného stáří sv. Anny 
Sousedovice, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, 
PREVENT99, z.ú. – akce pro školy 

Volyně Nemocnice Volyně, Oblastní charita Strakonice – pobočka 
Volyně, Charita Malenice, PREVENT99, z.ú – akce pro školy, 
manželská poradna 

Nišovice Charita Malenice, Oblastní charita Strakonice – pobočka Volyně 

Strakonice 

Jsou využívány veškeré služby na území města Strakonice 
zejména pečovatelská služba, domov pro seniory, domov pro 
osoby se zdravotním postižením, dům se zvláštním režimem, K-
centrum PREVENT, FOKUS, sociální aktivizační služba PREVENT, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

 

Z odpovědí na tuto otázku je patrné, že nejčastěji je využívána pečovatelská služba Oblastní charity 

Strakonice, což je zapříčiněno dopadem této služby na široké území. Často je jako sociální služba 

uváděn rozvoz obědů, někdy i společně s terénní pečovatelskou službou, což může být způsobeno 

nedostatkem informací o druzích sociálních služeb.  7 obcí v rámci osobních rozhovorů uvedlo, že jsou 

služby dobře zajištěny rodinou či sousedskou výpomocí.  
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3.3. Otázka č. 3 

Jaké sociální služby ve vší obci postrádáte? 
 

 

 

 

Z pohledu samospráv ve většině případů nejsou sociální služby v obcích postrádány. Odpovědi ostatní 

zahrnují ve dvou případech chybějící službu, a to v Malenicích, kde postrádají osobní asistenci – 

celodenní péči a v Česticích dům s pečovatelskou službou. Ve Štěkni a v Cehnicích se shodli, že je složité 

na tuto otázku odpovědět z důvodu, že se jedná často o choulostivá témata, která není možno ze strany 

samosprávy podchytit. Ve Strakonicích pak jde o chybějící služby a současně i o nedostatečnou 

kapacitu služeb, které zde již fungují. Jedná se o zajištění dostatečné kapacity Domova pro seniory a 

Domova se zvláštním režimem, dále pak o podporu samostatného nebo chráněného bydlení pro 

duševně nemocné, zajištění odlehčovací služby pro pečující rodinné příslušníky a v neposlední řadě i 

dětského psychiatra.  

  

14

9

Jaké sociální služby ve Vaší obci postrádáte?

žádné ostatní
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3.4. Otázka č. 4 

Jaké sociální služby se chystáte zavést ve Vaší obci do 3 let? 
 

 

 

Na otázku, které službu se chystá obec zavést v horizontu 3 let odpovědělo 13 obcí, že žádné. 

Odpovědi ostatní zahrnují následující:  

• Skály – uvidíme 

• Paračov - propojení knihovny a kulturně sportovního zázemí s četnější možností otevření 

veřejnosti 

• Malenice - výstavba domu-bytů pro seniory s tím související sociální služby 

• Nihošovice - spolupráce s charitou, která bude probíhat v dokončovaném komunitním domě 

• Strakonice - rozšířit kapacitu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v rámci 

MěÚSS Strakonice 

  

13

6

2

Jaké služby se chystáte zavést ve Vaší obci do 3 
let?

žádné ostatní nevím
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3.5. Otázka č. 5 

Jaké sociální služby a v jaké finanční výši obec finančně podpořila/podpoří? 
 

Obec Finanční podpora 

Radomyšl Výstavba a provoz domu s pečovatelskou službou 

Chrášťovice Péče o seniory – 5 000,- ročně 

Skály - 

Štěchovice Středisko rané péče rodinám dětí se zrakovým postižením 

Paračov Oblastní charita Strakonice 

Kuřimany Ordinace lékaře v Paračově 

Hoštice Oblastní charita Strakonice – 3 000,- ročně 

Malenice Charita Malenice – rok 2018/5 000,- 

Řepice Oblastní charita Strakonice – 3 000,- 

Osek Oblastní charita Strakonice – 10 000,- 

Nihošovice  Oblastní charita Strakonice – 4 000,- 
Raná péče – 4 000,- 

Radošovice - 

Sousedovice - 

Štěkeň - 

Cehnice - 

Čestice Oblastní charita Strakonice 15 000,- /rok 2017 a 2018 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižné – 1 000,- /rok 2017 a 2018 
Činnost seniorů – 1 000,- /rok 2017 a 2018 
PREVENT99, z.ú – 5 000,- /rok 2017 a 2018 
Linka bezpečí Praha – rok 2018/2 000,- 

Nišovice Charita Malenice rok 2018/ 4 000,- 

Volyně Hospic sv. Jana Neumanna v Prachaticích 
STROOM Dub 
Manželská poradna 
Linka bezpečí 
PREVENT99, z.ú. 
Oblastní charita Strakonice – Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice 
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3.6. Otázka č. 6 

Jaké sociální služby obec podpořila jiným způsobem, než finančním příspěvkem 

(např. snížený nájem atd.) - uveďte způsob podpory 
 

 

 

Většina z dotazovaných obcí nepodpořila sociální služby jiným způsobem než finančním příspěvkem, 

nebo neměla možnost. 4 odpovědi se odkazovaly na snížený nájem – Obec Malenice snížený nájem 

pro Charitu Malenice, obec Sousedovice uvedla snížený nájem a údržbu nemovitosti v níž sídlí Dům 

klidného stáří sv. Anny Sousedovice, který zřizuje Oblastní charita Strakonice, za obec Paračov byl 

uveden nulový nájem pro lékaře, město Volyně snížený nájem pro Oblastní charitu Strakonice a pro 

Nemocnici Volyně. Obec Cehnice podporuje Dětské centrum Jihočeského kraje dopravou dětí z centra 

do ZŠ a MŠ v Cehnicích.  

  

11
2

5

Jaké sociální služby obec podpořila jiným 
způsobem než finančním příspěvkem (např. 

snížený nájem atd.)

žádné nebyla možnost ostatní
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3.7. Otázka č. 7 

Jak informujete Vaše občany o poskytovaných sociálních službách? 
 

 

 

Jako nejčastější způsob informování občanů o poskytovaných sociálních službách uvádí většina obcí 

obecní zpravodaje a vývěsky, dále pak osobní konzultace. Jako jiný způsob uvádějí obce ve 2 

případech rozhlas (Čestice a Volyně), v Oseku webové stránky obce a ve Strakonicích pracovníky 

sociálního odboru – což lze považovat za osobní konzultace. 2 obce neinformují občany žádnou 

cestou (Nišovice a Štěkeň). 

  

8

3

7

2

6

Jak informujete občany o poskytovaných 
sociálních službách?

obecní zpravodaj a vývěska letáky a jiné informační materiály

prostřednictvím osobních konzultací žádným způsobem

jiným způsobem (jakým)
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3.8. Otázka č. 8: 

Jaký největší problém (problémy) řešíte a co vás ve vaší obci nejvíce tíží v souvislosti 

se sociálními službami 
 

13 obcí na tuto otázku odpovědělo, že neřeší zásadní problémovou otázku v oblasti sociálních služeb. 

Ostatní reakce obcí jsou zaznamenány v následující tabulce: 

Obec Problém v sociální oblasti 

Skály problémů je moc 

Malenice bydlení pro seniory 

Sousedovice pro obec nevýhodná nájemní smlouva s Domem klidného stáří sv. Anny na 50 
let 

Cehnice lidská kapacita, informovanost, financování 

Strakonice velký převis žádostí o přijetí do domova pro seniory a domova se zvlštním 
režimem 

Paračov Nemám informace o stavu jedné seniorky, ale nemám ani důvod ji navštívit a 
vnutit se na návštěvu. 

 

 

Otázka č. 8 Připomínky či náměty vztahující se k sociální oblasti v regionu nebo obci: 
 

 

 

V závěrečné části dotazníku měly obce možnost vyjádřit se k aktuální situaci v regionu či v obci. 

Většina obcí nezmínila žádnou připomínku či námět k sociální oblasti.  

14

3

1 1

Připomínky či náměty vztahující se k sociální 
oblasti v regionu nebo obci:

žádné připomínky či náměty

malá informovanost ze strany poskytovatelů

Tíhu oblasti sociálních služeb přesunout na jednu osobu (např. svazek)

problém soukromníků, kteří ubytovávají nepřizpůsobivé občany


