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Úvod 

 

Začátkem roku 2018 proběhl monitoring plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP 

Strakonice na rok 2017. Monitoring je jednou z aktivit projektu zakázky, kterou SOS Šumavsko ve 

spolupráci s Městem Strakonice realizuje pro Jihočeský kraj.  

 

Plánování rozvoje sociálních služeb pro Město Strakonice a obce ze správního území ORP 

Strakonice není novinkou. Od roku 2011 jsou ustanoveny pracovní skupiny a řídící tým, kteří 

plánují rozvoj sociálních služeb metodou komunitního plánování. První plán sociálních služeb pro 

celé území ORP Strakonice vznikl v roce 2011 s platností na 3 roky. Od té doby byl pravidelně 

aktualizován do dílčích akčních plánů, přičemž poslední akční plán na rok 2017 byl zpracován 

v roce 2016. 

 

Tato monitorovací zpráva obsahuje popis plnění aktivit aktuálního Akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb ORP Strakonice na rok 2017. Je podkladem pro jednání řídící skupiny, která 

plnění plánu vyhodnotí. Zpráva bude také projednána v pracovních skupinách a bude podkladem 

pro zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice na rok 2018.  

  

Způsob monitorování:  

• Vyhodnocení informací od organizací a obcí (weby, články v tisku atd.).   

• Osobní setkání a rozhovory se členy pracovních skupin, poskytovateli služeb, představiteli 

obcí. 

• Telefonická (e-mail) komunikace s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb a 

dalšími subjekty (organizace, úřady, obce), zodpovědnými za plnění komunitního plánu.    
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PRIORITA 1 – UDRŽENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 

 

1.1 OPATŘENÍ: Udržení odborného sociálního poradenství 
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 - Manželská a předmanželská poradna 
1.1.4. Odborné sociální poradenství - ROZKOŠ bez RIZIKA 
1.1.5. Odborné sociální poradenství – Spolek LABYRINTH Strakonice  
 

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

Popis plnění: 
V roce 2017 jsme poskytovali 532 uživatelům, z toho 224 intervencí.  Nejčastěji se na 
nás obraceli uživatelé s výběrem a získáním pomůcky, dávkami pro OZP a 
zprostředkování kontaktu (navazující organizace, lékaře, právník, aj). S podporou obcí 
se daří rozšiřovat stávající sortiment pomůcek, které pomáhají v poradenství pro 
vyzkoušení a výběr vhodné pomůcky. 

Plněno: 
ANO 

  

1.1.2 AKTIVITA: Udržení odborného sociálního poradenství Oblastní charity Strakonice 

Popis plnění: 
Služba je v souladu se zákonem 108/2006 Sb. poskytována zdarma. Poskytujeme 
ambulantní I terénní formu služby. Dotace od MPSV prostřednictvím kraje nepokrývá 
celkové náklady služby, takže velmi záleží na podpoře měst a obcí. 

Plněno: 
ANO 

 
1.1.3 AKTIVITA: Odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy, o.p.s 

Popis plnění: 
Poradna v roce 2017 plnila své poslání v plném rozsahu naplánovaných aktivit. V roce 
2017, obdobně jako v předchozích letech, byla činnost poradny stabilní, stabilní je I 
zájem klientů o naše služby. Pokračovala I dobrá spolupráce s institucemi, OSPODy, 
soudy , lékaři, … .Naše služby v roce 2018 by byly v ohrožení v případě nedostatku 
finančního zabezpečení chodu poradny.  

Plněno: 
ANO 
 

 
1.1.4 AKTIVITA: Odborné sociální poradenství – ROZKOŠ bez RIZIKA 

Popis plnění: 
V roce 2017 došlo k zavření nočního klubu ve Strakonicích.  Ženy se přesunuly na 
privátní scénu sexbyznysu. V rámci terénního programu je kontaktujeme s nabídkou 
sociálních a zdravotních služeb. 

Plněno: 
NE 
 

 

1.1.5 AKTIVITA: Spolek Labyrinth Strakonice – odborné sociální poradenství 

Popis plnění: 
Aktivita odborné sociální poradenství (§ 37 Zákona č.108/2006Sb. o sociálních 
službách) je poskytována Spolkem Labyrinth Strakonice od 12.12. 2016. Jediným 
příjmem za rok 2017 byla nakonec dotace města Strakonice ve výši 60 tisíc poskytnutá 
v půlce roku. Ostatní finanční zdroje se nepodařilo získat. Bohužel nedošlo k zařazení 
služby do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje na rok 2018 (odůvodnění kraje, že 
tato aktivita není zanesena ve střednědobém plánu kraje pro Strakonice v Akčním 
plánu SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2018 je definován rozvoj služby odborného 
sociálního poradenství na území ORP Soběslav a Dačice. V ostatních regionech kraje je 

Plněno: 
ANO 
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plánována podpora služeb již zařazených v základní síti, a to pouze v ambulantní formě 
poskytování této služby. Nezařazení do sítě je jistým ohrožením vzhledem 
k znevýhodnění v rámci žádání o dotace, ale činnost bude zachována i nadále v roce 
2018 se snahou zařazení do sítě ještě na toto, popř. další období.  
Občanská poradna v roce 2017 fungovala ve dnech úterý (16:00 – 18:00), středa (14:00 
– 16:00) a čtvrtek (14:30 – 16:30 + 16:30 – 18:00 terén). Na občanskou poradnu se 
obrátilo celkem 244 klientů, ať už v rámci okamžitého poradenství, tak v rámci delší 
spolupráce. Obraceli se na nás klienti s nejrůznějšími problémy a často to vyžadovalo 
mnoho práce i mimo pracovní dobu poradny. Asi nejčastějším problémem v oblasti 
Strakonic je problém bydlení pro osoby nacházející se v krizových situacích. Dalším 
palčivým tématem jsou exekuce a insolvence. Klienti se na nás obraceli s nejrůznějšími 
problémy, mnohdy ve složitých sociálních situacích. 
Cílem aktivity na další období je rozšíření služby, aby byla časově více přístupná 
klientům – zajištěním financí alespoň na poloviční úvazek jednoho sociálního 
pracovníka. Dalším cílem by bylo doplnění služby o osvětové aktivity – protože, jak 
říkají i sami insolvenční správci, bylo by lépe, kdyby vůbec situace zadlužení nevznikali, 
a finanční gramotnost je třeba stále rozvíjet – zaměřit se tedy i na prevenci. Do té doby 
bude služba poskytována každý čtvrtek od 15:00 do 18:00 v ambulantní formě a od 
18:30 do 20:00 ve formě terénní. 
 
 

1.2 OPATŘENÍ - Udržení osobní asistence 

AKTIVITY: 
1.2.1. Osobní asistence - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
1.2.2. Osobní asistence - Oblastní charita Strakonice  
 

1.2.1.      AKTIVITA: Osobní asistence - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
 

Popis plnění: 
V roce 2018 jsme z důvodu zvýšené poptávky rozšířili službu o neděli odpoledne, jsme 
uživatelům k dispozici 75 h týdně, včetně svátků. Celkem za rok jsme měli 21 uživatelů 
a uzavřeli jsme 8 nových smluv. Podařilo se získat I nové finance na pořízení osobního 
automobilu, nákup bude v r. 2018. Chceme rozšířit nabídku o okolní vesnice a být u 
vice klientů. 

Plněno: 
ANO 

 
 

1.2.2.     AKTIVITA: Udržení osobní asistence Oblastní charity Strakonice 
 

Popis plnění: 
Aktivita pokračuje v dosavadním rozsahu. Zájem o službu má vzrůstající tendenci.   

Plněno: 
ANO 
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1.3 OPATŘENÍ -  Udržení pečovatelské služby 

AKTIVITY: 
1.3.1. Pečovatelská služba - MěÚSS Strakonice 
1.3.2. Pečovatelská služba - Charita Malenice   
1.3.3. Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Strakonice   
1.3.4. Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Osek - Radomyšl   
1.3.5. Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Volyně     

 

1.3.1.     AKTIVITA: Pečovatelská služba – MěÚSS Strakonice 

Popis plnění: 
Službu se podařilo udržet v rozšířeném režimu celodenního (7 h – 19 h) a víkendového 
provozu.  

Plněno: 

ANO 

 

1.3.2.     AKTIVITA: Pečovatelská služba Charity Malenice 

Popis plnění: 
--- 

Plněno: 
ANO 

 
 

1.3.3.     AKTIVITA: Udržení Pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice 

Popis plnění: 
Pro velký zájem byla navýšena kapacita na 100 uživatelů. Průběžně obnovujeme vozový 
park. 

Plněno: 
ANO 

 
 

1.3.4.     AKTIVITA: Udržení a rozšíření Pečovatelská služba Radomyšl Osek Oblastní charity 
Strakonice  

Popis plnění: 
Aktivita pokračuje v dosavadním rozsahu viz charakteristika aktivity. 

Plněno: 
ANO 

 

1.3.5.     AKTIVITA: Udržení  Pečovatelské služby Volyně Oblastní charity Strakonice 

Popis plnění: 
Pro velký zájem došlo k navýšení kapacity.Na středisko jsme museli přidat jedno auto. 

Plněno: 
ANO 

 

1.4 OPATŘENÍ -  Udržení denních stacionářů 

AKTIVITY: 
1.4.1. Denní stacionáře – MěÚSS Strakonice 

 

1.3.5.     AKTIVITA: Denní stacionáře – MěÚSS Strakonice 

Popis plnění: 
Službu se podařilo udržet v naplánovaném rozsahu. Služba byla v průběhu roku 2017 
poskytována cca 29 - 30 uživatelům v rámci vymezené cílové skupiny.  
 

Plněno: 

ANO 
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1.5 OPATŘENÍ -  Udržení domovů pro osoby se zdravotním postižením 

AKTIVITY: 
1.5.1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Osek 

 

1.5.1.     AKTIVITA: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Osek 

Popis plnění: 
--- 

Plněno: 

ANO 

 

1.6 OPATŘENÍ -  Udržení domovů pro seniory 

AKTIVITY: 
1.6.1. Domovy pro seniory -  MěÚSS Strakonice - Lidická 
1.6.2. Domovy pro seniory -  MěÚSS Strakonice - Rybniční 
1.6.3. Domovy pro seniory -  Dům klidného stáří sv. Anny 

 
 

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

Popis plnění: 
Službu se podařilo udržet v naplánovaném rozsahu. Služba byla poskytována v 
naplněné kapacitě 70 uživatelům v rámci vymezené cílové skupiny.  

Plněno: 

ANO 

 

1.6.2.     AKTIVITA: Domovy pro seniory – MěÚSS Strakonice – Rybniční 

Popis plnění: 
Službu se podařilo udržet v naplánovaném rozsahu. Služba byla poskytována v 
naplněné kapacitě 104 uživatelům v rámci vymezené cílové skupiny.  

Plněno: 

ANO 

 

1.6.3.     AKTIVITA: Udržení a rozvoj Domu klidného stáří sv. Anny 

Popis plnění: 
Usilujeme o získání financí na přístavbu, kde by byla kuchyně (sloužící I pro terénní 

služby), prádelna, velká společenská místnost a dva jednolůžkové pokoje. 

Plněno: 

ANO 

 

1.7 OPATŘENÍ -  Udržení domovů se zvláštním režimem 

AKTIVITY: 
1.7.1. Domov se zvláštním režimem - MěÚSS Strakonice 

 

1.7.1.     AKTIVITA: Domov se zvláštním režimem - MěÚSS Strakonice 

Popis plnění: 
Službu se podařilo udržet v naplánovaném rozsahu. Služba byla poskytována v 
naplněné kapacitě 16 uživatelům v rámci vymezené cílové skupiny osob s dg stařecké 
Alzheimerovy demence nebo jiného typu demence.  

Plněno: 

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

AKTIVITY: 
1.8.1. Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice 
1.8.2. Sociální lůžka v Nemocnici Volyně 

 

1.8.1.     AKTIVITA: Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice  

Popis plnění: 
Aktivita je plněna. 

Plněno: 

ANO 

 

1.8.2.     AKTIVITA: Sociální lůžka v Nemocnici Volyně 

Popis plnění: 
Aktivita je plněna, 12 lůžek bylo již pro rok 2018 zařazeno do akčního plánu JčK. V 
poslední době je využívána plná kapacita, všech 20 lůžek. 

Plněno: 

ANO 

 

1.9 OPATŘENÍ -  Udržení služby Azylové domy 

AKTIVITY: 
1.9.1. Azylový dům MěÚSS Strakonice   

 

1.9.1.     AKTIVITA: Azylový dům MěÚSS Strakonice   

Popis plnění: 
Azylový dům se podařilo udržet v naplánovaném rozsahu, tzn., že služba byla v 
průběhu roku poskytována v kapacitě 45 lůžek.  

Plněno: 

ANO 

 
 

1.10 OPATŘENÍ -  Udržení kontaktního centra 

AKTIVITY: 
1.10.1. Kontaktní centrum PREVENT 

 

1.10.1.     AKTIVITA: Kontaktní centrum PREVENT 

Popis plnění: 
Přestože je služba dlouhodobě podfinancována oproti požadovanému optimu, daří se 
udržovat pravidelný kontakt se zástupci cílové skupiny – zejména s rizikovými uživateli 
návykových látek a jejich osobami blízkými – a to v ročním objemu kolem plánovaných 
1500 kontaktů. Počet kontaktů a jejich pravidelnost by zřejmě vzrostl při optimálním 
rozpočtu služby, kdy by bylo možné zajistit rozšíření dostupnosti a širší nabídky služeb.   

Plněno: 

ANO 
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1.11 OPATŘENÍ -  Udržení terénních programů 

AKTIVITY: 
1.11.1. Terénní programy – Jihočeský streetwork PREVENT     
1.11.2. Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA 

 

1.11.1.     AKTIVITA: Terénní programy – Jihočeský streetwork PREVENT 

Popis plnění: 
Terénní program pravidelně poskytoval své služby v ORP Strakonice 1x týdně (město 
Strakonice a Volyně). V pravidelném kontaktu s terénními pracovníky bylo celkem 43 
uživatelů služby. Celkem bylo realizováno 601 kontaktů (560 kontaktů ve městě 
Strakonice a 41 kontaktů ve Volyni). Mimo běžnou provozní dobu terénního programu 
bylo v průběhu roku realizováno několik mimořádných výjezdů. Tyto výjezdy byly 
realizovány převážně ve večerních hodinách s cílem mapovat užívání drog v prostředí 
noční zábavy. Dalším cílem bylo kontaktovat uživatele, které v běžné provozní době 
nepotkáváme. V průběhu roku pracovníci kontaktovali 11 nových uživatelů, kteří začali 
opakovaně využívat odborných služeb program.   

Plněno: 

ANO 

 

1.11.2.     AKTIVITA: Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA 

Popis plnění: 
V ORP Strakonice probíhá monitoring prostituční scény – terénní práce a online 
monitoring privátní scény. Noční klub byl zavřen, zvyšuje se počet inzerátů s nabídkou 
sexuálních služeb za úplatu, a to na erotických serverech, tak I v soukromé inzerci. Ženy 
budeme dále kontaktovat s nabídkou našich zdravotních a sociálních služeb. 

Plněno: 

ANO 

 
 

1.12 OPATŘENÍ -  Udržení sociální rehabilitace 

AKTIVITY: 
1.12.1. Sociální rehabilitace -  FOKUS Písek 
1.12.2. Sociální rehabilitace -  Dětské centrum Jihočeského kraje       

 

1.12.1.     AKTIVITA: Udržení sociální rehabilitace – FOKUS Písek 

Popis plnění: 
Sociální rehabilitace je poskytována individuálně se zaměřením na konkrétního jedince 
a přizpůsobena jeho potřebám. Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým 
pracuje na jeho individuálním plánu, přičemž je využívána metoda case managementu. 
Prioritou sociální rehabilitace je práce s klienty v terénu, tedy v jejich přirozeném 
prostředí. Probíhá samozřejmě i formou ambulantní, tedy v prostorách strakonické 
pobočky Fokusu Písek. Od srpna 2017 je sociální rehabilitace poskytována v nových 
prostorech na adrese Lidická 1081, 386 01 Strakonice, kam se celý Fokus – Písek,z.ú., 

pobočka Strakonice přestěhoval.  
 

Plněno: 

ANO 

 

1.12.2.     AKTIVITA: Sociální rehabilitace -  Dětské centrum Jihočeského kraje       

Popis plnění: 
Služba sociální rehabilitace je celoročně aktivně plněna. To vychází I ze skutečnosti, že 
kapacita zařízení byla jen na výjimky celoročně vytížena.  
 

Plněno: 

ANO 
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1.13 OPATŘENÍ -  Udržení sociálně terapeutických dílen 

AKTIVITY: 
1.13.1. Sociálně terapeutická dílna Fokus - Písek 

 

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

Popis plnění: 
STD Kopretina je rozčleněna na dvě části, a to na pracovní činnosti a denní  
aktivity. K denním aktivitám patří např. vařečka, úklid, péče o sebe sama atd. Pracovní 
činnosti se skládají z rozmanitých a vhodně složených aktivit, které se orientují na 
udržení a rozvoj pracovních kompetencí klientů, na upevnění režimu dne. Aktivita 
probíhá formou nácviku dovedností (výroba svíček, pletení z pedigu, filcování, varábění 
z fimo hmoty, korálkování, keramiky, háčkování, šití …), upevňování získaných 
dovedností a návyků, aktivizací uživatele, zlepšování komunikace, sdílení, které vede k 
znovuzačlenění do společnosti, případně i na trh práce.  
Od srpna 2017 je sociálně terapeutická dílna poskytována v nových prostorech na 
adrese Lidická 1081, 386 01 Strakonice, kam se celý Fokus – Písek,z.ú., pobočka 
Strakonice přestěhoval. 
 

Plněno: 

ANO 

 
 
 

1.14 OPATŘENÍ -  Udržení noclehárny 

AKTIVITY: 
1.14.1. Noclehárna MěÚSS Strakonice 

 

1.14.1.     AKTIVITA: Noclehárna - MěÚSS Strakonice 

Popis plnění: 
Noclehárnu pro osoby bez přístřeší byla v průběhu celého roku 2017 provozována s 
kapacitou 5 lůžek.  

Plněno: 

ANO 

 

1.15 OPATŘENÍ -  Udržení nízkoprahového centra 

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

 

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

Popis plnění: 
Aktivita byla v průběhu roku 2017 poskytována v souladu s tím jak bylo naplánováno a 
jak je popsáno v zákoně o sociálních službách č.108/2006 Sb., konkrétně pak v §62. V 
roce 2017 využilo službu 162 klientů. Klienti mají trvalý zájem o kontakt se zařízením, 
které se aktuální blíží hranici svých kapacit.  
 

Plněno: 

ANO 
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1.16 OPATŘENÍ -  Udržení intervenčního centra 

AKTIVITY: 
1.16.1. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

 

1.16.1.     AKTIVITA: Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

Popis plnění: 
V IC ve Strakonicích proběhlo za rok 2017 celkem 109 kontaktů a 106 intervencí 
s ohroženými osobami. IC Strakonice navštívilo 49 osob, z toho 41 žen a 8 mužů. 
V okrese Strakonice v roce 2016 došlo k 17 policejním vykázáním násilné osoby ze 
společného obydlí, z toho se na IC ve Strakonicích obrátilo 12 osob (výše jsou tyto 
osoby již započítány). Pracovnice se účastnila supervizí a vzdělávala se.  
Působnost Intervenčního centra je v rámci celého Jihočeského kraje, kdy hlavní 
pracoviště se nachází v Českých Budějovicích. Cílem služby IC ve Strakonicích je lepší 
dostupnost služby pro ohrožené osoby ze Strakonic a okolí. 
. 

Plněno: 

ANO 

 
 

1.17 OPATŘENÍ -  Udržení rané péče 

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. 

 
 

1.17.1.     AKTIVITA: Středisko rané péče SPRP České Budějovice 

Popis plnění: 
Služba rané péče byla v roce 2017 poskytována 11 rodinám s 12 dětmi s postižením, 
čímž díky dobré informovanosti rodin o rané péči překročila plánovaný objem o 4 
rodiny. 1 rodina v průběhu roku naší službu opustila. Na základě intenzivní spolupráce s 
neonatologiemi v Č. Budějovicích a Písku, které informují rodiny dětí s postižením o 
rané péči, očekáváme další žadatele o službu. Rodinám bylo v reportovaném období 
poskytnuto celkem 106 odborných konzultací na základě individuálních potřeb rodin 
dle jejich individuálních plánů, konzultace probíhaly převážně přímo v rodinách klientů, 
přičemž 6 konzultací bylo telefonických a 22 písemných. 2 rodiny z ORP Strakonice se 
účastnily víkendového pobytu pro klientské rodiny a 2 rodiny se účastnili odborných 
seminářů organizovaných naším střediskem. Díky poskytování kvalifikovaného 
programu stimulace zraku a komplexní podpory vývoje dětí dosahují děti měřitelných 
pokroků. Rodinám dále pomáháme s vyhledáním návazných služeb, zařazením dětí do 
školského zařízení či kontaktováním potřebných odborníků. Rodiny mají dostatek  

Plněno: 

ANO 

 
 

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

Popis plnění: 
Poskytování služby raná péče organizací I MY, o.p.s. je I nadále zajištěno. V roce 2017 
využívaly služby raná péče 4 rodiny. Pro rok 2018 očekáváme mírný nárůst rodin – 5-6 
rodin. 

Plněno: 

ANO 

 

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

Popis plnění: 
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). 

Plněno: 

ANO 
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1.18 OPATŘENÍ -  Udržení odlehčovací služby péče 

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

 

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

Popis plnění: 
Víkendové pobyty pro klienty (bez rodičů či jiné pečující osob 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. 

Plněno: 

ANO 

 
 

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

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

 

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

Popis plnění: 
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 

Plněno: 

ANO 

 
 
 

 

PRIORITA 2 – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

 
 

2.1. OPATŘENÍ: Rozšíření stávajících služeb 
AKTIVITY: 
2.1.1. Navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem 
2.1.2. Navýšení kapacity služby Domov pro seniory 

 
 

2.1.1 AKTIVITA: Navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem 
Popis plnění: 
Dosud se nepodařilo kapacitu Domova se zvláštním režimem navýšit. V budoucnu 
budou hledány možnosti navýšení kapacity tohoto typu služby nebo domova pro 
seniory, finanční zdroje a vhodné prostory.  

Plněno:  

NE 

 

2.1.2 AKTIVITA: Navýšení kapacity služby Domov pro seniory 
Popis plnění: 
Kapacitu domova pro seniory se nepodařilo zatím navýšit. V prosinci roku 2017 byla 
dokončena studie na stavbu nového domova pro seniory. V budoucnu budou hledány 
finanční možnosti pro realizaci stavby.  

Plněno:  

NE 
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2.2. OPATŘENÍ: Zajištění dostupnosti chybějících služeb 
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 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – PREVENT 

 

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

Popis plnění: 
Dosud se nepodařilo sociální službu zajistit. Nepodařilo se nalézt dostatek finančních 
prostředků na zajištění služby. Stále hledáme možnosti financování této služby, vhodné 
prostory.  

Plněno:  

NE 

 

2.2.2. AKTIVITA: Zajištění odlehčovací pobytové služby   

Popis plnění: 
 

Plněno:  

NE 
 

2.2.3. AKTIVITA: Zajištění krizového centra   
Popis plnění: 
 

Plněno:  

NE 
 

2.2.4. AKTIVITA: Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – PREVENT 
Popis plnění: 
V roce 2017 se na službu obrátilo 27 nových zájemců o službu, převážně na doporučení 
orgánu SPOD. Některé rodiny se na nás obrátily i přímo, na základě informační letákové 
kampaně. Celkem jsme v roce 2017 pracovali s 30 rodinami. Rodinám jsme poskytovali 
všechny základní činnosti služby, dle zákona. Evidujeme celkem 1.161 intervencí (1 
intervence=30 min.) Nejčastěji se zakázky týkaly oblasti výchovných potíží, nastavení 
efektivnější domácí přípravy do školy, hospodaření s penězi a potíží s bydlením. 
Nastavená kapacita služby je prozatím dostatečná. 
 

Plněno:  

ANO 

 
 
 
 
 

 

PRIORITA  3 – ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODNÝCH OBLASTÍ  
 

 

3.1 OPATŘENÍ: Zajištění doprovodných služeb 
AKTIVITY: 
3.1.1. Udržení provozu a služeb Dyscentra – Strakonice, z. s. 
3.1.2. Udržení služeb linky důvěry  
3.1.3. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
3.1.4. Udržení domácí ošetřovatelské péče 
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. 
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3.1.1.    AKTIVITA: Udržení provozu a služeb Dyscentra – Strakonice, z. s.  

Popis plnění: 
Aktivita je plněna v průběhu celého roku s výjimkou hlavních školních prázdnin. 
 

Plněno:  
ANO 

 

3.1.2.    AKTIVITA: Udržení služeb Linky důvěry 
Popis plnění: 
Aktivita je plněna v průběhu celého roku, došlo ke snížení počtu klientů. Propagace 
Linky důvěry neprobíhá, z toho vyplývá snížení počtu klientů. Počet klientů odpovídá 
možnostem personálního zabezpečení služby. 

Plněno:  
ANO 

 

3.1.3.    AKTIVITA: Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
Popis plnění: 
 

Plněno:  
ANO 

 

3.1.4.    AKTIVITA: Udržení domácí ošetřovatelské péče 
Popis plnění: 
Domácí ošetřovatelská péče v okrese Strakonice má vzestupnou tendenci. Počet 
ošetřených pacientům během roku 2017 mírně stoupá, oproti roku 2016 cca o 7%. 
Souběžně se rozvíjí poskytování paliativní péče v domácím prostředí, na tuto péči jsme 
získali “Grant od JK” a od města Strakonice. Prostředky z těchto grantů byly použity na 
nákup kompenzačních pomůcek pro potřebné pacienty. 
 

Plněno:  
ANO 

 

3.1.5.    AKTIVITA: Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT 
Popis plnění: 
Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT funguje od svého založení nepřetržitě. 
Zájem klientů o služby setrvale narůstá. V roce 2017 mělo 27 pěstounských rodin 
uzavřenou smlouvu se zařízením.   

Plněno:  
ANO 

 

3.1.6.    AKTIVITA: Primární prevence rizikového chování  - DO SVĚTA z.s. 
Popis plnění: 
Celkový počet účastníků (dětí)  na programech primární prevence na Strakonicku 
(všeobecná, selektivní) je 2303 dětí z celkového počtu 5251 dětí v celém Jihočeském 
kraji. Dále jsou na každém programu přítomni I učitelé, kteří jsou součástí systému 
prevence. 
 

Plněno:  
ANO 

 

3.1.7.    AKTIVITA: Doprava osob se zdravotním postižením a seniory - Jihočeské centrum pro 
zdravotně postižené a seniory o.p.s. 
Popis plnění: 
Pro zakoupení automobile vybaveného plošinou se bohužel nepodařilo doposud získat 
finance, jak u měst, tak sponzorů a nadací. Zda v r. 2018 budeme schopni 
zprostředkovat dopravu běžným osobním automobilem není jisté. Nebude vybaven 
potřebnou úpravou pro vozíčkáře. Doposud tato služba zde chybí a do budoucna I 
chybět bude. 

Plněno:  

NE 

 

3.2 OPATŘENÍ: Volnočasové a vzdělávací aktivity 
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 
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3.2.1.    AKTIVITA: Aktivizačně vzdělávací služby - počítačové kurzy, kurzy trénování paměti 

Popis plnění: 
POČÍTAČOVÉ KURZY 
Projekt se daří uskutečnit díky podpoře Jihočeského kraje, jehož prostředky dokáží 
pokrýt náklady na celý kurz. O kurzy je stale velký zájem, snažíme se přizpůsobit 
moderní době a zprostředkovat seniorům užívání tabletů, chytrých telefonů, sociálních 
sítí a jejich úskalí. V příštím roce se zaměříme i na e-bankovnictví. 
TRÉNINKY PAMĚTI 
Díky získanému daru se podařilo uskutečnit tréninky paměti pro zrakově postižené v 
rámci Jihočeského kraje (Strakonice, Písek, Prachatice, Č. Krumlov). Jedná se o 
přelomový projekt, který bude pokračovat až do konce roku 2018. 

Plněno:  

ANO 

 

3.2.2.    AKTIVITA: Udržení stávající činnosti mateřských center 
Popis plnění: 
 

Plněno:  

ANO 
 

3.2.3.    AKTIVITA: Klub seniorů – MěÚSS Strakonice 

Popis plnění: 
Klub seniorů se podařilo udržet v plánovaném rozsahu. O aktivity v klubu je ze strany 
seniorů stále velký zájem.  

Plněno:  

ANO 

 
 

3.3 OPATŘENÍ: Udržení a rozvoj služeb v obcích 
AKTIVITY: 
3.3.1. Klub seniorů Cehnice 
3.3.2. Zřízení bydlení pro osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

3.3.1.    AKTIVITA: Klub seniorů Cehnice 

Popis plnění: 
Aktivita je plněna pro cílovou skupinu občanů v rámci správního území obcí Cehnice a 
Dunovice. Pravidelné cvičení pro seniory je organizováno každý týden (na přání 
cvičenců byly zakoupeny potřebné cvičební pomůcky), v letních měsících ještě přibývají 
výlety do okolí. Bylo též uskutečněno několik přednášek zaměřených na naši historii a 
zdravý životní styl. Společný zájezd byl zorganizován na Vyšehrad u příležitosti výstavy 
“Má vlast cestami proměn”, na jejíž spoluorganizaci za jihočeský kraj se podílí naše 
obec. 
 

Plněno:  

ANO 

 
 

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

Popis plnění: 
V současné době nedisponuje obec Malenice dostatečným množstvím finančních 
prostředků k realizaci projektu a jeho následné dlouhodobé udržitelnosti. 

Plněno:  

NE 
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PRIORITA 4 – VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

 
4.1 OPATŘENÍ: Informovanost o dostupnosti sociálních služeb 
AKTIVITY: 
4.1.1. Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

 
4.1.1 AKTIVITA: Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
Popis plnění: 
Katalog poskytovatelů sociálních služeb nebyl v roce 2017 aktualizován vzhledem 
k pozdnímu zahájení realizace procesu mapování poskytovatelů sociálních služeb na 
území ORP Strakonice. Katalog bude aktualizován v roce 2018. 
 

Plněno:  

NE 

 
4.2 OPATŘENÍ: Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
AKTIVITY: 
4.2.1. Dobrovolnictví 

 

 
4.2.1. AKTIVITA: Dobrovolnictví 
Popis plnění: 
Aktivita je plněna v omezeném režimu. Potýká se s nedostatkem finančních prostředků. 
Počet dobrovolníků je nižší, jsou využívání pouze pro potřeby PREVENT 99 z.ú. K 
vysílání do jiných organizací nedochází. 

Plněno:  
ANO 

 
4.3 OPATŘENÍ: Spolupráce a participace 
AKTIVITY: 
4.3.1. Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice   
4.3.2. Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb 

 

 
4.3.1. AKTIVITA: Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice 
Popis plnění: 
Od roku 2016 je pravidelně  dotační program pro poskytování dotací v sociální oblasti 
vyhlašován, který podporuje udržení a rozvoj registrovaných sociálních a doprovodných 
služeb a vychází z priorit akčních plánů rozvoje SS a  KPSS.  

Plněno: 

ANO  

 
4.3.2. AKTIVITA: Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb 
Popis plnění: 
V listopadu 2017 se sešly pracovní skupiny a řídící tým, ustanovený z předchozích let 
procesu komunitního plánování sociálních služeb, aby vytvořil Akční plán rozvoje 
sociálních služeb na rok 2018 a zmonitoroval plnění stávajícího akčního plánu. Udržení 
procesu je zajištěno organizací SOS Šumavsko díky projektu podpořeného z OPZ. Dojde 
tak k analýze oblasti sociálních služeb a bude zpracován nový Komunitní plán sociálních 
služeb pro ORP Strakonice. 

Plněno:  

ANO 

 

 
Monitorovací zpráva o realizaci a plnění byla schválena řídícím týmem dne 20. 2. 2018. 


