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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 – 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 

  
 

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

Popis plnění: 
V roce 2018 jsme poskytovali 398 uživatelům, z toho 156 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 a dalších nadací se daří rozšiřovat 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: 
V roce 2018 bylo díky vyškolení specializovaného konzultanta poradenství 
rozšířeno o specializaci pro osoby postižené demencí a jejich rodiny. Krajským 
úřadem byla podpořena pouze ambulantní forma služby. 

Plněno: 
ANO 

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

vztahy, o.p.s 

Popis plnění: 
Služba byla plněna v plném rozsahu naplánovaných aktivit. Zájem klientů o naše 
služby byl i v roce 2018 vysoký. Z vývoje z předchozích let se dá předpokládat, že i v 
roce 2019 bude zájem klientů o naše služby spíše sílit. Dobře se taktéž rozvíjela 
spolupráce se spolupracujícími institucemi – OSPODy, soudy, lékaři, …  

Plněno: 
ANO 
 

 
 

1.1.4 AKTIVITA: Spolek Labyrinth Strakonice – odborné sociální poradenství 

Popis plnění: 
Aktivita plněna jako doposud. Pokračování v ohrožení – finanční a lidské zdroje. V 
případě navýšení lidských zdrojů a finančních prostředků je možné rozšíření 
pracovní doby a tedy poskytování rozsáhlejší, dostupnější a kvalitnější sociální 
služby více klientům.  

Plněno: 
ANO 
 



 

 

 

 
1.1.6. AKTIVITA: Odborné sociální poradenství – Domácí hospic Athelas 

Popis plnění: 
Stále aktivní 

Plněno: 
ANO 
 

 
 

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: 
Služba je uživatelům k dispozici 75 h týdně, pondělí až pátek od 7 h – 20 h, sobota 
a neděle 15 h – 20 h, včetně svátků. Celkem jsme měli za rok 2018 21 uživatelů a 
uzavřeli jsme 4 nové smlouvy. Podařilo se získat dostatečné finance a pořídili jsme 
nový vůz Dacia Dokker. Věříme, že se podaří získat nové zájemce o službu nejen ve 
Strakonicích i okolních obcích. 

Plněno: 
ANO 

 
 

1.2.2.     AKTIVITA: Udržení osobní asistence Oblastní charity Strakonice 
 

Popis plnění: 
Byl zakoupen automobil pro službu z prostředků IROP 

Plněno: 
ANO 

 
 
 
 
 
 
 

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     

 

1.1.5. AKTIVITA: Odborné sociální poradenství – ROZKOŠ bez RIZIKA 

Popis plnění: 
Aktivita byla naplněna dle plánu. V rámci terénního programu kontaktuje noční klub a 
ženy z privátní scény.  

Plněno: 
ANO 
 

 
  



 

 

1.3.1.     AKTIVITA: Pečovatelská služba – MěÚSS Strakonice 

Popis plnění: 
Aktivita je plněna v celém rozsahu. Službu se podařilo udržet v režimu celodenního 
(7 h – 19 h) a víkendového provozu. 

Plněno: 

ANO 

 

1.3.2.     AKTIVITA: Pečovatelská služba Charity Malenice 

Popis plnění: 
Pečovatelská služba poskytla služby většímu počtu uživatelů, než bylo původně 
plánováno. V tomto roce bylo zakoupeno auto Dacia Dokker. 

Plněno: 
ANO 

 
 

1.3.3.     AKTIVITA: Udržení Pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice 

Popis plnění: 
Byl zakoupen automobil pro službu z prostředků IROP  

Plněno: 
ANO 

 
 

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

Popis plnění: 
Byl zakoupen automobil pro službu z prostředků IROP  

Plněno: 
ANO 

 

1.3.5.     AKTIVITA: Udržení  Pečovatelské služby Volyně Oblastní charity Strakonice 

Popis plnění: 
 

Plněno: 
ANO 

 

1.4 OPATŘENÍ -  Udržení denních stacionářů 

AKTIVITY: 
1.4.1. Denní stacionáře – MěÚSS Strakonice 

 

1.4.1.     AKTIVITA: Denní stacionáře – MěÚSS Strakonice 

Popis plnění: 
Službu se podařilo udržet v plánovaném rozsahu. Služba byla v průběhu roku 2018 
poskytována cca 28 - 30 uživatelům v rámci vymezené cílové skupiny. 

Plněno: 

ANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
Poskytování pobytové služby osobám s mentálním či kombinovaným postižením, 
jejichž situace vyžaduje i pravidelnou pomoc či podporu jiné fyzické osoby. 
Poskytovaní služby napomáhá uživatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou 
soběstačnost, s cílem umožnit jim, v nejvyšší možné míře zapojení do běžného 
života, důstojné prostředí a zacházení. Někteří klienti se vzdělávají v Praktické škole 
ve Strakonicích, část jezdí do práce a několik je zaměstnáno u OÚ Osek  

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: 
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: 
Služba byla v průběhu roku 2018 poskytována 104 uživatelům v rámci vymezené 
cílové skupiny. Kapacita služby byla plně využita. 

Plněno: 

ANO 

 

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

Popis plnění: 
Nepodařilo se získat objekt, kde jsme v nájmu, do vlastnictví. Zakoupili jsme 
automobil s úpravou pro přepravu vozíčkářů. 

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 plánovaném 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

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 plánovaném rozsahu 45 lůžek. Kapacita byla 
v průběhu roku 2018 plně využita. 

Plněno: 

ANO 

 
 

1.10 OPATŘENÍ -  Udržení kontaktního centra 

AKTIVITY: 
1.10.1. Kontaktní centrum PREVENT 

 

1.10.1.     AKTIVITA: Kontaktní centrum PREVENT 

Popis plnění: 
Koncem roku 2018 byla služba zařazena do základní krajské sítě sociálních služeb 
Jihočeského kraje a získala pověření pro období 2019 – 2021.  

Plněno: 

ANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.11 OPATŘENÍ -  Udržení terénních programů 

AKTIVITY: 
1.11.1. Terénní programy – Jihočeský streetwork PREVENT     

 

1.11.1.     AKTIVITA: Terénní programy – Jihočeský streetwork PREVENT 

Koncem roku 2018 byla služba zařazena do základní krajské sítě sociálních služeb 
Jihočeského kraje a získala pověření pro období 2019 – 2021. 

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. Při práci v terénu využíváme jeden 
automobil. Probíhá samozřejmě i formou ambulantní, tedy v prostorách 
strakonické pobočky Fokusu Písek.  

Plněno: 

ANO 

 

1.12.2.     AKTIVITA: Sociální rehabilitace -  Dětské centrum Jihočeského kraje       

Popis plnění: 
Aktivita sociální rehabilitace je celoročně plněna, o čemž vypovídá kapacita 
(vytíženost služby). 

Plněno: 

ANO 

 
 
 
 
 
 

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: 
Aktivita je plněna. 

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 2018 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: 
Kocem roku 2018 byla služba zařazena do základní krajské sítě sociálních služeb 
Jihočeského kraje a získala pověření pro období 2019 – 2021. 

Plněno: 

ANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2018 celkem 62 kontaktů a 80 intervencí 
s ohroženými osobami. IC Strakonice navštívilo 32 osob, z toho 29 žen a 3 muži. 
V okrese Strakonice v roce 2018 došlo k 8 policejním vykázáním násilné osoby ze 
společného obydlí. 
IC ve Strakonicích průběžně úzce spolupracovalo s Policií ČR, obv. odděleními ve 
Strakonicích, Radomyšli, Vodňanech, Blatnou, dále s Okresním soudem a Okresním 
státním zastupitelstvím ve Strakonicích, Městským úřadem a zejména OSPODem 
Strakonice, MěÚ Vodňany, Azylovým domem ve Strakonicích. Pracovnice IC 
zkoordinovala  setkání Interdisciplinárního týmu, které se konalo dne 23.10.2018. 
Pracovnice se účastnila supervizí a vzdělávala se.  
Působnost Intervenčního centra je v rámci celého Jihočeského kraje, kdy hlavní 
pracoviště se nachází v Českých Budějovicích. Provozní hodiny detašovaného 
pracoviště ve Strakonicích jsou vždy v pondělí v čase 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 
hod. Cílem služby 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: 
Službu raná péče využívá pouze 1/3 rodin s dětmi s postižením. V důsledku 
zvyšování informovanosti lékařů i veřejnosti bude do budoucna nutné připravit se 
na navýšení kapacit pro ranou péči. Díky velmi dobré spolupráci s neonatologickým 
oddělením českobudějovické nemocnice se nám daří informovat rodiny, kde se 
narodí extrémně nedonošené dítě a začít s ranou péčí včas. Stále ale zbývá ještě 
hodně těch, kteří se o naší službě dozvídají později a ztrácí tak vzácný čas, který je 
potřeba využít na správné stimulaci smyslových orgánů dítěte.  

Plněno: 

ANO 

 
 

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

Popis plnění: 

Aktivity byly plněny dle daného plánu a službu jsme poskytovali všem uživatelům 

dle nastavených parametrů. 

Plněno: 

ANO 

 

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

Popis plnění: 
Aktivita plněna, úvazky k 31.12. 1,7 (na začátku roku 0,75), odhad. Náklady 890 tis. 
Z toho 608 tis. Dotace. 

Plněno: 

ANO 

 

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: 
Plněna v rozsahu alespoň 1 x měsíčně víkend. Předpokládané náklady  566 tis. 

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: 
Aktivita plněna, úvazky k 31. 12. 2018 2,4. Předpokládané nákl. 3 700 tis., z toho 
dotace 1 682 tis. 

Plněno: 

ANO 

 

1.20 OPATŘENÍ - Udržení sociálně aktivizační služby rodiny s dětmi 

AKTIVITY: 



 

 

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

 

1.20.1.     AKTIVITA: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Služby pro rodiny s dětmi 
PREVENT 

Popis plnění: 
Koncem roku 2018 byla služba zařazena do základní krajské sítě sociálních  
služeb Jihočeského kraje a získala pověření pro období 2019 – 2021.  
 

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 
2.1.3. Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč 

 
 

2.1.1 AKTIVITA: Navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem 
Popis plnění: 
 

Plněno:  

NE 
 

2.1.2 AKTIVITA: Navýšení kapacity služby Domov pro seniory 
Popis plnění: 
Navýšení kapacity domova pro seniory se zatím zejména z finančních důvodů 
nepodařilo realizovat. 

Plněno:  

NE 

 
 

2.1.3 AKTIVITA: Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč 
Popis plnění: 
Aktivita neplněna. Termín zahájení provozu týdenního stacionáře Domov Žlutý 
Petrklíč, z.s.byl změněn a nově stanoven k 2.1.2019. 

Plněno:  

NE 

 
 

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 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 

 

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



 

 

Popis plnění: 
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:  

 
 

2.2.3. AKTIVITA: Zajištění krizového centra   
Popis plnění: 
 

Plněno:  

 
 

2.2.4. AKTIVITA: Zajištění odlehčovací služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením 
Popis plnění: 
 

Plněno:  

ANO 
2.2.5. AKTIVITA: Zajištění dostupnosti dětského psychiatra 
Popis plnění: 
 

Plněno:  

ANO 
 

2.2.6. AKTIVITA: Zajištění ambulantní a následné péče o osoby ohrožené závislostmi 
Popis plnění: 
Koncem roku 2018 byla služba zařazena do základní krajské sítě sociálních služeb 
Jihočeského kraje a získala pověření pro období 2019 – 2021. Služba bude 
realizována od ledna 2019  

Plněno:  

NE 

 

2.2.7. AKTIVITA: Zajištění terénní hospicové péče – Domácí hospic Athelas 
Popis plnění: 
Stále aktivní 

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 – 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. 

 
 
 



 

 

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

Popis plnění: 
Služby jsou poskytované dle potřeb klientů, více info je možné zjistit v sídle. 

Plněno:  
ANO 

 
3.1.2.    AKTIVITA: Udržení služeb Linky důvěry 
Popis plnění: 
Klienti kontaktovali e-mailovou Linku důvěry dle své aktuální potřeby.  

Plněno:  
ANO 

 

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

Plněno:  

 
 

3.1.4.    AKTIVITA: Udržení domácí ošetřovatelské péče – Domácí péče ČČK 
Popis plnění: 
Péče byla poskytována nejen u chronických pacientů, během roku přibývalo 
nových pacientů a zvýšil se i počet pacientů, u kterých byly poskytována paliativní 
péče a mohly zemřít doma mezi svými blízkými. 

Plněno:  
ANO 

 

3.1.5.    AKTIVITA: Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT 
Popis plnění: 
 

Plněno:  
ANO 

 

3.1.6.    AKTIVITA: Primární prevence rizikového chování  - DO SVĚTA z.s. 
Popis plnění: 
Aktivita je naplňována. V roce 2018 jsme se ve Strakonickém okresu potkali 
namísto plánovaných 1050, s 1787 dětmi, tudíž více než 70% navýšení odhadu 
žáků. Finanční zdroje byly dohromady, Jihočeský kraj i MŠMT, o 40 000,-Kč vyšší 
než původní plán.  

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: 
V loňském roce 2018 se podařilo získat dostatečné množství financí na zakoupení 
nového auta Dacia Dokker. Nyní slouží zejména pro potřeby služby OA a naši 
doplňkových služeb. Prozatím nebude úprava na otočnou sedačku z důvodu nynější 
finanční situace. Do budoucna budeme počítat s nabídkou dopravy zejména pro 
naše klienty i veřejnost. 

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 
3.2.4. Osvětové aktivity Spolku Labyrint Strakonice 
3.2.5. Doučování dětí se špatným školním prospěchem v rámci CROSS NZDM PREVENT 

 

3.2.1.    AKTIVITA: Aktivizačně vzdělávací služby - počítačové kurzy, kurzy trénování paměti 

Popis plnění: 
POČÍTAČOVÉ KURZY Projekt se podařilo uskutečnit v omezené míře v důsledku 
nedostatečné podpory Jihočeského kraje. O kurzy je stale zájem, snažíme se 
přizpůsobit moderní době a zprostředkovat seniorům užívání tabletů, chytrých 

Plněno:  

ANO 



 

 

telefonů, sociálních sítí a jejich úskalí. V příštím roce se zaměříme i na e-
bankovnictví.  

TRÉNINKY PAMĚTI Projekt skončil v prosinci 2018, kdy jsme vyčerpali prostředky z 
nadace. V příštím roce budeme hledat další zdroje financování, případně bude 
pořádany až v roce 2019 dle zájmu. 

 

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

Plněno:  

 
 

3.2.3.    AKTIVITA: Klub seniorů – MěÚSS Strakonice 

Popis plnění: 
Klub seniorů se podařilo udržet v plánovaném rozsahu. V průběhu roku 2018 byl o 
aktivity v klubu ze strany seniorů velký zájem. 

Plněno:  

ANO 

 

3.2.4.    AKTIVITA: Osvětové aktivity Spolku Labyrint Strakonice 

Popis plnění: 
Aktivita je stále ve vývoji a v plánu zahájení. 

Plněno:  

NE 
 

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

Popis plnění: 
Doučování bylo realizováno pouze v první polovině roku 2018 z důvodu 
nedostatečného finančního zabezpečení. Ze strany klientů je po službě veliká 
poptávka.  

Plněno:  

NE 

 
 

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: 
Pro seniory pořádáme v rámci klubu pravidelná společná posezení, společné oslavy 
narozenin, přednášky, chodí na společné procházky a zajišťujeme též dopravu na 
různé seniorské hry a výlety. Cvičení pro seniory se zde koná pravidelně pod 
vedením lektorky každé úterý pro celý rok.  

Plněno:  

ANO 

 
 

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

Popis plnění: 
Obec Malenice hledá vhodný pozemek pro výstavbu pečovatelských bytů. V 
současné době probíhá jednání s Římskokatolickou církví o směně pozemků. 

Plněno:  

NE 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

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: 
 

Plněno:  

NE 
 

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

 

 
4.2.1. AKTIVITA: Dobrovolnictví 
Popis plnění: 
Nedostatečné finanční zajištění neumožňuje vysílání dobrovolníků do jiných 
organizací. 

Plněno:  
ANO 
omezeně 

 
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: 
 

Plněno: 
ANO  

 
4.3.2. AKTIVITA: Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb 
Popis plnění: 
 

Plněno:  

ANO 
 

 
 

 


