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ÚVODNÍ INFORMACE
Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)
Dle Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji je komunitní
plánování metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti
veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské
demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na zapojování všech, kterých
se zpracovávaná oblast týká, podpora dialogu a vyjednávání i snaha o dosažení výsledku, který
je přijat a podporován většinou účastníků. Metodou komunitního plánování se na úrovni obcí
a mikroregionů plánují mimo jiné právě i sociální služby.
Komunitní plánování zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele,
poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak
míru zapojení občanů do dění v obci. Dále mimo jiné zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních
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služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním
potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti.
Výsledkem komunitního plánování je systém sociálních služeb na místní úrovni, který
odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální specifika a zajišťuje, že finanční
prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.
Komunitní plán je jedním z podkladů při rozhodování o přidělování dotací na sociální služby.
Řídící skupina řídí proces komunitního plánování a je odpovědná za jeho průběh.

Řídící skupina - členové
Jméno

Působiště

Lukáš Sýs

místostarosta, Město Vimperk

Mgr. Dana Marková

ředitelka, OCH Vimperk

Mgr. Jana Korbelová

vedoucí OSVZ, MěÚ Vimperk

František Novotný

předseda, Svaz tělesně postižených Vimperk

Mgr. Dagmar Rückerová

ředitelka, ZŠ T. G. Masaryka Vimperk

Ladislav Gál

ředitel, Domov pro seniory Stachy-Kůsov

Olga Minářová DiS.

soc. pracovnice, Domov pro seniory Stachy-Kůsov

Ing. Petr David

ředitel, BH-Nemocnice Vimperk, a.s.

Bc. Iva Doulová

soc. pracovnice, BH-Nemocnice Vimperk, a.s.

Pracovní skupiny jsou tvořeny zástupci uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů a dalšími
účastníky. Řeší konkrétní úkoly, oblasti, témata.
•

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením

•

Pracovní skupina Osoby v krizi

•

Pracovní skupina Rodina a volný čas
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•

Pracovní skupina Národnostní a etnické menšiny
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Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením
Priority, opatření a aktivity

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb
-

A.1.1. - Podpora pobytových služeb
A.1.2. - Podpora pečovatelských služeb
A.1.3. - Podpora sociální rehabilitace
A.1.4. - Podpora sociálně terapeutických dílen
A.1.5. - Podpora služby raná péče
A.1.6. - Podpora sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
A.1.7. – Podpora odlehčovací služby

Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb
-

A.2.1. – Rozvoj pečovatelské služby
A.2.2. – Rozvoj osobní asistence
A.2.3. – Rozvoj služby denní stacionář pro osoby se ZP

Priorita 3 – Doprovodné aktivity
-

A.3.1. – Podpora dobrovolnictví
A.3.2. – Dům s pečovatelskou službou ve Vimperku
A.3.3. – Odstraňování bariér
A.3.4. – Prostory pro zájmovou činnost
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PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření A.1.1. – Podpora pobytových služeb
PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných pobytových zařízení
ze strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.
A.1.1.1. – podpora Domova pro seniory Stachy – Kůsov
A.1.1.2. – Podpora Domu klidného stáří Pravětín
A.1.1.3. – Podpora sociálních lůžek při zdravotnickém zařízení
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb.
A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním postižením
A.1.1.5. – Podpora domova SENIOR HAUS Vacov s.r.o.

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

A.1.1.1. – Podpora Domova pro seniory Stachy- Kůsov

Charakteristika aktivity:

Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu.
Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetržitě).
Domov pro seniory Stachy – Kůsov (zřizovatel Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj, zdravotnická zařízení ve Vimperku, Město
Vimperk
2015
2016
2017
2018

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

140

140

140

135

2015

2016

2017

2018

11.550.000

12.000.000

12.500.000

20.000.000

2.000.000
2.000.000
2.300.000
2.000.000
0
0
0
0
22.500.000
22.500.000
22.500.000
23.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
37.050.000
37.500.000
38.300.000
47.000.000
Zabezpečení životních potřeb pro osoby s chronickým
onemocněním, pro osoby s kombinovaným postižením a pro
seniory (osoby nad 50 let).
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Číslo a název aktivity:

A.1.1.2 - Podpora Domu klidného stáří Pravětín

Charakteristika aktivity:

Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu senioři a osoby se
zdravotním postižením (popis je uveden v Analýze
poskytovatelů SS).
Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně
(nepřetržitě).
Oblastní charita Vimperk
Zdravotnická zařízení ve Vimperku, v Prachaticích, v Českých
Budějovicích, Město Vimperk, Farní úřad Vimperk

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů

2015

2016

2017

2018

36

36

36

36

2015

2016

2017

2018

2.668.800
500.000
0

3.500.000
500.00
0

4.556.000
600.700
0

6.750.000
645.000
0

8.720.076

8.506.688

9.100.000

9.100.000

4.651.978

5.655.269

6.494.000

6.494.000

16.541.854

18.161.956

20.750.700

22.989.000

ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Zabezpečení životních potřeb seniorů, kteří potřebují podporu či
pomoc převážnou část dne.

A 1.1.3. Podpora sociálních lůžek při zdravotnickém zařízení dle
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb.
Cílem aktivity je zachování pobytové služby včetně
poskytovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob, které
se neobejdou bez pomoci další osoby do doby než je jim zajištěna
trvalá pomoc.

Časový harmonogram:

Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetržitě).

Realizátor:
Spolupracující subjekty:

BH-Nemocnice Vimperk a.s.
Nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, praktičtí lékaři,
domovy pro seniory, obce III. typu
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Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

53

53

53

53

2015

2016

2017

2018

1.070.000

863.800

1.159.000

*)4.628.054

0
0
458.500
*)550.000
0
0
0
0
10.949.663
11.797.721
*) 12.738.450 *)12.800.000
3.806.763
3.314.502
*) 4.409.280 *) 4.953.120
15.827.726
15.976.023
*) 18.765.230 *)22.931.174
Zabezpečit potřeby klienta závislého na pomoci další osoby,
ošetřovatelská a zdravotní péče, vyplnění volného času, prevence
sociálního vyloučení do doby než je klientovi nalezeno trvalé
řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Pozn. poskytovatele: u údajů označených *) není naprosto předvídatelné financování ze strany JČK.

Číslo a název aktivity:

Charakteristika aktivity:

A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním
postižením
- A.1.1.4.1. – Podpora domova pro osoby se
zdravotním postižením Sociální
pohoda, o.p.s.
Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu

Časový harmonogram:

Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetržitě).

Realizátor:

Sociální pohoda, o.p.s.

Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní

2015

2016

2017

2018

82
2015

82
2016

82
2017

82
2018

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

0
0
20.000.000
750.000

0
0
20.000.000
750.000

0
0
20.000.000
750.000

0
0
20.000.000
750.000
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CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:

Charakteristika aktivity:

26.250.000
26.250.000
26.250.000
26.250.000
Zajištění služeb osobám cílové skupiny (dospělé osoby od 18 let
věku, s mentálním postižením a kombinovanými vadami).

A.1.1.4. – Podpora domova pro osoby se zdravotním
postižením
- A.1.1.4.2. – Podpora domova pro osoby se
zdravotním postižením BH-Nemocnice Vimperk,
a.s.
Cílem aktivity je zachování pobytové služby včetně
poskytovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob
s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením.

Časový harmonogram:

Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně
(nepřetržitě).

Realizátor:
Spolupracující subjekty:

BH-Nemocnice Vimperk a.s.

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

Výstupy:

2015

2016

2017

2018

30

30

30

30

2015

2016

2017

2018

0

1.885.600

3.595.300

*)4.337.000

0
0
549.900
*)550.000
0
0
0
0
5.216.79
6.693.460
*)7.000.000
*)7.100.000
4
1.894.21
1.339.881
*)2.281.662
*)2.811.127
4
7.111.00
9.918.941
*)13.426.862
*)14.798.127
8
Zabezpečit potřeby klienta závislého na pomoci další osoby,
ošetřovatelská a zdravotní péče, vyplnění volného času,
prevence sociálního vyloučení. Určeno pro dospělé osoby od 18
let věku se zdravotním postižením nebo chronickým
onemocněním.

Pozn. poskytovatele: u údajů označených *) pro rok 2017,2018 se jedná o plán
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Název aktivity:

A.1.1.5. - Modernizace lůžkového vybavení SENIOR HAUS
VACOV s.r.o.
A.1.1.5.1. - Rozšíření kapacity pobytového zařízení
SENIOR HAUS VACOV s.r.o.

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je modernizace lůžkového vybavení
Časový harmonogram:
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně
Realizátor:
SENIOR HAUS VACOV s.r.o.
Spolupracující subjekty:
Rok
2018
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

40
2018
Plán:800.000
Plán: 300.000
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
1.100.000
Modernizace a výměna lůžkového vybavení

Pozn.: Aktivita byla přidána v rámci aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb s rozšířenou působností Vimperk
na období 2015 - 2018

Název aktivity:

A.1.1.5.1. - Rozšíření kapacity pobytového zařízení
SENIOR HAUS VACOV s.r.o.

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je modernizace lůžkového vybavení
Časový harmonogram:
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně
Realizátor:
SENIOR HAUS VACOV s.r.o.
Spolupracující subjekty:
Rok
2018
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

40
2018
Plán:800.000
Plán: 300.000
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
1.100.000
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Výstupy:

Modernizace a výměna lůžkového vybavení

Pozn.: Aktivita byla přidána v rámci aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb s rozšířenou působností Vimperk
na období 2015 - 2018

Číslo a název opatření:

Opatření A.1.2. – Podpora pečovatelské služby

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora potřebných a dostupných pečovatelských
služeb ze strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.
A.1.2.1. – Podpora Pečovatelské služby

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

A.1.2.1. – Podpora Pečovatelské služby

Charakteristika aktivity:

Cílem je zachování a podpora pečovatelské služby. Služba je
poskytována v domácnostech uživatelů ve Vimperku, Čkyni,
Bohumilicích, Zálezlech, Stachách, Zdíkově, Nicově, Vacově,
Svaté Maří, v Šumavských Hošticích, v Buku, v Žárovné a
příslušných spádových obcích.
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů, je
poskytována po celý rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném
čase v rozsahu běžné pracovní doby (obvykle do 16 hodin), je
poskytována i o víkendech a o svátcích, dle potřeby je možno
službu poskytnout i mimo běžnou pracovní dobu (večer).
Oblastní charita Vimperk
Město Vimperk, obec Čkyně, Bohumilice, Zálezly, Vacov,
Stachy, Zdíkov, Nicov, Svatá Maří, ošetřovatelská služba (home
care) Oblastní charity Vimperk
2016
2017
2018
2015

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

300
2015

300
2016

300
2017

300
2018

1.652.200

1.695.000

1.696.000

2.637.000

120.000
998.000
3.379.252
0
6.169.432

0
1.000.000
3.461.544
0
6.176.544

0
1.021.000
3.500.000
0
6.217.000

0
1.025.000
3.500.000
0
7.162.000
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Výstupy:

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:
Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:
Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet klientů ročně:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Zabezpečení životních potřeb osob se sníženou soběstačností
(biologických, psychických, sociálních), možnost žít ve svém
domácím prostředí i při omezení soběstačnosti osob cílové
skupiny.

Opatření A.1.3. – Podpora sociální rehabilitace
PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.
A.1.3.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace v organizaci
MESADA, o.s.
A.1.3.2. - Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním
onemocněním - Fokus-Písek, z.ú.

A.1.3.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace v organizaci
MESADA, z. s.
Cílem aktivity je zachování služby pro cílovou skupinu
Tato služba je poskytována od roku 2007 v určených hodinách.
MESADA, z. s.
Město Vimperk, ÚP Vimperk, praktičtí lékaři, zaměstnavatelé na
Vimpersku
2015
2016
2017
2018
16
2015

16
2016

16
2017

15
2018

218.500

295.000

310.000

350.000

0
0
0
60.000
25.000
25.000
30.000
25.000
0
0
0
0
135.000
80.000
80.000
10.000
378.500
400.000
420.000
445.000
Osoby se zdravotním postižením ovládají vedení domácnosti a
péči o její členy, jsou schopni získat a udržet si zaměstnání, umí
vyřizovat úřední záležitosti atd.
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Název aktivity:

A.1.3.2. - Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním
onemocněním- Fokus-Písek, z.ú.

Charakteristika aktivity:

Cílovou skupinou služby jsou lidé s duševním onemocněním (18
– 80 let) a jejich rodiny.
Tato sociální služba je rozdělena na ambulantní a terénní sociální
rehabilitaci, jejichž cílem je návrat do běžného života.
Terénní sociální rehabilitace je zajišťována v přirozeném
prostředí klienta. K tomuto účelu má organizace k dispozici
osobní automobil.
Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována v prostorách
organizace a jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo
krizové sociální situaci.
Služba je poskytována metodou case management.
Od roku 2018 následně trvale
Fokus-Písek, z.ú.
Místní ambulantní lékaři, sociální odbor MÚ, Nemocnice
Klatovy
2018

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Rok
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Lidé s chronickým duševním onemocněním
2018

300.000
Zavedení sociální služby do regionu.

Pozn.: Aktivita byla přidána v rámci aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb s rozšířenou působností Vimperk
na období 2015 – 2018

Číslo a název opatření:

A.1.4. – Podpora sociálně terapeutických dílen

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany Města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

A.1.4.1. – Podpora sociálně terapeutických dílen ve Vimperku
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Číslo a název aktivity:

A.1.4.1. – Podpora sociálně terapeutických dílen ve Vimperku

Charakteristika aktivity:

Cílem aktivity je zachování sociální služby pro cílovou skupinu
(bližší informace o poskytované službě jsou uvedeny v Analýze
poskytovatelů SS).

Časový harmonogram:

Trvale od 01. 02. 2015.

Realizátor:

Spolek Slunečnice

Spolupracující subjekty:

Město Vimperk, Jihočeský kraj, SŠ a ZŠ Vimperk, Úřad práce,
Svaz zdravotně postižených Vimperk, obce na území ORP
Vimperk, praktičtí a odborní lékaři, Oblastní charita Vimperk,
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové z.s., KIS Vimperk,
MěKS Vimperk, Městská knihovna Vimperk a Prachatice

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace
z Jihočeského kraje
Úřad práce - příspěvky
Obec/obce
Příjmy od klientů
Ostatní (dary, vlastní)
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

10
2015

25
2016

25
2017

25
2018

0

741.153

851.400

954.000

296.673
5.000
0
55.988
357.661

289.784
5.000
0
31.882
1.067.819

420.600
20.000
0
450.000
1.742.000

450.000
50.000
0
350.000
1.804.000

Zajištění poskytování ambulantní sociální služby poskytované
45 hodin týdně, která je určena pro osoby s mentálním (i osoby
s poruchami autistického spektra), zdravotním a kombinovaným
postižením ve věku od 15 do 64 let, s kapacitou 10 osob v daný
okamžik.
Cílem poskytované sociální služby je zabránit osobám se
sníženou soběstačností sociálnímu vyloučení a umožnit jim
začlenit se do společnosti a prostřednictvím nabytých pracovních
a sociálních dovedností
získat pocit užitečnosti a
plnohodnotného života.
Sociálně terapeutické dílny nabízejí činnosti zaměřené na
podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních
návyků a dovedností pomocí pracovní terapie, ale i nácvik
dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při
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osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Služby jsou poskytovány v prostorech o rozměrech cca 200 m2
s celkem 8 místnostmi, které jsou bezbariérové, nově zařízené
a nově vybavené. Např. „Edukační místnost“ vybavena
interaktivní tabulí, počítačovým a pracovním koutkem,
zařízenou kuchyňkou, knihovničkou, odpočinkovým koutem a
jinými edukačními pomůckami, slouží jako zázemí k rozvíjení
pracovních dovedností, k nácviku základních sociálních
dovedností, k pohybovým a vzdělávacím aktivitám, ale i k
odpočinku.
Číslo a název opatření:

A.1.5. – Podpora služby raná péče

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany Města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

A.1.5.1. – Raná péče pro děti se zrakovým postižením
A.1.5.2. - Raná péče - APLA Jižní Čechy, z.ú.

Název aktivity:

A.1.5.1.- Raná péče pro děti se zrakovým postižením

Charakteristika aktivity:

Zachování služby pro současné uživatele a možnost přijmout
všechny rodiny, které v důsledku náročné životní situace po
narození dítěte s postižením požádají o službu.
Rok 2018
Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice
Praktičtí lékaři pro děti a dorost, neurologové, oftalmologové,
poskytovatelé rané péče pro další cílové skupiny, návazná
zařízení
2018

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:

Rok
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:

•

Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným
postižením od narození do 7 let
• Rodiny s dětmi s ohroženým vývojem v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let
V roce 2018 předpokládáme jednu rodinu na Vimpersku
v rané péči. V souvislosti s narůstající poptávkou po službě
jsme schopni přijmout i více žadatelů.
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Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2018
31.000
0
10.000
0
7.000
48.000

Název aktivity:

A.1.5.2. - 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:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Rok

trvale
APLA Jižní Čechy, z.ú.
IMY, o.s., SPC České Budějovice
2018

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami
autistického spektra
2018
200.000
100.000
110.000
391.000
801.000
Pozn.: uveden celkový rozpočet za službu pro celý JčK

Výstupy:
Pozn.: Aktivita byla přidána v rámci aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb s rozšířenou působností Vimperk
na období 2015 - 2018
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Číslo a název opatření:

A.1.6. – Podpora sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora je podpora sociálně aktivizačních služeb

Krátký popis opatření:
Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

A.1.6.1. – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením - APLA Jižní Čechy, z.ú.

Název aktivity:

A.1.6.1. - 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
trvale
APLA Jižní Čechy, z.ú.
IMY, o.p.s., SPC České Budějovice, Auticentrum o.p.s.

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Rok
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Předpokládané
finanční zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

2018
Cílová skupina - osoby s jiným zdravotním postižením - s
poruchami autistického spektra, Počet uživatelů - 4
2018
1.600.000
300.000
360.000
0
919.000
3.179.000
Pozn.: uveden celkový rozpočet za službu pro celý JčK

Výstupy:
Pozn.: Aktivita byla přidána v rámci aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb s rozšířenou působností Vimperk
na období 2015 - 2018
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Číslo a název opatření:

A.1.7. – Podpora odlehčovací služby

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora je podpora odlehčovacích služeb

Krátký popis opatření:
Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

A.1.7.1. - Odlehčovací služby - APLA Jižní Čechy, z.ú.

Název aktivity:

A.1.7.1. - 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:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Rok

trvale
APLA Jižní Čechy, z.ú.

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

2018
Cílová skupina - osoby s jiným zdravotním postižením - s
poruchami autistického spektra, Počet uživatelů - 1
2018
520.000
300.000
128.000
76.000
114.000
1.138.000
Pozn.: uveden celkový rozpočet za službu pro celý JčK

Výstupy:
Pozn.: Aktivita byla přidána v rámci aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb s rozšířenou působností Vimperk
na období 2015 - 2018
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PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření A.2.1. – Rozvoj pečovatelské služby
PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:

Cílem opatření je poskytování sociálních služeb pro cílovou
skupinu v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jsou zajištěny
jen nedostatečně.
A.2.1.1. - Dostupnost pečovatelské služby v menších obcích na
Vimpersku

A.2.1.1. – Dostupnost pečovatelské služby v menších obcích
na Vimpersku
Cílem je rozšíření poskytování pečovatelské služby v oblastech,
kde není tato služba zajištěna nebo je zajištěna jen
nedostatečně.
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů a je
poskytována po celý rok včetně víkendů a svátků ve
vymezeném čase v rozsahu běžné pracovní době (obvykle do 16
hodin), je poskytována i o víkendech a o svátcích, dle potřeby je
možno službu poskytnout i mimo běžnou pracovní dobu
(večer).
Oblastní charita Vimperk
Obce na území ORP Vimperk, ošetřovatelská služba (home
care) Oblastní charity Vimperk

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:

2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů služby:

5

10

20

neurčeno

2015

2016

2017

2018

Účelová dotace ze
státního rozpočtu

0

50.000

100.000

neurčeno

Jihočeský kraj

0

0

0

0

20.000

40.000

80.000

neurčeno

Předpokládané finanční
zdroje:

obec/obce
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5.000

15.000

20.000

neurčeno

ostatní

0

0

0

0

CELKEM

25.000

105.000

200.000

neurčeno

příjmy od klientů

Výstupy:

Zabezpečení životních potřeb osob se sníženou soběstačností
(biologických, psychických, sociálních), možnost žít ve svém
domácím prostředí i při omezení soběstačnosti osob cílové
skupiny.

Číslo a název opatření:

Opatření A.2.2. – Rozvoj osobní asistence

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem opatření je poskytování sociálních služeb pro cílovou
skupinu v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jsou zajištěny
jen nedostatečně.

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

A.2.2.1. – Zjišťování potřebnosti osobní asistence
A.2.2.2. – Zřízení osobní asistence – tato aktivita pro rok 2018
není aktuální

Číslo a název aktivity:

A.2.2.1. – Zjišťování potřebnosti osobní asistence

Charakteristika aktivity: Zmapování služby osobní asistence proběhne takto:
- Sledování využívání pečovatelské služby,
zejména fakultativní služby (dohled)
- Dotazováním se osob se zdravotním
postižením
- Dotazování se rodičů dětí se zdravotním
postižením, zjišťování zájmu o službu osobní
asistence
- Vyhodnocení poptávky o asistenční služby
- Informování osob se zdravotním postižením
o podstatě služby osobní asistence
- Vyhodnocování poptávky o službu osobní
asistence
- V případě potřebnosti této služby zřízení
služby osobní asistence dle popsané
navazující aktivity
Potencionální uživatelé – osoby, které potřebují celodenní
pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu a
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Časový harmonogram:

jejichž potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní
pečovatelské služby nebo rodiny
červenec 2015 – červen 2018

Realizátor:

OSVZ při MěÚ Vimperk

Spolupracující subjekty:

Oblastní charita Vimperk, Svaz tělesně postižených ve
Vimperku, Úřad práce ve Vimperku

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet oslovených osob:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

2015

2016

2017

2018

300
2015

300
2016

300
2017

150
2018

neurčeno

neurčeno

neurčeno

neurčeno

Výstupy:

Zjištění potřebnosti osobní asistence v regionu.

Číslo a název opatření:

Opatření A.2.3. – Rozvoj služby denní stacionář pro osoby se
zdravotním postižením
ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Z jaké priority vychází:
Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro cílovou
skupinu v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jen
nedostatečně.
A.2.3.1. – Zjišťování potřebnosti zřízení denního stacionáře pro
osoby se zdravotním postižením (mentální či kombinované
postižení) případně navazující pobytové služby – tato aktivita pro
rok 2018 není aktuální
A.2.3.2. – Zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním
postižením (mentálním či kombinovaným postižením) – aktivita
zajištěna částečně službou sociálně terapeutické dílny, kterou
zajišťuje Spolek Slunečnice
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PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY

Číslo a název opatření:

Opatření A.3.1. – Podpora dobrovolnictví

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je podpora rozvoje dobrovolnictví na území ORP
Vimperk.

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

A.3.1.1. – Vznik dobrovolnického centra ve Vimperku – tato
aktivita pro rok 2018 není aktuální

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření A.3.2. – Dům s pečovatelskou službou ve Vimperku
DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je zajištění kvalitního bydlení pro seniory a
osoby se ZP s odpovídajícími službami ve Vimperku.
A.3.2.1. – Zřízení nového domu s pečovatelskou službou ve
Vimperku ze stávajícího panelového domu – varianta A. - tato
aktivita byla splněna
A.3.2.2. – Výstavba nového domu s pečovatelskou službou ve
Vimperku – varianta B - tato aktivita pro rok 2018 není aktuální

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

.
Číslo a název opatření:

Opatření A.3.3. – Odstraňování bariér

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je zajištění bezbariérových tras a vstupů do
budov na Vimpersku.
A.3.3.1. – Odstraňování bariér na Vimpersku

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

A.3.3.1. – Odstraňování bariér na Vimpersku

Charakteristika aktivity:

Aktivita má za cíl podpořit vznik bezbariérových tras a vstupů do
budov.
Bude probíhat spolupráce obcí na Vimpersku se zástupci Svazu
tělesně postižených Vimperk a poskytovateli soc. služeb při
odstraňování bariér na Vimpersku.
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Časový harmonogram:

červenec 2015 – červen 2018

Realizátor:

Obce na Vimpersku

Spolupracující subjekty:

Svaz tělesně postižených Vimperk, poskytovatelé sociálních
služeb
2015
2016
2017
2018

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
- osoby s tělesným
postižením /imobilní/
- rodiče s kočárky
- senioři
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

desítky

desítky

desítky

desítky

cca 400
cca 400
2015

cca 400
cca 400
2016

cca 400
cca 400
2017

cca 400
cca 400
2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
Postupné odstraňování bariér na Vimpersku.

neurčeno

Číslo a název opatření:

Opatření A.3.4. – Prostory pro zájmovou činnost

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem aktivity nezajištění společenské místnosti pro aktivity
spolků působících ve Vimperku.
A.3.4.1. – Zajištění prostor pro spolky ve Vimperku - Aktivita
splněna v roce 2017.

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Pracovní skupina Osoby v krizi
Priority, opatření a aktivity

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb
-

B.1.1. – Podpora terénních programů
B.1.2. – Podpora sociálně aktivizační služby
B.1.3. - Podpora služby krizová pomoc

Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb
-

B.2.1. – Rozvoj terénních programů
B.2.2. – Rozvoj služby odborné sociální poradenství

Priorita 3 – Doprovodné aktivity
-

B.3.1. – Koordinace sociálních služeb na území ORP Vimperk a kontrola
zneužívání pomoci
B.3.2. – Udržení nebo získání schopnosti pro začlenění do společnosti
B.3.3. – Podpora prevence
B.3.4. – Sociální bydlení

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření B.1.1. – Podpora terénních programů
PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných terénních
programů ze strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje.
B.1.1.1. – Podpora registrované služby Jihočeský streetwork
B.1.1.2. – Podpora registrované služby Terénnní programy –
ROZKOŠ bez RIZIKA
B.1.1.3 – Podpora registrované služby Most naděje

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Číslo a název aktivity:

B.1.1.1. – Podpora registrované služby Jihočeský streetwork

Charakteristika aktivity:

Zachování registrované sociální služby pro osoby závislé a
závislostmi ohrožené a osoby komerčně zneužívané
Terénní práce je realizována v průběhu celého roku a to
pravidelně vždy 1x v týdnu v časovém rozsahu 4 hodiny přímé
práce.
PREVENT99 z.ú.
Město Vimperk
2015
2016
2017
2018

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
počet uživatelů služby
počet kontaktů
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu,
Individuální projekt
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

60
500
2015

70
550
2016

70
550
2017

75
540
2018

193.500

200.000

200.000

301.339

68.490
88.000
88.000
150.670
38.010
42.000
42.000
150.670
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
330.000
330.000
602.679
Snížení a eliminace negativních dopadů spojených s užíváním
návykových látek. Ochrana veřejného zdraví.

B.1.1.2. – Podpora registrované služby Terénní programy –
ROZKOŠ bez RIZIKA
Zachování registrované sociální služby terénního programu R-R
pro osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi nebo
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy.
Tým sociální pracovnice a zdravotní sestry pravidelně 1x
měsíčně vyjíždí do oblasti ORP Vimperk (od roku 2005) za
účelem realizace terénního programu pro ženy, které poskytují
sexuální služby za úplatu. Cílem terénního programu je tyto
ženy aktivně vyhledávat s nabídkou našich služeb – základní a
odborné sociální poradenství, zdravotní služby (vyšetření na
pohlavně přenosné choroby), distribuce preventivních
materiálů a ochranných prostředků (kondomy, menstruační
houbičky, lubrikační gely aj.). Dále monitorujeme prostituční
scénu (klubovou, pouliční, internetovou), poskytujeme online a
offline poradenství v rámci internetové poradny. R-R je rovněž
nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologie.
Odkazujeme klientky na Poradenské centrum R-R České
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Budějovice, které je spádové pro Jihočeský kraj, kde nabízíme
odborné sociální poradenství, bezplatnou terapii a kompletní
vyšetření na pohlavně přenosné infekce naším lékařem.
Pořádáme akce pro veřejnost, přednášky, besedy a věnujeme
se výzkumné činnosti a připomínkování legislativy v oblasti
prostituce.
Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Sexuální pracovnice
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Poznámka:

Číslo a název aktivity:

ROZKOŠ bez RIZIKA
Jihočeský kraj, města a obce, NNO, nemocnice
2015
2016
2017

2018

85
2015

90
2016

95
2017

70
2018

0

0

190.000

190.000

78.000
450.000
50.000
0
80.000
120.000
0
0
0
0
0
420.000
80.000
0
578.000
650.000
197.500
190. 000
Ochrana veřejného zdraví, zlepšovat postavení sexuálních
pracovnic a snižovat rizika, která s sebou práce v sexbyznysu
přináší.
R-R je organizace s celostátní působností. Pověření
k poskytování sociálních služeb vydalo MPSV. Rozpočet na rok
2015, 2016 byl uveden za JčK. Rozpočet na rok 2017, 2018 je za
ORP Vimperk.
V roce 2017 jsme získali finance od Jihočeského kraje na
prevenci kriminality v sexbyznysu v Jihočeském kraji. Do
rozpočtu ORP Vimperk jsme započítaly poměrnou část ve výši
15%.

B.1.1.3. – Podpora registrované služby Most naděje

Charakteristika aktivity: Zachování registrované služby pro osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Časový harmonogram:
Realizátor:
Farní charita Prachatice
Spolupracující subjekty: Město Vimperk, obce na území ORP Vimperk
Cílová skupina a počet
2015
2016
2017
2018
uživatelů služby:
Počet osob, které vedou
Počet
rizikový způsob života
kontaktů:
nebo jsou tímto
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způsobem života
ohroženy, mimo cílovou
skupinu osob
ohrožených závislostí
nebo závislých na
návykových látkách
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

348 ORP
Vimperk

300

300

300

1680 ORP
Prachatice

1.700

1.700

1.700

2015

2016

2017

2018

226 700
667.080
900.000
900.000
1.030.000
78.008
80.000
80.000
40.000
27.000
0
0
0
1.500
20.000
20.000
100.000
1. 000.288
1. 000.000
1. 000.000
1. 170.000
Podpora osob, jež se ocitly v situaci, kterou neumějí či
nemohou řešit svépomocí.

Číslo a název opatření:

B.1.2. – Podpora sociálně aktivizační služby

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných terénních
programů ze strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje.
B.1.2.1. – Podpora registrované služby Služba pro rodiny s
dětmi

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:
Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:

B.1.2.1. - Podpora registrované služby Služba pro rodiny s
dětmi
Zachování registrované služby Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi.
Služba je poskytována v pracovních dnech v rozsahu běžné
pracovní doby, popř. dle potřeby i mimo tuto dobu (večer).
Oblastní charita Vimperk
Město Vimperk, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ordinace
dětských lékařů, základní školy ve Vimperku
2015
2016
2017
2018
80 rodin
2015

80 rodin
2016
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80 rodin
2017

80 rodin
2018

Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

142.000
0
0
0
100.000
150.000
150.000
150.000
0
0
0
0
30.000
750.750
1.000.000
1.000.000
845.500
1.057.150
1.150.000
1.150.000
Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin cílové skupiny.

Číslo a název opatření:

B.1.3. – Podpora služby krizová pomoc

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje.
B.1.3.1. – Podpora krizové pomoci Nexus
B.1.3.2. – Podpora krizového centra pro ohrožené domácím
násilím – tato aktivita byla zrušena

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

576.500

156.400

0

0

Číslo a název aktivity:

B.1.3.1. – Podpora krizové pomoci Nexus

Charakteristika aktivity:

Cílem je zachování, podpora a rozvoj služby krizové pomoci na
území ORP Vimperk.
Služba je poskytována ambulantně nebo v domácnostech
uživatelů:
Pondělí: 14:00 – 16:00 (terénní forma)
Úterý: 14:00 –16:00 (ambulantně)
Středa: 14:00 –16:00 (terénní forma)
Čtvrtek: 14:00 – 16:00 (ambulantně)

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj

Dle potřeby lez poskytnout službu i mimo tuto dobu.
Oblastní charita Vimperk
Město Vimperk
2015
2016
2017
2018
100
2015

100
2016

100
2017

90
2018

80.000

87.800

96.000

126.000

0

0

0

0
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obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
107.800
116.000
146.000
Zmírnění nebo vyřešení krizové situace, která může osoby
cílové skupiny ohrožovat na zdraví nebo i životě.

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Číslo a název opatření:

Opatření B.2.1. – Rozvoj terénních programů

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro osoby v krizi
v oblastech, kde nejsou dostatečně zajištěny nebo jen
nedostatečně.
B.2.1.1. – Monitoring dalších lokalit na území ORP Vimperk –
aktivita splněna v roce 2017

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření B.2.2. – Rozvoj služby odborné sociální poradenství
PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro osoby v krizi
v oblastech, kde nejsou dostatečně zajištěny nebo jen
nedostatečně.
B.2.2.1. – Zřízení Občanské poradny ve Vimperku

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Číslo a název aktivity:

B.2.2.1. – Zřízení Občanské poradny ve Vimperku

Charakteristka aktivity:

Občanská poradna Vimperk je detašovaným pracovištěm
Občanské poradny Prachatice. Poskytuje služby odborného
sociálního poradenství dle §37 zákona 108/2006 Sb. Občanská
poradna je registrovanou sociální službou, nabízející odborné
poradenství občanů, kteří se ocitli v nepříznivé situaci. Jedná se
o poradenství: dluhová problematika, poradenství v náročných
životních situacích, pracovní vztahy, bydlení, majetkoprávní
vztahy apod. Poradenství je poskytováno bezplatně.
od 01. 06. 2015
KreBul, o.p.s.

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů:
osoby v krizi
Předpokládané finanční
zdroje:
MPSV
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

820

840

860

880

2015

2016

2017

2018

0
0
0
0
450.000
475.000
500.000
520.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
0
0
0
15.000
20.000
25.000
25.000
490.000
525.000
560.000
585.000
Poskytování odborného sociálního poradenství na území ORP
Vimperk.

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Číslo a název opatření:

Opatření B.3.1. – Koordinace sociálních služeb na území ORP
Vimperk a kontrola zneužívání pomoci

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je podpora koncepčního rozvoje sociálních
služeb na území ORP Vimperk.
B.3.1.1. – Kontrola zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi –
aktivita ukončena z důvodu zániku heren

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Číslo a název opatření:

Opatření B.3.2. – Udržení nebo získání schopnosti a
dovednosti pro začlenění do společnosti

Z jaké priority vychází:
Krátký popis opatření:

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY
Cílem opatření je podpora osob sociálně vyloučených nebo
ohrožených sociálním vyloučením.
B.3.2.1. – Obecně prospěšné práce

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

B.3.2.1. – Obecně prospěšné práce

Charakteristika aktivity: Město Vimperk svým občanům umožňuje výkon trestu obecně
prospěšných prací. Poskytuje místo výkonu trestu u dvou
městských organizací Městských lesů Vimperk a Městských
služeb Vimperk. Zajišťuje evidenci vykonaných hodin trestu a
komunikaci s PMS Prachatice resp. soudem. Tuto aktivitu
poskytuje zvláště pro obtížně zaměstnatelné a nepřizpůsobivé
občany, kteří takový trest od soudu dostali. Dále poskytuje
místo výkonu trestu OPP občanům s malou sociální kompetencí,
nízkou kvalifikací, bez pracovních zkušeností. Tím, že město
umožňuje výkon trestu OPP umožňuje svým občanům výkon
restu v místě bydliště.
Časový harmonogram:
průběžně
Realizátor:
Probační a mediační služba Prachatice
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
2015
2016
2017
2018
uživatelů služby:
Počet osob s uloženým
7
9
9
Odhad 7
trestem vykonání OPP:
Předpokládané finanční
2015
2016
2017
2018
zdroje:
Účelová dotace ze
ne
ne
ne
ne
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
Vimperk
Vimperk
Vimperk
Vimperk
příjmy od klientů
ne
ne
ne
ne
ostatní
CELKEM
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Výstupy:
Sociální začleňování do společnosti, udržování pracovních
návyků.
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Číslo a název opatření:

Opatření B.3.3. – Podpora prevence

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a Jihočeského
kraje.
B.3.3.1. – Podpora primární prevence Phénix

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

B.3.1.1. – Podpora primární prevence Phénix

Charakteristika aktivity:

Popis realizace:
Prostřednictvím zařízení „Primární prevence Phénix“
(certifikováno MŠMT) jsou realizovány aktivity zaměřené na
specifickou primární prevenci rizikového chování u žáků
základních a studentů středních škol v lokalitách Prachaticko a
Vimpersko. Tyto aktivity jsou uskutečňovány formou
interaktivních programů, během nichž žáci nejen stroze sedí a
poslouchají, ale sami jsou hlavními aktéry daného bloku.
Předpokládané přínosy:
1) Plošná informovanost
- zvýšení informovanosti nejen o legálních a
ilegálních látkách a jejich účincích u dětí a
mládeže, ale i o ostatních formách rizikového
chování
- osvojení si žádoucích sociálních dovedností a
návyků
2) Specificky indukovaná prevence
- specifická práce s vybranými skupinami na
základě screeningu prevalence užívání OPL a
problematických kolektivů
- posílení pozitivního chování a odmítání všech
forem sebedestrukce
Projekt je realizován během celého školního roku. Průběžně po
celou tuto dobu probíhají preventivní programy na jednotlivých
základních a středních školách. Časový harmonogram projektu je
nastaven dle dlouhodobé spolupráce s řadou škol a metodiků,
kteří mají zájem o realizaci těchto programů. Konkrétnější
podoba časového harmonogramu se vždy odvíjí od možností a
časových dotací jednotlivých škol.
Portus Prachatice, o.p.s.
základní školy a střední školy na území ORP Vimperk

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:
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Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Žáci SŠ a ZŠ
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

700
2015

700
2016

700
2017

700
2018

520.646

550.000

550.000

550.000

180.000
200.000
200.000
200.000
0
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
20.000
20.000
20.000
20.000
820.646
920.000
920.000
920.000
O jednotlivých programech jsou zpracovány podrobné výstupy,
které jsou k dispozici příslušným školám. V průběhu roku se
vypracovávají čtvrtletní a závěrečné zprávy, které obsahují
základní statistické údaje o fungování primární prevence
Phénix.

Číslo a název opatření:

B.3.4. – Sociální bydlení

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Podpora sociálního začleňování. K sociálnímu vyloučení dochází
kromě oblasti zaměstnávání i v oblasti bydlení. Opatření má za
cíl omezování rizikových lokalit a sociálního vyloučení.
B.3.4.1. – Podpora sociálního bydlení na území města Vimperk

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

B.3.4.1. Podpora sociálního bydlení na území města Vimperk

Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:

Cílem aktivity je zajištění bydlení pro osoby, které jsou zadlužené
a nejsou schopné hradit náklady spojené s bydlením.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví registruje stoupající počet
klientů s těmito problémy.
Aktivita reaguje na připravovaný zákon o sociálním bydlení.
2015 - 2018

Realizátor:

Město Vimperk

Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:

OSVZ, úřad práce, NNO
2015
2016
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2017

2018

Počet klientů
ohrožených ztrátou
bydlení
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

Zajištění sociálního bydlení.

Pracovní skupina Rodina a volný čas
Priority, opatření a aktivity

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb
-

C.1.1. – Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
C.1.2. – Podpora krizové pomoci – toto opatření je podrobně řešeno
v pracovní skupině Osoby v krizi

Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb
-

C.2.1. – Rozvoj služby azylové domy pro rodiny s dětmi
C.2.2. – Rozvoj služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Priorita 3 – Doprovodné aktivity
C.3.1. – Prevence sociálně patologických jevů nebo zmírňování jejich
dopadů na děti a mládež
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Priorita 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:
Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Opatření C.1.1. – podpora sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Priorita 1. – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUĚB
Cílem opatření je fungování ambulantní případně terénní
služby pro děti ze sociálně málo podnětného prostředí. Cílem
služby je podpora rodin, aby se naučily řešit problémy
samostatně vlastními silami – předcházení sociálnímu
vyloučení rodin cílové skupiny.
C.1.1. – Podpora registrované služby sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi – údaje z této aktivity jsou zahrnuty
v tabulce B.1.2.1.

Číslo a název opatření:

Opatření C.1.2. – Podpora sociální služby krizová pomoc

Z jaké priority vychází:

Priorita 1. – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem opatření je fungování sociální služby krizová pomoc,
která je poskytována rodinám a osobám v krizi.
C.1.2.1. – Podpora krizové pomoci – Nexus – podrobně řešeno
v pracovní skupině Osoby v krizi - Aktivita B.1.3.1.

Krátký popis opatření:
Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Priorita 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Číslo a název aktivity:

Opatření C.2.1. – Rozvoj služby azylové domy pro rodiny s
dětmi

Z jaké priority vychází:

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb s cílovou
skupinou rodiny s dětmi v oblastech, kde nejsou zajištěny
nebo jen nedostatečně.
C.2.1.1. – Zajištění prostor pro azylový dům pro rodiny s dětmi
– tato aktivita pro rok 2018 není aktuální
C.2.1.2. – Zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi
(dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách) - tato aktivita pro rok 2018 není aktuální

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název opatření:

Opatření C.2.2. – Rozvoj služby nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež

Z jaké priority vychází:

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je rozvoj poskytování sociální služby nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež ve věku 13+.
C.2.2.1. – Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
ve Vimperku (§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách) - tato aktivita pro rok 2018 není aktuální

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Priorita 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:
Krátký popis opatření:

C.3.1. – Prevence sociálně patologických jevů nebo
zmírňování jejich dopadů na děti a mládež
DOPROVODNÉ AKTIVITY
Cílem opatření je podpora a rozvoj aktivit, které vedou
k prevenci sociálně patologických jevů nebo zmírňování
jejich dopadů na děti a mládež
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Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

C.3.1.1. – Projekt „Víceúčelová sportovní plocha Vimperk –
říční niva Volyňky“ – aktivita zrušena
C.3.1.2. – Letní tábor pro děti z rodin ohrožených sociálním
vyloučením

Číslo a název aktivity:

Časový harmonogram:

C.3.1.2. – Letní tábor pro děti z rodin ohrožených sociálním
vyloučením
Hlavní náplní letního tábora jsou volnočasové a zájmové
aktivity, např. sportovní outdoorové aktivity jako
horolezectví, hudební akce a vyžití, společenské hry, stolní
fotbal, ping pong, šipky, výtvarné a pracovní činnosti, besedy
na různá témata, sportovní činnosti, soutěže, koupání v Lipně,
apod. Jednou z aktivit vedoucích letního tábora je přímá práce
s dětmi. Jedná se o individuální řešení konkrétních potřeb a
problémů těchto dětí. Účastníci letního tábora budou vybíráni
ve spolupráci se školskými zařízeními, Centrem pro rodinu
Oblastní charity ve vimperku a odborem sociálních věcí a
zdravotnictví při MěÚ Vimperk. Základním záměrem tábora je
snaha poskytnout dětem zkušenost se smysluplným trávením
volného času, ale i ochranu dětí před rozvíjejícím a
prohlubováním se nežádoucích sociálních jevů a patologií
souvisejících s prostředím, z kterého na tábor přicházejí a kde
jsou ohroženy sociálním vyloučením. Dále je snaha odhalit
rizika, se kterými se zmiňované děti potýkají (např. špatný
školní prospěch, nuda, nezájem o konkrétní aktivity,
záškoláctví, frustrace, vztahové problémy, rodinné problémy,
kouření, alkohol, experiment s drogami, gamblerství,
promiskuita, nezaměstnanost, násilí v rodině, šikana,
problémy se zákonem) a nabídnout možná řešení.
Přínos tábora ve vztahu k zúčastněným dětem tedy spočívá
zejména v tom, že dětem bude touto cestou ukázána
možnost, jakými způsoby lze trávit volný čas a to jak
individuálně, tak v kolektivu. Zároveň je cílem tábora rozšířit
kulturně sociální povědomí dětí a pocit sounáležitosti
k současné společnosti.
Vždy jeden týden během letních prázdnin

Realizátor:

Město Vimperk

Spolupracující subjekty:

Základní školy ve Vimperku, Oblastní charita Vimperk,
OSPOD, bezpečnostní , záchranné a preventivní složky
s ukázkami aktivit či besedami
2015
2016
2017
2018

Charakteristika aktivity:

Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Děti 6 – 15 let

25 účastníků

25 účastníků
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25 účastníků

25 účastníků

Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze státního
rozpočtu
Jihočeský kraj
Obec/obce
Příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

10.000
10.000
10.000
10.000
47.500
47.500
47.500
47.500
32.500
32.500
32.500
32.500
0
0
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
25 účastníků ročně se zkušeností společensky kladně
hodnoceného trávení volného času.

Pracovní skupina Národnostní a etnické menšiny

V této skupině byly řešeny především záležitosti týkající se Romů a to s ohledem na
skutečnost, že na Vimpersku nebyla zaznamenána potřeba řešit situace, které se týkají jiných
národnostních menšin.
U této pracovní skupiny byl s ohledem na řešení skupiny Romů zaznamenán přesah do
pracovní skupiny Osoby v krizi (podobnost sociálních situací, do které se mohou osoby dostat)
a dále do pracovní skupiny Rodina a volný čas (potřeba spolupráce s celou rodinou při řešení
krizové situace nebo její předcházení). Z tohoto důvodu jsou u priorit uváděny odkazy na
příslušná opatření a aktivity.

Priority, opatření, aktivity
Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb
-

B.1.1. – Podpora terénních programů
B.1.1.2. – Podpora sociálně aktivizační služby
C.1.1. – Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb
-

B.2.1. – Rozvoj terénních programů
C.2.2. - Rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
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Priorita 3 – Doprovodné aktivity
-

D.3.1. – Podpora sociálního začleňování
D.3.2. – Spolupráce s romskou menšinou

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU
POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.
Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU
POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU
POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.
Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas, PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU
POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKLTIVITY.
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Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření D.3.1. – Podpora sociálního začleňování
DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

K sociálnímu vyloučení dochází především v oblasti bydlení a
zaměstnání. Opatření má za cíl omezování rizikových lokalit a
sociálního vyloučení.
D.3.1.1. – Zřízení pozice domovník - preventista v rizikových
lokalitách
D.3.1.2. – Asistenti prevence kriminality
D.3.1.3. – Podpora tanečního souboru Čhave Devlestar - – tato
aktivita pro rok 2018 není aktuální

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Obyvatelé z rizikových
lokalit
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

D.3.1.1. – Zřízení pozice domovník - preventista v rizikových
lokalitách
Domovník – preventista bude mít za úkol a cíl zlepšení prostředí
uvnitř objektů včetně přiléhajícího okolí tak, aby nedocházelo
k poškozování obecního majetku a obyvatelům domů vytvářelo
příjemnější prostředí. Zároveň bude tato osoba motivovat
k veřejnému pořádku a dodržování základních společenských
norem. Dalším úkolem budou také zvýšení bezpečnosti a
stanovení pravidel pro využívání společných prostor a okolí
domu.
V současné době se vyskytuje 1 riziková lokalita – U Lázní 171,
Vimperk. Cílem je zřízení této pozice.
2015 - 2018
Městská správa domů VPK, Město Vimperk
manažer prevence kriminality, asistenti prevence kriminality,
romská terénní pracovnice
2015
2016
2017
2018
2

2

2

1

2015
(červen –
prosinec)
66.000

2016

2017

2018

0
10.100
0
0
76.100
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Výstupy:

Zlepšení prostředí uvnitř objektů – společných prostor a
přiléhajícího okolí, motivace nájemníků ke zvýšenému dbaní na
údržbu společných prostor a dodržování základních
společenských norem, zlepšení prostředí také povede ke
zlepšení bezpečnosti.

Číslo a název aktivity:

D.3.1.2. – Asistenti prevence kriminality

Charakteristika aktivity:

Asistenti prevence kriminality budou svojí činností dozírat ve
vytipovaných problémových částech města na jevy související
s pocitem bezpečí, které jsou způsobovány shromažďováním,
migrací a posedáváním problémových občanů, zejména z řad
romské komunity. Dále budou dohlížet na pohyb dětí, které se
vracejí ze škol a využívají dětská hřiště v problémových
lokalitách. Asistenti prevence kriminality budou vytvářet
komunikační most mezi komunitou a majoritní společností.
Zároveň budou nápomocni státním orgánům a organizacím
zřizovaným městem v naplňování jejich poslání související
s výchovou dětí.
2015 - 2018
Městská policie Vimperk, Město Vimperk
MěÚ Vimperk, Úřad práce, Policie ČR, romská terénní
pracovnice, OSVZ
2015
2016
2017
2018

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Osoby, které jsou
hlášeny na ÚP ČR
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2

2

1

1

2015

2016

2017

2018

378.000

549.000

250.000

275.000

0
0
0
0
61.200
102.700
40.500
45.500
0
0
0
0
0
0
439.200
651.700
290.500
320.500
Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu
bezpečí občanů. Komplexní přístup v komunitách postavený na
spolupráce obce, Policie ČR a dalších subjektů.
Zachování této pozice na další období.
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Číslo a název opatření:

D.3.2. – Spolupráce s romskou menšinou

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem tohoto opatření je zajištění fingující průběžné komunikace
s romskou menšinou.
D.3.2.1. – Zachování pozice terénního romského pracovníka
D.3.2.2. – Informativní schůzka pro romskou menšinu – tato
aktivita pro rok 2018 není aktuální

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

D.3.2.1. – Zachování pozice terénního romského pracovníka
-

-

-

mapování situace v romské komunitě ve Vimperku
kontaktování rodin či jednotlivců v nepříznivé sociální
situaci
vyhledávání osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální
situaci
poskytování podpory či pomoci osobám, které se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci pod dohledem
sociálního pracovníka
doprovod dětí do školy, na zájmovou činnost, na
doučování, apod.
vedení a dohled romského tanečního souboru
v rámci celé komunity podpora aktivit zaměřených na
udržování tradic, posilování vlastní identity
motivování jedinců ke vzdělávání a k získávání kvalifikace
motivování nezaměstnaných k práci, vyhledávání
volných míst
zprostředkovávat příslušníků romské menšiny základní
sociální poradenství (bydlení, zaměstnání, dluhová
problematika, výchova a vzdělávání dětí, péče o děti,
vedení domácnosti, trestní řízení, závislosti,…)
motivovat příslušníky romské menšiny k řádnému
způsobu života

Časový harmonogram:
Realizátor:

Město Vimperk, Oblastní charita Vimperk

Spolupracující subjekty:

OSVZ, ÚP, asistenti prevence kriminality

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Příslušníci romské
menšiny ve Vimperku
Předpokládané finanční
zdroje:

2015

2016

2017

2018

50

50

60

60

2015

2016

2017

2018
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Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Cílem aktivity je zachování pozice terénního romského
pracovníka, který ve Vimperku pracuje od roku 2013 i na další
období, a to z důvodu řešení nepříznivé sociální situace romské
menšiny na Vimpersku, předcházení sociálně patologickým
jevům, řešení problémů spolužití romské menšiny s majoritní
většinou, informovanost romské menšiny o možnostech
pomoci, podpory, sociální integrace.

Průřezová témata
Jedná se o témata, která vycházejí z jednání pracovních skupin, ale nedotýkají se pouze jedné
konkrétní pracovní skupiny zaměřené na určitou skupinu obyvatelstva. Jedná se o témata,
která se dotýkají širší skupiny obyvatelstva. Z tohoto důvodu byla těmto tématům věnována
samostatná kapitola.

Priority, opatření a aktivity
Priority a opatření průřezových témat
Priorita 3 – Doprovodné aktivity - E.3.1. – Zlepšení informovanosti
-

E. 3.2. – Koordinace sociálních služeb

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření E.3.1. – Zlepšení informovanosti
DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Opatření řeší nízkou informovanost o sociálních službách
v regionu ORP Vimperk. Ke zvýšení informovanosti o sociálních
službách a jejích poskytovatelích slouží vytvoření, aktualizace a
distribuce katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných
služeb.
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Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

E.3.1.1. – Vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb – aktivita byla splněna
E.3.1.2. – Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb a jeho uveřejnění.

Číslo a název aktivity:

E.3.1.2.– Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb
Na vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných
sociálních služeb bude navazovat jeho každoroční aktualizace
katalogu a jeho následné uveřejnění.
OSVZ Městského úřadu Vimperk podá jedenkrát ročně na
základě zjištěných změn podnět k aktualizaci katalogu.
Aktualizace se bude týkat zjištěných změn u současných
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, případně
informací o nových poskytovatelích sociálních služeb v regionu.
Aktualizace katalogu je nutná vzhledem k zajištění dostupnosti
aktuálních informací o sociálních a doprovodných službách pro
občany a další subjekty v ORP Vimperk.
Aktualizace má za cíl udržení míry informovanosti o sociálních a
doprovodných službách v regionu.
U příležitosti každoroční aktualizace katalogu bude vydána
tisková zpráva o aktualizaci. OSVZ vydá podnět k napsání a
vydání tiskové zprávy, rozeslání zprávy médiím. Tisková zpráva
bude vydána ve Vimperských novinách a bude zveřejněna na
webu města, rovněž bude rozeslána obcím v ORP Vimperk
k uveřejnění na webu.
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb bude
umístěn rovněž na webových stránkách města a zde budou
průběžně zaznamenávány zjištěné změny. Na základě rozsahu
zjištěných změn pak řídící skupina rozhodne o vydání nové verze
katalogu i v tištěné podobě.
2016 - 2018
Město Vimperk, OSVZ,
Obce v regionu ORP Vimperk, poskytovatelé sociálních a
doprovodných služeb, SOS Šumavsko, z.ú.
2015
2016
2017
2018

Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Obyvatelé ORP Vimperk
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů

17.200

17.200

17.200

17.200

2015

2016

2017

2018
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ostatní
CELKEM
Výstupy:

Vytvoření aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb 1x ročně a tím udržení informovanosti o
sociálních a doprovodných službách.

Číslo a název opatření:

Opatření E.3.2. – Koordinace sociálních služeb

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je podpora koncepčního rozvoje sociálních služeb
na území ORP Vimperk.
E.3.2.1.– Pravidelná setkávání Komise prevence /podle § 122
zákona č. 128/2000 Sb./

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

E.3.2.1.– Pravidelná setkávání Komise prevence /podle § 122
zákona č. 128/2000 Sb./
Charakteristika aktivity: Komise je poradním orgánem městské rady v oblasti prevence
kriminality, sociální patologie a bezpečnostní situace ve městě.
Cíle působení komise prevence jsou:
• Koordinovat práci a vytvářet prostředí aktivní spolupráce
subjektů, které působí na poli primární, sekundární a
terciální prevence sociálně patologických jevů dětí,
mládeže i dospělých ve městě.
• Monitorovat a mapovat aktuální situaci výskytu těchto
jevů i působení subjektů ve městě a okolí a zpracovávat
analýzu těchto situací.
• Průběžně vyhledávat rizikové skupiny, jedince i lokality a
navrhovat opatření k zabránění trestné činnosti a vzniku
sociálně patologických jevů.
• Navrhnout komplexní program prevence kriminality ve
městě a účinně spolupracovat při jeho naplňování se
všemi subjekty, pravidelně vyhodnocovat projekty
programu, včetně činností jednotlivých institucí
působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů
ve městě.
• Předkládat návrhy konkrétních projektů na řešení
zásadních a dlouhodobých úkolů v oblasti prevence
patologických jevů, vyhledávat nové subjekty poskytující
sociální služby v oblasti sociálně patologických jevů a
podporovat jejich činnost.
• Posuzovat a k realizaci doporučovat dílčí projekty
jednotlivých subjektů a podílet se na jejich realizaci.
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•

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Podle projednávaných
témat
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Informovat o projednávaných tématech a navrhovaných
aktivitách.
Setkávání minimálně 1x ročně, dle aktuální potřeby i více.
Město Vimperk
Městská policie Vimperk, Policie ČR, PMS ČR, ÚP ČR, základní a
střední školy na území ORP Vimperk, poskytovatelé sociálních
služeb
2015
2016
2017
2018

2015

2016

2017

2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Aktivní činnost komise prevence a aktualizace plánu prevence
kriminality ve městě.
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