
 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec  
Typ: právnická osoba  
IČ: 75011191 DIČ:  
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace  
Adresa: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

fax 384361569 

telefon 384397709 

web http://www.cssjh.cz/pages/ 

e-mail reditel@cssjh.cz 

 

Název zařízení: Manželská a předmanželská poradna Jindřichův Hradec  

Vedoucí: PhDr. Oldřiška Tomšová  

Adresa: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

e-mail uss.tomsova@seznam.cz 
telefon 384361567 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
Manželská a předmanželská poradna existuje od roku 1992, tehdy jeden psycholog a sociální 
pracovnice, dva externí pracovníci. 
Od roku 1996 pouze psycholog 
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme 
problémy.  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
Udržení našich služeb co se týče bezplatnosti a možnosti vyhledat naši poradnu anonymně. 
Stálé vytvoření bezpečí pro klienta, který vyhledává pomoc při těžké životní situaci. 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
Zabezpečení vedle uvedených skutečností v předchozím bodě i stálé vzdělávání pracovníka 
poradny, vysoká úroveň co se týče odborného vzdělání a služeb psychoterapie. 
 
Služba: odborné sociální poradenství 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Poskytována od: 1.1.1992 
Pracovní doba: po – čt 7:30-16:00 v jiný den a v jinou hodinu podle možností klienta a po 
domluvě. 
 

Cílová skupina klientů: 
osoby v krizi, 

Věková 
kategorie 
klientů: 

Kapacita Počet 
uživatelů 
v 

Počet 
uživatelů 
v letošním 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 



 

loňském 
roce 

roce službu 

děti a mládež ve věku od 
6 do 26 let ohrožené 
společ. nežádoucími jevy 

1041 Zatím 850 0 

oběti domácího násilí 20   

osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových 
látkách 

15   

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 

5   

osoby v krizi Vše 
ostatní 

  

rodiny s dítětem/dětmi 

bez 
omezení 

 

25   

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Nelze to takto pojmout, klienti jsou z celé republiky, snad největší procento je z jižních Čech 
a z Jindřichova Hradce,Nové Včelnice a Kardašovy Řečice. 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
Jsou to: Oddělení sociálně právní ochrany dětí, 
Odborní a praktičtí lékaři 
Policie ČR 
Právní služby 
Charitativní organizace 
Léčebny pro dlouhodobě nemocné a drogově závislé 
Úřad práce 
Správa sociálního zabezpečení 
Probační a mediační služby 
Pedagogicko- psychologická poradna 
Domov pro matky s dětmi Polínko 
Občanská sdružení Okna 
Pečovatelská služba Ledax 
Linky pomoci při domácím násilí 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
Naše poradna je v blízkosti MHD, přístup je k nám bezbariérový s možností výtahu. Do 
výtahu se vejde invalidní vozík i dětský kočárek.  
Před Centrem sociálních služeb je parkoviště 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 
1 psycholog, pracovní úvazek 0,8 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 
Naše služba je zdarma, klient nepotřebuje k nám ani doporučení. 
 



 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 41 2813 342 000 
obec/obce (vyjmenujte obce)   

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

MPSV: 300 000 
Příspěvek Kraje: 
82 820 
Ostat. Výnosy: 29 993 

MPSV 229 000 
Příspěvek Kraj 113 000 

INVESTIČNÍ NÁKLADY   

 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
Bylo by potřeba zaštítit klienta v krizi konkrétní pomocí, tím myslíme sehnat ubytování, 
pomoci finančně překlenout zátěžové období. 
Velikost cílové skupiny je těžké předem odhadnout, je to hodně individuální. 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
Vznikají centra pro oběti domácího násilí, vznikají instituce, které nabízejí i službu na 
telefonu, s možností odvezení ženy s dětmi z prostředí, kde dochází k domácímu násilí 
 
 
 
Odpovídal: PhDr. Oldřiška Tomšová 
 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Diecézní charita České Budějovice  
Typ: právnická osoba  
IČ: 45018316 DIČ:  
Právní forma: 721 - Církevní organizace  
Adresa: Kanovnická 405/16, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 

fax 386360284  

telefon 386 351 887 

e-mail cermakova@charitacb.cz  

web http://www.dchcb.cz  

 

Název zařízení: Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované 
pracoviště Jindřichův Hradec  
Adresa: Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec http://www.ckch.cz/  
e-mail icjhradec@charitacb.cz  
telefon 731 402 983 
provozní hodiny: středa 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 
web http://www.dchcb.cz 
 
Hlavní pracoviště Č. Budějovice: Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, 
Kanovnická 11, 370 01 České Budějovice 

- tel/fax 386323016   
- mobil 603 281 300  
- e-mail: intervencnicentrum@charitacb.cz 
- formy poskytování sociálních služeb: ambulantní a terénní  

 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
 
Služba vznikla na základě změny legislativy pro ochranu osob ohrožených domácím násilím, 
je poskytována na území celého Jihočeského kraje od roku 2007. Pro zvýšení dostupnosti 
služby bylo v J. Hradci v 02/2011 zřízeno detašované pracoviště. 
Intervenční centrum poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného 
pronásledování. Zaměřuje se na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu 
(bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) prostřednictvím 
osobních a telefonických konzultací, krizové intervence, sociálního a právního poradenství, 
sestavení bezpečnostního plánu a zprostředkování dalších služeb. Usiluje o zajištění bezpečí, 
řešení krizových situací a o navrácení osob do běžného života. Koordinuje pomoc 
v problematice domácího násilí napříč institucemi, informuje veřejnost o domácím násilí. 
 
 
 



 

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
Nejistota zachování služby ve stávajícím rozsahu vzhledem k současnému financování 
sociálních služeb.  
V některých jednotlivých případech se jen velmi těžko daří plnit koordinančí roli, zejména 
vzhledem k nízké informovanosti o dané problematice. 
Špatná dopravní obslužnost v okrese Jindřichův Hradec, zejména ze vzdálených obcí. 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
Udržitelnost služby ve stávajícím rozsahu a kvalitě.  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
Udržitelnost služby ve stávajícím rozsahu a kvalitě. 
 
Služba: intervenční centra 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Poskytována od: 16.2.2011 
Pracovní doba:  Středa 9:00-12:00, 12:30-17:00 
 
 

Cílová skupina klientů: Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby ohrožené domácím 
násilím 

od 15 let 
20 

klientů 
ročně 

7 4 0 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Jindřichův Hradec, Strmilov, Lodhéřov, Studená, Lásenice, Plavsko, Vícemil, 1x není uvedeno 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
Městský úřad Jindřichův Hradec, Policie ČR, Okresní soud v J. Hradci, Okresní státní 
zastupitelství v J. Hradci, Farní charita Jindřichův Hradec – Poradna pro lidi v nouzi, Oblastní 
charita Třeboň – Občanská poradna, o.s. Proutek, psychologové, psychiatři, Krizové centrum 
pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, ústavy sociální péče – dle potřeby, Úřad práce – dle 
potřeby 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
Výborná dostupnost z autobusového i vlakového nádraží a z centra města. Pracoviště je 
bezbariérové. 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,05 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0,5 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku:  
Služba je bez platná. 
 



 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 118 223 111 904 
Město Jindřichův Hradec 0 8000 
jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

118 223 EU 
 

50 156 MPSV 
61 748 EU 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 0 0 
 
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
V současné době jako alarmující shledáváme nárůst dluhové problematiky. Nejsme schopni 
určit velikost cílové skupiny. 
Považujeme za důležité, aby v regionu byl dostatek psychologů, psychoterapeutů, 
psychiatrů. 
Uvítali bychom rozšíření provozních hodin v manželské a předmaželské poradně. 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
 
Odpovídal: 
Mgr. Vlasta Petríková, Mgr. et Bc. Lenka Turková, sociální pracovnice Intervenčního centra 
pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Farní charita Jindřichův Hradec  
Typ: právnická osoba  
IČ: 70810729 DIČ: Právní forma:  
721 - Církevní organizace  
Adresa: Kanovnická 405/16, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 

telefon 604203230 

e-mail cermakova@charitacb.cz 

 

Název zařízení: Poradna pro lidi v nouzi 

Adresa: Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

telefon 731604554  
e-mail info.jhradec@charita.cz  
web www.jindrichuvhradec.charita.cz 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 

Farní charita v J.Hradci dle zřizovacího dekretu vznikla 1. 5. 1999 z rozhodnutí 
českobudějovického biskupa dle zákona, je součástí Diecézní charity České Budějovice.V 
současné době pokytuje služby –  Odborné sociální poradenství (praktická pomoc při 
vyplňování formulářů, při psaní dopisů a podání, vysvětlování obsahu dokumentů,  podpora 
v sociální oblasti, v oblasti předlužení – splátkové kalendáře, možno užít právního 
poradenství).  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Poskytujeme přímou pomoc -  
nouzový šatník, potravinovou pomoc. 

 
Hlavní problémy, se kterými se potýkáte:  
Rodiny sociálně znevýhodněné, lidé bez domova, lidé s problémem předlužení, školní 
připravenost dětí u rodin sociálně slabých, podpora při řešení bytové situace 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
Práce se sociálně znevýhodněnými rodinami a jedinci – pomoc při zapojování těchto občanů 
do majoritní společnosti. Pomoc lidem s problémem předlužení ( splátkové kalendáře, 
podpora při jednání s věřiteli), sociálně slabým rodinám pomoc se školní připraveností dětí 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
Práce se sociálně znevýhodněnými lidmi, podpora při zapojování se do společnosti 
Osvěta, preventivní činnost  
 
Služba: odborné sociální poradenství 
Formy poskytování sociálních služeb:  ambulantní, terénní 
Poskytována od: 20.10.2010 



 

 
 
Pracovní doba:  
Po 7:30-11:30  12:00 – 16:00   Út 7:30-11:30, 12:00-18:00 (terénní práce);                             St  
7:30-11:30, 12:00-16:00      Čt 7:30-11:30, 12:00-18:00 (terénní práce);          
Pá  7:30- 11:30, 12:00 – 16:00                     
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

oběti trestné činnosti    

osoby do 26 let věku 
opouštějící školská zařízení 
pro výkon ústavní péče 

   

osoby s tělesným postižením    

osoby se zdravotním 
postižením 

   

osoby v krizi 733 536  

osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 

   

etnické menšiny 

19-80 

5 denně 
ambulan

tní 
 

5 denně 
terénní 

   

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Jindřichův Hradec , Bednáreček, Jarošov n. Nežárkou, Lásenice, Chlum u Třeboně, 
Hostějeves, Žirovnice, Nová Včelnice, Vícemil, Majdalena, Vlčice, Políkno, Lomnice n Lužnicí 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
Úřad práce v J. Hradci, OSPOD, D. charita České Budějovice a ostatní charita 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
Bezbariérovost budovy, v blízkosti autobusového nádraží a zastávky MHD 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): DPP 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):1, 5 
 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 
 
Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 410 140 420 000 
obec/obce (vyjmenujte obce)   0 8 000 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

MPSV  282 000 
ÚP    40 400 
DCH, dary 37 292 

MPSV 253 000 
DCH, dary135 309 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 0 0 
 
 



 

 
 
 
Služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Poskytována od: 14.4.2012 
Pracovní doba: Út 12:00-18:00;  , Čt 12:00-18:00 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

děti a mládež ve věku od 6 
do 26 let ohrožené společ. 
nežádoucími jevy 

   

etnické menšiny 0 6 0 

osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 

   

rodiny s dítětem/dětmi 

bez 
omezení 

10 
podpoře

ných 
rodin 

   

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Jindřichův Hradec, Bednáreček, Jarošov nad Nežárkou 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
Faní charita je v blízkosti autobusového nádraží, zastávky MHD, bezbariérová budova 
Počet administrativních pracovníků: DPP 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu:0,75  
Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 
 
Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0 200 000 
obec/obce (vyjmenujte obce) 0 0 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

0 Nadace 80 000 
Dary10 000 
Jčk 28 500 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 0 0 
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
Nízkoprahové centrum pro děti cca  30 - 50 
 Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
V J. Hradci chybí nízkoprahové centrum pro děti 
 
Odpovídal: Bc.  Dana Ježková 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 



 

Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Fond ohrožených dětí  
Typ: právnická osoba  
IČ: 00499277 DIČ:  
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, klub)  
Adresa: Na poříčí 1038/6, Nové Město, 110 00 Praha 

e-mail fod@fod.cz  

telefon 224 236 665  

web http://www.fod.cz 

 

Název zařízení: Zařízení FOD Klokánek v Jindřichově Hradci  

Vedoucí: Emilie Popelková  

Adresa: Deštenská 10, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec 

e-mail klokanek.jh@fod.cz  
web www.fod.cz  
telefon 384 497 138 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
 
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
zajistit kvalitní integraci do společenského prostředí, zajistit společně s OSPOD včasný návrat 
zpět do původní rodiny či vyhledat náhradní rodinu 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 

 

Služba: sociální rehabilitace 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová 
Poskytována od: 27.5.2011 
Pracovní doba: nepřetržitě 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

děti a mládež ve věku od 6 
do 26 let ohrožené společ. 
nežádoucími jevy 

0-18 28 lůžek 
37 7 10 



 

oběti domácího násilí 5   

oběti trestné činnosti 0 1  

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: Klokánek Jindřichův Hradec  
 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: PPP 
 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): MHD, nedaleko zařízení je autobusové a vlakové 
nádraří, 2 byty jsou bezbariérové 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):3 
 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):14 
 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 
 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM   
obec/obce (vyjmenujte obce)   
jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

  

INVESTIČNÍ NÁKLADY   

 
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
 
 
 
Odpovídal: 
 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Město Jindřichův Hradec  
Typ: územní samosprávný celek IČ: 00246875 DIČ:  
Právní forma: 801 - Obec (obecní úřad)  
Adresa: Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Kontakty  

fax 384 351 302  

telefon 384 351 300 

web www.jh.cz  

 

Název zařízení: Domov pro matky s dětmi  

Vedoucí: Radka Plucarová  

Adresa: Jindřichův Hradec 47, Políkno, 377 01 Jindřichův Hradec 

telefon 384 326 320  
e-mail dmd.polikno@seznam.cz 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
 
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Nedostatek finančních prostředků, přivítali bysme 
více dotací jak v oblasti rozvoje sociálních služeb a investic. 
 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: Rozšíření služby v oblasti individuálního přístupu ke 
klientům – jejich rozvoj, samostatnost a větší sebevědomí.  
 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: Uvažujeme o rozšíření služby pro celé rodiny. 
 

 

Služba: azylové domy 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová 
Poskytována od: 1.4.1998 
Pracovní doba: nepřetržitě 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňském 
roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojenýc
h zájemců o 
službu 

těhotné ženy nebo matky s 0-64 21 lůžek 18 dospělí 11 dospělí  3 



 

jedním a více dětmi (ve věku 
16-18 let mohou být přijaty 
pouze dívky, nikoliv chlapci) 

32 děti 25 děti 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: Celý Jihočeský kraj. 
 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby:Sociální poradenství organizace Meta, 
Charita v Jindřichově Hradci, Manželská a předměnželská poradna. 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): autobusové spojení. 
 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,8/1 
 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 5,2/6 
 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: dospělá osoba 80Kč/den, dítě 50Kč/den 
 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 2 860 212,00Kč 2 500 000,00Kč 
obec/obce (vyjmenujte obce) 643 403,00Kč - JH 681 254- JH 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

Individuální projekt 
(IP) 
2 216 809,00Kč 

MPSV 735 000,00Kč 
IP 1 083 745,79Kč 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 
930 318,00Kč Město 
Jindřichův Hradec 

0 

 
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi. 
 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: Nedochází k rozšiřování sociálních služeb, chybí 
zařízení pro psychiatricky nemocné, malá kapacita sociálních zařízení. 
 
 
Odpovídal: Radka Plucarová 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Sdružení Meta, o.s.  
Typ: právnická osoba  
IČ: 27016218 DIČ:  
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, klub)  
Adresa: Jindřichův Hradec 837, 377 01 Jindřichův Hradec 

telefon 775 56 77 04 telefon 775 56 77 05 telefon 775 56 77 06  

web http://www.osmeta.cz  

e-mail p.centrum@centrum.cz 

 

Název zařízení: P.Centrum Jindřichův Hradec  
Vedoucí: Mgr. Milan Týmal  
Adresa: Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 
web http://www.osmeta.cz  
e-mail p.centrum@centrum.cz 
telefon 775 567 705 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
P.Centrum Jindřichův Hradec působí od roku 2006 (do r. 2009 jako kontaktní centrum a 
terénní program. Od r. 2010 jako protidrogová poradna a terénní program). Protidrogová 
poradna realizuje poradenství, terapii, zprostředkování léčby a následné léče. Terenní 
program realizuje mapování terénu, kontaktování uživatelé drog, výměnu stříkaček, základní 
poradenství, refernce do kontaktních center a do léčby.  
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Poradna je z finančních důvodů otevřená poute dva 
dny v týdnu. Terénní program je realizována na rozsáhlém a členitém území bez dlouhodobé 
jistoty technického a finančního zajištění. 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: Pokud udržení služby považujeme v současných 
podmínkách za adekvátní rozvoji, pak udržení služby protidrogové poradny. U terénního 
programu rozšíření služby o cílovou skupinu osob bez přístřeší.  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech:  Transformace poradny na Adiktologickou 
poradnu, v závislosti na směřování národní protidrogové politiky a ekonomických 
možnostech. Udržení personálního zabezpečení a odborné úrovně terénního programu. 
 
Rozšíření terénního programu o další aktivity a cílové skupiny. 
 
Služba: odborné sociální poradenství 
Formy poskytování sociálních služeb:  ambulantní 
Poskytována od: 1.1.2010 
Pracovní doba: Po, St 8:00-12:00, 13:30-16:30 



 

 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

děti a mládež ve věku od 6 
do 26 let ohrožené společ. 
nežádoucími jevy 

12 7 0 

osoby bez přístřeší 12 8  

osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových 
látkách 

22 11 0 

osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života 
ohroženy 

7 - 64 
1400 

interven
cí ročně 

36 31 0 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti:  Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: PL Jihlava, PL Jemnice, TK Pocestný Mlýn, 
Farní Charita Jindřichův Hradec,  Oddělení sociálních věcí MěÚ J. Hradec 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):  bezbarierové 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0.1 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0.4 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 344.668 311.924 
obec/obce (vyjmenujte obce) J.Hradec  J.Hradec 
jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

MPSV, JčK MPSV, JčK 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 0 0 
 
Služba: terénní programy 
Formy poskytování sociálních služeb:  terénní 
Poskytována od: 1.7.2006 
Pracovní doba: Po, St, Pá 10:00-18:00; Út, Čt 13:00-17:30 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby bez přístřeší 11 - 64 2600 2 1 0 



 

osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových 
látkách 

29 20 0 

osoby, které vedou rizikový  

interven
cí ročně 

2 21 0 

způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života 
ohroženy 

  10 21 0 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
J. Hradec, Kardašova Řečice,  
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
K-Centra, detoxikační zařízení, odd. soc. věcí J. Hradec 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
nerelevantní 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 
0,3 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 
1,5 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku:  
0,- 
 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 802.640 900 000,- 
obec/obce (vyjmenujte obce) Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec 
jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

MPSV,RVKPP,MZ,JčK MPSV,RVKPP,MZ,JčK 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 0 0 

 
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
Odpovídal: Mgr. Milan Týmal 
                   Ing. Tomáš Havel 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Farní charita Protivín  
Typ: právnická osoba  
IČ: 26520851 DIČ:  
Právní forma: 721 - Církevní organizace  
Adresa: Kanovnická 405/16, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 

telefon 386 350 648 

 

Název zařízení: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Síť  

Adresa: Staré Město pod Landštejnem 1, 378 82 Staré Město pod Landštejnem 

telefon 731 402 982  
e-mail charita.st.mesto@seznam.cz 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ je registrovaná sociální služba, je to jediné 
zařízení v celém mikroregionu poskytující ambulantní službu podle zákona 108/2006 Sb. 
Zařízení je v provozu od roku 2008, nachází se na bývalé faře ve Starém Městě pod 
Landštejnem, kde jsou velké prostory pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně 
zahrady, kde je možné provozovat sportovní činnost. Pracovníci NZDM mají bohaté 
zkušenosti s mládeží, jsou velice kreativní. S uživatelskou skupiny nacvičují divadelní 
pohádky, pomocí hry ukazují dětem a mládeži historii regionu, pořádají různé sportovní akce, 
přednášky, které rozšiřují duševní obzor uživatelů služby. Starším dětem nabízejí možnost 
počítačové gramotnosti, řešení problému, které přináší jejich nezralost.    
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
Nedostatek financí, chybějící služební automobil, minimální veřejné spoje, chybějící sponzoři, 
díky výše zmíněným fenoménům lze jen těžko realizovat propagaci zařízení. 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
Sehnat finanční prostředky na rozvoj zamýšlených aktivit, rozšíření našich služeb                           
o volnočasové aktivity (komunitní centrum), rozšíření cílových skupin – matky s předškolními 
dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let a senioři. 
Vyřešit mobilitu (služební vozidlo) 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
Udržení naší sociální služby – NZDM SÍŤ, zrealizovat rozšíření o Komunitní centrum. 
Nabídka  prožívání volného času pro děti a mládež z našich cílových skupin, poskytnutí 
obyvatelům ze Starého Města a jeho okolí možnost trávit volný čas např. formou klubu pro 
matky s předškolními dětmi, umožnit setkávání seniorů, nabídnout všem cílovým skupinám 
možnost osobního rozvoje. Preventivní programy, společné akce, přednášky, besedy apod. 

 



 

 
Služba: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Poskytována od: 1.2.2008 
Pracovní doba: Po – Pá 11:00-19:00 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

děti a mládež ve věku od 6 
do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími 
jevy 

12 - 26 
25v daný 
okamžik 

26 29 0 

 
 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: Staré Město pod Landštejnem  
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: OSPOD České Budějovice 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): zařízení není bezbariérové, veřejné spoje jsou 
nedostačující. 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 pracovníci v sociálních 
službách + sociální pracovnice 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 724.347,- Kč 1.088 378,- Kč 
obec/obce (vyjmenujte obce) Staré Město 
pod Landštejnem 

40.000,- Kč 0 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 
MPSV 
ÚP J. Hradec 
Kraj 
Dary 
sbírka 

 
 
150.000,- Kč 
  20.200,- Kč 
463.045,- Kč 
  29.188,- Kč 
  21.013,- Kč 

 
 
161.000,-Kč 
0 
676.291,- Kč 
    6.547,- Kč 
    7.471,- Kč 

INVESTIČNÍ NÁKLADY     0     0 
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
Komunitní centrum – volnočasové aktivity pro děti a mládež od 6 do 26 let, klub pro matky 
s předškolními dětmi, setkávání seniorů. 
Vzhledem k sociálně vyloučené lokalitě ve Starém Městě pod Landštejnem a jeho okolí, kde 
je vysoká nezaměstnanost (i vzhledem k nedokončení vzdělání), někteří obyvatelé tráví volný 



 

čas nevhodným způsobem, který má negativní vliv na jejich děti, které se je snaží 
napodobovat. Cílem našeho připravovaného Komunitního centra je naplnit jejich volný čas 
aktivitami, které by je zaujaly a zároveň děti i mládež motivovat k zařazení do společnosti bez 
zatěžování sociálního systému ČR. 
Cílové skupiny by tvořily cca 300 občanů. 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
V blízkém okolí nevíme o žádné podobné sociální službě, která by byla dostupná veřejnou 
nebo soukromou dopravou. Dle našich informací je nejbližší NZDM v regionu v Českých 
Budějovicích. 
 
Odpovídal: tým NZDM SÍŤ 
 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 

Název poskytovatele: THEIA - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  
Typ: právnická osoba  
IČ: 26562731 DIČ:  
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, klub)  
Adresa: Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

telefon 777232421 

web www.theia.cz  

e-mail info@theia.cz 
 

Název zařízení: THEIA - Odborná pomoc Jindřichův Hradec; THEIA - Pomoc v krizi 

Vedoucí: Mgr. Alena Šímová  

Adresa: Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

web www.theia.cz 
telefon 605581959 
e-mail simova@theia.cz 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
THEIA OS je registrovaným poskytovatele sociálních služeb, které nabízí od roku 2009. 
Registrovanými službami jsou - krizová pomoc 

- odborné sociální poradenství 
 

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
- nestabilita financování sociálních služeb 
 

Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
- udržení sužby 
- v rámci rozvoje rozšíření doby ambulance o další pracovní den 
 

Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
- udržení služby 
- služba poskytována v rozsahu 3 dny v týdnu – porvázanost na pobytovou službu organizace 
v Českých Budějovicích 
 

Služba: odborné sociální poradenství 
Formy poskytování sociálních služeb:  ambulantní 
Poskytována od: 1.6.2012 
Pracovní doba: St 17:00-18:00 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

děti a mládež ve věku od 6 
do 26 let ohrožené společ. 

bez 
omezení 

4 týdně 
0 0 0 



 

nežádoucími jevy 

oběti domácího násilí 0 0 0 

oběti obchodu s lidmi 0 0 0 

oběti trestné činnosti 0 0 0 

osoby komerčně zneužívané 0 0 0 

osoby v krizi 0 18 0 

rodiny s dítětem/dětmi 0 0 0 

senioři 0 0 0 
 

Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
ORP J. Hradec (klienti nejsou povinni sdělovat osobní údaje a tedy není řesná evidence jejich 
místa bdliště) 
 

Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
Naše další poskytovaná služba (krizová  pomoc), další organizace v regionu (poskytovatelé 
služeb, PČR, OSPOD, Městská policie, Městský úřad) 
 

Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
Služba je poskytována v budově, které má bezbarierový přístup a to až do naši kanceláře. 
Budova je umístěna v centru města, v docházkové vzdálenosti od autobusového i vlakového 
nádraží. 
 

Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 
0,1 (+ DPP supervizor) 
 

Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 
0,3 (+ DPP právník) 
 

Výše úhrady od klienta za jednotku: 
Služby jsou pro klienty poskytovány zdarma. 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0 130.200 
obec/obce (vyjmenujte obce) 0 0 
jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

0 130.200 (sponzoři) 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 0 0 
 
Služba: krizová pomoc 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Poskytována od: 1.9.2009 
Pracovní doba: Po 9:00-12:00; Út 13:00-16:30; St 9:00-12:00, 13:00-17:00; Čt 13:00-16:30 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

děti a mládež ve věku od 6 
do 26 let ohrožené společ. 
nežádoucími jevy 

bez 
omezení 

8 týdně 
0  0 



 

oběti domácího násilí 0  0 

oběti obchodu s lidmi 0  0 

oběti trestné činnosti 0  0 

osoby komerčně zneužívané 0  0 

osoby v krizi 13  24 

rodiny s dítětem/dětmi 0  0 

senioři 0  0 
 

Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
ORP J. Hradec (klienti nejsou povinni sdělovat osobní údaje a tedy není řesná evidence jejich 
místa bdliště) 
 

Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
Naše další poskytovaná služba (odborné sociální poradenství), další organizace v regionu 
(poskytovatelé služeb, PČR, OSPOD, Městská policie, Městský úřad) 
 

Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
Služba je poskytována v budově, které má bezbarierový přístup a to až do naši kanceláře. 
Budova je umístěna v centru města, v docházkové vzdálenosti od autobusového i vlakového 
nádraží. 
 

Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 
0,1 (+ DPP supervizor) 
 

Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 
0,8 (+ DPP právník) 
 

Výše úhrady od klienta za jednotku: 
Služby jsou pro klienty poskytovány zdarma. 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM   
obec/obce (vyjmenujte obce)   
jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

  

INVESTIČNÍ NÁKLADY   
 

Pozn.k financování služby: náklady samostatně nevyčislujeme, jedná se o registrovanou 
sociální službu pro obě poradny. Zvažujeme rozdělení služeb na dvě (KP ČB a KP JH pak 
bychom mohli náklady specifikovat). 
 

Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
Odpovídal: 
Barbora Čechová (cechova@theia.cz 724 243 726) 
 



 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec  
Typ: právnická osoba  
IČ: 75011191 DIČ:  
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace  
Adresa: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

fax 384361569 

telefon 384397709 

web http://www.cssjh.cz/pages/ 

e-mail reditel@cssjh.cz 

 

Název zařízení: Domov seniorů Jindřichův Hradec  

Adresa: Jindřichův Hradec 103, Otín, 377 01 Jindřichův Hradec  

Vedoucí: Ing. Jiří Kubát 

telefon 384322067  
e-mail dd.jhradec@tiscali.cz  
web http://www.ddjh.cz 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
Domov seniorů Jindřichův Hradec poskytuje dva typy sociálních služeb. Služba typu domov 
pro seniory je pobytová služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc, podporu či plné 
zajištění svých základních potřeb, které již nemohou být zajišťěny jejich rodinou či jiným 
typem sociání služby. Služba typu domov se zvláštním režimem je určena osobám 
s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí  a ostatními typy demencí, které 
mají sníženou soběstatčnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž sitauce vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Při poskytování sociálních služeb mají přenost osoby 
s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na 
péči.   
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
Neochota Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR dodržovat smlouvu o úhradě zdravotní péče tj. 
nehrazení vykázaných výkonů v plné výši. Z toho plyne finanční nejistota poskytovatele 
v daném roce. Situace se dá hodnotit jako diskriminace uživatelů pobytových sociálních 
služeb v přístupu ke zdravotní péči.    
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
Pro příští rok plánujeme rozsah poskytovaných služeb ve stávajícím rozsahu jako v roce 2012.  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
V případě rostoucího zájmu o poskytování sociální služby typu domov se zvláštním režimem 
a v souladu s případným rozhodnutím zřizovatele rozšíření kapacity pro poskytování sociální 
služby typu domov se zvláštním režimem. 



 

Služba: domovy pro seniory 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová 
Poskytována od: 1.4.1993 
Pracovní doba: nepřetržitě 
 

Cílová skupina klientů: Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

senioři 
od 55 let 

130 
lůžek 

170 cca 170 50 

 

Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: klienti mají trvalý pobyt buď přímo v DS J. Hradec nebo si 
ponechávají trvalé bydliště v obci, odkud do DS přišli. To jsou obce většinou na 
Jindřichohradecku, popř. Jihočeský kraj, výjimečně mimo území JČK. 
 

Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Klienti mohou využívat sítě služeb 
dostupných v J. Hradci, popř. jinde. 
 

Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Budova DS je zcela bezbariérová, rovněž okolí 
domova (zahrada, cesta do obchodu, cesta k MHD,...), cca 300 m od domova je zastávka 
MHD. 
 

Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): viz příloha 
 

Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): viz příloha 
 

Výše úhrady od klienta za jednotku: úhrada 2 lůžkový pokoj - 10.500,- Kč (190,- Kč denně 
ubytování, 160,- Kč strava), úhrada 3 lůžkový pokoj (180,- Kč denně ubytování, 160,- Kč 
strava), průměrná úhrada na 1 klienta (za obě služby) 9.287,- Kč, 80% klientů nemá 
dostatečné příjmy na zaplacení plné úhrady. 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 32.941.556,- Kč 28.921.410,- Kč ??? 
obec/obce (vyjmenujte obce) --- --- 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

311.362,- Kč kraj 
5.500.000,- Kč MPSV 
178.655,- Kč sponzoři 
3.404.492,- Kč zdr. 
pojišťovny 
zbytek úhrady klientů 

??? kraj 
4.581.000,- Kč MPSV 
??? sponzoři 
??? zdr. pojišťovny 
zbytek úhrady klientů 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 8.471.700,- Kč 1.075.310 
 
Služba: domovy se zvláštním režimem 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová 
Poskytována od: 1.4.2006 
Pracovní doba: nepřetržitě 
 

Cílová skupina klientů: Věková 
kategori
e 

Kapacita Počet 
uživatelů 
v loňské

Počet 
uživatelů 
v letošním 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 



 

klientů: m roce roce službu 

osoby se zdravotním 
postižením 

   

senioři 

od 50 let 18 lůžek 

25 cca 22 43 
 

Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: klienti mají trvalý pobyt buď přímo v DS J. Hradec nebo si 
ponechávají trvalé bydliště v obci, odkud do DS přišli. To jsou obce většinou na 
Jindřichohradecku, popř. Jihočeský kraj, výjimečně mimo území JČK. 
 

Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Klienti mohou využívat sítě služeb 
dostupných v J. Hradci, popř. jinde. 
 

Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Budova DS je zcela bezbariérová, rovněž okolí 
domova (zahrada, cesta do obchodu, cesta k MHD,...), cca 300 m od domova je zastávka 
MHD. 
 

Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): viz příloha 
 

Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): viz příloha 
 

Výše úhrady od klienta za jednotku: úhrada 2 lůžkový pokoj - 10.500,- Kč (190,- Kč denně 
ubytování, 160,- Kč strava), průměrná úhrada na 1 klienta (za obě služby) 9.287,- Kč, 80% 
klientů nemá dostatečné příjmy na zaplacení plné úhrady. 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 4.922.301,- Kč 4.321.590,- Kč ??? 
obec/obce (vyjmenujte obce) --- --- 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

46.525,- Kč kraj 
822.000,- Kč MPSV 
26.696,- Kč sponzoři 
508.717,- Kč zdr. 
pojišťovny 
zbytek úhrady klientů 

??? kraj 
684.000,- Kč MPSV 
??? sponzoři 
??? zdr. pojišťovny 
zbytek úhrady klientů 

INVESTIČNÍ NÁKLADY   
 

Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: pravděpodobně 
nedostatečná se bude v budoucnu jevit kapacita služby domov se zvláštním režimem pro 
osoby s demencí. Kapacitu pečovatelské služby nedovedu posoudit, půjčovna 
kompenzačních pomůcek v J. Hradci od září bude, asistenční služby jsou také k dispozici. 
 

Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: v regionu Jindřichův Hradec jsou k dispozici 
všechny základní typy sociálních služeb, jejich kapacita se z dlouhodobého hlediska těžko 
hodnotí, kapacita domova pro seniory zhruba odpovídá poptávce. V regionu není k dispozici 
např. denní stacionář pro seniory nebo odlehčovací služba, ze zkušeností (denní stacionář 
provozoval DS J. Hradec asi půl roku, odlehčovací službu nabízí DS Č. Velenice) si trounu 
tvrdit, že by služby nebyly využívány tak, aby byly rentabilní. 
 
Odpovídal: Ing. Jiří Kubát, vedoucí DS J. Hradec 

 



 

Personální zajištění služby Domov pro seniory § 49 z. č.108/2006 Sb.:  
 
Organizační schéma:  
 
 
ředitel CSS J. Hradec   vedoucí DS J. Hradec                     finanční referent   

1 (0,87)      1 (0,87)  
 
 
vrchní sestra  
(všeobecná sestra) 1 (0,87)      sociální pracovnice  

2 (1,74)  
 

 
 
staniční sestra     
(všeobecná sestra) 3 (2,61)      údržbář  
         3 (2,61)  
 
 
 
všeobecná sestra       skladní  
8 (6,96)                                       1 (0,87)  
 
 
 
        uklizečka  
        1 (0,435)  
 
 
 
        švadlena  
        1 (0,435)  
 
 
 
 

pracovník v soc. službách  
1 (0,87)  

 
 
pracovník v soc. službách 
30 (25,665)  
 
 
 
 
fyzioterapeut  
  1 (0,87)  
 
 
 
 
uklizečka  
13 (11,31)  

 
 
Přímou péči o uživatele zajišťují sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí 
pracovníci (všeobecné sestry, fyzioterapeut). Personál zajišťuje provoz služby typu domov pro seniory 
i domov se zvláštním režimem.  
K dispozici je dílna volnočasových aktivit vedená pracovníkem v soc. službách. Úklid zajišťují 
uklizečky. Sociální pracovnice provádí jednání se zájemci o poskytnutí soc. služeb, vedou agendu 
spojenou s příjmem uživatele jeho pobytem v zařízení, popř. s jeho úmrtím, zabezpečují sociální 
agendy a řeší sociálně právní problémy, poskytují sociálně právní poradenství. Dovoz stravy a prádla 
a údržbářské práce zajišťují údržbáři, o budovu se stará údržbář - správce budovy. Administrativu 
ohledně úhrad, přípravy vyřizování faktur a vkladních knížek uživatelů má na starosti finanční referent, 
sklady a depozitní pokladnu vede skladní, o prádlo v majetku organizace i o případné opravy a úpravy 
osobního prádla uživatelů se stará švadlena. V čele zařízení stojí vedoucí, kterému jsou přímo 
podřízeni sociální pracovníci, pracovník v soc. službách (dílna volnočasových aktivit), údržbáři, 
skladní, švadlena, finanční referent, uklizečka technického podlaží a vrchní sestra. Vedoucí zodpovídá 
za provoz zařízení a za kvalitu poskytovaných služeb v domově pro seniory. Ekonomický servis 



 

zajišťují zaměstnanci Centra soc. služeb J. Hradec, stejně tak personální a mzdovou agendu. V čele 
CSS stojí ředitel. 
 
Počty zam ěstnanc ů jsou následující - zam ěstnanci zajiš ťují spole čně provoz služby domova 
pro seniory i domova se zvláštním režimem, stav k 3 1. 7. 2011:  
 

Pracovní za řazení Počet zaměstnanc ů fyzický Po čet zaměstnanc ů dle 
úvazku 

sociální pracovník 2 1,74 
pracovník v sociálních službách  31 26,535 
všeobecná sestra 12 10,44 
fyzioterapeut 1 0,87 
vedoucí domova 1 0,87 
finanční referent 1 0,87 
údržbář 3 2,61 
uklizečka 14 11,745 
švadlena 1 0,435 
skladní 1 0,87 
 
 
Personální zajištění služby Domov se zvláštním režimem § 50 z. č.108/2006 Sb.:  
 
Organizační schéma:  
 
ředitel CSS J. Hradec   vedoucí DS J. Hradec                     finanční referent   

1 (0,13)      1 (0,13)  
 
 
vrchní sestra  
(všeobecná sestra) 1 (0,13)      sociální pracovnice  

2 (0,26)  
 

 
 
staniční sestra     
(všeobecná sestra) 3 (0,39)      údržbář  
         3 (0,39)  
 
 
 
všeobecná sestra       skladní  
8 (1,04)                       1 (0,13)  
 
 
 
        uklizečka  
         1 (0,065)  
 
 
 
        švadlena  
        1 (0,065)  
 
 
 

pracovník v soc. službách  
1 (0,13)  

 
 
pracovník v soc. službách 
30 (3,835)  
 
 
 
fyzioterapeut  
  1 (0,13)  
 
 
 
uklizečka  
13 (1,69)  



 

 

 
Přímou péči o uživatele zajišťují sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí 
pracovníci (všeobecné sestry, fyzioterapeut). Personál zajišťuje provoz služby typu domov pro seniory 
i domov se zvláštním režimem.  
K dispozici je dílna volnočasových aktivit vedená pracovníkem v soc. službách. Úklid zajišťují 
uklizečky. Sociální pracovnice provádí jednání se zájemci o poskytnutí soc. služeb, vedou agendu 
spojenou s příjmem uživatele jeho pobytem v zařízení popř. s jeho úmrtím, zabezpečují sociální 
agendy a řeší sociálně právní problémy, poskytují sociálně právní poradenství. Dovoz stravy a prádla 
a údržbářské práce zajišťují údržbáři, o budovu se stará údržbář - správce budovy. Administrativu 
ohledně úhrad, přípravy vyřizování faktur a vkladních knížek uživatelů má na starosti finanční referent, 
sklady a depozitní pokladnu vede skladní, o prádlo v majetku organizace i o případné opravy a úpravy 
osobního prádla uživatelů se stará švadlena. V čele zařízení stojí vedoucí, kterému jsou přímo 
podřízeni sociální pracovníci, pracovník v soc. službách (dílna volnočasových aktivit), údržbáři, 
skladní, švadlena, finanční referent, uklizečka technického podlaží a vrchní sestra. Vedoucí zodpovídá 
za provoz zařízení a za kvalitu poskytovaných služeb v domově se zvláštním režimem. Ekonomický 
servis zajišťují zaměstnanci Centra soc. služeb J. Hradec, stejně tak personální a mzdovou agendu. V 
čele CSS stojí ředitel. 
 
 
Počty zam ěstnanc ů jsou následující - zam ěstnanci zajiš ťují spole čně provoz služby domova 
pro seniory i domova se zvláštním režimem, stav k 3 1. 7. 2011:  
 

Pracovní za řazení Počet zaměstnanc ů fyzický Po čet zaměstnanc ů dle 
úvazku 

sociální pracovník 2 0,26 
pracovník v sociálních službách  31 3,965 
všeobecná sestra 12 1,56 
fyzioterapeut 1 0,13 
vedoucí domova 1 0,13 
finanční referent 1 0,13 
údržbář 3 0,39 
uklizečka 14 1,755 
švadlena 1 0,065 
skladní 1 0,13 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Kubát, vedoucí DS J. Hradec 



 

 

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
Název poskytovatele:  Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Typ: právnická osoba ČR 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
IČ: 28068955 
DIČ: CZ 28068955 
Adresa poskytovatele: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice 
Statutární orgány:  ředitelka Ing. Irena Lavická 
 
Kontakty  
telefon: 606723225 
e-mail: sekretariat@ledax.cz  
web: www.ledax.cz  

 

Název zařízení: Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 

Vedoucí zařízení: Zdeňka Snížková, mobil: 720 254 972 

Adresa zařízení: U nemocnice 62/III, 377 01 Jindřichův Hradec  

Poskytuje od: 1.1.2009 

Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
Posláním pečovatelské služby Ledax o.p.s.je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči 
seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům 
žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech- ve městech i na venkově. 
Služba klade důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního 
začleňování. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní 
osobu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti. Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte:                                                                      
 
Nedostatek finančních prostředků 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: Udržet službu minimálně ve stávající kapacitě, 
časové a místní dostupnosti, dle požadavků veřejnosti a možností společnosti Ledax  služby 
rozšířit pro další zájemce o PS 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: Udržet službu minimálně ve stávající kapacitě, 
časové a místní dostupnosti, dle požadavků veřejnosti  a možností společnosi Ledax službu 
rozšířit pro další zájemce o PS, případně i z dalších okolních obcí  

 

Kontakty  (pokud jsou odlišné od kontaktů na poskytovatele) 
telefon:  720 254 972, zdenka.snizkova@ledax.cz , web: www.ledax.cz 
telefon:  723 460 310, zednka.mikulcova@ledax.cz , web: www.ledax.cz  
telefon:  724 384 823, zuzana.voborilova@ledax.cz , web: www.ledax.cz 
úřední hodiny: PO      8  - 11 hod 
                        ČT     13 -  15 hod 



 

 
Služba:  
(nutno vyplnit pro každou službu v každém zařízení zvlášť, společné administrativní zázemí 
rozdělit mezi jednotlivé služby): 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní  - kapacita 455 uživatelů 
Poskytována od: 1.1.2009 
Pracovní doba: po-pá 6.00 - 18.00hod, 
   so-ne  7.00 - 12.00hod 

Cílová skupina 
klientů: osoby 

Věková 
kategorie 
klientů: 

Kapacita: 
Počet uživatelů 
v loňském roce 

Počet uživatelů 
v letošním roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o službu 

s chronickým 
onemocněním 

19-80 a 
více 

    

s jiným 
zdrav.postižením 

19-80 a 
více 

    

s kombinovaným 
postižením 

19-80 a 
více 

    

s mentálním 
postižením 

19-80 a 
více 

    

s tělesným 
postižením 

19-80 a 
více 

    

se sluchovým 
postižením 

19-80 a 
více 

    

se zdravotním 
postižením 

19-80 a 
více 

    

se zrakovým 
postižením 

19-80 a 
více 

    

 
Průměrný počet uživatelů v roce 2011 i v roce 2012 je: 
Jindřichův Hradec plus ORP: 
 
Rok 2011 = 330 uživatelů/ měsíčně / cílová skupina PS 
Rok 2012 = 350 uživatelů/ měsíčně /měsíčně/cílová skupina PS 
 
Počet neuspokojených zájemců o službu : 0 
 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti:                                                                                        
 
Jindřichův Hradec, Buk, Políkno, Děbolín, Horní Žďár, Dolní Žďár, Pluhův Žďár, Dolní Pěna, 
Kardašova Řečice, Doňov, Pleše, Klenov, Višňová, Nítovice, Újezdec, Nová Včelnice, Lovětín, 
Člunek, Hadravova Rosička  
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby:/ 
Domácí ošetřovatelská péče – geriatrické sestry 
Agentura sester – sestry pro DOP 
Mesada o.s.-sociálně aktivizační služby a sociální rehebilitace 
LDN plus Oddělení následné péče Jindřichův Hradec 
Oddělení sociálních lůžek  



 

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem J.Hradec 
Sociální odbor  Města Jindřichův Hradec 
Úřad práce – Jindřichův Hradec 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
Možnost příjezdu os. autem ke všem 5 DPS : J.Hradec = 3 DPS / 2x bezbariérový/, Nová 
Včelnice = 1 DPS/ bezbarierový / Kardašova Řečice =1 DPS / bezbariérový/ 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 
 
1 vedoucí střediska – plný úvazek 
2 sociální pracovnice – 1x plný úvazek, 1x 6hodinový úvazek  
13 pečovatelek  v přímé péči – 12 x plný úvazek, 1x  -6 hodinový úvazek 
1 pracovník na DPP / jen dle potřeby, zástupy apod./ 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 7 514 000 7 220 000 
obec/obce (vyjmenujte obce)    
Jindřichův Hradec 926 000 814 000 
Doňov 8 000 8 000 
Kardašova Řečice 147 000 142 000 
Nová Včelnice 79 000 78 000 
Pleše 26 000 20 000 
Pluhův Žďár 7 000 8 000 
Újezdec 4 000 4 000 
Višňová 16 000 12 000 
   
jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři)  

  

• Dotace MPSV 3 161 000 3 388 000 

• Úhrady od uživatelů 1 712 000 2 060 000 

• Jihočeský kraj 184 000 68 000 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 0 0 
 
Společné otázky (za všechna zařízení dohromady) 
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
Sociální služby na Jindřichohradecku jsou zajištěny dostatečně . 
Odpovídal:  Zdeňka Snížková 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Město Nová Bystřice  
Typ: územní samosprávný celek  
IČ: 00247138 DIČ: CZ00247138 
Právní forma: 801 - Obec (obecní úřad)  
Adresa: Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice 

telefon 384 386 206  

web www.novabystrice.cz  

fax 384 386 332 

 

Název zařízení: Pečovatelské služby N. Bystřice  

Vedoucí: Mgr. Rudolf Hubinger  

Adresa: Vídeňská 714, 378 33 Nová Bystřice 

web http://www.novabystrice.cz  

fax 384386332  

telefon 384386206 

pečovatelky :  Dita Zimolová – tel. č. 728 517 179 

  Dana Nováčková – tel. č. 725 922 397 

  Anna Švecová 

e-mail: pecovatelske.sluzby@novabystrice.cz 

Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
Organizační složka Pečovatelskjé služby Města Nová Bystřice byla zřízena v r. 2006. Své sídlo 
má v Domě s pečovatelskou službou, kde mají zázemí pečovatelky a bydlí zde 21 klientů. 
Většině klientů jsou však pečovatelské služby poskytovány terénní formou (v jejich 
přirozeném prostředí). K 31.12. 2011 byly poskytovány pečovatelské služby celkem 60 
klientům. S nárůstem počtu klientů souvisí i zkvalitňování poskytovaných služeb – 
Pečovatelské služby používají k rozvozu obědů vlastní auto Peugeot Partner, postupně byla 
zakoupena myčka nádobí na umývání termojídlonosičů, pračka a žehlička. Nejvíce 
využívanou službou je dovoz obědů a sním související půjčování termojídlonosičů, pomoc při 
zajištění úklidu společných prostor, úklid a údržba domácnosti. Narůstající zájem 
zaznamenáváme u praní a žehlení prádla, dovozu nákupů a pomoci při osobní hygieně. 
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
S nárůstem počtu seniorů zazanamenáváme zvýšený zájem o ubytování v malometrážních 
bytech, kde by senioři využívali i pečovatelské služby. Ve spolupráci s Městem N. Bystřice 
dochází v r. 2012 k rekonstrukci jednoho objektu v centru města na 5 malometrážních bytů 
s výtahem. Tato rekonstrukce je realizovaná za pomoci dotace z MMR a její hodnota překročí 
částku 10 mil. Kč.  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 



 

Postupná rekonstrukce bytů v Domě s pečovatelskou službou na samostatné bytové 
jednotky pro 1 – 2 seniory s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Umístění relaxačně-
posilovacích venkovních strojů na pěší zóny ve městě. 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
Rekonstrukce dalších starších budov v majetku města na malometrážní byty, rozšíření 
poskytovaných pečovatelských služeb do všech místních částí Nové Bystřice, příp. do celého 
správního území. 
 
Služba: pečovatelská služba 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Poskytována od: 1.6.2007 
Pracovní doba: po – pá 7:00-15:30 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby se zdravotním 
postižením 

nad 18 
let 

5 5  

rodiny s dítětem/dětmi ve 
kterých se narodily současně 
tři nebo více dětí a to do 4 let 
věku těchto dětí 

nad 18 
let 

   

senioři nad 18 
let 

50 

50 55 6 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Nová Bystřice, Albeř, Artolec, Hůrky, Blato, Hradiště, Mýtinky 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
Domácí péče (J. Hradec) 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
-------- 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 
Sociální pracovník – cca 0,1 úvazku v rámci DPP 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 
3 pečovatelky – celkem na 1,75 úvazku 
1 sociální pracovník – DPP (4.000 Kč/měs.) 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 
2.000 Kč/rok 
 
 
 



 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok 2011 letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 523 023 Kč 600 000 Kč 
obec/obce (vyjmenujte obce) Nová Bystřice Nová Bystřice 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

Obec – 94 881 Kč 
MPSV – 260 752 Kč 
JčK – 124 348 Kč 
Klienti – 99 370 Kč 

Obec – 100 000 Kč 
MPSV – 250 000 Kč 
JčK – 120 000 Kč 
Klienti – 130 000 

INVESTIČNÍ NÁKLADY --- --- 
 
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
------------- 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
Správní obvod Nové Bystřice zahrnuje i obce Číměř a Staré Město pod Landštejnem. 
Z rozhovorů se starosty těchto příhraničních obcí vyplývá, že i jejich občané by měli zájem o 
poskytování sociálních služeb.  
 
 
 
Odpovídal: Rudolf Hubinger 
 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb  
Typ: právnická osoba  
IČ: 75011212 DIČ: CZ75011212  
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace  
Adresa: Jindřichův Hradec 90, Otín, 377 01 Jindřichův Hradec 

telefon 384 320 325 telefon 384320494  

e-mail info@bobelovka.cz  

web http://www.bobelovka.cz 

 

Název zařízení: Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb  

Vedoucí: Ing. Jiří Blížil  

Adresa: Jindřichův Hradec 90, Otín, 377 01 Jindřichův Hradec 

telefon 384 320 325 telefon 384320494  

e-mail info@bobelovka.cz  

web http://www.bobelovka.cz 

Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
 
Původní ústav sociální péče pro mládež založil v roce 1992 Okresní úřad Jindřichův Hradec 
jako rozpočtovou organizaci. Po zániku Okresního úřadu se stal od 1. 1. 2003 novým 
zřizovatelem organizace Jihočeský kraj a změnila se její právní forma na příspěvkovou 
organizaci. V roce 2007 došlo ke změně názvu na Bobelovka – centrum pobytových a 
ambulantních sociálních služeb. Bobelovka – CPASS poskytuje ve sjednaném rozsahu 
potřebné sociální služby osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením od pěti 
let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby formou denního 
a týdenního stacionáře a domova pro osoby se zdravotním postižením. Usiluje o vytvoření 
prostředí co nejpodobnějšího běžnému životu, při své činnosti zachovává přirozené vztahové 
sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. V pobytových službách navíc 
zajišťuje a zprostředkovává ošetřovatelskou péči a rehabilitaci.  
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
Nedostatek prostoru, bariérovost 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
Ve službě DOZP plánujeme postupný přesun klientů do chráněného bydlení v běžné zástavbě. 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
 
 
 



 

Služba: denní stacionáře 
Formy poskytování sociálních služeb:  ambulantní 
Poskytována od: 1.10.1992 
Pracovní doba: Po - Pá 6:00-17:00 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s mentálním 
postižením 

od 5 let 15 13 12 0 

 

Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Jindřichův Hradec, Stráž nad Nežárkou 
 

Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
HAFÍK, občanské sdružení – výcvikové canisterapeutické sdružení 
OKNA, občanské sdružení – Dům dětí a mládeže v JH 
SPMP 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
MHD, bariérovost  
 

Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):  0,4 
 

Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):  2,9 
 

Výše úhrady od klienta za jednotku: 
 

Rozsah úkonů péče Částka / hod. 

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
2) sociálně terapeutické činnosti 

32,- Kč 

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
3) sociálně terapeutické činnosti 
4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

46,- Kč 

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 
3) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
4) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
5) sociálně terapeutické činnosti 
6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

66,- Kč 

 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 1 224 627,82 Kč 1 817 700,00 Kč 
obec/obce (vyjmenujte obce) - - 
jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, MPSV 643 000,00 Kč MPSV 686 000,00 Kč 



 

příjmy od klientů, EU, sponzoři) JK 400 000,00 Kč 
Příjmy od klientů 
181 627,82 Kč 

JK 550 000,00 Kč 
Příjmy od klientů 
581 700,00 Kč 

INVESTIČNÍ NÁKLADY - - 

 
Služba: domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová 
Poskytována od: 1.10.1992 
Pracovní doba: nepřetržitě 
 

Cílová skupina klientů: Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s mentálním 
postižením 

od 5 let 24 lůžek 
24 24 3 

 

Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Jindřichův Hradec, Rapšach, Cheb, Vlkovice, Vlčice, Chlum u Třeboně, Kunžak, Chvalšiny, 
Tábor 
 

Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
HAFÍK, občanské sdružení – výcvikové canisterapeutické sdružení 
OKNA, občanské sdružení – Dům dětí a mládeže v JH 
SPMP 
 

Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
MHD, bariérovost  
 

Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):  2 
 

Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):   14,5 
 

Výše úhrady od klienta za jednotku: 
Úhrada za ubytování   

jednolůžkový pokoj 200,- Kč / den 

dvoulůžkový pokoj 190,- Kč / den 

třílůžkový pokoj 180,- Kč / den 
 

Úhrada za stravování   

 160,- Kč / den 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 9 792 704,29 Kč 9 088 500,00 Kč 
obec/obce (vyjmenujte obce) - - 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

MPSV  
2 086 000,00 Kč 
JK 4 000 000,00 Kč 
Příjmy od klientů  

MPSV 1 737 000,00 Kč 
JK 2 750 000,00 Kč 
Příjmy od klientů 
3 450 000,00 Kč 



 

3 706 704,29 Kč  Ostatní 1 151 500,00 Kč 
INVESTIČNÍ NÁKLADY - - 

 
Služba: týdenní stacionáře 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová 
Poskytována od: 1.2.1981 
Pracovní doba: Po 6:00 – Pá 17:00 
 

Cílová skupina klientů: Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s mentálním 
postižením 

od 5 let 19 lůžek 
18 16 0 

 

Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Lásenice, Lišov, Příbraz, Suchdol nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Třeboň, Jindřichův 
Hradec, Klátovec, Dačice, Horní Radouň, Kunžak, České Velenice 
 

Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
HAFÍK, občanské sdružení – výcvikové canisterapeutické sdružení 
OKNA, občanské sdružení – Dům dětí a mládeže v JH 
 

Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
MHD, bariérovost  
 

Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):  1,6 
 

Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):  11,6 
 

Výše úhrady od klienta za jednotku: 
Úhrada za ubytování   

jednolůžkový pokoj 200,- Kč / den 

dvoulůžkový pokoj 190,- Kč / den 

třílůžkový pokoj 180,- Kč / den 
 

Úhrada za stravování   

 160,- Kč / den 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 8 337 003,98 Kč 7 270 800,00 Kč 
obec/obce (vyjmenujte obce) - - 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

MPSV 
1 580 000,00 Kč 
JK 3 600 000,00 Kč 
Příjmy od klientů 
1 903 226,00 Kč 
Ostatní 
1 253 777,98 Kč 

MPSV 1 316 000,00 Kč 
JK 2 200 000,00 Kč 
Příjmy od klientů 
2 760 000,00 Kč 
Ostatní 994 800,00 Kč 



 

INVESTIČNÍ NÁKLADY - - 

 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
Speciální služby pro autisty a klienty s výraznými poruchami chování, protože tyto služby 
v regionu zcela chybí, velikost cílové skupiny by měla být odhadem 20 klientů. 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
Odpovídal: 
Bc. Lenka Stloukalová, ekonom 
Martina Doležalová, DiS., sociální pracovník 
Alena Marková, mzdová účetní a personalista 
 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec  
Typ: právnická osoba  
IČ: 75011191 DIČ:  
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace  
Adresa: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

fax 384361569 

telefon 384397709 

web http://www.cssjh.cz/pages/ 

e-mail reditel@cssjh.cz 

 

Název zařízení: Sociální služby Česká  

Vedoucí: Mgr. Věra Füllsacková  

Adresa: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

e-mail info@sscjh.cz  
telefon 384397709  
web www.sscjh.cz 
 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): Sociální služby Česká poskytují sociální služby pro ženy a muže se 
zdravotním postižením, kteří potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči. Naší snahou je 
umožnit těmto lidem žít v co nejvyšší míře běžným životem, a to dle jejich přání a schopností. 
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: Zahájení poskytování nové sociální služby, a to 
chráněné bydlení dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb. 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
 
Služba: denní stacionáře 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Poskytována od: 1. 10. 2000 
Pracovní doba: po – pá 7:30-16:30 
 

Cílová skupina klientů: Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s kombinovaným 
postižením 

od 18 let 15 
 

8 
 

12 
 

0 



 

osoby s mentálním 
postižením 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Plavsko, Ratiboř, 
Jarošov nad Nežárkou, Dačice 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
 

Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Zařízení se nachází v blízkosti centra Jindřichova 
Hradce. Českou ulici tvoří zástavba rodinných domů. V sousedství se nachází Městská 
knihovna a obchodní dům Lidl. Zastávka městské hromadné dopravy je ve vzdálenosti 
několika minut chůze a staví zde všechny autobusy. Autobusové a vlakové nádraží jsou 
také blízko. Před vstupní budovou zařízení je parkoviště. Vnější areál i vnitřní prostory 
zařízení jsou bezbariérové. 

 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,1 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 1,1 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: dle rozsahu úkonů péče 30,00 Kč nebo 40,00 Kč za 1 
hodinu poskytnuté péče (dle Sazabníku poskytovaných služeb pro rok 2012) 
 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 787 093  
obec/obce (vyjmenujte obce)   

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

553 000 – MPSV 
  20 730 – kraj 
194 990 – od klientů 

 

INVESTIČNÍ NÁKLADY   

 
 
Služba: domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová 
Poskytována od: 1. 10. 2000 
Pracovní doba: nepřetržitě 
 

Cílová skupina klientů: Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s kombinovaným 
postižením 

osoby s mentálním 
postižením 

od 18 let 
110 

lůžek 

 
111 

 
114 

 
0 

 



 

Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: Klienti bydlí v zařízení, někteří z nich jsou trvale hlášeni 
na jiné adrese. Jedná se o tyto obce: Tábor, Žirovnice, Milevsko, České Budějovice, 
Nadějkov, Políkno, Lišov, Slavonice, Křemže, Sezimovo Ústí, Palupín, Kunžak, Bednárec, 
Vlčice, Holice v Čechách, Rudolfov, Borovany, Studená, Třeboň, Brno – sever a Jindřichův 
Hradec 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: o. s. OKNA, o. s. Proutek 
 

Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Zařízení se nachází v blízkosti centra Jindřichova 
Hradce. Českou ulici tvoří zástavba rodinných domů. V sousedství se nachází Městská 
knihovna a obchodní dům Lidl. Zastávka městské hromadné dopravy je ve vzdálenosti 
několika minut chůze a staví zde všechny autobusy. Autobusové a vlakové nádraží jsou 
také blízko. Před vstupní budovou zařízení je parkoviště. Vnější areál i vnitřní prostory 
zařízení jsou bezbariérové. 

 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 4,55 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 48 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 
Úhrada za ubytování: 5 400,00 – 6 000,00 Kč za měsíc 
Úhrada za stravování (celodenní): 4 620,00 – 4 800,00 Kč za měsíc 
Úhrada za péči: ve výši přiznaného příspěvku na péči 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 42 746 152  
obec/obce (vyjmenujte obce)   

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

  9 130 000 – MPSV 
  6 444 371 – kraj 
15 682 512 – klienti 
  1 160 693 – ZP 
  9 400 752 – ostatní 

 

INVESTIČNÍ NÁKLADY      283 221  

 
 
Služba: týdenní stacionáře 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová 
Poskytována od: 1. 10. 2000 
Pracovní doba: po 6:00 – pá 18:00 
 

Cílová skupina klientů: Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s kombinovaným 
postižením 

osoby s mentálním 

od 18 let 5 lůžek 
 

3 
 

3 
 

0 



 

postižením 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: Jindřichův Hradec, Hatín, Vydří 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: o. s. Proutek 
 

Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Zařízení se nachází v blízkosti centra Jindřichova 
Hradce. Českou ulici tvoří zástavba rodinných domů. V sousedství se nachází Městská 
knihovna a obchodní dům Lidl. Zastávka městské hromadné dopravy je ve vzdálenosti 
několika minut chůze a staví zde všechny autobusy. Autobusové a vlakové nádraží jsou 
také blízko. Před vstupní budovou zařízení je parkoviště. Vnější areál i vnitřní prostory 
zařízení jsou bezbariérové. 

 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,1 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2,6 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 
Úhrada za ubytování: 3 780,00 – 4 200,00 Kč za měsíc 
Úhrada za stravování (celodenní): 3 234,00 – 3 360,00 Kč za měsíc 
Úhrada za péči: ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 1 329 334  
obec/obce (vyjmenujte obce)   

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

   300 000 – MPSV 
   649 239 – kraj 
   322 363 – od klientů 
     35 898 - ZP 

 

INVESTIČNÍ NÁKLADY   

 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: Zcela chybí pobytová 
sociální služba pro lidi s psychickými problémy, dále také pro lidi s psychiatrickým 
onemocněním, kteří nechtějí nebo nemohou bydlet samostatně. 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
 
Odpovídal: Mgr. Věra Füllsacková, vedoucí Sociálních služeb Česká 
 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec  
Typ: právnická osoba  
IČ: 75011191 DIČ:  
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace  
Adresa: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

fax 384361569 

telefon 384397709 

web http://www.cssjh.cz 

e-mail reditel@cssjh.cz 

 

Název zařízení: Domov Pístina  

Vedoucí: Mgr. Aleš Adamec  

Adresa: Pístina 59, 378 02 Pístina 

fax 384 389 136  
web www.domovpistina.cz  
e-mail vedouci@domovpistina.cz  
telefon 384 389 004 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
historie není v katalogu k ničemu, takže to necháme jen na popisu 
 
Domov Pístina poskytuje pobytovou sociální službu “domov pro osoby se zdravotním 
postižením” dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením. Služba se 
nachází v malé vesnici Pístina nedaleko Stráže nad Nežárkou. V Domově žije trvale 60 lidí, 
aktuálně pouze žen. Sociální služba je zde poskytována tak, aby se co nejvíce přiblížila 
běžnému životnímu a společenskému standardu. Obyvatelé Domova se podle svých 
schopností podílí na chodu své domácnosti, někteří chodí do zaměstnání, jiní mají možnost 
seberealizace například při terapeutických aktivitách. Tým pracovníků služby jim pomáhá 
všude tam, kde samotní nestačí nebo si nejsou jistí. Jsou jim tak pomocníky při trávení 
volného času, při úředních jednáních, při uplatňování práv, při obstarávání osobních věcí a 
nakupování, při cestování nebo třeba tehdy, když jen potřebují blízkost druhého člověka. 
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
s různorodou kvalitou ostatních poskytovatelů sociálních služeb, zejména následných  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
transformace sociálních služeb – viz další bod 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 

Transformační vize Domova Pístina: 



 

  

Plánujeme zcela opustit stávající prostory zařízení v Pístině a vybudovat koedukované 
chráněné bydlení pro 60 osob s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 
18 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Tím umožnit ženám a mužům 
se zdravotním postižením žít běžným životem a stát se součástí místních komunit v prostředí 
měst na území Jindřichohradecka, Třeboňska a Českobudějovicka. 

 

Služby budou poskytovány týmem kvalifikovaných zaměstnanců, v přiměřené míře, na 
základě individuálního přístupu a specifických potřeb klientů. 

 

Nedílnou součástí poskytovaných služeb bude spolupráce a komunikace s rodinami a 
blízkými osobami klientů, včetně budování dobrých vztahů s veřejností.  

 

Služba: domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Formy poskytování sociálních služeb:  pobytová 
Poskytována od: 1.7.2011 
Pracovní doba: nepřetržitě 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s mentálním 
postižením 

od 18 let 60 lůžek 68 60 3 

Počet uživatelů celkem za celý rok nebo jen počet na konci sledovaného období? Napsali 
jsem to druhé. 
 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: nerozumíme otázce 
     pokud ano, tak u nás jen Pístina 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby:  nerozumíme otázce – jaké služby –  
       sociální, ostatní veřejné??? 
Ze sociálních spolupracujeme se Sociálními službami Česká (zbytek je na úrovni spolupráce 
managementu nikoliv přímo využívání klienty). 
Z veřejných se všemi dostupnými v okolí, které si klienti vyberou. 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):  velmi špatná – doprava autem nebo pěšky,  
      autobusem 2x denně (služba je ve vyloučené 
      lokalitě, i proto ji chceme opustit) 
 
      bezbariérovost zařízení asi 75% 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):(myšleno všichni zaměstnanci bez 
přímé péče – PSS??), 21 (tzn. vč. údržby, úklidu, kuchyně, ostatních provozních zaměstnanců) 
nebo jen administrativní pracovníci tzn., cca. 5  
 
 



 

Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky: (předpokládám, že se sem 
počítají i sociální pracovníci a všeobecné sestry) celkem tedy 34,5 z toho pracovníků 
v sociálních službách 27,5 
 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: nerozumíme otázce 
     teoreticky 0 (u klienta bez jakéhokoliv příjmu a  
     příspěvku na péči) až po 22800 Kč u klienta   
    s dostatečnými příjmy, plnou úhradou, jednolůžkovým  
    pokojem a 4. stupněm příspěvku na péči) 
 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok (od 1.7. do 

31. 12. 2011 
letošní rok od 1. 1. do 30. 
6. 2012 

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 12959777 10351573 
obec/obce (vyjmenujte obce) - - 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

dotace MPSV 2988000 
příspěvek KÚ 4192808 
dary, pojistné 72160 
příjem pojišťovna 
315103 
úhrady, fakul. služby, 
PNP 5133545 
ostatní 258161 

dotace MPSV 2694002 
přísp. KÚ –  
dary, pojistné 65844 
příjem pojišťovna 535242 
úhrady, fakul. služby, PNP 
4808207 
ostatní 203521 

INVESTIČNÍ NÁKLADY - - 
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
podpora samostatného bydlení  
osobní asistence 
chráněné bydlení 
služby pro lidi s duševním onemocněním a problémovým chováním – zejména specializovaná 
chráněná bydlení a podpora samostatného bydlení 
chráněná bydlení pro seniory (místo domovů pro seniory) 
 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
---- 
Odpovídal: 
M. Holub, vedoucí sociálního úseku 
Mgr. A. Adamec, vedoucí Domova Pístina 
H. Tátovská, finanční referent 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje  
Typ: právnická osoba  
IČ: 26594463 DIČ:  
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, klub)  
Adresa: Mánesova 24, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

fax 386353940 

telefon 386353940 

web http://www.czpjk.cz 

e-mail krizkovaczpjk@volny.cz e-mail czpjkpt@seznam.cz 

 

Název zařízení: Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Jindřichův 
Hradec  

Vedoucí: Miroslava Ferdanová  

Adresa: Janderova 147, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

fax 384361721 
web http://czpjkjhradec.blog.cz  
e-mail czpjkjh@seznam.cz 
telefon 384361723  
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte:  

• finance s návazností na vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 

• rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek 

• zajistit zastupitelnost soc. pracovníka  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 

• rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek 

• zvýšit počet pracovníků a tím zajistit širší a kvalitnější poradenské služby 
 
Služba: odborné sociální poradenství 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní 
Poskytována od: 1.1.1992 
Pracovní doba: ambulantní po, st 8:00-12:00 , 12:30-16:00; terénní út 8:00-12:00 
 

Cílová skupina klientů: 
Věková 
kategori
e 

Kapacita  
Počet 
uživatelů 
v loňské

Počet 
uživatelů 
v letošním 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 



 

klientů: m roce roce 
/předpokl. 

službu 

osoby se zdravotním 
postižením 

nad 18 800 600 700  

senioři nad 18 400 150 150  

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 

• jindřichohradecko, třeboňsko, dačicko – Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Roseč, 
Lásenice, Strmilov, Člunek, Kunžak, Střížovice, Stráž nad 
Nežárkou, Chlum u Třeboně, Třeboň, Dačice, Valtínov, 
Markvarec, Albeř, Nová Včelnice, Nová Bystřice, Děbolín, 
Studená, ad. 

 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: UP ČR, VZP, MěÚ, Domy s pečovatelskou 
službou, Ledax PS, Mesada OA, Agentura sester, MO STP, Centrum sociálních služeb J. 
Hradec, NIPI ČR, ČSSZ, Proutek  o.s. J. Hradec, Okna o.s. J.Hradec 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): MHD cca 200 m od objektu, bezbariérový vchod i celý 
prostor CZP JK, o.s. 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): l pracovnice -   0,2 úvazek 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): l pracovnice -   0,6 úvazek 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku:    služba je bezplatná 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM   

obec/obce (vyjmenujte obce) 

Jindřichův Hradec, 
Kunžak, Nová Bystřice, 
Člunek   
18 000,- Kč 

Město J.Hradec, Nová 
Bystřice, Člunek                
18 000,-- Kč 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

MPSV  250 000,-- MPSV 225 000,- 

INVESTIČNÍ NÁKLADY   

 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
Odpovídal: Miroslava Ferdanová 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 

 



 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: MESADA, občanské sdružení  
Typ: právnická osoba  
IČ: 26587955 DIČ:  
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, klub)  
Adresa: Velké náměstí 119/13, Vnitřní Město, 397 01 Písek 

telefon 382222246  

e-mail pisek@mesada.eu  

web http://www.mesada.eu 

 

Název zařízení: MESADA, občanské sdružení 

Vedoucí: Mgr. Jana Hadačová 

Adresa: Růžová 30, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

telefon 384 321 513 

e-mail jhradec@mesada.eu  

web http://www.mesada.eu 

Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): MESADA, občanské sdružení nabízí v Jindřichově Hradci tři sociální služby. 
Osobní asistenci – asistentka dochází do domácnosti uživatele, kde mu pomáhá s péčí o sebe 
sama.  Jedná se o službu hrazenou. Sociální rehabiliatci – využívají uživatelé, kteří jsou 
zdravotně znevýhodněni nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením. Uživatelům je nabízena 
pomoc a podpora při vyhledávání vhodného pracovního místa. Poslední službou je sociálně 
aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením- senioři mají možnost 
aktivně trávit svůj volný čas. Nabízeno je široké spektrum aktivit: cvičení na židlích, trénování 
paměti, rukodělné aktivity, výuka s moderní technikou, mezigenerační setkání, pomoc při 
vyřizování osobních záležitostí. Služba je nabízena na všech domech s pečovatelskou službou 
v Jindřichově Hradci. Některé aktivity jsou vyčleněny i pro seniory mimo dům 
s pečovatelskou službou.   
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
Neinformovanost seniorů, nedostatečné prostory.  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
Zachování služeb ve stávajícím stavu a dalším cílem je rozvoj osobní asistence.  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
Zachování služeb ve stávajícím stavu a dalším cílem je rozvoj osobní asistence.  

 

 

 

 

 



 

Služba: osobní asistence 
Formy poskytování sociálních služeb:  terénní 
Poskytována od: 2.5.2008 
Pracovní doba: po – pá 7:00-16:00 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s chronickým 
onemocněním 

od 3 let 8 6 0 

osoby se zdravotním 
postižením 

od 3 let  
5 ročně 

3 4 0 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Jindřichův Hradec 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Spolupráce s organizací Ledax o.p.s. 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Asistentka dochází do domácnosti uživatele nebo jej 
doprovází. Prostory organizace jsou bezbariérové. Do organizace je možné se dostat 
veřejnou dopravou.  
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,1125 včetně vedoucích 
pracovníků 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0,6 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 90,- Kč 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 341 180,- 275 000,- 
obec/obce (vyjmenujte obce)   

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 
MPSV 
Jihočeský kraj 
Příjmy od klientů 

 
 

172 000,- 
80 000,- 
89 180,- 

  
 

185 000,- 
 

90 000,- 
INVESTIČNÍ NÁKLADY   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Služba: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Poskytována od: 1.1.2007 
Pracovní doba: po – pá 8:30-17:00 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s tělesným postižením nad 18 
let 

0 0 0 

osoby se sluchovým 
postižením 

nad 18 
let 

0 0 0 

osoby se zdravotním 
postižením 

nad 18 
let 

14 0 0 

osoby se zrakovým 
postižením 

nad 18 
let 

0 0 0 

senioři nad 18 
let 

30 
měsíčně 

50 63 0 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: Jindřichův Hradec 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Občanské sdružení OKNA, Město 
Jindřichův Hradec.  
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Dostupnost je veřejnými dopravními prostředky. Do 
prostor je možnost využít bezbariérový vstup ze dvora.  
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,1575 včetně vedoucích 
pracovníků 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 1,0825 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: služba je poskytována bez úhrady.  
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 483 000,- 476 000,- 
obec/obce (vyjmenujte obce) 
Město Jindřichův Hradec 

 
150 000,- 

 
150 000,- 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 
MPSV 

 
 

333 000,- 

 
 

326 000,- 
INVESTIČNÍ NÁKLADY   

 
 
 



 

 
 
 
Služba: sociální rehabilitace 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 
Poskytována od: 1.1.2007 
Pracovní doba: út – čt 8:00-10:00 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
uživatelů 
v loňské
m roce 

Počet 
uživatelů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

imigranti a azylanti 11 – 64  0 0 0 

osoby bez přístřeší 11 – 64 0 0 0 

osoby do 26 let věku 
opouštějící školská zařízení 
pro výkon ústavní péče 

11 – 64 0 0 0 

osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových 
látkách 

11 – 64 0 0 0 

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 

11 – 64 1 2 0 

osoby s chronickým 
onemocněním 

11 – 64 1 0 0 

osoby s jiným zdravotním 
postižením 

11 – 64 0 1 0 

osoby s kombinovaným 
postižením 

11 – 64 7 6 0 

osoby s mentálním 
postižením 

11 – 64 3 3 0 

osoby s tělesným postižením 11 – 64 0 0 0 

osoby se sluchovým 
postižením 

11 – 64 1 1 0 

osoby se zdravotním 
postižením 

11 – 64 0 0 0 

osoby se zrakovým 
postižením 

11 – 64 1 0 0 

osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 

11 – 64 0 0 0 

osoby vracející se z výkonu 
trestu odnětí svobody 

11 – 64 0 0 0 

etnické menšiny 11 – 64 

45 ročně 

0 0 0 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: Jindřichův Hradec, Lodhéřov, Drunče, Dolní Lhota, Pístina, 
Vlčice, Horní Pěna.  
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Službu sociální rehabilitace neposkytuje 
žádná jiná organizace v Jindřichově Hradci. Spolupracujeme s občanským sdružením OKNA a 



 

s organizací Bobelovka – centrum pobytových a ambulantních služeb. Dále spolupracujeme 
s kontaktním pracovištěm Jindřichův Hradec.  
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Dostupnost je veřejnými dopravními prostředky. 
Organizace má bezbarérový vstup ze dvora.  
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,1575 včetně vedoucích 
pracovníků 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0,4 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: služba je poskytována bez úhrady. 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 261 000,- 166 000,- 
obec/obce (vyjmenujte obce)   

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 
MPSV 
Jihočeský kraj 

 
 

201 000,- 
60 000,- 

 
 

166 000,- 

INVESTIČNÍ NÁKLADY   

 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: Dle mého názoru zde 
chybí služba pro duševně nemocné (ambulatní zařízení atd.) Rozvoj osobní asistence i do 
okolních vesnic, protože my poskytujeme službu v Jindřichově Hradci. Chybí nám dopravní 
prostředek.  
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
Spolupráce s ostatními organizacemi je velmi přínosná a měla by se stále rozvíjet. Dále je 
důležitá propagace organizace, aby o nás věděli, jak zaměstnavatelé, tak široká veřejnost.   
 
Odpovídal: Mgr. Jana Hadačová 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: Občanské sdružení Okna  
Typ: právnická osoba  
IČ: 26633582 DIČ: CZ 26633582 
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, klub)  
Adresa: Na Piketě 742, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 

e-mail Blazkova.D@seznam.cz  

web http://www.okenko.eu/  

telefon 724 594 724, 723 733 556  

e-mail okna@okenko.eu 

 

Název zařízení: Chráněné bydlení OKÉNKO; Sociálně terapeutická dílna Okénko 

Vedoucí: Bc. Marie Mottlová – sociální pracovnice, Andrea Köpfelová – vedoucí chráněného 
bydlení, Bc. Dita Nondková – vedoucí sociálně terapeutické dílny 

Adresa: Na Piketě 742, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 

telefon 723 043 269 
e-mail okna@okenko.eu  
web http://www.okenko.eu  

 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis 
na max. 10 řádek): 
Sociální služby Občanského sduržení Okna vznikly na základě dlouhodobého doprovázení 
rodin s handicapovanými členy, depistáže jejich potřeb a výsledků terpaeutického procesu. 
Potřeby společnosti a cílové skupiny byly postupně definovány a jejich naplňování na sebe 
vzalo podobu  budování  a rozvoje sociálních služeb, jehož cílem bylo a je co nejvíce přiblížit 
životní styl klientů běžné kvalitě života dopělého člověka – tzn. vlastní domácnost, 
smysluplné zaměstnání, volnočasové aktivity, spoluúčast na životě místní komunity 
prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit. 
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte:  
 
Současná doba je velmi složitá legislativně, ekonomicky, společensky. Neustálé změny 
v legislativě, ekonomická krize rozvoj a růst malé organizace komplikují a nadměrná 
administrativa vysiluje. 
Pozitivní energie, původně zaměřená na klienty, je čím dál tím více spotřebovávána 
přebujelou administrativou, navíc toky financí a jejich objem nasaturují v dostatečné míře 
kvalitu života pracovníků v sociálních službách, kteří se takto nezaviněně dostávají do 
sociálně slabích skupin, což jejich zápal/motivaci pro podávání kvalitních pracovních výkonů 
a poskytování kvalitní služby značně tlumí. 
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 



 

 
Sociálně terapeutická dílna - Od září 2012  zahajujeme poskytování služby v nových 
vhodnějších prostorek s navýšením kapacity na 20 klientů/den. 
 
Chráněné bydlení - Od ledna 2013 plánujeme navýšení kapcity chráněného bydlení na 12 
klientů, již máme zažádáno o změnu v registru . 
 
Další změny v příštím roce na poli sociálních služeb poskytovaných Občanským sdružením 
okna neproběhnou. 
 
Pro rozvoj kvality  poskytovaných sociálních služeb je nutné v příštím roce: 

• zajistit finanční udržitelnost služby, aniž by byla snížena kvalita poskytované služby  

• nedopustit, aby se  dostatek/nedostatek finančních prostředků na materiální, 
technické, personální zajištění služby stal jedním z faktorů zapříčiňující syndrom 
vyhoření zaměsnanců potažmo i organizace 

• podporovat profesní a lidský růst týmu zaměstnanců 

•  udržovat kontakty s kvalitními poskytovately  

• rozvoj spolupráce s doborvolníky, stážisty, praktikanty v oblasti individuální práce na 
aktivizaci dospělých lidí s postižením zejména v chráněném bydlení 

 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
 
V předchozích letech byla činnost Občanského sdružení Okna zaměřena na aktuální 
poptávku . V současné době jsou její personální kapacity vyčerpány. 
Kromě rozvojových záměrů uvedených výše nehodláme již kapacity a druhy sociálních služeb 
dále rozšiřovat. 
Rozvojovým záměrem příštích 5 let bude: 

• obnovit strategické plánování sdružení na profesionální úrovni 

• obnovit práci na public relation a found raisingu sdružení 

• zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb 

• založení a akreditace programů Dobrovolnického centra v JH 
 

Služba: chráněné bydlení 
Formy poskytování sociálních služeb:  pobytová 
Poskytována od: 1.2.2010 
Pracovní doba: nepřetržitě 
 

Cílová skupina klientů: 

Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita 

Počet 
klentů 
v loňské
m roce 

Počet 
klientů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s kombinovaným 
postižením 

4 5 1* 

osoby s mentálním 
postižením 

1 1 5* 

osoby s tělesným postižením 0 0 0* 

osoby se zdravotním 
postižením 

od 18 let 6 lůžek 

1 1 2* 



 

 
(*v počtu neuspokojených zájemců jsou započítáni i zájemci, kteří nemohli být přijati důvodu 
naplnění kapacity zařízení a již si našli jinou alternativu – v osučasnosti máme celkově 5 
aktivních žádostí – z čehož jsou 2 žádosti zájemců regionu JH, 3 zájemci bydlí mimo region 
JH) 
 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Jindřichův Hradec, České Budějovice, Javorník, Jaroměř (trvalé bydliště, přechodné všichni J. 
Hradec) 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
Sociálně terapeutická dílna Okénko  
Chráněná dílna Okénko 
Chráněná dílna Proutek 
Denní stacionář CPASS Bobelovka 
Denní stacionář CSS Česká 
Mesada, o.s. – sociální rehabilitace 
SK Kapři – plavání 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
Objekt je ze ¾ bezbariérový – v současné době jsou pouze 1 dvoulůžkový pokoj a kanceláře 
sdružení pro klientů s těžkým tělesným postižením bariérové. 
 
Dostupnost městskou dopravou, zastávka sídl. Hvězdárna, cca 5 minut chůze – po chodnících  
– bez bariér i pro vozíčkáře. 
 
V součastné době je služba poskytována ve dvou bezbariérových garsoniérách (možnost 
ubytování 4 klientů) a dále v jednom podkrovním bariérovém bytě (2 klienti).  
 
Po navýšení kapacity, od 1. 1. 2013, bude služba disponovat 4 dvoulůžkovými a 4 
jednolůžkovými pokoji (kapacita 12 klientů).  Kromě prvního patra (tzn. 1 dvoulůžkového a 2 
jednolůžkových pokojů) je objekt zcela bezbariérový a nabízí klientů i rekonstruovanou 
zahradu, která slouží nejen k odpočinku, ale i jako aktivizace při péči o svůj „domov“. 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 
1,258 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 
4,5 (4 pracovnice v sociálních službách + sociální pracovnice 0,5), po navýšení kapacity služby 
předpokládáme navýšení minimálně o 1 úvazek (záleží na míře závislosti nových klientů) 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 

- ubytování + energie 3700,-Kč/ měsíc 
- příspěvek na stravu: 100,-Kč/den (20Kč snídaně, 40Kč oběd, 40Kč večeře, pokud je 

oběd zprostředkován dodavatelsky, je cena oběda rovna ceně dodavatele (6. ZŠ) 
57Kč. 

- Za poskytnuté služby: 100,-Kč/hod. přímé péče (viz příloha ceník) 
 



 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok - předpoklad 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 1 515 770,85 1 564 692 
obec/obce (vyjmenujte obce) J. Hradec 50 000 J. Hradec 55 000 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

MPSV 588 000 
Úhrady klientů 713140 
Sponzoři 20 000 
Úřad práce 94 847 
MF ČR (rozpoušení inv. 
Dotace 39 692 

MPSV 576 000 
Úhrady klientů 720 000 
Sponzoři, veř. Sbírka, fondy 
148 000 
Úřad práce 26 000 
MF ČR (rozpoušení inv. 
Dotace 39 692 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 62125 0 
 
 
Služba: sociálně terapeutické dílny 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
Poskytována od: 1.1.2009 
Pracovní doba: po – pá 7:30-16:00 
 

Cílová skupina klientů: Věková 
kategori
e 
klientů: 

Kapacita Počet 
klientů 
v loňské
m roce 

Počet 
klientů 
v letošním 
roce 

Počet 
neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s kombinovaným 
postižením 

21 19 0* 

osoby s mentálním 
postižením 

6 5 0* 

osoby s tělesným postižením 1 3 0* 

osoby se zdravotním 
postižením 

od 15 let 

10 
klientů 
(od 9/12 
20 
klientů) 0 2 0* 

 
*0 – tato hodnota je ovšem zavádějící. V registru máme uvedenu kapacitu 10 klientů 
v okamžiku, proto jsme se vždy snažili vyjít zájemci vstříc, i když se jednalo o méně kvalitní 
službu (v odpoledních hodinách, mimo hlavní pracovní činnosti, poskytované činnosti byly 
soustředěné spíše na volnočasové aktivity). Klienti poté čekali, až se uvolní dopolední doba a 
rozšiřovali si docházku. Dále nebyla potřeba zájemce uspokojena zcela – např. měl zájem o 
týdenní docházku – mohl chodit pouze jedenkrát v týdnu dopoledne a jedenkrát odpoledne – 
jedná se cca o 7 klientů. 
 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
J. Hradec, N. Bystřice, Plavsko, Oldřiš, Vlčice, Strmilov, K. Řečice, Jarošov n Než.,  
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
 
Sociální rehabilitace – O. s. Mesada 
Volnočasové aktivity – SK Kapři 
 
Eventuelně: 
Chráněná dílna Okénko 



 

Chráněná dílna Proutek 
Denní stacionář CPASS Bobelovka 
Denní stacionář CSS Česká 
 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
 

 
Od září 2012 bude služba poskytována na nové adrese: Pražská 104/II, J. Hradec, v kapacitě 
20 klientů/den 

• do zařízení je bezbariérový přístup zajištěný nájezdy a osobním výtahem 

• místo poskytování je v blízkosti centra města JH 

• dostupnost je zajištěna: MHD (autobus  - zastávka Oděva), od zastávky 5 
minut chůze (po celé trase chodníky, přechody, přechody přes frekventované 
komunikace jsou opatřeny světelnou signalizací) 

• k místu možno přijet i automobilem a po nezbytně nutnou dobu automobil 
odstavit přímo na parkovišti u Gardon INT, nebo u 4. MŠ  

• mimoměstské spojení zajištěno autobusovou nebo vlakovou dopravou 
(nádraží cca 10 minut chůzí od místa poskytování. 

 
 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 
1,258 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 
Od září – 3,065 (2,565 pracovníci v sociálních službách + 0,5 sociální pracovnice) 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku: 
Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně. Zajištění stravy – oběd 75,-Kč. 
Úhrady fakultativních služeb dle platného ceníku. (viz příloha ceník) 
 

Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj(pouze základní činnosti) 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok - předpoklad 
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 957 690,26 1 092 391 
obec/obce (vyjmenujte obce) J. Hradec 20 000 J. Hradec 20 000 
jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, Indiv. Projekt 743 Indiv. Projekt 356 120,7 

P 



 

příjmy od klientů, EU, sponzoři) 961,26 
ÚP 141 409 
Sponzoři 43 631 
Platby klientů  6 634 

MPSV 245 000 
KÚ 350 000 
ÚP 88 000 
Sponzoři 33 270 

INVESTIČNÍ NÁKLADY   

 

Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
 

1. Volnočasové aktivity pro dospělé: konec zájmových aktivit mimo rodinu/pobytovou 
službu v 18 -20 letech (po odchodu ze školního zařízení), zapříčiněné zdravotním 
stavem nebo věkem – skupina min 414 lidí (5xpobytové služby pro cílovou skupinu osob se ZP 

(Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici - 130, Bobelovka - centrum 
pobytových a ambulantních sociálních služeb - 58, Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením 
– 60, Proutek, o. s - 12. a Občanské sdružení Okna – 6 (od 2013 plánováno 12), osobní asistence, 
pečovatelská služba,2xDenní stacionáře pod zařízením pobytových služeb – úhradová služba, 2x dům 
s pečovatelskou službou a DS Otín - 148).  

2. Tvorba/podpora pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním – 
potřeba a právo na ohodnocení (finanční) vykonané práce – cílová skupina: klienti 
pobytových služeb – cca 266 lidí, absolventi ZŠ a PŠ - ? 

3. Podpora stávajících a další rozvoj sociálních služeb prevence – malá finanční náročnost 

pro klienty (bezúhradové služby)  s sebou nese finanční zatížení státního rozpočtu a v době finanční 
krize hrozí úpadek kvality těchto služeb, proto je třeba uvažovat o zvýšení regionální podpory 
takovýchto služeb, které jsou v regionu zastoupeny pouze ojediněle 

 Sociálně terapeutické dílny cílové skupině (nepředpokládám, že by zákon o 

zaměstnanosti byl v nejbližší době novelizován) – do centra města – od 1. 9. 2012 
navyšují kapacitu na 20 klientů/den – kdy budou odstraněny překážky bránící klientele 

v docházce do zařízení (finanční náročnost (MHD+doprovod), vzdálenost od cílové skupiny 
(sídl. Hvězdárna). Podpora dílny i z jiných zdrojů než MPSV – jedná se o službu bezúhradovou, 
kdy je v současné kvalitě služba jako taková neudržitelná – cca 50 zájemců (CSS Česká, 
absolventi PŠ, CPASS Bobelovka)) 

4. Odborné poradenství pro rodiče dospělých lidí se zdravotním postižením 
5. Rozšíření chráněného bydlení – další stupeň v procesu osamostatňování v životě člověka 

s postižením ať žijícího v rodině nebo v pobytovém zařízení typu DOZP – v návaznosti na 
chystanou transformaci  

6. Rozvoj pobytových zařízení typu DOZP avšak rodinného typu 

 
Více viz níže 
 

Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
S přihlédnutím ke zkušenostem i teorii, která byla o práci s lidmi zpracovaná, považuji člověka jako 
celostní bytost a to s jeho minulostí, přítomností i budoucností, s ohledem na jeho potřeby (biologické 
i ty vyšší, jako je například potřeba pocitu sounáležitosti se skupinou, potřeba společenského 
uplatnění a potřebnosti, potřeba smyslu).  

Naše zkušenosti doposud byly: 
1. s rodinami, které se starají o své dítě, které je nějakým způsobem znevýhodněné: Z jejich 

pohledu by byla potřeba rozvinout síť :  
o 1. poradenská (raná péče) – zřízením poradenského centra, případně posílení 

možnosti návštěv externistů u rodin (kdy by odpadlo nákladné dojíždění do 
specializovaných center)  



 

o 2. síť předškolní a školní péče o rodinu s dítětem s postižením (nejspíše záležitost další 
pracovní skupiny) 

o 3. síť pravidelných zájmových volnočasových aktivit pro děti s postižením – aktivit, 
které umožní rodičům relaxovat od psychicky, fyzicky a mnohdy i ekonomicky 
náročné péče o dítě s postižením. Dále dávají tyto služby rodinám možnost 
prevence sociální izolace rodičů, kterou jsou „ohroženi“ 

� možnosti aktivit: - sportovní – již existuje: „Sportovní klub – Kapři“ (plavání 
– rehabilitace), řemeslné – neexistuje, aktivity zaměřené na prevenci 
sociálního vyloučení a izolace dětí s postižením – již existuje: „Program 5P“, 
tábory pro děti s postižením (pod O. s. Okna existují 2 – plavecký (??? 
účastníků), zážitkový (20 dětí) 

�  tyto aktivity existují na bázi dobrovolnictví a nadšení koordinátorů, 
podpoře – kraje, MV, obcí, nadací a sponzorů 

� tyto aktivity jsou více než co jiného ohroženy syndromem vyhoření a 
tendencí doby, která nutí lidi, kteří by svůj čas věnovali dobrovolnictví, 
vydělávat si na vlastní přežití  

o 4. síť SLUŽEB pro dospělé 
pro většinu lidí s postižením a jejich rodiny je odchod ze školského zařízení, 
nepředstavitelný milník OSAMOSTATNĚNÍ:  

� zaměstnání: CHD Proutek, CHD Okénko – po novele zákona o zaměstnanosti 
se tyto aktivity občanům s postižením stávají finančně zatěžujícími a 
ohrožujícími chod a existenci zřizovatelské organizace. AVŠAK PRÁVĚ TYTO 
AKTIVITY BY MĚLY BÝT NEJVÍCE PODPOROVÁNY. Kdo má bez práce smysl 
života? Jaký člověk je společensky potřebný (nezaměstnaný)? Jak je 
ohodnocena práce člověka s postižením? Proč plnit DS, STD lidmi, kteří 
„nějakou“ práci vykonávají a ví, že za práci má každý člověk právo získat 
adekvátní odměnu (a lidé s postižením nejsou naivní – ví, že se za práci 
dostávají peníze, ne výrobky, pamlsky, oslava). CHRÁNĚNÉ DÍLNY JSOU 
CHRÁNĚNÝM PRACOVNÍM TRHEM PRÁVĚ PRO OCHRANU ZAMĚSTNANCE 
PŘED VYNUCOVÁNÍM PRACOVNÍHO VÝKONU – MYSLÍM SI, ŽE V SOUČASNÉ 
DOBĚ MAJÍ ŠANCI BÝT ZAMĚSTNANÍ POUZE LIDÉ S VELMI LEHKÝM 
MENTÁLNÍM NEBO TĚLESNÝM POSTIŽENÍM. 

� odchod od rodiny:  

• naprosto nepodchycená možnost 
poradenské/psychologické/odborné péče o rodiny/rodiče dospělých 
s handicapem – lidé s postižením jsou v rodinách uměle udržováni 
(závislost osamoceného „obětovaného“ rodiče na dítěti – psychická, 
finanční) – pouze CSS Česká – Manželská a předmanželská poradna  
– dle mého názoru, rodiče tento název neosloví – oni neví, že je 
něco jak nemá být, myslí si, že dělají pro svého potomka, vše 
nejlepší.  
Je zde zapotřebí poradenského pracoviště, které provede rodiny 
s handicapovanými dětmi dospíváním a uvolňováním pout, aby 
nedocházelo ke vzniku sociálně patologických závislostí. 

• chráněná bydlení, nebo jiné možnosti pobytové (celoroční, týdenní) 
formy bydlení pro dospělé s postižením – když už se ten zázrak 
podaří a rodiče si přiznají nárok na svůj vlastní život a dospělému 
přiznají nárok na jeho život (bydlení, práci, lásku) – jsou klientelou 
velmi náročnou a vyžadují více než kvalitní služby pro své „děti“ – 
tu povinnost ze zákona jako poskytovatelé máme, tak proč na nás 
rodičové a zájemci nestojí fronty a tento proces je tak 
namáhavý??? 



 

• volnočasové aktivity – neexistují – pouze nárazové akce (Hry 
usměvavých srdcí, tábory O. s. Oken) – jedinou pravidelnou 
volnočasovou zájmovou aktivitou je SK Kapři 

2. s klienty pobytových forem poskytování sociálních služeb, kde rodina již neplní, nebo nikdy 
neplnila svou roli – tito klienti vykazují znaky frustrace, případně hluboké deprivace a 
osobnostního poranění. Pro ně je charakteristické lpění na materiálních požitcích, penězích, 
manipulace, lhavost a vysoká potřeba pozitivní/negativní pozornosti druhé osoby (přátelé, 
asistenti).  

o Chráněná bydlení/DOZP rodinného typu - tito lidé (s lehkým mentálním postižením) 
touží po osamostatnění, potřeba důstojnosti a potřeba pozornosti zde hraje 
výraznou roli – toho se jim ve vysokokapacitním zařízení nemůže dostat, proto CHB. 
Ne všichni však mají schopnosti dále se učit, neutíkat, zkrotit své „sebezáchovné 
pudy“ a dodržovat společenské normy pro samostatnější formu bydlení, potřeba 
být milován, být užitečný, žít důstojně (i když to nikdy nemuseli zažít) je u všech 
klienti stejná – proto DOZP rodinného typu – měla jsem tu čest vidět na vlastní oči – 
je to nákladnější forma poskytování sociálních služeb, avšak klienti této služby mají 
většinou PNP – 8000 Kč/měsíčně a více + PID min 8.000 Kč – myslím si, že jejich 
příjmy na tuto formu bydlení po cca 12 lidech jsou dostatečné s veškerou 
předpokládanou kvalitou (i lidskou a profesionální).  

o Volnočasové aktivity a návazné služby jsou více než podstatné – skupinové (zájmové 
„kroužky“, sportovní kluby (v JH  - SK Kapři)), ale především individuální – kdy 
dobrovolník supluje právě onu jedinečnost přátelského vztahu, který deprivovaný 
člověk na základě selhání původní rodiny (v obavě ze zklamání) často nevědomě 
ničí a sám sebe sociálně izoluje. Zde to, dle mého, nepůjde jinou cestou, než formou 
dobrovolnického programu pravidelného setkávání dobrovolník x klient – již 
existuje D-klub v DS Otín, byla by potřeba i jistá forma 5P pro dospělé – i tu máme 
v budoucnosti touhu zřídit pro CHB, i DOZP v JH 

 

 
 
 
 
 
Odpovídaly: PaedDr. Drahomíra Blažková (ředitelka), Marie Málková 
(místopředsedkyně/ekonomka), Bc. Marie Mottlová (sociální pracovnice) 
 
 
Děkujeme za vyplnění 

Daniel Rosecký 
CpKP jižní Čechy 
Tel: 777 793 720 
Email: daniel.rosecky@cpkp.cz 



 

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
v rámci projektu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“, který realizuje město Jindřichův Hradec 

spolu s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Název poskytovatele: PROUTEK, občanské sdružení  
Typ: právnická osoba 
IČ: 70805831 DIČ: CZ70805831 
Právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, klub)  
Adresa: Pluhův Žďár 3, Plasná, 378 21 Pluhův Žďár 
e-mail proutek@proutek.cz 
web http://www.proutek.cz 
telefon 384 382 028 
 
Název zařízení: Chráněné bydlení Proutek  
Adresa:  Pluhův Žďár 3, Plasná, 378 21 Pluhův Žďár,  

sídl. Vajgar 672, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec,  
sídl. Vajgar 687, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, 
Václavská 130, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 

e-mail proutek@proutek.cz  
web http://www.proutek.cz  
telefon 773 233 344 
telefon 775020950 
Historie a popis poskytovaných služeb pro potřeby katalogu poskytovatelů (reklamní popis na 
max. 10 řádek): 

Občanské sdružení Proutek je nestátní neziskovou organizací založenou v roce 2000. 
Občanské sdružení Proutek pomáhá dospělým lidem s mentálním postižením žít 
plnohodnotný život uprostřed běžné společnosti. 

Sdružení poskytuje těmto lidem možnost zapojit se do společnosti prostřednictvím 
chráněného bydlení a chráněné dílny, která slouží výhradně jako zaměstnání pro dospělé lidi s 
mentálním postižením. 
 
Hlavní problémy se kterými se potýkáte: 
Nejsou návazné služby pro klienty – soc. terapeutická dílna, atd. Nejsou ani pracovní 
příležitosti.  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštím roce: 
Zkvalitnění služby. Rozšířit chráněné bydlení v Plasné o jeden byt v Kardašově Řečici (ještě 
v roce 2012).  
 
Hlavní rozvojové záměry v příštích pěti letech: 
Udržet služby ve stejném rozsahu a kvalitě i přes snižování státní dotace. Ještě více služby 
individualizovat pro potřeby klientů.  
 
Služba: chráněné bydlení 
Formy poskytování sociálních služeb:  pobytová 
Poskytována od: 1.1.2004 Pluhův Žďár, 1.4.2008 sídl. Vajgar, 19.5.2010 Václavská 
Pracovní doba: nepřetržitě 
 
Cílová skupina klientů: Věková Kapacita Počet Počet Počet 



 

kategorie 
klientů: 

uživatelů 
v loňském 
roce 

uživatelů 
v letošním 
roce 

neuspokojených 
zájemců o 
službu 

osoby s mentálním 
postižením 

18 - 64 

5 lůžek P. Žďár 
3 klienti Vajgar 672 
3 klienti Vajgar 687  
6 klientů Václavská 

17 17 14 

 
Vyjmenujte obce kde bydlí klienti: 
Plasná – obec Pluhův Ždár, Jindřichův Hradec 
 
Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: 
Chráněná dílna, Sociálně terapeutická dílna – Okna, Denní stacionář - Bobelovka 
 
Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): 
 
Počet administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):2 
 
Počet pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 8 
 
Výše úhrady od klienta za jednotku:  
Ubytování: 2100 – 3300,- Kč/měsíc  
Strava: 85,- Kč/den 
Úkony: 100,- Kč/hodina 
 
Financování sociální služby Uveďte částku a zdroj 
Finanční zdroje: (členění) loňský rok letošní rok 

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 
1 180 000 (Plasná) 
2 220 000 (J. Hradec)  

1 200 000 (Plasná) 
2 190 000 (J. Hradec) 

obec/obce (vyjmenujte obce) 
15000 Pluhův Ždár 
35 000 J. Hradec 

15000 Pluhův Ždár 
35 000 J. Hradec 

jiné zdroje – specifikujte (např. MPSV, kraj, 
příjmy od klientů, EU, sponzoři) 

490 000 Plasná MPSV 
330 000Plasná – příjmy 
od klientů 
1176 000 J. Hradec 
MPSV 
956 000 J. Hradec – 
příjmy od klientů 

480 000 Plasná MPSV 
335 000 Plasná – příjmy 
od klientů 
1152 000 J. Hradec 
MPSV 
935 000 J. Hradec – 
příjmy od klientů 
 
 

INVESTIČNÍ NÁKLADY   
 
Které služby je potřeba doplnit, proč, odhad velikosti cílové skupiny: 
Sociálně terapeutické dílny, cca 20 osob 
Podpora samosatného bydlení, cca 8 osob 
 
Další poznatky z oblasti soc. služeb v regionu: 
 
Odpovídal: Tomšíková 
 


