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V rámci předkládané analýzy poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Jindřichův Hradec jsme se 

zaměřili na několik vybraných oblastí, které detailněji popisujeme. V úvodní části analýzy je uveden 

výčet všech poskytovatelů sociálních služeb v relevanci na Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách, kde jsou uvedené všechny poskytované služby ve vazbě na příslušný § zákona. Dále se 

analýza zaměřuje na deskripci finančních zdrojů se zvláštním zaměřením na zdroje Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Jihočeského kraje, obcí a měst ORP a platby klientů, resp. uživatelů sociálních 

služeb. V další části se tato analýza zaměřuje na shrnutí problematických oblastí, které definovali 

poskytovatelé ve vazbě na jejich služby, resp. co samotní poskytovatelé považují na největší problém 

v rámci jejich služeb.  

Analýza následně pokračuje výčtem spektra rozvojových plánů, které poskytovatelé uváděli pro 

následující rok a výhledově dalších pěti let. Tyto rozvojové plány jsou poté členěny v rozlišení 

poskytovatelů zaměřených na seniory, zdravotně postižené a ostatní cílové skupiny (např. děti, 

mládež, dospělé, osoby ohrožené předlužením apod.). V návaznosti na tuto kapitolu je do analýzy 

zařazen souhrn odpovědí poskytovatelů na otázky další potřebnosti služeb v regionu, kde je následně 

uveden výčet jednotlivých doporučení a návrhů na možný rozvoj dalších služeb. Další část textu je 

věnována tzv. dostupnosti zařízení, tj. jak se poskytovatelé vyrovnávají s bariérami v rámci jejich 

služeb a jaká je jejich místní dostupnost.  

V rámci schematických tabulek jsou uvedené počty klientů dle jednotlivých poskytovatelů a služeb a 

dále je uveden konkrétní počet zaměstnanců poskytovatelů přímo poskytující službu. V závěrečné 

části jsou uvedeny mapy, na kterých jsou schematicky znázorněná místa, kde jsou poskytovány služby 

pro seniory, zdravotně postižené a ostatní klienty, nebo odkud klienti pocházejí. Přílohou celé analýzy 

jsou vyplněné dotazníky od poskytovatelů, kteří je odevzdali k vyhodnocení.  

Seznam poskytovatelů sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec 

   

denní stacionáře §46 

domovy pro osoby se zdravotním postižením §48 
Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních 

služeb 
týdenní stacionáře §47 

denní stacionáře §46 

domovy pro osoby se zdravotním postižením §48 
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Sociální služby 

Česká 
týdenní stacionáře §47 

domovy pro seniory §49 Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov seniorů 
Jindřichův Hradec domovy se zvláštním režimem §50 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov Pístina domovy pro osoby se zdravotním postižením §48 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Manželská a 
předmanželská poradna Jindřichův Hradec 

odborné sociální poradenství §37 

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště 
Jindřichův Hradec 

odborné sociální poradenství §37 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, 
detašované pracoviště Jindřichův Hradec 

intervenční centra §60 

odborné sociální poradenství §37 
Farní charita Jindřichův Hradec - Poradna pro lidi v nouzi 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65 

Fond ohrožených dětí - Zařízení FOD Klokánek v Jindřichově 
Hradci 

sociální rehabilitace §70 

Město Jindřichův Hradec  - Domov pro matky s dětmi azylové domy §57 
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Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba §40 

osobní asistence §39 

sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

§66 MESADA, občanské sdružení  

sociální rehabilitace §70 

odborné sociální poradenství §37 
Sdružení Meta, o.s. -  P.Centrum Jindřichův Hradec  

terénní programy §69 

Farní charita Protivín -  nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Síť 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §61 

chráněné bydlení §51 Občanské sdružení Okna - Chráněné bydlení OKÉNKO; Sociálně 
terapeutická dílna Okénko sociálně terapeutické dílny §67 

odborné sociální poradenství §37 
THEIA - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

krizová pomoc §60 

Město Nová Bystřice - Pečovatelské služby N. Bystřice pečovatelská služba §40 

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení §51 

Česká katolická charita Charitní domov Kardašova Řečice
1
 domovy pro seniory §49 

 

Analýza finančních zdrojů  
 

V následující části je uvedena finanční analýza, která mapuje základní finanční toky k poskytovatelům 

sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec. Tato část podává přehled o dotacích a příspěvcích ze čtyř 

hlavních zdrojů, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihočeského kraje, prostředky měst a obcí 

v regionu a v neposlední řadě i finanční prostředky od samotných klientů, resp. uživatelů sociálních 

služeb. Podkladem pro tuto část analýzy byly dotazníky distribuované jednotlivým poskytovatelům 

sociálních služeb na území ORP Jindřichův Hradec v měsících srpen a září 2012. Ne všichni 

poskytovatelé však přesně rozepsali své příjmy na jednotlivé zdroje a proto bude celková suma 

vynaložená na služby z jednotlivých zdrojů vyšší, než uvedená v tabulce. 

 

Finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí za roky 2011 a 2012 

Dotace MPSV na všechny sociální služby v ORP Jindřichův Hradec 

  2011 2012 

Bobelovka – CPASS  denní stacionáře 643 000,00    686 000,00    

Bobelovka – CPASS  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

2 086 000,00    1 737 000,00    

Bobelovka – CPASS  týdenní stacionáře 1 580 000,00    1 316 000,00    

CSSJH - Sociální služby Česká  denní stacionáře 553 000,00    ?  

CSSJH - Sociální služby Česká  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

9 130 000,00    ?  

CSSJH - Sociální služby Česká  týdenní stacionáře 300 000,00    ?  

CSSJH - Domov seniorů Jindřichův Hradec  domovy pro seniory 5 500 000,00    4 581 000,00    

CSSJH - Domov seniorů Jindřichův Hradec  
domovy se zvláštním 
režimem 

822 000,00    684 000,00    

Občanské sdružení Okna  sociálně terapeutické dílny ?  245 000,00    

CSSJH- Domov Pístina  domovy pro osoby se 2 988 000,00    2 694 002,00    

                                                           
1
 Tento poskytovatel nebyl zahrnut do hodnocení, protože poskytuje služby pouze řádovým sestrám a neposkytuje péči 

běžným obyvatelům.   
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zdravotním postižením 

CSSJH - Manželská a předmanželská 
poradna 

odborné sociální 
poradenství 

300 000,00    229 000,00    

CZP JčK - pracoviště Jindřichův Hradec  
odborné sociální 
poradenství 

250 000,00    225 000,00    

Město Jindřichův Hradec  - Domov pro 
matky s dětmi  

azylové domy 
?  735 000,00    

Intervenční centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím, detašované pracoviště 
Jindřichův Hradec  

intervenční centra 
?  50 156,00    

FCH Jindřichův Hradec - Poradna pro lidi v 
nouzi 

odborné sociální 
poradenství 

282 000,00    253 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba 3 161 000,00    3 388 000,00    

MESADA, občanské sdružení  osobní asistence 172 000,00    185 000,00    

MESADA, občanské sdružení  
sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

333 000,00    326 000,00    

FCH Protivín - NZDM Síť  
nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 

150 000,00    161 000,00    

Občanské sdružení Okna  chráněné bydlení 588 000,00    576 000,00    

Město Nová Bystřice pečovatelská služba 260 752,00    250 000,00    

Sdružení Meta, o.s. -  P.Centrum Jindřichův 
Hradec   

odborné sociální 
poradenství  
terénní programy 

?    ?    

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení – Plasná 490 000,00 480 000,00 

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení – J.H. 1176 000,00 1152 000,00 

 Celkem 30 764 752,00    19 953 158,00    

 

Dotace MPSV na cílovou skupinu senioři (všechny služby) 

  2011 2012 

CSSJH - Domov seniorů Jindřichův Hradec  domovy pro seniory 5 500 000,00    4 581 000,00    

CSSJH - Domov seniorů Jindřichův Hradec  
domovy se 
zvláštním režimem 

822 000,00    684 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba 3 161 000,00    3 388 000,00    

Město Nová Bystřice pečovatelská služba 260 752,00    250 000,00    

 Celkem 9 743 752,00    8 903 000,00    

 

Dotace MPSV na cílovou skupinu zdravotně postižení (všechny služby) 

  2011 2012 

Bobelovka – CPASS  denní stacionáře 643 000,00    686 000,00    

Bobelovka – CPASS  
domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

2 086 000,00    1 737 000,00    

Bobelovka – CPASS  týdenní stacionáře 1 580 000,00    1 316 000,00    

CSSJH - Sociální služby Česká  denní stacionáře 553 000,00    ?  

CSSJH - Sociální služby Česká  
domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

9 130 000,00    ?  

CSSJH - Sociální služby Česká  týdenní stacionáře 300 000,00    ?  

Občanské sdružení Okna  sociálně terapeutické dílny ?  245 000,00    

CSSJH- Domov Pístina  
domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

2 988 000,00    2 694 002,00    

CZP JčK - pracoviště Jindřichův Hradec  odborné sociální poradenství 250 000,00    225 000,00    

MESADA, občanské sdružení  osobní asistence 172 000,00    185 000,00    

MESADA, občanské sdružení  
sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 

333 000,00    326 000,00    
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Občanské sdružení Okna  chráněné bydlení 588 000,00    576 000,00    

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení – Plasná 490 000,00 480 000,00 

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení – J.H. 1176 000,00 1152 000,00 

 Celkem 20 289 000,00    9 622 002,00    

 

Dotace MPSV na cílovou skupinu ostatní (všechny služby) 

  2011 2012 

CSSJH- Manželská a předmanželská poradna 
odborné sociální 
poradenství 

300 000,00    229 000,00    

Město Jindřichův Hradec  - Domov pro matky s dětmi  azylové domy ?  735 000,00    

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, 
detašované pracoviště Jindřichův Hradec  

intervenční centra 
?  50 156,00    

FCH Jindřichův Hradec - Poradna pro lidi v nouzi 
odborné sociální 
poradenství 

282 000,00    253 000,00    

FCH Protivín - NZDM Síť  
nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

150 000,00    161 000,00    

Sdružení Meta, o.s. -  P.Centrum Jindřichův Hradec   
odborné sociální 
poradenství  
terénní programy 

?    ?    

 Celkem 732 000,00 1 428 156,00    

 

Finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) tvoří významnou část 

prostředků, se kterými hospodaří jednotliví poskytovatelé. Celkový součet ve sledovaných letech 

postrádá údaje2 od poskytovatelů pobytových služeb pro zdravotně postižené, nicméně i tak sedá 

usuzovat, že i v roce 2012 budou finanční prostředky od MPSV mít klesající tendenci, což je jasně 

patrné z přehledové tabulky. Největší část prostředků je směřována k poskytovatelům služeb pro 

zdravotně postižené (dále ZP), což je vzhledem k počtu služeb pro ZP i relevantní. Financování služeb 

pro seniory má spíše klesající tendenci, kdy u většiny služeb došlo ke snížení dotačních prostředků 

pro rok 2012. Nejméně dotovanými službami z rozpočtu MPSV jsou tzv. ostatní služby3, na které jsou 

vynakládány prostředků v rozptylu 1 – 1,6 mil. Kč v obou sledovaných letech, což je nárůst o cca 1/3 

nákladů pro tyto poskytovatele.  

Finanční prostředky z Jihočeského kraje za roky 2011 a 2012 

  2011 2012 

Bobelovka – CPASS  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

4 000 000,00    2 750 000,00    

Bobelovka – CPASS  týdenní stacionáře 3 600 000,00    2 200 000,00    

CSSJH- Sociální služby Česká  denní stacionáře 20 730,00    ?  

CSSJH- Sociální služby Česká  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

6 444 371,00    ?  

CSSJH- Sociální služby Česká  týdenní stacionáře 649 239,00    ?  

CSSJH- Domov seniorů Jindřichův Hradec  domovy pro seniory 311 362,00    ?  

CSSJH- Domov seniorů Jindřichův Hradec  
domovy se zvláštním 
režimem 

46 525,00    ?  

                                                           
2
 Dotazníky byly distribuovány v době, kdy poskytovatelé v některých případech neznali přesné informace o finančních 

prostředcích na rok 2012.  
3
 Pro potřeby této analýzy bylo použito rozdělení na poskytovatele na dle cílových skupin, kdy pro potřeby vyhodnocení byly 

stanovené poskytovatelé služeb pro seniory (domovy pro seniory, pečovatelské služby apod.), pro zdravotně postižené a 
tzv. ostatní služby, kam byli zařazeni poskytovatelé s cílovou skupinou děti, dospělí, osoby v tíživých životních situacích 
apod.  
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CSSJH- Domov Pístina  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

4 192 808,00    ?  

CSSJH- Manželská a předmanželská 
poradna 

odborné sociální 
poradenství 

82 820,00    113 000,00    

FCH Jindřichův Hradec - Poradna pro lidi v 
nouzi 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 

?  28 500,00    

Město Jindřichův Hradec  - Domov pro 
matky s dětmi  

azylové domy 2 216 809,00    1 083 745,79    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. pečovatelská služba 184 000,00    68 000,00    

MESADA, občanské sdružení  osobní asistence 80 000,00      

MESADA, občanské sdružení  sociální rehabilitace 201 000,00    166 000,00    

FCH Protivín - NZDM Síť  
nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

463 045,00    676 291,00    

Občanské sdružení Okna  
sociálně terapeutické 
dílny 

743 961,26    356 120,70    

Občanské sdružení Okna  
sociálně terapeutické 
dílny 

?  350 000,00    

Město Nová Bystřice pečovatelská služba 124 348,00    120 000,00    

Sdružení Meta, o.s. -  P.Centrum Jindřichův 
Hradec   

odborné sociální 
poradenství  
terénní programy 

?    ?    

   Celkem 23 361 018,26    7 911 657,49    

 

Dotace JČK na cílovou skupinu senioři (všechny služby) 

   2011 2012 

CSSJH- Domov seniorů Jindřichův Hradec  domovy pro seniory   311 362,00    ?  

CSSJH- Domov seniorů Jindřichův Hradec  
domovy se 
zvláštním režimem 

  
46 525,00    ?  

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba   184 000,00    68 000,00    

Město Nová Bystřice pečovatelská služba   124 348,00    120 000,00    

 Celkem  666 235,00    188 000,00    

 

Dotace JČK na cílovou skupinu zdravotně postižení (všechny služby) 

   2011 2012 

Bobelovka – CPASS  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
4 000 000,00    2 750 000,00    

Bobelovka – CPASS  týdenní stacionáře   3 600 000,00    2 200 000,00    

CSSJH- Sociální služby Česká  denní stacionáře   20 730,00    ?  

CSSJH- Sociální služby Česká  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
6 444 371,00    ?  

CSSJH- Sociální služby Česká  týdenní stacionáře   649 239,00    ?  

CSSJH- Domov Pístina  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
4 192 808,00    ?  

MESADA, občanské sdružení  osobní asistence   80 000,00    ?  

MESADA, občanské sdružení  sociální rehabilitace   201 000,00    166 000,00    

Občanské sdružení Okna  sociálně terapeutické dílny   743 961,26    356 120,70    

Občanské sdružení Okna  sociálně terapeutické dílny     350 000,00    

 Celkem  19 932 109,26    5 822 120,70    
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  2011 2012 

CSSJH- Manželská a předmanželská poradna 
odborné sociální 
poradenství 

82 820,00    113 000,00    

FCH Jindřichův Hradec - Poradna pro lidi v nouzi 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 

?  28 500,00    

Město Jindřichův Hradec  - Domov pro matky s dětmi  azylové domy 2 216 809,00    1 083 745,79    

FCH Protivín - NZDM Síť  
nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

463 045,00    676 291,00    

Sdružení Meta, o.s. -  P.Centrum Jindřichův Hradec   
odborné sociální 
poradenství  
terénní programy 

?    ?    

 Celkem 2 762 674,00    1 901 536,79    

 

Srovnání vynaložených finančních prostředků z Jihočeského kraje znesnadňuje skutečnost, že někteří 

poskytovatelé neuvedli za rok 2012 informace o poskytnutých financích na jejich služby. Komplexní 

informace tak můžeme získat pouze rok 2011. Celkový objem finančních prostředků je vynakládán 

v řádech dvou desítek miliónů korun, které jsou rozdělovány především mezi poskytovatele 

sociálních služeb pro zdravotně postižené (více než 2/3 všech prostředků). Naopak nejméně 

prostředků je vynaloženo na služby, které jsou zaměřené na seniory. Jedná se řádově o částku do ¾ 

miliónu korun. V porovnání s objemem finančních prostředků na tzv. ostatní služby od MPSV, jsou 

prostředky od JČK výrazně vyšší a dosahují v roce 2011 cca 2,8 mil Kč a v roce 2012 cca 1,9 mil Kč.  

Finanční prostředky z měst a obcí v ORP Jindřichův Hradec za roky 2011 a 2012 

   2011 2012 

Město Jindřichův Hradec  - Domov 
pro matky s dětmi  

azylové domy Jindřichův 
Hradec 

930 318,00    ?  

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská služba Jindřichův 

Hradec 
926 000,00    814 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba Doňov 8 000,00    8 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská služba Kardašova 

Řečice 
147 000,00    142 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská služba Nová 

Včelnice 
79 000,00    78 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba Pleše 26 000,00    20 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská služba Pluhův 

Žďár 
7 000,00    8 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba Újezdec 4 000,00    4 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba Višňová 16 000,00    12 000,00    

MESADA, občanské sdružení  
sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Jindřichův 
Hradec 

150 000,00    150 000,00    

Občanské sdružení Okna  
chráněné bydlení Jindřichův 

Hradec 
50 000,00    55 000,00    

Občanské sdružení Okna  
sociálně terapeutické dílny Jindřichův 

Hradec 
20 000,00    20 000,00    

Sdružení Meta, o.s. -  P.Centrum 
Jindřichův Hradec   

odborné sociální 
poradenství  
terénní programy 

Jindřichův 
Hradec 

100 000,00    100 000,00    

Pluhův 
Žďár 

15 000,00 15 000,00 
PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení 

Jindřichův 
Hradec 

35 000,00 35 000,00 

 Celkem  2 408 318,00    1 356 000,00    
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Dotace obcí a měst na cílovou skupinu senioři (všechny služby)  

    2011 2012 

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská 
služba 

  Jindřichův 
Hradec 

926 000,00    814 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská 
služba 

  
Doňov 8 000,00    8 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská 
služba 

  Kardašova 
Řečice 

147 000,00    142 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská 
služba 

  Nová 
Včelnice 

79 000,00    78 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská 
služba 

  
Pleše 26 000,00    20 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská 
služba 

  
Pluhův Žďár 7 000,00    8 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská 
služba 

  
Újezdec 4 000,00    4 000,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská 
služba 

  
Višňová 16 000,00    12 000,00    

 Celkem   1 213 000,00    1 086 000,00    

 

Dotace obcí a měst na cílovou skupinu zdravotně postižení (všechny služby) 

   2011 2012 

MESADA, občanské sdružení  
sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

  
150 000,00    150 000,00    

Občanské sdružení Okna  chráněné bydlení   50 000,00    55 000,00    

Občanské sdružení Okna  sociálně terapeutické dílny   20 000,00    20 000,00    

 15 000,00 15 000,00 
PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení 

 35 000,00 35 000,00 

 Celkem  265 000,00    270 000,00    

 

Dotace obcí a měst na cílovou skupinu ostatní (všechny 
služby) 

 

   2011 2012 

Město Jindřichův Hradec  - 
Domov pro matky s dětmi  

azylové domy   930 318,00   ? 

Sdružení Meta, o.s. -  P.Centrum 
Jindřichův Hradec   

odborné sociální poradenství  
terénní programy 

Jindřichův 
Hradec 

100 000,00    100 000,00    

 

Finanční prostředky plynoucí z jednotlivých obcí a měst v ORP Jindřichův Hradec jsou ve většině 

případů na služby spojené se seniory, nejčastěji pak na pečovatelské služby (výjimkou je rok 2011, 

kdy byl jednorázově podpořen Azylový dům v J. Hradci). Největším přispěvovatelem je J. Hradec, 

který vynakládá největší objem prostředků na služby, následovaný menšími obcemi např. Kardašova 

Řečice, Nová Včelnice a další. Menší obce pak připívají svými financemi výhradně na pečovatelskou 

službu. Srovnání obou sledovaných let poukazuje na skutečnost, že objem prostředků je za oba roky 

poměrně vyrovnaný bez větších propadů (vyjma prostředků pro Azylový dům).  
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Finanční prostředky od klientů poskytovatelů sociálních služeb za roky 2011 a 2012 

Platby klientů za služby celkem 

   2011 2012 

Bobelovka – CPASS  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
3 706 704,29    3 450 000,00    

Bobelovka – CPASS  týdenní stacionáře   1 903 226,00    2 760 000,00    

CSSJH- Sociální služby Česká  denní stacionáře   194 990,00    ?  

CSSJH- Sociální služby Česká  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
15 682 512,00    ?  

CSSJH- Sociální služby Česká  týdenní stacionáře   322 363,00    ?  

CSSJH- Domov Pístina  
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
5 133 545,00    4 808 207,00    

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba   1 712 000,00    2 060 000,00    

MESADA, občanské sdružení  osobní asistence   89 180,00    90 000,00    

Občanské sdružení Okna  chráněné bydlení   713 140,00    720 000,00    

Občanské sdružení Okna  sociálně terapeutické dílny   6 634,00    ?  

Město Nová Bystřice pečovatelská služba   99 370,00    130 000,00    

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení – Plasná  330 000,00 335 000,00 

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení – J.H.  956 000,00 935 000,00 

 Celkem  30 849 664,29    15 288 207,00    

 

Platby klientů za služby za cílovou skupinu senioři 
  2011 2012 

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Pečovatelská 
služba 

1 712 000,00    2 060 000,00    

Město Nová Bystřice - Pečovatelské služby 
N. Bystřice  

pečovatelská 
služba 

99 370,00    130 000,00    

 Celkem 1 811 370,00    2 190 000,00    

 

Platby klientů za služby za cílovou skupinu zdravotně postižení 

   2011 2012 

Bobelovka – CPASS 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
3 706 704,29    3 450 000,00    

Bobelovka – CPASS týdenní stacionáře   1 903 226,00    2 760 000,00    

CSSJH- Sociální služby Česká denní stacionáře   194 990,00    ?  

CSSJH- Sociální služby Česká 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
15 682 512,00    ?  

CSSJH- Sociální služby Česká týdenní stacionáře   322 363,00    ?  

CSSJH- Domov Pístina 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
5 133 545,00     4 808 207,00    

MESADA, občanské sdružení osobní asistence   89 180,00    90 000,00    

Občanské sdružení Okna chráněné bydlení   713 140,00    720 000,00    

Občanské sdružení Okna sociálně terapeutické dílny   6 634,00    ? 

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení – Plasná  330 000,00 335 000,00 

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení – J.H.  956 000,00 935 000,00 

 Celkem  29 038 294,29    13 098 207,00 
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Platby od klientů resp. uživatelů jednotlivých služeb tvoří nedílnou a velmi podstatnou část příjmů 

poskytovatelů sociálních služeb. Z výše uvedených tabulek jasně vyplývá, že platby klientů jsou 

největším zdrojem příjmů (při prostém porovnání jednotlivých zdrojů financí). Nutno však poukázat 

na skutečnost, že se jedná zejména o příjmy poskytovatelů, kteří poskytují pobytové služby a vůbec 

samotný charakter služby je zpoplatněn. Nejvyšších plateb od klientů tak mají především pobytová 

zařízení pro zdravotně postižené a seniory. Oproti předchozím tabulkám porovnávající objem 

finančních prostředků od MPSV, JČK a obcí a měst (kde byla sestupná tendence), je naopak u plateb 

od klientů znatelný nárůst objemu zinkasovaných prostředků v roce 2012 oproti roku předchozímu. 

Tyto údaje je nutné sledovat v tabulkách spíše po poskytovatelích, než v celkových součtech, které 

jsou ovlivněny absencí údajů od některých poskytovatelů, kde jsou příjmy od klientů vysoké. 

 

Shrnutí problematických oblastí definovaných poskytovateli  
Hlavním cílem tohoto shrnutí je deskripce problematických oblasti, které definovali poskytovatelé 

v rámci dotazníkového šetření. Jedním z nejčastějších problémů, které poskytovatelé uváděli je 

nedostatek finančních prostředků a nejistota jejich přidělování v dalších letech. Právě tento 

nedostatek finančních prostředků je nejen limitující pro dalších rozvoj některých poskytovatelů, ale i 

pro samotné zachování provozu služby. Některé terénní služby (např. Diecézní charita České 

Budějovice provozující Intervenční centrum a Farní Charita Protivín NZDM Síť) považují za 

nedostatečnou dopravní obslužnost a to zejména ze vzdálenějších obcí, ze kterých k nim dojíždějí 

klienti. Někteří poskytovatelé sociálních služeb pro zdravotně postižené poukazují na problém kvality 

návazných sociálních služeb, do kterých přecházejí jejich klienti. V Občanském sdružení Okna spatřují 

největší problém zejména v narůstající administrativě a častých legislativních změnách, které má za 

následek sníženou kvalitu života pracovníků v sociálních službách, „kteří se nezaviněně dostávají do 

sociálně slabých skupin, což jejich zápal/motivaci pro podávání kvalitních pracovních výkonů a 

poskytování kvalitní služby značně tlumí.“ U Farní charity Protivín je problémem chybějící automobil, 

minimální veřejné spoje a chybějící sponzoři, což jsou absentující zdroje pro kvalitní práci a propagaci 

zařízení. Proutek, občanské sdružení považuje za hlavní problém, že nejsou návazné služby pro 

klienty – soc. terapeutická dílna, atd.  

Shrnutí rozvojových plánů definovaných poskytovateli 
Rozvojové plány jednotlivých poskytovatelů jsou často navázány na problematické oblasti, které jsou 

uvedeny v předchozí kapitole. Budoucí plány tak reflektují problémy spojené s financování ve smyslu 

udržení finanční stability, popř. navýšení počtu klientů. Jmenovitě mezi nejvýznamnější rozvojové 

plány poskytovatelů sociálních služeb pro děti, mládež, dospělé apod. uvedených ve skupině „ostatní 

poskytovatelé“ v ORP Jindřichohradecka patří u Farní charity Jindřichův Hradec do budoucna 

pracovat se sociálně znevýhodněnými rodinami a jedinci a pomáhat jim při zapojování jim do 

majoritní společnosti a pomoci lidem s problémem předlužení (splátkové kalendáře, podpora při 

jednání s věřiteli), sociálně slabým rodinám pomoc se školní připraveností dětí včetně osvěty a 

preventivní činnosti. Fond ohrožených dětí plánuje pokračovat společně s OSPOD v práci na včasném 

návaratu jejich klientů zpět do původní rodiny či vyhledat náhradní rodinu. Město Jindřichův Hradec 

Domov pro matky s dětmi plánuje rozšířit svou činnost pro celé rodiny. Sdružení Meta, o.s. plánuje u 

terénního programu rozšíření služby o cílovou skupinu osob bez přístřeší a dále pak transformaci 
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poradny na Adiktologickou poradnu, v závislosti na směřování národní protidrogové politiky a 

ekonomických možnostech. Farní charita Protivín Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Síť 

plánuje sehnat finanční prostředky na rozvoj a rozšíření služeb o volnočasové aktivity (komunitní 

centrum ve Starém Městě pod Landštejnem), rozšíření cílových skupin – matky s předškolními dětmi, 

děti a mládež od 6 do 26 let a senioři. Dále pak koupit osobní automobil. THEIA - OBČANSKÉ 

SDRUŽENÍ plánuje rozšíření doby ambulance o další pracovní den, kdy by služba byla poskytována 

v rozsahu 3 dny v týdnu a zajistist provázanost na pobytovou službu organizace v Českých 

Budějovicích.  

Rozvojové plány u poskytovatelů sociálních služeb pro seniroy v ORP Jindřichohradecka jsou v Centru 

sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov seniorů Jindřichův Hradec takové, že v případě 

rostoucího zájmu o domov se zvláštním režimem a v souladu s případným rozhodnutím zřizovatele 

rozšíří kapacitu pro poskytování sociální služby typu domov se zvláštním režimem. Pečovatelská 

služba Ledax o.p.s. plánuje dle požadavků veřejnosti a možností společnosti Ledax službu rozšířit pro 

další zájemce o PS i z dalších okolních obcí. Pečovatelské služby N. Bystřice již zahájila ve spolupráci 

s Městem N. Bystřice 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. Dále pak plánuje postupnou rekonstrukci 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. V příštích pěti letech je zamýšlena 

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. 

U poskytovatelů sociálních služeb pro zdravotně postižené plánují v Centru pro zdravotně postižené 

Jihočeského kraje rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek a zvýšit počet pracovníků a tím zajistit 

širší a kvalitnější poradenské služby. Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních 

služeb ve službě DOZP plánuje postupný přesun klientů do chráněného bydlení v běžné zástavbě. 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Sociální služby Česká plánuje v roce 2013 zahájení 

poskytování nové sociální služby, a to chráněné bydlení dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb. Centrum 

sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov Pístina uvádí transformační vizi, kdy plánuje 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. MESADA, občanské sdružení plánuje především další rozvoj osobní 

asistence i do okolních vesnic, protože nyní poskytují službu v Jindřichově Hradci. Chybí jim však 

dopravní prostředek. Občanské sdružení Okna uvádí řadu rozvojových plánů, z nichž nejzásadnější je, 

že od září 2012 zahájili poskytování služby (sociálně terapeutické dílny) v nových vhodnějších 

prostorách s navýšením kapacity na 20 klientů/den. U služby chráněné bydlení od ledna 2013 plánují 

navýšení kapcity chráněného bydlení na 12 klientů. Mezi ostatní plány patří například rozvoj 

spolupráce s dobrovolníky, stážisty, praktikanty v oblasti individuální práce na aktivizaci dospělých lidí 

s postižením zejména v chráněném bydlení a založit a akreditovat programy Dobrovolnického centra 

v Jindřichově Hradci. PROUTEK, občanské sdružení plánuje rozšířit chráněné bydlení v Plasné o jeden 

byt v Kardašově Řečici (ještě v roce 2012) a ještě více služby individualizovat pro potřeby klientů. 
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Shrnutí informací o potřebnosti dalších služeb v ORP 
Následující shrnutí reflektuje odpovědi otázku, jaké služby by poskytovatelé doporučovali doplnit i 

s uvedením důvodů a jakou odhadují cílovou skupinu. Jedná se o následující doporučení4: 

 

- o.s. MESADA, Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Domov Pístina a Centrum 

sociálních služeb Jindřichův Hradec - Sociální služby Česká shodně uvádějí, že  zcela chybí 

pobytová sociální služba pro lidi s psychickými problémy, dále také pro lidi s psychiatrickým 

onemocněním, kteří nechtějí nebo nemohou bydlet samostatně. 

- Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb - chybí 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. 

- Pečovatelské služby N. Bystřice - 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.  

- Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov seniorů Jindřichův Hradec - 

pravděpodobně nedostatečná se bude v budoucnu jevit kapacita služby domov se zvláštním 

režimem pro osoby s demencí. V regionu není k dispozici např. denní stacionář pro seniory 

nebo odlehčovací služba. 

- Farní charita Jindřichův Hradec - V J. Hradci chybí nízkoprahové centrum pro děti 

- Diecézní charita České Budějovice - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 

násilím, detašované pracoviště Jindřichův Hradec - 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. 

- Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Manželská a předmanželská poradna 

Jindřichův Hradec - 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. Bylo by potřeba zaštítit klienta v krizi konkrétní pomocí, tím myslíme sehnat ubytování, 

pomoci finančně překlenout zátěžové období. 

- Občanské sdružení Okna, které mimo jiné uvádí následující doporučení pro vytvoření: 

- Volnočasových aktivit 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 

- 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,  

- Podpora stávajících a další rozvoj služeb sociální 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 

                                                           
4
 Jednotlivé odpovědi jsou převzaty z dotazníků poskytovatelů.  
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- Odborné poradenství pro rodiče dospělých lidí se zdravotním postižením 
- 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  

- Rozvoj pobytových zařízení typu DOZP avšak rodinného typu 

 

 

Shrnutí dostupnosti zařízení (bariéry) 
Dostupnost jednotlivých poskytovatelů sociálnísh služeb je dána především prostorovými 

podmínkami, kde jsou služby realizovány. U poskytovatelů služeb pro děti, mládež a dospělé (tzv. 

ostatní poskytovatelé) prakticky s bariérovostí nemají problémy. Jejich provozovny jsou většinou 

umístěny v bezbariérových prostorách, které jsou bezproblémů dostupné. Většina z těchto 

poskytovatelů také uvádí dobrou dostupnost  (např. docházkovou vzdálenost z autobusového i 

vlakového nádraží) což je mnohých případech dáno situováním provozovny v blízkosti nebo centra 

města. U terénních služeb je však jako problematická označována dostuponost veřejných dopravních 

prostředků do vzdělánějších obcí.  

Poskytovatelé služeb pro seniory disponují bezbariérovými prostory a neuvádějí žádné překážky pro 

realizaci jejich služeb.  

U poskytovatelů služeb pro zdravotně postižené je bariérovaost přirozeně velkým problémem, který 

pociťují především v Centru pobytových a ambulantních sociálních služeb – Bobelovka5. Podobně 

nevyhovující podmínky stran dostupnosti veřejnými prostředky jsou v Centru sociálních služeb 

Jindřichův Hradec – Domov Pístina – „Veřejná doprava je možná 2x denně, jinak je možné se 

dopravit pouze autem nebo pěšky (služba je ve vyloučené lokalitě). Samotná bezbariérovost zařízení 

asi 75%. U ostatních poskytovatelů služeb pro zdravotně postižené klienty není veřejná dostupnost i 

bariérovaost vnímána negativně.“ 6I z těchto důvodů tak plánují přemístění do jiných vhodných 

prostor.  

                                                           
5
 Bohužel poskytovatel další relevantní informace k problému bariérovosti v dotazníku neuvádí.  

6
 Plněné znění textu je převzato z vyplněného dotazníku.  
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Počty klientů sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec 

Cílová skupina klientů: 
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denní stacionáře osoby s mentálním postižením od 5 let 15 13 12  

domovy pro osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním postižením od 5 let 24 lůžek 24 24 3 
Bobelovka - centrum pobytových a 

ambulantních sociálních služeb 
týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením od 5 let 19 lůžek 18 16  

denní stacionáře osoby s mentálním postižením od 18 let 15 8 12  

domovy pro osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním postižením od 18 let 110 lůžek 111 114  
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 

- Sociální služby Česká 
týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením od 18 let 5 lůžek 3 3  

domovy pro seniory senioři od 55 let 130 lůžek 170 cca 170 50 

domovy se zvláštním režimem osoby se zdravotním postižením    
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 

- Domov seniorů Jindřichův Hradec 
 senioři 

od 50 let 18 lůžek 
25 cca 22 43 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
- Domov Pístina 

domovy pro osoby se zdravotním postižením osoby s mentálním postižením od 18 let 60 lůžek 68 60 3 

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

1041 
Zatím 
850 

 

oběti domácího násilí 20   

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 

15   

osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

5   

osoby v krizi    

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
- Manželská a předmanželská poradna 

Jindřichův Hradec 
odborné sociální poradenství 

rodiny s dítětem/dětmi 

bez 
omezení 

 

25   

osoby se zdravotním postižením nad 18 800,00 600 700  Centrum pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje pracoviště Jindřichův 

Hradec 

odborné sociální poradenství 
senioři nad 18 400,00 150 150  

Intervenční centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím, detašované pracoviště 

Jindřichův Hradec 
intervenční centra osoby ohrožené domácím násilím od 15 let 

20 
klientů 
ročně 

7 4  

oběti trestné činnosti 19-80 5    

osoby s tělesným postižením  5    
odborné sociální poradenství 

osoby v krizi   733 536  

Farní charita Jindřichův Hradec - Poradna 
pro lidi v nouzi 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi etnické menšiny    6  
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děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 
ohrožené společ. nežádoucími jevy 

37 7 10 

oběti domácího násilí 5   
Fond ohrožených dětí - Zařízení FOD 

Klokánek v Jindřichově Hradci 
sociální rehabilitace 

oběti trestné činnosti 

0-18 28 lůžek 

 1  

18 

dospělí 

11 

dospělí 
Město Jindřichův Hradec  - Domov pro 

matky s dětmi 
azylové domy 

těhotné ženy nebo matky s jedním a více 
dětmi (ve věku 16-18 let mohou být přijaty 

pouze dívky, nikoliv chlapci) 
0-64 21 lůžek 

32 děti 25 děti 

3 

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. Pečovatelská služba senioři nad 18 let  330 350  

osoby s chronickým onemocněním od 3 let 8 6  
osobní asistence 

osoby se zdravotním postižením od 3 let 
5 ročně 

3 4  

osoby se zdravotním postižením nad 18 let 
30 

měsíčně 
14   sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 
senioři nad 18 let  50 63  

osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

11 – 64 45 ročně 1 2  

osoby s chronickým onemocněním 11 – 64  1   

osoby s kombinovaným postižením 11 – 64  7 6  

osoby s mentálním postižením 11 – 64  3 3  

osoby se sluchovým postižením 11 – 64  1 1  

MESADA, občanské sdružení  

sociální rehabilitace 

osoby se zrakovým postižením 11 – 64  1   

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

12 7  

osoby bez přístřeší 12 8  

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 

22 11  
odborné sociální poradenství 

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

 
1400 

intervenc
í ročně 

36 31  

osoby bez přístřeší 2 1  

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 

29 20  

osoby, které vedou rizikový 

 
2600 

intervenc
í ročně 

2 21  

Sdružení Meta, o.s. -  P.Centrum Jindřichův 
Hradec  

terénní programy 

způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy 

  10 21  

Farní charita Protivín -  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy 
 

25v daný 
okamžik 

26 29  

osoby s kombinovaným postižením od 18 let 6 lůžek 4 5 1* 

osoby s mentálním postižením   1 1 5* chráněné bydlení 

osoby se zdravotním postižením   1 1 2* 

osoby s kombinovaným postižením 10 21 19 0* 

Občanské sdružení Okna - Chráněné bydlení 
OKÉNKO; Sociálně terapeutická dílna Okénko 

sociálně terapeutické dílny 
osoby s mentálním postižením 

od 15 let 

20 6 5 0* 
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osoby s tělesným postižením  1 3 0* 

osoby se zdravotním postižením   2 0* 

odborné sociální poradenství osoby v krizi  4 týdně  18  
THEIA - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

krizová pomoc osoby v krizi  8 týdně 13  24 

osoby se zdravotním postižením nad 18 let 50,00 5 5  Město Nová Bystřice - Pečovatelské služby 
N. Bystřice 

pečovatelská služba 
senioři nad 18 let  50 55 6 

PROUTEK, občanské sdružení chráněné bydlení osoby s mentálním postižením 18 - 64  17 17 14 
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Počet pracovníků přímé péče v sociálních službách v ORP Jindřichův 

Hradec 

 
  

Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb 14,50 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Sociální služby Česká  48,00 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov seniorů Jindřichův Hradec  28,30 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov Pístina  27,50 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Manželská a předmanželská poradna Jindřichův Hradec  0,80 

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Jindřichův Hradec  0,60 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Jindřichův Hradec  0,50 

Farní charita Jindřichův Hradec - Poradna pro lidi v nouzi 2,25 

Fond ohrožených dětí - Zařízení FOD Klokánek v Jindřichově Hradci  14,00 

Město Jindřichův Hradec  - Domov pro matky s dětmi  6,00 

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 15,00 

MESADA, občanské sdružení  0,60 

Sdružení Meta, o.s. -  P. Centrum Jindřichův Hradec  0,40 

Farní charita Protivín -  3,00 

Občanské sdružení Okna - Chráněné bydlení OKÉNKO; Sociálně terapeutická dílna Okénko 4,50 

THEIA - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  0,30 

Město Nová Bystřice - Pečovatelské služby N. Bystřice  1,75 

PROUTEK, občanské sdružení 8,00 

 Celkem 176,00 

 

Mapy ORP Jindřichův Hradec 

 
Na níže uvedené mapě jsou barevně zvýrazněné oblasti odkud pochází klienti tzv. „ostatních 
poskytovatelů“. Jednotlivé obce jsou zvýrazněny dle odpovědí poskytovatelů odkud pochízejí jejich 
klienti. Nutno však upozornit na skutečnost, že někteří poskytovatelé mají klienty i mimo ORP (např. 
z celého Jihočekého kraje nebo ČR).  
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Na následující mapě jsou znázorněny oblasti, ve kterých jsou poskytovány socilání služby pro seniory, 

především pak pečovatelské služby.  
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Poslední mapové znázornění ukazuje odkud pochází klienti poskytovatelů sociálních služeb pro 

zdravotně postižené. I u těchto poskytovatelů je možné, že jejich klienti budou s regionu celých 

jižních Čech nebo i sousedních ORP.  
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Přílohy – Vyplněné dotazníky 
 


