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ÚVOD
Akční plán pro rok 2018 je doplněním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Jindřichův
Hradec. Detailně rozpracovává aktivity, které mají být v tomto roce naplněny, ale dává také
představu o budoucím vývoji v sociální oblasti.
Akční plán pro rok 2018 byl připraven v průběhu listopadu 2017 až června 2018 ve čtyřech
pracovních skupinách zaměřených podle cílových skupin a čtyřech skupinách územních.
Podle aktuálních údajů získaných od poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na
území ORP Jindřichův Hradec provedly pracovní skupiny hodnocení stávajícího plánu. Na
základě tohoto hodnocení pak přistoupily k úpravě stávajících opatření a aktivit. Akční plán
pro rok 2018 byl odsouhlasen řídící skupinou komunitního plánování ORP Jindřichův Hradec.
Poté byl Akční plán pro rok 2018 schválen Radou města Jindřichův Hradec usnesením č.
674/22R/2018 ze dne 18. července 2018.
Akční plán pro rok 2018 byl zpracován díky smlouvě o Podpoře procesů plánování sociálních
služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec v rámci
projektu
Plánování
sociálních
služeb
v Jihočeském
kraji
II.,
reg.
č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003793 mezi Jihočeským krajem a Centrem pro komunitní práci
jižní Čechy.
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SLUŽBY PRO SENIORY
Přehled opatření a aktivit
1.1. Zachování stávajících pobytových služeb pro seniory
1.1.1. Zachování služby typu domov pro seniory (§49) v DS J. Hradec
1.1.2. Zachování služby typu domov se zvl. režimem (§50) v DS J. Hradec
1.1.3. Zachování Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici J. Hradec (§52)
1.2. Zachování stávajících terénních a ambulantních služeb pro seniory
1.2.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40)
1.2.2. Zachování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (§66)
1.2.3. Zachování služby osobní asistence (§39)
1.2.4. Zachování služby domácí hospicové péče (§37, §44)
2.1. Navýšení kapacity Oddělení sociální a paliativní péče (OSPP) při Nemocnici
Jindřichův Hradec, a.s.
2.2. Zajištění dostatku míst v zařízení typu domov se zvláštním režimem
2.2.1. Zajištění míst v zařízení typu domov se zvláštním režimem (§50)
3.1. Doplňkové aktivity pro seniory
3.1.1. Zachování stávajících dobrovolnických programů
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Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro seniory
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

1.1. Zachování stávajících pobytových služeb pro seniory

1. Podpora systému poskytovaných služeb pro seniory
Cílem tohoto opatření je zachování stávající sítě pobytových služeb
pro seniory. Ty umožňují osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují
určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních
potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo
ambulantními sociálními službami, důstojný a kvalitní život. V ORP
J. Hradec poskytuje tyto služby Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec – středisko Domov seniorů Jindřichův Hradec a
Charitní domov Kardašova Řečice. Krátkodobý pobyt je možný na
Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici J. Hradec.
1.1.1. Zachování služby typu domov pro seniory (§49) v DS J.
Aktivity vedoucí
Hradec
k naplnění opatření:
1.1.2. Zachování služby typu domov se zvl. režimem (§50) v DS J.
Hradec
1.1.3. Zachování Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici J. Hradec
(§52)
1.1.1. Zachování služby typu domov pro seniory (§49) v DS J.
Číslo a název
Hradec
aktivity:
Cílem aktivity je zachování stávajících pobytových služeb pro
Charakteristika
seniory. Ty umožňují osobám, které mají sníženou soběstačnost
aktivity:
zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují
určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních
potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo
ambulantními sociálními službami, důstojný a kvalitní život.
Služba typu domov pro seniory je poskytována od roku 1993,
kapacita služby je 130 lůžek. S účinností od 1. ledna 2017 bude
kapacita služby 104 lůžek (změna třílůžkových pokojů na
dvoulůžkové).
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, středisko Domov
Realizátor:
seniorů Jindřichův Hradec
Otevřená OKNA, z.ú., SZŠ Jindřichův Hradec
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
senioři
cca 170
cca 150
cca 150
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
cca 36 000 000,cca 37 800 000,cca 45 600 000,celkem
Státní rozpočet
8 573 500,12 465 000,19 700 000,Příjmy od klientů
24 500 000,22 400 000,23 100 000,Město J. Hradec
72 000,82 500,82 500,Ostatní
2 600 000,2 935 000,2 717 500,Investice
Výměna dveří v interiéru domova, pořízení myček nádobí
Zajištění služeb v domově pro seniory v Jindřichově Hradci.
Výstupy:
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Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Město J. Hradec
Ostatní
Investice
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

1.1.2. Zachování služby typu domov se zvl. režimem (§50) v DS J.
Hradec
V případě služby typu domov se zvláštním režimem je cílem
zachování stávající služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou,
hlubokou stařeckou demencí a ostatními typy demencí, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba typu domov
se zvláštním režimem je poskytována od roku 2006, kapacita služby
je 18 lůžek.
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, středisko Domov
seniorů Jindřichův Hradec
Otevřená OKNA, z.ú., SZŠ Jindřichův Hradec
2016

2017

2018

cca 20
2016 a dále
2016

cca 20

cca 20

2017

2018

cca 5 400 000,-

cca 6 600 000,-

8 000 000,-

1 281 000,4 400 000,-

2 164 440,3 950 000,-

3 500 000,4 000 000,-

340 000,485 560,500 000,Výměna dveří v interiéru domova, pořízení myček nádobí
Zajištění služeb v domově se zvl. režimem v Jindřichově Hradci.
1.1.3. Zachování Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici J. Hradec
(§52)
Sociální lůžka Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., poskytují za
úhradu ve sjednaném rozsahu sociální služby klientům převážně
seniorského věku, kteří již nevyžadují další ústavní zdravotní péči,
ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít
bez pomoci jiné fyzické osoby, a proto nemohou být propuštěni ze
zdravotnického zařízení.
Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je
poskytována do doby, než je klientovi zajištěno umístění v
pobytovém zařízení sociálních služeb, např. v domově pro seniory,
domech s pečovatelskou službou, nebo je zabezpečena pomoc
osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
HAFÍK, o.s.

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
služby:
osoby nad 18 let
31
(převažující cílová
skupina senioři)
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
Provozní náklady
3 943 207,-
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2017

2018

cca 18

cca 20

2017
3 652 207,-

2018
3 969 542,-

celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Ostatní
Výstupy:

439 460,779 000,1 917 067,1 603 580,118 579,120 000,Zajištění služeb dle §52 pro 20 osob.

Číslo a název opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:
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800 000,1 800 000,180 330,-

1.2. Zachování stávajících terénních a ambulantních služeb pro
seniory
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro seniory
Cílem tohoto opatření je zachování terénních a ambulantních služeb
pro seniory. Jde o terénní pečovatelskou službu, kterou v ORP J.
Hradec zajišťuje Ledax a na svém území Pečovatelské služby města
Nová Bystřice. Pečovatelskou službu doplňuje Osobní asistence
MESADA Jindřichův Hradec.
Ambulantní službou je Aktivní senior (sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením) provozovaná
organizací MESADA.
Speciální terénní službou je domácí hospicová péče, která je od září
2013 poskytována v Třeboni a širším okolí (do 30km, tedy i
s dosahem na část území ORP Jindřichův Hradec). Mobilní
hospicová služba je poskytována přímo v domácnosti pacienta.
Hlavním cílem je zajistit odbornou péči o nemocného v terminálním
stádiu neléčitelného onemocnění.
1.2.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40)
1.2.2. Zachování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením (§66)
1.2.3. Zachování služby osobní asistence (§39)
1.2.4. Zachování služby domácí hospicové péče (§37, §44)
1.2.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40)
Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat
pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména
seniorům, při každodenních činnostech. Pečovatelská služba
poskytuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo postižení a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace
vyžaduje pomoc druhé osoby.
Pracovní doba je denně od 7:00 do 18:00 hod změna.od 1.1.20187:00-20:00 Pečovatelská služba má terénní formu – v domácnostech
uživatelů a Domech s pečovatelskou službou – Jindřichův Hradec,
Kardašova Řečice, Nová Včelnice, Kunžak a další obce
registrované působnosti. Dále má ambulantní formu – ve

Střediscích osobní hygieny (Jindřichův Hradec).
Pečovatelská služba Ledax, o. p. s. Středisko Jindřichův Hradec

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
2016
2017
2018
Zdravotně postižení
11
12
13
senioři
295
300
325
2016
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
7 615 000,7 746 600,7 945 000,celkem
Státní rozpočet
3 369 600,3 877 000,3 850 000,Příjmy od klientů
2 808 400,2 544 300,2 650 000,Město J. Hradec
1 186 000,1 226 700,1 350 000,Ostatní
251 000,98 600,95 000,Zajištění pečovatelské služby v ORP Jindřichův Hradec.
Výstupy:
Číslo a název aktivity: 1.2.2. Zachování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením (§66)
Posláním sociální služby Aktivní senior provozované organizací
Charakteristika
MESADA, z.s. převážně ve správním obvodu obce s rozšířenou
aktivity:
působností Jindřichův Hradec je podporovat seniory ohrožené
sociálním vyloučením v aktivním trávení volného času, navazování
kontaktů s lidmi a řešení běžných životních situací. Služba je
poskytována od roku 2004 a je určena lidem ve věku 65 a více let,
případně lidem mladším, kteří jsou v předčasném starobním
důchodu nebo starobním důchodu. Zároveň nejsou natolik aktivní,
aby uspokojili své sociální potřeby (nekomunikují s vrstevníky,
netráví aktivně volný čas dle svého zájmu, nesetkávají se s
veřejností, nejsou v kontaktu s rodinnými příslušníky, přáteli,
vrstevníky, sousedy, neumí řešit běžné životní situace). Služba je
poskytována ambulantní formou v prostorách organizace (DPS
Růžová) nebo v prostorách domu s pečovatelskou službou Větrná.
Schůzky probíhají formou pravidelných skupinových aktivit a
individuální formou dle aktuálních potřeb uživatele a možností
poskytovatele. Uživatelé si prostřednictvím služby udržují,
zdokonalují či obnovují různé praktické dovednosti, získávají nové
znalosti, zlepšují fyzickou a psychickou kondici. Také mají
možnost obracet se na sociálního pracovníka, pokud si neumí
s něčím sami poradit (např. při jednání na úřadech, ztrátě kontaktu
s blízkými či se chtějí naučit komunikovat s blízkými
prostřednictvím internetu).
MESADA, z.s.
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
2016
2017
2018
senioři
44
25
25
2016
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
454 525,573 300,590 000,celkem
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Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Město J. Hradec
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

371 435,463 000,480 000,0,51 800,50 000,69 200,58 500,60 000,13 890,0,0,Zajištění sociálně aktivizačních služeb 25 osobám ročně v ORP
Jindřichův Hradec.
1.2.3. Zachování služby osobní asistence (§39)
Posláním sociální služby Osobní asistence MESADA Jindřichův
Hradec provozované organizací MESADA, z.s. převážně ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
je podporovat osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby
mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít
způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění
nebo zdravotního postižení. Služba je poskytována od roku 2008 a
je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým
onemocněním, kteří jsou starší 3 let, nebo seniorům. Zároveň platí,
že tito lidé nemají potřebné schopnosti k uspokojení svých
základních potřeb (hygiena, strava, bezpečí, udržovaná
domácnost…), k zajištění kontaktu s rodinnými příslušníky, přáteli,
kamarády, sousedy a k zajištění trávení volného času s ohledem na
své možnosti. Služba je poskytována terénní formou, a to
v provozní době služby. Osobní asistent dochází do domácnosti
uživatele nebo doprovází uživatele ve venkovním prostředí a
poskytuje mu služby mimo jeho domácnost (např. při nákupu v
obchodě, při návštěvě lékaře, ve škole či na pracovišti). V případě
potřeby probíhají schůzky taktéž v prostorách organizace, kde je
k těmto účelům k dispozici bezbariérová konzultační místnost.
Osobní asistence umožňuje žít uživatelům v jejich vlastním
prostředí, bez závislosti na institucionálních formách sociální péče a
tím využívat dostupné formy nezávislého způsobu života s ohledem
na své individuální možnosti. Služba je poskytována za úhradu,
jejíž výše je v provozní době služby 100,-Kč/hodina.
MESADA, z.s.

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
2016
2017
2018
Zdravotně postižení
1
2
1
senioři
14
12
14
2016 a dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
821 113,779 350,1 062 200,celkem
Státní rozpočet
299 189,357 000,450 000,Jihočeský kraj
61 430,67 000,67 000,Příjmy od klientů
393 780,320 150,510 000,Město J. Hradec
32 500,35 200,35 200,Ostatní
34 214,0,0,Zajištění služby osobní asistence pro cca 13 osob ročně v ORP
Výstupy:
Jindřichův Hradec.
9

Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
10

1.2.4. Zachování služby domácí hospicové péče (§37, §44)
Služba je vhodná pro osoby, kterým byla doporučena paliativní
léčba v domácím prostředí (ať už po ukončení neúspěšné
onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli
nenádorového původu) a jejich rodiny. Cílem je udržet kvalitu
nemocného člověka a jeho rodiny v co nejvyšší kvalitě při setrvání
s přirozeném sociálním prostředí nemocného. To se děje zajištěním
komplexní léčby od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků
provázejících nemoc až po sociální, psychologickou i duchovní
pomoc.
Služba je dostupná v Třeboni a v okruhu 30 km od Třeboně (tj.
částečně s přesahem do ORP Trhové Sviny) a dále v Nové Vsi nad
Lužnicí
a Českých Velenicích. V ostatních obcích v okruhu do 35 km od
Třeboně dle individuální domluvy. Nově byla rozšířena služba
odborného sociálního poradenství o terénní formu. Pro podporu
pečujících byla v průběhu roku otevřena svépomocná skupina, která
se schází jednou měsíčně.
Služba je na základě smluvního vztahu pro pacienta dosažitelná 24
hodin denně, 7 dní v týdnu. Členové hospicového týmu dojíždí do
rodiny na pravidelné návštěvy podle indikace lékaře. Mimo tuto
dobu je hospicový tým rodině k dispozici na pohotovostním
telefonu ke konzultacím nebo, pokud je třeba, pohotovostní
návštěvě v rodině.
Poradna odborného sociálního poradenství (§37) je nyní
poskytována nejen ambulantní formou, ale byla rozšířena i o formu
terénní, aby jeho dostupnost byla i pro ty, kteří se do kontaktního
místa hospice nemohou dostat.
Součástí hospicové péče je též poskytování terénní odlehčovací
služby (§44). Pokud kapacita služby stačí, je tato sociální služba
k dispozici i zájemcům z široké veřejnosti.
Hospicová péče pokračuje ještě rok po úmrtí klienta, kdy je
hospicem poskytována potřebná podpora pozůstalým v poradně pro
pozůstalé. Tato poradenská služba je nabízena i zájemcům z široké
komunity. Již druhým rokem je otevřena jednou za měsíc
svépomocná skupina pro pozůstalé.
Půjčovna kompenzačních pomůcek je otevřena pro širokou
veřejnost. Pomůcky se zapůjčují za úhradu dle platného sazebníku.
Klientům hospicové péče jsou poskytovány zdarma. Po domluvě je
možná i doprava pomůcky za úhradu. Půjčovna kompenzačních
pomůcek se v průběhu sledovaného období rozrostla a v současnosti
nabízí velký sortiment pomůcek. V budoucnosti je třeba udržovat
pomůcky v kvalitním a provozuschopném stavu a pravidelně je
obnovovat. Klientům půjčovny je poskytováno poradenství pro
výběr adekvátní pomůcky a pro správné používání pomůcky.
Hospic sv. Kleofáše vyvíjí také osvětovou a přednáškovou činnosti
v blízkém i vzdálenějším okolí Třeboně.
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.
zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH,

Tábor
poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská služba,
Chráněné bydlení, DS, DPS
hospice – pobytové, terénní
Počet uživatelů služby:
2016
2017
2018
pacienti hospicové péče
3
4
3
(včetně Třeboně)
v jednom okamžiku
2016 a dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
celkem (včetně
1 000 000,1 000 000,1 000 000,Třeboně)
Státní rozpočet
0,0,0,Příjmy od klientů
270 000,270 000,270 000,Obce
300 000,300 000,300 000,Ostatní
430 000,430 000,430 000,Zajištění domácí hospicové péče na části území ORP J. Hradec.
Výstupy:

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro seniory
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
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2.1. Navýšení kapacity Oddělení sociální a paliativní péče
(OSPP) při Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro seniory
Cílem je navýšení kapacity současného Oddělení sociální a
paliativní péče, vzniklého přenesením aktivit neziskové organizace
Hospic Nova Domus, z.ú. do nemocnice v J. Hradci, ze dvou
paliativních lůžek na 6 a zachovat 12 sociálních lůžek, tzn. celkem
18 lůžek.
Důvodem je vzrůstající potřeba a zájem o lůžka, který současná
kapacita není schopna pokrýt.
Cílovou skupinou jsou:
1) nevyléčitelně nemocní pacienti (dospělí) v preterminální a
terminální fázi jejich onemocnění – v případě paliativních lůžek
2) klienti sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení
lůžkové péče – senioři
Spádová oblast: J. Hradec, Třeboň, Dačice
Zvyšující se potřebu paliativní péče potvrzují také organizace
zajišťující domácí péči a pečovatelskou službu. Z výzkumu
provedeného mezi těmito organizacemi vyplývá velká podpora
zřízení lůžkového hospice. Nejbližší terénní hospic je v Třeboni,
Telči a Táboře. Jediný lůžkový hospic v jižních Čechách je
v Prachaticích. Podle výše zmíněného průzkumu však cca 10 lidí
z ORP J. Hradec každoročně odmítá službu v Prachaticích vzhledem
k velké vzdálenosti.
Chybí také respitní služby lůžkových zařízení pro nevyléčitelně
nemocné, aby si mohla rodina, pečující o takto nemocného blízkého,
na čas odpočinout a nabrat síly do další péče. Agentury domácí péče
v Jindřichově Hradci zaznamenávají značnou poptávku svých

pacientů po respitních lůžkách v zařízení nabízejícím hospicovou
paliativní péči.
2.1.1. Zpracování projektu na výstavbu Odd. sociální a paliativní
Aktivity vedoucí
péče na místě současné LDN v J. Hradci
k naplnění opatření:
2.1.2. Výstavba zázemí pro Odd. sociální a paliativní péče
2.1.1. Zpracování projektu na výstavbu Odd. sociální a paliativní
Číslo a název
péče na místě současné LDN v J. Hradci
aktivity:
Příprava projektové dokumentace, vč. stavebního povolení, do
Charakteristika
konce roku 2017.
aktivity:
Nemocnice Jindřichův Hradec, a s.
Realizátor:
Nadační fond Avast – získali jsme nadační příspěvek, který pokryje
Spolupráce:
kompletní přípravu PD.
Číslo a název
2.1.2. Výstavba zázemí pro Odd. sociální a paliativní péče
aktivity:
Z důvodu optimalizace obestavěného prostoru, co nejlepšího
Charakteristika
energetického standardu, architektonického výrazu a v neposlední
aktivity:
řadě i ceny, byla zvolena varianta demolice stávajícího objektu LDN
a následná výstavba nové budovy. Potřeba získání finančních zdrojů.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a s.
Realizátor:
Město J. Hradec, JČK
Spolupráce:
Časový harmonogram: 2017 a dále
Vyhledáváme vhodné dotační tituly.
Finanční zdroje:
Investice
demolice, novostavba – 35 223 100,-Kč, vnitřní vybavení – cca 5
mil. Kč
Zajištění péče o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich blízké.
Výstupy:

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

2.2. Zajištění dostatku míst v zařízení typu domov se zvláštním
režimem
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro seniory
V OPR J. Hradec narůstá počet lidí, kteří potřebují službu typu
domov se zvláštním režimem. Domov seniorů J. Hradec nabízí 20
lůžek tohoto typu. Současně však eviduje cca 30 neuspokojených
žádostí do domova se zvláštním režimem. Z nich je cca 20 akutních.
V Nemocnici J. Hradec řeší ročně cca 10–20 klientů, kteří potřebují
akutně umístnit do domova se zvláštním režimem. Žádosti jsou
podávány převážně do zařízení mimo J. Hradec, neboť nelze čekat
na tuto sociální službu dlouhou dobu (např. 2 roky). V soukromých
zařízeních (Č. Budějovice, Písecko atd.) je kapacita dostatečná, ale
úhrada za služby je příliš vysoká, a tak je služba pro většinu
potřebných nedostupná (kolem 14.000,-Kč/měsíc). Některá zařízení
dokonce nemají registraci, a proto nelze mluvit o sociální službě. S
ohledem na demografický vývoj, z kterého vyplývá zvyšující se věk
obyvatel, je zřejmé, že bude přibývat i osob s demencí. Proto je
v ORP J. Hradec nutné zřídit cca 25–30 míst v domově se zvláštním
režimem.
2.2.1. Zajištění míst v zařízení typu domov se zvláštním režimem
Aktivity vedoucí
(§50)
k naplnění opatření:
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Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

2.2.1. Zajištění míst v zařízení typu domov se zvláštním režimem
(§50)
Obec Pístina usiluje o získání objektu Domova Pístina, který je
v současné době v majetku kraje. V části objektu plánuje obec zřídit
domov se zvláštním režimem. Objekt vyžaduje drobné stavební
úpravy, ale v zásadě je pro zařízení tohoto typu vhodný. Poté, co
bude záměr ze strany kraje schválen, přistoupí obec k hledání
vhodného provozovatele.
Druhou možností je rozšíření stávající služby domov se zvláštním
režimem, který je v zařízení Domov seniorů úpravou 6. patra
budovy. To by však znamenalo snížení kapacity domova pro
seniory, která je také plně využita a míst je nedostatek.
Obec Pístina

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
senioři
25
Časový harmonogram: 2016 – dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
Podle rozsahu
celkem
služby
Investice
Podle rozsahu služby
Zajištění péče o seniory se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy
Výstupy:
demencí.

Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro seniory
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

3.1. Doplňkové aktivity pro seniory
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro seniory
Cílem tohoto opatření je zachování stávajících doprovodných služeb
pro seniory. Kromě nejrůznějších svépomocných aktivit seniorů jde
zejména o dobrovolnický program pro cílovou skupinu senioři v DS
J. Hradec.

Aktivity vedoucí
3.1.1. Zachování stávajících dobrovolnických programů
k naplnění opatření:
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Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

3.1.1. Zachování stávajících dobrovolnických programů
Dobrovolnický volnočasový program D-klub je určen seniorům,
kteří využívají pobytovou sociální službu Domov seniorů
v Jindřichově Hradci – Otíně. Program nabízí individuální setkávání
seniora s dobrovolníkem starším 15 let, který je předem vyškolen.
Schůzky probíhají 1x v týdnu v rozsahu 1–2 hodiny. Jeho smyslem
je zmírnění sociální izolace seniorů, nabídka rozhovorů, společného
čtení, hudebních a dalších aktivit, které napomáhají smysluplnému
prožívání času seniorů, aktivizují jejich duševní schopnosti a
pomáhají seniorům zachovávat aktivní vztah k životu. Součástí
místního programu jsou rovněž 4 společné aktivity během roku,
zaměřené především na společné zpívání a hry… Dobrovolníci se
scházejí 1x měsíčně ke společné supervizi, v případě potřeby mají
možnost využívat individuální supervizi. V roce 2017 byl program
obohacen o canisterapii – víkend 1x za 14 dní a setkání s hudbou –
každý pátek 2 hodiny živého zpívání s nevidomým hudebníkem
Petrem Mottlem. Touto aktivitou došlo k propojení a vzájemné
podpoře seniorů a zdravotně postižených.
Otevřená OKNA, z.ú.
KÚ JčK, MěÚ JH, Domov seniorů J. Hradec

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
senioři
40
60
60
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
86 000,86 000,86 000,celkem
Město J.Hradec
6 000,6 000,6 000,Krajský úřad
80 000,60 000,70 000,Sponz. dary (Nadace
0,20 000,10 000,RBB)
Zajištění aktivizačního dobrovolnického programu D-klub, který
Výstupy:
napomáhá smysluplnému prožívání času pro cca 40 uživatelů DS J.
Hradec.
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SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Přehled opatření a aktivit
1.1. Zachování stávajících služeb pro osoby se zdravotním postižením Centra sociálních
služeb Jindřichův Hradec
1.1.1. Zachování nové potřebné kapacity Chráněného bydlení Naplno (§51)
1.1.2. Zachování služeb Stacionáře Bobelovka (§46 a §47)
1.1.3. Zachování denního stacionáře Sociálních služeb Česká (§46)
1.1.4. Zachování týdenního stacionáře Sociálních služeb Česká (§47)
1.1.5. Zachování domova pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Česká
(§48)
1.1.6. Zachování chráněného bydlení Sociálních služeb Česká (§51)
1.2. Zachování stávajících služeb Otevřená OKNA, z. ú.
1.2.1. Zachování a posílení kapacity sociálně terapeutické dílny v ORP Jindřichův
Hradec (§67)
1.2.2. Zachování Chráněného bydlení (§51)
1.3. Zachování stávajících služeb FOKUS Tábor, z.s.
1.3.1. FOKUS Tábor, z.s. – zachování služeb Komunitního týmu / sociální rehabilitace
(§70)
1.4. Zachování stávajících služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.
1.4.1. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§37)
1.4.2. Doplňková činnost
1.5. Zachování stávajících služeb občanského sdružení MESADA, z.s.
1.5.1. Zachování služby sociální rehabilitace (§70)
1.6. Zachování terénní rané péče
1.6.1. Zachování služeb Střediska rané péče pod I MY, o.p.s. (§54)
1.6.2. Zachování služeb Střediska rané péče SPRP České Budějovice (§54)
1.6.3. Zachování služeb rané péče APLA Jižní Čechy, z.ú. (§54)
1.6.4. Zachování služeb Rané péče Čechy Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (§54)
1.7. Zachování stávajících služeb pro cílovou skupinu osob s hluchoslepotou
1.7.1. Zachování služeb odborné sociální poradenství (§37)
1.7.2. Zachování služeb sociální rehabilitace (§70)
1.7.3. Zachování služeb tlumočnické služby (§56)
1.7.4. Zachování služeb sociálně aktivizační služby (§66)
1.8. Zachování stávajících služeb pro zrakově znevýhodněné osoby
1.8.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37)
1.8.2. Zachování průvodcovských a předčitatelských služeb (§42)
1.8.3. Zachování sociální rehabilitace (§70)
1.9. Zachování stávajících služeb APLA Jižní Čechy, z.ú.
1.9.1. Zachování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením s poruchami autistického spektra (§66)
1.9.2. Zachování odlehčovací služby (§44)
2.1. Rozvoj nových sociálních a zdravotních služeb pro cílovou skupinu osob s duševním
onemocněním
2.1.1 FOKUS Tábor, z.s. – Vytvoření kapacity 4 bytových míst s asistenční podporou,
pro osoby s duševním onemocněním
2.1.2. Zřízení psychiatrické ambulance v Jindřichově Hradci
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3.1. Doplňkové aktivity pro osoby s mentálním, zdravotním, tělesným a kombinovaným
postižením Otevřená OKNA, z. ú.
3.1.1. Provoz chráněných pracovních míst
3.1.2. Sociálně preventivní program Pět P
3.1.3. Sportovní klub Kapři
3.1.4. Sportovní soustředění
3.1.5. Prožitkový pobyt
3.1.6. Zajištění nového dobrovolnického programu: SPOLU
3.2. Odstraňování bariér
3.2.1. Řešení bezbariérovosti KD Střelnice
3.2.2. Řešení bezbariérovosti MěÚ v Klášterské ulici
3.2.3. Ozvučení MHD
3.2.4. Řešení bezbariérového přístupu ke speciální škole v J. Hradci
3.2.5. Spolupráce města se zástupci osob se zdr. postižením
3.2.6. Postupné odstraňování dalších bariér
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Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
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1.1. Zachování stávajících služeb pro osoby se zdravotním
postižením Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Cílem tohoto opatření je zachování stávajících služeb pro osoby se
zdravotním postižením Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec.
1.1.1. Zachování nové potřebné kapacity Chráněného bydlení
Naplno (§51)
1.1.2. Zachování služeb Stacionáře Bobelovka (§46 a §47)
1.1.3. Zachování denního stacionáře Sociálních služeb Česká (§46)
1.1.4. Zachování týdenního stacionáře Sociálních služeb Česká
(§47)
1.1.5. Zachování domova pro osoby se zdravotním postižením
Sociálních služeb Česká (§48)
1.1.6. Zachování chráněného bydlení Sociálních služeb Česká (§51)
1.1.1. Zachování nové potřebné kapacity Chráněného bydlení
Naplno (§51)
Cílem aktivity je rozvíjet novou službu chráněné bydlení pro osoby
se zdravotním postižením (pro dospělé osoby se ZP). Zachovat její
potřebnou kapacitu – 12 míst v rámci ORP J. Hradec pro uživatele
bývalé sociální služby Domov Pístina, která poskytovala službu
domova pro osoby se zdravotním postižením (dospělých osob se ZP)
v celkové kapacitě 60 míst pro uživatele na území ORP Jindřichův
Hradec. Služba byla nahrazena službou chráněné bydlení v nových
lokalitách v ORP J. Hradec, Třeboň a České Budějovice. Od roku
2018 středisko Sociální služby Česká nebude poskytovat sociální
službu chráněné bydlení, její kapacitu 12 lůžek přebírá středisko
Chráněné bydlení Naplno, tím se zvýší počet lůžek tohoto střediska
v Jindřichově Hradci o 12 na 24. V průběhu roku 2018 je plánováno
další rozšíření sociální služby chráněné bydlení v Jindřichově
Hradci asi o 4 – 8 míst.
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Chráněného bydlení
Naplno, Jihočeský kraj
MPSV, obce
2016

2017

2018

12

12

24 - 32

2017

2018

2016 a dále
2016
5 300 000,-

5 360 000,-

5 600 000,-

1 450 000,1 820 000,-

1 575 000,1 880 000,-

3 610 000,1 920 000,-

Město J. Hradec
Ostatní
Investice
Výstupy:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Denní stacionář
Týdenní stacionář
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
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--75 000,--64 000,60 000,70 000,Neplánujeme.
V souladu s dlouhodobým plánem kraje a realizovaným projektem
Podpora transformace sociálních služeb je zachováno komunitní
chráněné bydlení v ORP J. Hradec pro 12 uživatelů bývalé sociální
služby Domova Pístina a rozšíření chráněného bydlení pro ostatní
klienty z 12 míst na až 20 míst Centra sociálních služeb Jindřichův
Hradec.
1.1.2. Zachování služeb Stacionáře Bobelovka (§46 a §47)
Stacionář Bobelovka poskytuje potřebné sociální služby osobám s
mentálním postižením od pěti let věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby formou denního a týdenního
stacionáře. Zařízení usiluje o vytvoření prostředí co nejpodobnějšího
běžnému životu a zajišťuje tak uživatelům ambulantní a pobytové
služby zaměřené zejména na oblasti výchovy, vzdělávání a
aktivizačních činností, rozvoje osobnostně-sociálních dovedností,
sociálního poradenství, aktivního využití volného času a
uspokojování dalších životních potřeb a usiluje o vytváření
podnětného prostředí rodinného charakteru. Klienti jsou
podporováni v samostatnosti v běžných denních činnostech tak, aby
podpora byla poskytována pouze v nezbytně nutné míře a vedla k
jejich maximálnímu osamostatnění.
V současnosti je na Bobelovce dobře vybavený komplex budov. V
každém patře byla vytvořena bytová jednotka tvořená kuchyní s
jídelnou, obývacím pokojem, hygienickým zařízením a pokoji pro
klienty. Areál doplňují sociálně terapeutická pracoviště včetně
venkovního bazénu. Součástí zařízení je 10 km vzdálená rekreační
chata v Malém Ratmírově, která je k dispozici jak klientům,
zaměstnancům, tak i jiným zařízením v rámci Centra sociálních
služeb.
Středisko Stacionář Bobelovka k 31. 12. 2017 jako středisko zaniká,
od 1. 1. 2018 bude patřit pod středisko Sociální služby Česká jako
odloučené pracoviště. V průběhu roku 2018 se předpokládá
postupný útlum Stacionáře Bobelovka. Připravuje se zde nová
výstavba sociálního zařízení pro seniory.
Stacionář Bobelovka – odloučené pracoviště Sociálních služeb
Česká
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
2016

2017

2018

15
19
2016 a dále
2016
TS:5 747 200,DS:2 462 000,-

15
19

15
19

2017
TS: 5 920 000,DS:2 535 800,-

2018
TS: 6 020 000,DS: 2 635 000,-

Státní rozpočet

Příjmy od klientů
Město Jindřichův
Hradec
Ostatní - zřizovatel
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Jihočeský kraj
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
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TS: 2 647 000,DS:2 009 000,-

TS:
2 726 500,DS: 2 069 600

TS:
2 700 000,DS: 2 080 000,TS: 2 620 000,-

TS: 2 539 300,DS: 165 700,-

TS:
2 615 000,DS: 171 500,DS: 173 000,TS: 5 000,TS: 5 000,TS: 0,DS: 30 000,DS: 30 000,DS:0,TS: 556 200,TS: 573 500,TS: 700,DS: 257 000,DS: 264 700,DS: 382,Postupný útlum činnosti denního a týdenního stacionáře.
1.1.3. Zachování denního stacionáře Sociálních služeb Česká (§46)
Denní stacionář v Sociálních službách Česká poskytuje sociální
služby průměrně 11 klientům. Uživatelům služby je poskytována
strava, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti atd.
Sociální služby Česká
2016
11
2016 a dále
2016

2017

2018

11

11

2017

2018

1 350 000,-

1 400 000,-

1 520 000,-

870 000,310 000,170 000,-

890 000,320 000,190 000,-

955 000,320 000,245 000,

Zajištění služeb denního stacionáře pro 11 osob v J. Hradci.
1.1.4. Zachování týdenního stacionáře Sociálních služeb Česká
(§47)
Týdenní stacionář v Sociálních službách Česká poskytuje sociální
služby průměrně 5 klientům. Uživatelům služby je poskytováno
ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti atd.
Sociální služby Česká
2016

2017

2018

5
2016 a dále
2016
1 350 000,-

5

5

2017
1 400 000,-

2018
1 550 000,-

celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Jihočeský kraj
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Jihočeský kraj
Ostatní (ZP)
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Jihočeský kraj
Výstupy:
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870 000,890 000,910 000,310 000,320 000,320 000,170 000,190 000,320 000,Zajištění služeb týdenního stacionáře pro 4 osoby v J. Hradci.
1.1.5. Zachování domova pro osoby se zdravotním postižením
Sociálních služeb Česká (§48)
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Sociálních službách
Česká poskytuje sociální služby průměrně 112 klientům.
Uživatelům služby je poskytováno ubytování, strava, pomoc při
osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti atd.
Sociální služby Česká
2016

2017

2018

108
2016 a dále
2016

112

112

2017

2018

42 000 000,-

42 700 000,-

45 000 000,-

13 950 000,14 050 000,22 700 000,18 100 000,18 200 000,18 500 000,8 450 000,8 950 000,2 200 000,1 500 000,1 500 000,1 600 000,Zajištění služeb domov pro osoby se zdravotním postižením pro 113
až 115 osob v J. Hradci.
1.1.6. Zachování chráněného bydlení Sociálních služeb Česká (§51)
– bylo ukončeno
K 1.1.2018 přebírá poskytování této služby středisko Chráněné
bydlení Naplno
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Chráněné bydlení
Naplno. Údaje jsou již uvedeny výše.
2016
8
2016 a dále
2016
1 850 000,-

2017

2018

12

0

2017

2018

1 950 000,-

700 000,700 000,970 000,990 000,180 000,260 000,Poskytování služby přešlo pod Chráněné bydlení Naplno.

0,0,0,0,-

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Město Jindřichův
Hradec
Individuální projekt
Ostatní
Investice
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
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1.2. Zachování stávajících služeb Otevřená OKNA, z. ú.
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Cílem tohoto opatření je zachování služeb organizace Otevřená
OKNA, z. ú., které se zaměřují na provoz sociálně terapeutické
dílny a chráněného bydlení pro osoby s mentálním, tělesným,
zdravotním a kombinovaným postižením.
1.2.1. Zachování kapacity sociálně terapeutické dílny v ORP
Jindřichův Hradec (§67)
1.2.2. Zachování Chráněného bydlení (§51)
1.2.1. Zachování kapacity sociálně terapeutické dílny v ORP
Jindřichův Hradec (§67)
Sociálně terapeutická dílna v Jindřichově Hradci poskytuje od r.
2009 své služby dle zákona 108/2006 Sb. osobám s mentálním,
tělesným, zdravotním a kombinovaným postižením. Počet zájemců o
tuto službu se kontinuálně navyšuje, což vedlo k navýšení denní
kapacity z původních 10 kontaktů/den v roce 2013 na 35
kontaktů/den. Službu využívá v současné době 48 uživatelů,
předpokládaný nárůst zájmu o službu je i nadále.
Otevřená OKNA, z. ú.
KÚ JčK, MěÚ JH
2016

2017

2018

48

52

52

2017

2018

2016 a dále
2016
1 900 000,-

2 147 000,-

2 488 000,-

410 300,75 000,94 500,-

0,75 000,129 000,-

0,70 000,150 000,-

1 150 000,1 728 000,2 038 000,170 200,215 000,230 000,Zatím nevyčísleno
Zajištění služeb STD v ORP Jindřichův Hradec pro 52 osob.
1.2.2. Zachování Chráněného bydlení (§51)
Chráněné bydlení Okénko poskytuje služby dle §51 zákona č.
108/2006 Sb. osobám s mentálním, tělesným, zdravotním a
kombinovaným postižením – celkem 12 osobám v rodinném domku
se zahradou. Specifikem služby je rodinné prostředí, začlenění do
místní komunity, návazné služby v podobě možnosti docházet do
STD, chráněných dílen a využívat dobrovolnické programy i
pobytové akce. V roce 2016 byl objekt zateplen a byl zastřešen
bezbariérový nájezd.
Otevřená OKNA, z. ú.

Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Město Jindřichův
Hradec
Krajský úřad
Ostatní
Investice
Výstupy:

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:
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KÚ JčK, MěÚ JH
2016
12
2016 a dále
2016

2017

2018

12

12

2017

2018

3 120 000,-

3 540 000,-

3 942 000,-

1 345 200,1 550 000,90 000,-

1 677 000,1 550 000,93 000,-

2 072 000,1 550 000,100 000,-

28 050,57 100,60 000,106 750,162 900,160 000,300.000,- zateplení objektu realizováno v roce 2016
Zajištění služeb chráněného bydlení v ORP Jindřichův Hradec pro
12 osob.
1.3. Zachování stávajících služeb FOKUS Tábor, z. s.
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se
zdravotním postižením
V současné době existuje na území ORP pouze jediná služba úzce
odborně zaměřená na cílovou skupinu osob s duševním
onemocněním.
Cílem opatření je udržet počet i rozsah těchto služeb.
1.3.1. FOKUS Tábor, z. s. – zachování služeb Komunitního týmu
/ sociální rehabilitace (§70)
1.3.1. FOKUS Tábor, z.s. – zachování služeb Komunitního týmu /
sociální rehabilitace (§70)
Aktivita umožní udržení klíčové služby v systému péče pro osoby
s duševním onemocněním. V rámci služby sociální rehabilitace
pro osoby s DO je většinově aplikována metoda tzv. případového
vedení (case managementu), která se v rámci individuální a
obvykle i dlouhodobé podpory uživatele zaměřuje i na vytváření
podpůrné sítě, tedy cíleného propojování sociálně zdravotních
služeb a programů, služeb zaměstnanosti i neformálních subjektů
(rodina, přátelé apod.), tak aby osoba s duševním onemocněním
mohla za podpory této sítě setrvávat ve svém přirozeném
prostředí. Důraz je proto kladen na poskytování služby přímo v
komunitě. Takto poskytovaná služba je vhodná jako služba
prvního kontaktu (za pomoci specializovaných metod mapuje
potřeby v širokém spektru oblastí života). Zásadní význam má ale
zejména při řešení složitějších životních situací nebo jako služba
udržující vztah s klientem např. při dlouhodobé hospitalizaci ve
vzdálené léčebně.
Spádová oblast služby: ORP Jindřichův Hradec, Dačice a Třeboň.

Kapacita služby se odvíjí od počtu pracovníků, kdy na jednoho
sociálního pracovníka připadá cca 25 uživatelů pro dlouhodobou
podporu. Při kapacitě 2,0 úv. (stav k 31.10.2017) je tým schopen
poskytovat podporu cca 40 - 50 lidem se závažným duševním
onemocněním. Pro rok 2018 bychom v souvislosti s plánovaným
posílením krajské sítě služeb pro CS osob s duševním
onemocněním dosáhli navýšení personálního zajištění služby na
3,0 úv.

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Dospělé osoby se
závažným duševním
onemocněním (pouze
s trvalým bydlištěm
v ORP JH)
Bydliště mimo ORP JH
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Město Jindřichův
Hradec
ESF (vč. IP JčK)
Ostatní
Výstupy:

Číslo a název
opatření:
23

Kromě služeb sociální rehabilitace bude FOKUS Tábor na území
ORP nabízet program podpory zaměstnanosti, a to vč. mzdových
příspěvků pro ty zaměstnavatele, kteří přijmou do pracovního
poměru osoby z naší cílové skupiny. Tento program není součástí
sociální služby. V roce 2018 by jej mělo zajistit 0,5 úv.
pracovníka.
FOKUS Tábor, z. s.
město Jindřichův Hradec, Psychiatrická nemocnice Jihlava,
jednotlivé psychiatrické ambulance, ostatní poskytovatelé soc. sl.
2016

2017

2018

33

36

50

(dalších 33 osob z CS,
bylo kontaktováno,
službu zatím nevyužili)

(dalších 20 osob z CS,
bylo kontaktováno,
službu zatím nevyužili)

15
2016 a dále
2016

6

15

2017

2018

850 000,-

1 050 000,-

1 300 000,-

543 500,225 000,70 500,-

700 000,80 000,70 000,-

400 000,100 000,100 000,-

0,190 000,700 000,11 000,10 000,0,Naplněním této aktivity (rok 2018) bude „zasíťováno“ cca 25 %
počtu osob z cílové skupiny. Dle kvalifikovaného odhadu připadá
na 100 tis. obyvatel cca 420 osob s duševním onemocněním
(zejm. dg. F2 schizofrenie, F3 afektivní poruchy), které potřebují
podporu komunitní služby. V ORP JH žije cca 650 osob s vážným
duševním onemocněním. Z toho přibližně 200 osob potřebuje
vyšší míru psychosociální podpory a je tak indikováno do služby
Komunitního týmu.

1.4. Zachování stávajících služeb Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:

Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Město J. Hradec
Ostatní
Výstupy:
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1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Cílem tohoto opatření je zachování poradenských a doprovodných
služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.
1.4.1. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§37)
1.4.2. Doplňková činnost
1.4.1. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§37)
Poskytujeme odborné i základní sociální poradenství, jehož cílem
je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu osobám, které jsou
v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy.
Poradenství osobě pomáhá lépe se orientovat ve své životní situaci,
v možnostech jejího řešení a posiluje samostatnost klienta při řešení
této sociální situace.
V praxi se jedná o usnadnění orientace v sociálně právním systému
a podporu v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti OZP
a seniorů (dávky pro osoby se ZP, ochrana v oblasti práv uživatelů
sociální služby, podpora nezávislého života a mobility, možnosti
nápravy nesprávných rozhodnutí, ochrana práv spotřebitele se ZP
aj.).
Poradenství je poskytováno bez úhrady, náklady na něj jsou hrazeny
z dotací, finančních příspěvků a sponzorských darů.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.,
pracoviště Jindřichův Hradec
NRZP ČR, MPSV, ÚP ČR, STP v ČR, DMA, Panter s.r.o.,
Hartmann-Rico a.s., Spektra v.d., Tyflokabinet o.p.s., Tyfloservis,
VZP, město J. Hradec, město Nová Bystřice, obec Kunžak, obec
Člunek.
2016

2017

2018

260
216
2016 a dále
2016

270
230

270
230

2017

2018

350 038,-

415 000,-

647 000,-

282 000,252 000,582 000,36 600,44 800,40 000,31 438,118 200,25 000,Zajištění stávajícího sociálního poradenství a jeho přiblížení
i osobám z menších měst a obcí v bývalém okrese Jindřichův Hradec

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:

Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Příjmy od klientů
Výstupy:

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
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1.4.2. Doplňková činnost
Další doplňkové činnosti navazují na obecně prospěšnou službu
odborného sociálního poradenství. Zajišťujeme půjčování
kompenzačních pomůcek (mechanický vozík, chodítko, schodolez,
toaletní židle, stolek k lůžku, hrazda k lůžku aj), prodej drobných
pomůcek k naslouchadlům (baterie, filtry, hadičky, vysoušecí
tablety, štětečky aj.) a pomůcek, pořádáme informační a aktivizační
akce, spolupracujeme a pomáháme zájmovým organizacím a
spolkům, které sdružují osoby se zdravotním postižením a seniory.
Zajišťujeme distribuci Euroklíče, který je určen pro rychlé
zpřístupnění sociálního a technického zařízení se speciálním
zámkem. Euroklíč mohou získat osoby se zdravotním postižením a
matky dětí do tří let. Centrálním distribučním místem pro Jihočeský
kraj je regionální pracoviště NRZP ČR v Českých Budějovicích a
v Jindřichově Hradci provádí distribuci pro osoby se zdravotním
postižením naše pracoviště.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.,
pracoviště Jindřichův Hradec
NRZP ČR, STP v ČR, SPCCH, DMA, Ortoservis, MEYRA,
Spektra v.d., Tyflokabinet o.p.s., Tyfloservis, Hartmann-Rico o.p.s.,
ÚP ČR, VZP, město J. Hradec, město Nová Bystřice, město Stráž
nad Nežárkou, město Kardašova Řečice, obec Kunžak, obec Člunek
2016

2017

2018

270
525
2016 a dále
2016

300
550

350
530

2017

2018

151 858,-

165 000,-

175 000,-Kč

147 424,155 000,165 000,-Kč
Rozšíření služeb půjčovny kompenzačních pomůcek a zajištění
ostatních doplňkových činností.
Zachování stávajících služeb občanského sdružení
MESADA, z.s.
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Cílem tohoto opatření je zachování služby sociální rehabilitace.
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace MESADA Jindřichův
Hradec poskytované v ORP Jindřichův Hradec je usilovat o
začlenění dospělých osob se zdravotním postižením a chronickým
onemocněním do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby
mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez
znevýhodnění. Služba je terénní, některé aktivity probíhají
v kanceláři.
1.5.

1.5.1. Zachování služby sociální rehabilitace (§70)

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Město J. Hradec
Výstupy:

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
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1.5.1. Zachování služby sociální rehabilitace (§70)
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace MESADA Jindřichův
Hradec provozované organizací MESADA, z.s. převážně ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec je
usilovat o začlenění dospělých osob se zdravotním postižením
a chronickým onemocněním do společnosti poskytováním podpory
k tomu, aby mohly žít běžným způsobem života jako jejich
vrstevníci bez znevýhodnění. Služba je poskytována od roku 2003 a
je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým
onemocněním ve věku 16 - 64 let, kteří nemohou žít způsobem
života běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, protože jim
k tomu chybějí potřebné dovednosti, a to nejméně v jedné z těchto
oblastí: vedení domácnosti a péče o její členy, pracovních návyků
a kompetencí, chování ve společenských situacích, využívání
prostředků hromadné dopravy, trávení volného času podle jejich
představ a zájmů, vyřizování úředních záležitostí týkajících se jeho
osoby, kontaktu s blízkými osobami (například s kamarády, přáteli,
sousedy). Jedná se o bezplatné aktivity zaměřené na nácvik činností,
které vedou k větší samostatnosti uživatelů služby v různých
oblastech života, podporují je v rozvoji jejich schopností a
dovedností potřebných pro běžný život. Služba je poskytována
terénní formou. Setkání s uživateli se uskutečňují dle potřeby
v domácnosti uživatelů, v prostorách organizace nebo ve venkovním
prostředí – např. při jednání na úřadě. Zpravidla se jedná o osobní
schůzky jedenkrát do týdne v trvání cca 1,5 hodiny. Schůzky
probíhají formou individuální podpory s ohledem na potřeby
uživatelů, které jsou stanoveny jako cíle spolupráce.
MESADA, z.s.
2016
4
2016 a dále
2016
229 887,-

2017

2018

6

10

2017

2018

219 950,-

310 000,-

122 000,135 000,220 000,80 000,60 200,65 000,18 500,24 750,25 000,Zajištění služby sociální rehabilitace pro cca 7 osob ročně v ORP
Jindřichův Hradec.
1.6. Zachování terénní rané péče
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Raná péče je terénní služba (případně doplněná ambulantní formou)
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Město J. Hradec
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zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
V ORP Jindřichův Hradec nesídlí žádná organizace poskytující
ranou péči. Dojíždí sem ale organizace z okolních regionů. Jsou to:
Raná péče I MY (zřizovatel I MY, o.p.s.) - pro rodiny dětí s
mentálním, těles. a komb. postižením, s opožděným či ohroženým
vývojem a děti s poruchami autist. spektra. Středisko rané péče
SPRP České Budějovice – pro rodiny s dětmi se zrakovým
postižením nebo s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání,
APLA Jižní Čechy, z.ú. – pro rodiny s dětmi s poruchou autistického
spektra,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – pro rodiny s dětmi se
sluchovým a kombinovaným postižením.
1.6.1. Zachování služeb Rané péče I MY, zřizovatel I MY, o.p.s.
1.6.2. Zachování služeb Střediska rané péče SPRP České Budějovice
(§54)
1.6.3. Zachování služeb rané péče APLA Jižní Čechy, z.ú. (§54)
1.6.4. Zachování služeb Rané péče Čechy Centra pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s. (§54)
1.6.1. Zachování služeb Střediska rané péče pod I MY, o.p.s. (§54)
Obsahem aktivity je zajištění poskytování služeb terénní rané péče podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Cílová skupina jsou rodiny
dětí s mentálním, těles. a komb. postižením, děti s opožděným či
ohroženým vývojem a děti s poruchami autist. spektra od narození
do 7 let. Základem této sociální služby jsou konzultace v rodinách,
přirozeném prostředí uživatelů. Pedagogické, psychologické
poradenství, aktivní naslouchání a provázení rodiny, půjčování
rehabilitačních pomůcek a hraček, literatury, pomoc s výběrem
předškolního zařízení, organizace seminářů pro rodiče a setkávání
rodin, doprovod na úřady nebo k odbornému lékaři. Dále je cílem
zajištění pomoci při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí s
postižením. Konzultace probíhají 1x za 4–8 týdnů. Služba je
zajišťována aktuálně 2 rodinám, potřeby území jsou však vyšší.
I MY, o.p.s.
SPRP České Budějovice, Diakonie ČCE – Středisko Rolnička,
APLA JČ, Raná péče Čechy
2016
6
2016 a dále
2016

2017

2018

1

2

2017

2018

285 983,-

45 000,-

189 555,82 028,-

28 720,68 000,10 080,- Nemáme, máme ostatní zdroje
16 000,6 200,10 000,-

14 400,-

94 000,-

Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Rodiny dětí se
zdravotním postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Město J. Hradec
Ostatní
Investice
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
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Nabídka služby rané péče v ORP J. Hradec pro rodiny dětí s
mentálním, těles. a komb. postižením, s opožděným či ohroženým
vývojem a dětí s poruchami autist. spektra.
1.6.2. Zachování služeb Střediska rané péče SPRP České Budějovice
(§54)
Středisko rané péče SPRP České Budějovice terénně poskytuje
odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě se
zrakovým či kombinovaným nebo s ohroženým vývojem zraku od
narození do sedmi let věku dítěte. Provází rodiny v obtížné životní
situaci a usiluje o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném
domácím prostředí. Bezplatně nabízí sociální poradenství,
zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, program
stimulace zraku, poradenství k podpoře psychomotorického vývoje,
doporučení a zapůjčení vhodných hraček a pomůcek, pomoc při
vyhledání a oslovení návazných služeb, semináře a přednášky pro
rodiče. Služba je poskytována i na území ORP J. Hradec.
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
2016

2017

2018

5

3

3

2017

2018

2016 a dále
2016
215 000,-

270 000,-

144 000,-

167 000,180 000,115 200,14 000,30 000,10 000,34 000,60 000,18 800,2016 a dále, 2016 nákup služebního auta
Zachování nabídky rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením nebo s ohroženým vývojem zraku v ORP
J. Hradec.
1.6.3. Zachování služeb rané péče APLA Jižní Čechy, z.ú. (§54)
Podpora dítěte raného věku do 7 let s poruchami autistického spektra
a jeho rodiny formou terénní popř. ambulantní služby. Jedná se o
poskytnutí odborného poradenství
přímo v rodině – nácviky
dovedností a komunikace, pomoc při uplatňování práv a zájmů
dítěte, zvládnutí problémového chování, sociálně terapeutická
činnost.
APLA Jižní Čechy, z.ú.
I MY, o.p.s., SPC České Budějovice
2016
1
2016 a dále
2016

2017

2018

2

2

2017

2018

Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Poznámka:
Výstupy:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
v celém JČ kraji
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Poznámka:

Výstupy:

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

111 237,-

210 000,-

210 000,-

0,0,0,Finanční údaje jsou za službu v rámci celé organizace, která má
celokrajské působení. Počet uživatelů je uveden za ORP Jindřichův
Hradec.
Rozvoj integračních procesů dítěte v raném věku v rámci rodinného
prostředí směrem k funkčnímu způsobu života. Informovanost
rodiny, jak pečovat o dítě s poruchou autistického spektra, začlenění
dítěte do každodenních aktivit.
1.6.4. Zachování služeb Rané péče Čechy Centra pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s. (§54)
Poskytování pravidelných terénních konzultací rodinám s dětmi se
sluchovým postižením ve věku od 0 do 7 let. Podpora a zachování
přirozených funkcí rodiny a podpora vývoje dítěte, zejména
komunikace. Prevence sociálního vyloučení dítěte a rodiny,
integrace dítěte do běžného sociálního prostředí.
Raná péče Čechy
Poskytovatelé RP v Jihočeském kraji
2016

2017

2018

13 kapacita/17
skutečnost

20

23

2016
501 800,-

2016 a dále
2017
694 800,-

2018
900 000,-

441 500,611 424,900 000,-Kč
Počet uživatelů a provozní náklady jsou uvedené za celý Jihočeský
kraj s ohledem na předpokládaný počet uživatelů v kraji. Konkrétně
v ORP Jindřichův Hradec v roce 2017 využívaly službu 2 rodiny.
Nabídka podpory rodiny vychovávající dítě se sluchovým
postižením v domácím prostředí.
1.7. Zachování stávajících služeb pro cílovou skupinu osob s
hluchoslepotou
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
V současné době existuje na území ORP pouze jediná služba úzce
odborně zaměřená na cílovou skupinu osob s hluchoslepotou.
Služby LORM z.s. jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením
zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, cílovou skupinou jsou
osoby s hluchoslepotou. Sdružení je jediným poskytovatelem takto
zaměřených sociálních služeb na území ČR. Služby jindřichohradecké
pobočky jsou poskytovány na území ORP, ale také na celém území
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Jihočeského kraje a na části Kraje Vysočina.

1.7.1. Zachování služeb odborné sociální poradenství (§37)
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 1.7.2. Zachování služeb sociální rehabilitace (§70)
1.7.3. Zachování služeb tlumočnické služby (§56)
1.7.4. Zachování služeb sociálně aktivizační služby (§66)
Číslo a název
1.7.1. Zachování služeb odborné sociální poradenství
aktivity:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. od 1.1.1992 hluchoslepým
Charakteristika
lidem poskytuje odborné sociální poradenství formou ambulantní i
aktivity:
terénní po předchozí dohodě.
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
osoby s
10
9
6
hluchoslepotou
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
60 000,55 000,50 000,celkem
Státní rozpočet
50 000,45 000,40 000,Ostatní
10 000,10 000,10 000,Číslo a název
1.7.2. Zachování služeb sociální rehabilitace
aktivity:
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. od 1.1.1992 hluchoslepým
Charakteristika
lidem poskytuje služby sociální rehabilitace formou ambulantní i
aktivity:
terénní po předchozí dohodě.
Mezi služby Sociální rehabilitace patří: nácvik komunikace
/Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový
jazyk/, nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného
pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři,
předčitatelská služba, vydávání časopisu Doteky atd.
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
osoby s
10
10
7
hluchoslepotou
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
200 000,200 000,180 000,celkem
Státní rozpočet
140 000,140 000,130 000,Ostatní
60 000,60 000,50 000,-
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Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
osoby s
hluchoslepotou
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Ostatní
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
osoby s
hluchoslepotou
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Ostatní
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
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1.7.3. Zachování služeb tlumočnické služby
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. od 1.1.1992 hluchoslepým
lidem poskytuje tlumočnické služby formou terénní po předchozí
dohodě. Tato služba je velmi často spojena s průvodcovskou
službou.
Tato služba je poskytována na úřadech a při návštěvě lékaře ve
znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí
prstové abecedy do dlaně či orálně při kompenzaci sluchadly.
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
2016

2017

2018

5

4

3

2017

2018

60 000,-

60 000,-

60 000,-

40 000,20 000,-

40 000,20 000,-

40 000,20 000,-

2016 a dále
2016

1.7.4. Zachování služeb sociálně aktivizační služby
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. od 1.1.1992 hluchoslepým
lidem poskytuje Sociálně aktivizační služby. LORM z.s. pořádá
týdenní edukačně rehabilitační pobyty (pro klienty z celé České
republiky) a klubová setkání hluchoslepých.
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
2016

2017

2018

5

5

4

2017

2018

80 000,-

80 000,-

85 000,-

20 000,60 000,-

20 000,60 000,-

35 000,50 000,-

2016 a dále
2016

1.8. Zachování stávajících služeb pro zrakově znevýhodněné
osoby
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Cílem tohoto opatření je zachování stávajícího centra sociálních
služeb pro zrakově znevýhodněné osoby, které je v rámci
Jihočeského kraje jediným odborným poskytovatelem nabízejícím
komplexní terénní a ambulantní služby.

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s., poskytuje komplexní sociální
služby od roku 2000 zejména osobám se zrakovým znevýhodněním.
Další registrované skupiny jsou osoby s kombinovaným postižením,
osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním
postižením, senioři. Věková hranice osob je od 7 let. Ročně je
poskytnuto cca 1,5 tisíc přímých intervencí.
1.8.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37)
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 1.8.2. Zachování průvodcovských a předčitatelských služeb (§42)
1.8.3. Zachování sociální rehabilitace (§70)
Číslo a název
1.8.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37)
aktivity:
Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat osobám se
Charakteristika
znevýhodněním a jejich rodinným příslušníkům potřebné informace
aktivity:
přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Poskytováno je
bezplatné odborné poradenství a konzultace při výběru
kompenzačních pomůcek jako jsou počítače s hlasovým výstupem,
optické a optoelektronické pomůcky. Vystavována jsou písemná
vyjádření o vhodnosti zvolené pomůcky pro podání žádosti na
příspěvek Úřadu práce dle vyhl. 388/2011 Sb. nebo specifikaci
pomůcky pro vystavení poukazu na optickou lupu nebo bílou hůl
lékařem („Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“).
Uživatelům sociálních služeb jsou nabízeny dále fakultativní služby,
které reagují na jejich oprávněné zájmy a potřeby.
Číslo a název
1.8.2. Zachování průvodcovských a předčitatelských služeb (§42)
aktivity:
Průvodcovské a předčitatelské služby zajišťují zprostředkování a
Charakteristika
tvorbu informací (předčítáním nebo přepisováním do vhodné
aktivity:
podoby), kontakt se společenským prostředím (doprovázením),
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí uživatelů. V terénní formě je služba využívána
na území města České Budějovice k doprovodu k lékaři, na
vyšetření do nemocnice, na úřady, instituce, kulturní akce, za
nákupy, do center poskytujících sociální služby, žáků do škol. V
případě úředních jednání pomáhá s předčítáním a vyplňováním
formulářů. V Tyflokabinetu je služba realizována digitalizací textů,
přepisem a tiskem do bodového písma pro nevidomé uživatele,
předčítáním osobní korespondence.
Číslo a název
1.8.3. Zachování sociální rehabilitace (§70)
aktivity:
Náplní sociální rehabilitace je nácvik obsluhy běžných zařízení,
Charakteristika
spotřebičů a nácvik péče o domácnost (psaní na počítačové
aktivity:
klávesnici, využívání speciálního software), nácvik samostatného
pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik
dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik vlastnoručního
podpisu, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik
chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a
alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností. Nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a
jiných dovedností pomáhá ke zmírnění dopadů znevýhodnění a
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Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Příjmy od klientů
Město
Ostatní
Investice
Výstupy:

Číslo a název
opatření:

zabraňuje sociální izolaci.
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
2016
7
4
2016 a dále
2016

2017

2018

7
4

9
3

2017

2018

117 500,-

117 500,-

148 000,-

84 600,0,0,32 900,-

84 600,0,0,32 900,-

148 000,0,0,0,-

Zajištění komplexních služeb sociálních služeb pro zrakově
znevýhodněné osoby z ORP J. Hradec.
1.9. Zachování stávajících služeb APLA Jižní Čechy, z.ú.

1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Posláním organizace je napomáhat osobám s poruchou autistického
Stručný popis
spektra (PAS), jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke
opatření:
zkvalitnění jejich života a zařazení do většinové společnosti. PAS je
závažné vrozené celoživotní postižení mozku, které se projevuje
zejména v těchto oblastech: komunikace, sociální interakce,
představivost.
Organizace nabízí v ORP J. Hradec terénní formu rané péče,
sociálně aktivizační služby (dále SAS), ambulantní formou pak
výkon SAS na pobočkách v Táboře a v Českých Budějovicích.
Zájemci mohou také využít pobytovou odlehčovací službu v
pronajatých prostorách DPN Opařany s kapacitou 6 lůžek.
1.6.3. Zachování rané péče (§54) – viz výše
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 1.9.1. Zachování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením s poruchami autistického spektra (§66)
1.9.2. Zachování odlehčovací služby(§44)
1.9.1. Zachování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
Číslo a název
zdravotním postižením s poruchami autistického spektra (§66)
aktivity:
Terénní a ambulantní služba pro osoby s PAS, umožňující
Charakteristika
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Jedná se o
aktivity:
nácviky sociálních dovedností, terapeutické činnosti, konzultace,
sociální poradenství, speciálně pedagogickou práci a zájmové a
vzdělávací volnočasové aktivity.
Organizace nabízí také doplňkové služby:
 Vzdělávání pedagogů ve školských zařízeních a odborné
veřejnosti působící na klienty s PAS, pořádání odborných
Výchozí priorita:
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Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
osobám s poruchou
autistického spektra
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
ESF vč. IP
Kraj
Města a obce
Ostatní
Poznámka:
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
osoby s poruchou
autistického spektra
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
ESF vč. IP
Příjmy od klientů
Kraj
Města a obce
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seminářů, přednášek akreditovaných kurzů (akreditace MŠMT,
MPSV)
 Letní tábory pro lidi s autismem
 Půjčovna pomůcek a odborné literatury
 Informační a osvětové akce o autismu
 Práce se spolužáky dítěte s PAS
APLA Jižní Čechy, z.ú.
SPC České Budějovice
2016

2017

2018

5

6

6

2017

2018

2016 a dále
2016
2 147 559,-

2 300 000,-

2 300 000,-

1 034 100,1 212 000,1 212 000,148 165,550 000,550 000,300 000,227 000,227 000,414 221,160 000,160 000,251 073,151 000,151 000,Finanční údaje jsou za službu v rámci celé organizace, která má
celokrajské působení. Počet uživatelů je uveden za ORP Jindřichův
Hradec.
Rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
klienta s PAS podporující sociální začlenění.
1.9.2. Zachování odlehčovací služby (§44)
Víkendové pobyty pro klienty (bez rodičů či jiné pečující osoby) ve
věku do 64 let v DPN Opařany, s využitím potřebného množství
asistentů, kdy cílem je odlehčit pečujícím osobám (rodiče,
sourozenci aj.).
APLA Jižní Čechy, z.ú.
2016

2017

2018

1+2 (letní tábor)

2 + 4 (letní
tábor)

2 + 4 (letní tábor)

2017

2018

2016 a dále
2016
703 604,-

750 000,-

750 000,-

379 657,9 162,34 110,-

441 000,0,-

441 000,0,80 000,-

249 070,23 550,-

80 000,206 000,17 000,-

206 000,17 000,-

Ostatní
Poznámka:
Výstupy:

8 055,6 000,6 000,Finanční údaje jsou za službu v rámci celé organizace, která má
celokrajské působení. Počet uživatelů je uveden za ORP Jindřichův
Hradec.
Odpočinek rodinných příslušníků popř. jiné pečující osoby od
náročné péče a zároveň rozvoj klientů s poruchou autistického
spektra - zvládnutí odloučení, integrace v cizím prostředí.

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Číslo a název
opatření:

2.1. Rozvoj nových sociálních a zdravotních služeb pro cílovou
skupinu osob s duševním onemocněním

2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Vzhledem k tomu, že v současné době existuje na území ORP pouze
Stručný popis
jediná služba odborně zaměřená na osoby s duševním onemocněním
opatření:
a hrozí riziko „propadávání“ klientů této cílové skupiny sítí ostatních
služeb, je nezbytné doplnit systém psychiatrické péče alespoň o
služby v oblasti bydlení.
Současně v ORP Jindřichův Hradec narůstá počet lidí, kteří
potřebují poskytnout psychiatrickou pomoc v akutní fázi
onemocnění, která by byla časově a místně dostupná, a proto je
nutné zřídit psychiatrickou ambulanci v Jindřichově Hradci.
V samotném okresním městě působí pouze 2 psychiatři, kteří jsou
přetíženi množstvím žádostí o poradenskou službu, kdy čekací doba
se pohybuje v rámci několika týdnů.
Nejbližší psychiatrická ambulance je v Č. Budějovicích. Návštěva
takto vzdáleného zařízení je však pro člověka s těžkou psychickou
poruchou náročná. Zřízení psychiatrické ambulance v J. Hradci je
také zaznamenáno ve Strategickém plánu rozvoje města Jindřichův
Hradec. V Jindřichově Hradci je řada zařízení, jejichž klienti
v souvislosti se zdravotním stavem potřebují psychiatrickou péči.
Cílem opatření je tyto chybějící články systému doplnit.
2.1.1 FOKUS Tábor, z.s. – Vytvoření kapacity 4 bytových míst s
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: asistenční podporou pro osoby s duševním onemocněním.
Výchozí priorita:

2.1.2. Zřízení psychiatrické ambulance v Jindřichově Hradci
Číslo a název
aktivity:

2.1.1. FOKUS Tábor, z.s. – Vytvoření kapacity 4 bytových míst s
asistenční podporou pro osoby s duševním onemocněním.

Charakteristika
aktivity:

Cílem aktivity je postupné vyčlenění 4 samostatných, popř. 1–2
vícepokojových bytů (2+1 nebo 4+1) se sníženým nájemným,
umístěných v běžné zástavbě. Byty budou sloužit osobám
s duševním onemocněním, které se chtějí osamostatnit od původní
rodiny, popř. se ocitly v jinak složité sociální situaci, k získání či
obnovení dovedností a návyků potřebných pro samostatné bydlení.
Nájemníkům v bytech by byla poskytována pravidelná podpora
pracovníků Komunitního týmu spolku FOKUS Tábor. V případě
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Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Dospělé osoby se
závažným duševním
onemocněním
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Města a obce
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Pacienti
s psychiatrickým
onemocněním
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
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zvýšené míry potřebné péče by podpora mohla být příp.
poskytována v rámci služby chráněného bydlení, kterou má
poskytovatel taktéž registrovanou (uvedené náklady by pak byly cca
dvojnásobné). Byty budou v nájmu spolku FOKUS Tábor, který
bude garantovat hrazení nájmu a služeb s ním spojených.
V rámci poskytovaných služeb se stále opakuje zájem o podporu
samostatného bydlení u 8 uživatelů z ORP JH (přání osamostatnit se
od původní rodiny). U dalších 8 pak potřebu řešit bytovou situaci
v souvislosti s nevhodným typem bydlení (ubytovna, nákladný byt).
FOKUS Tábor, z.s.
města a obce ORP
2016

2017

2018

0

0

4

2017

2018

od 2017
2016
0,-

0,-

200 000,-

0,-

0,-

100 000,-

0,0,100 000,Osoby s vážným duševním onemocněním budou mít možnost získat
a udržovat dovednosti potřebné k samostatnému životu v běžné
komunitě.
2.1.2. Zřízení psychiatrické ambulance v Jindřichově Hradci
Cílem této aktivity je zřízení psychiatrické ambulance v Jindřichově
Hradci. Psychiatrická ambulance zajistí péči o pacienty s duševním
onemocněním: poruchy nálad, úzkostné poruchy, psychotická
onemocnění, organické poškození mozku, závislosti na alkoholu,
návykových látkách či hracích automatech, osobnostní
problematikou, atd. Psychiatrická ambulance nabízí také krizovou
intervenci.
lékaři, zdravotnická zařízení, PČR, Odbor sociálních věcí, školská
zařízení, poskytovatelé sociálních služeb
2016

2017

2018

2017

2018

2018 a dále
2016

Výstupy:

Zajištění psychiatrické péče pro pacienty s psychiatrickým
onemocněním v J. Hradci.

Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby se
zdravotním postižením
Číslo a název
opatření:

3.1. Doplňkové aktivity pro osoby s mentálním, zdravotním,
tělesným a kombinovaným postižením Otevřená OKNA, z. ú.
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby se
Výchozí priorita:
zdravotním postižením
Cílem
tohoto opatření je zachování stávajících pracovních míst pro
Stručný popis
cílovou skupinu dospělých se zdravotním, mentálním, tělesným a
opatření:
kombinovaným postižením a dále dobrovolnických programů pro
cílovou skupinu dětí a dospělých se zdravotním, mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením.
Kromě toho bude vytvořen i nový dobrovolnický program pro
cílovou skupinu dospělých se zdravotním, mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením.
3.1.1. Provoz chráněných pracovních míst
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.1.2. Sociálně preventivní program Pět P
3.1.3. Sportovní klub Kapři
3.1.4. Sportovní soustředění
3.1.5. Prožitkový pobyt
3.1.6. Zajištění nového dobrovolnického programu: SPOLU
Číslo a název
3.1.1. Provoz chráněných pracovních míst
aktivity:
Chráněná pracovní místa provozuje organizace Otevřená OKNA, z.
Charakteristika
ú., v rámci pěti chráněných dílen: knihařské, výtvarné, textilní,
aktivity:
propagační a dřevodílny. V rámci chráněných pracovních míst
rovněž funguje speciální pracoviště – Prodejní galerie Okénko, která
nabízí výrobky jednak vlastních chráněných dílen, jednak dílen i
jednotlivých zdravotně postižených výrobců z okolí. Smyslem všech
pracovišť je zapojení lidí se zdravotním postižením na trh práce,
smysluplné využití času, drobný příjem a hlavně adekvátní
sebehodnocení a možnost osobního růstu. Prodejní galerie má vedle
funkce prodejní rovněž významnou funkci propagační a
komunikativní.
Otevřená OKNA, z. ú.
Realizátor:
ÚP, sponzoři
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Zdravotně postižení
22
25
25
2016
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
2 460 000,2 580 000,2 800 000,celkem
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ÚP
Tržba výrobky, zboží
Sponz. dary
Investice
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MV ČR
Příjmy od klientů
Město Jindřichův
Hradec
Krajský úřad
Sponz. dary
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
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1 460 000,1 600 000,1 800 000,720 000,800 000,900 000,280 000,180 000,100 000,Zatím nevyčísleny
Zajištění zaměstnání pro zaměstnance se zdravotním, mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením.
3.1.2. Sociálně preventivní program Pět P
Sociálně preventivní program Pět P v Jindřichově Hradci je určen
dětem a mladistvým ve věku 6–18 let se zdravotním, mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením. Program nabízí individuální
setkávání dítěte s dobrovolníkem starším 18 let, který je předem
vyškolen. Schůzky probíhají 1x v týdnu v rozsahu 2–3 hodin.
Součástí místního programu jsou rovněž 4 společné aktivity během
roku. Program je akreditován dle zákona o dobrovolnické službě na
Ministerstvu vnitra
Otevřená OKNA, z. ú.
FM VŠE, NDC Hestia, Asociace Pět P, KÚ JčK, MěÚ JH
2016
12
2016 a dále
2016

2017

2018

12

12

2017

2018

75 000,-

65 000,-

65 000,-

30 000,0,10 000,-

30 000,0,15 000,-

30 000,0,15 000,-

0,0,0,35 000,20 000,20 000,Zajištění sociálně preventivního programu Pět P pro 12 dětí se
zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
3.1.3. Sportovní klub Kapři – zajištění rehabilitačního plavání pro
osoby se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením
Sportovní klub Kapři poskytuje teoretickou i praktickou výuku
plavání sportovně zaměřeným lidem se zdravotním, mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením. Výuka, vedená vyškoleným
instruktorem, probíhá s pomocí dobrovolníků třikrát v týdnu.
Otevřená OKNA, z. ú.
MěÚ JH, ČAHTS
2016

2017

2018

30
2016 a dále
2016
165 000,-

26

28

2017
181 000,-

2018
180 000,-

celkem
ČAHTS
Příjmy od klientů
Město Jindřichův
Hradec
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
KÚ JčK
Příjmy od klientů
Ostatní (fin. dary)
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
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14 700,45 000,30 000,-

22 000,73 000,30 000,-

22 000,73 000,30 000,-

75 300,56 000,55 000,Zajištění rehabilitačního plavání pro 30 osob se zdravotním,
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
3.1.4. Sportovní soustředění pro děti a dospělé se zdravotním,
mentálním tělesným a kombinovaným postižením
Sportovní soustředění pro děti a dospělé se zdravotním, mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením poskytuje intenzivní
desetidenní sportovní aktivity, zaměřené především na plavání,
lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením. Soustředění, vedené vyškoleným instruktorem, probíhá
s pomocí dobrovolníků a je doplněno každým rokem o řadu
motivačních a prožitkových aktivit.
Otevřená OKNA, z. ú.
KÚ JčK, MěÚ JH, SZŠ, Nadační fond RBB Invest, Obec Pluhův
Žďár
2016
25
2016 a dále
2016
225 000,-

2017

2018

25

25

2017

2018

226 000,-

230 000,-

22 000,22 000,24 000,108 000,116 000,116 000,95 000,88 000,90 000,Zajištění sportovního soustředění pro děti i dospělé se zdravotním,
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
3.1.5. Prožitkový pobyt pro děti a dospělé se zdravotním,
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
Prožitková pobytová akce pro děti a dospělé se zdravotním,
mentálním tělesným a kombinovaným postižením poskytuje
intenzivní sedmidenní aktivity, zaměřené především na dramatické
ztvárnění daného tématu. Pobyt, vedený vyškolenými pedagogy,
terapeuty, sociálními pracovníky probíhá s pomocí dobrovolníků
především z řad studentů. Pobyt je zaměřen především na rozvoj
sociálních dovedností, tvořivosti, návyků samostatnosti a zároveň
poskytuje několik dnů odpočinku osobám pečujícím.
Otevřená OKNA, z. ú.
Městské a obecní úřady
2016
40
2016 a dále

2017

2018

40

40

Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Příjmy od klientů
Město J. Hradec
Města, obce ostatní
Nadace, sponzoři
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:

40

2016
234 000,-

2017
220 000,-

2018
230 000,-

146 000,139 500,140 000,10 500,10 000,15 000,31 000,30 600,35 000,46 500,39 900,40 000,Zajištění prožitkového pobytu pro děti a dospělé se zdravotním,
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
3.1.6. Zajištění nového dobrovolnického programu: SPOLU
Sociálně preventivní program SPOLU (Společně, Přátelsky,
Otevřeně, Laskavě, Užitečně trávit volný čas) v Jindřichově Hradci
je určen dospělým klientům starším 18 let se zdravotním,
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, kteří žijí
společně se svými rodiči, nebo jsou uživateli sociální služby
chráněné bydlení.
Základním cílem programu je obohatit člověka ohroženého
sociálním vyloučením o přátelský vztah, který s sebou ponese
možnosti zkvalitnění života v nejrůznějších oblastech:
 Změna zažitých stereotypů
 Posílení sociálního a lidského kontaktu
 Možnost činností, vyplňujících volný čas, vedoucích
k aktivitě a posilujících motivaci k aktivnímu způsobu života
 Objevování nových nebo obnovování starých dovedností
sebeobslužných, pracovních, řemeslných, rukodělných
 Zlepšení emocionálního ladění a zlepšení spolužití v rodině
nebo s dalšími uživateli služby
 Zvýšení zájmu o smysluplné prožívání času a tvůrčí přístup k
životu
 Získání nových vědomostí a informací z oblastí kultury,
sportu, výuky jazyků apod. – dle vlastního zájmu a dohody
s dobrovolníkem
Program může být realizován individuálně – jeden dobrovolník se
věnuje v určeném čase jednomu účastníkovi, nebo skupinově –
dobrovolník se věnuje dvěma a více účastníkům, případně více
dobrovolníků organizuje společnou akci pro více účastníků.
Dobrovolnický program SPOLU je primárně určen pro volný čas
klientů a dobrovolníků, jeho aktivity se odehrávají především během
odpolední a víkendů, výjimečně v době dovolených dobrovolníků
nebo klientů. Aktivity se mohou týkat společných návštěv kulturních
nebo sportovních událostí, realizace koníčků, pobytů v rekreačních
zařízeních. Zvolená aktivita je výsledkem dohody mezi
dobrovolníkem a klientem programu.
Do programu SPOLU jsou zařazeny aktivity, které jsou realizovány
pravidelně minimálně po dobu šesti měsíců.
Otevřená OKNA, z. ú.
KÚ JčK, MěÚ JH

Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Město Jindřichův
Hradec
Sponz. dary
Výstupy:

Číslo a název
opatření:

2016
20
2016 a dále
2016

2017

2018

20

20

2017

2018

15 000,-

15 000,-

15 000,-

5 000,-

5 000,-

5 000,-

10 000,10 000,10 000,Zajištění sociálně preventivního SPOLU pro 20 dospělých se
zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
3.2. Odstraňování bariér

3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby se
zdravotním postižením
Bariéry jsou jedním z významných faktorů, které ovlivňují
Stručný popis
soběstačnost a kvalitu života lidí se zdravotním postižením.
opatření:
V současné době dochází k postupnému odstraňování bariér a město
má k problematice vstřícný přístup. Nicméně i nové veřejné stavby,
které splňují veškeré normy bezbariérovosti, jsou často jen těžko
dostupné. Normy totiž nepamatují na všechny problémy a všechny
možné situace. Proto je vhodné všechny nové stavby a rekonstrukce
konzultovat se zástupci osob se zdravotním postižením.
Odstraňování bariér má pozitivní dopady nejen na samotné
zdravotně postižené, ale také na ostatní lidi, kteří se hůře pohybují,
včetně rodičů s dětmi.
3.2.1. Řešení bezbariérovosti kulturního zařízení v J. Hradci
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.2.2. Řešení bezbariérovosti MěÚ v Klášterské ulici
3.2.3. Řešení bezbariérového přístupu ke speciální škole v J. Hradci
3.2.4. Spolupráce města se zástupci osob se zdr. postižením
3.2.5. Postupné odstraňování dalších bariér
Číslo a název
3.2.1. Řešení bezbariérovosti kulturního zařízení v J. Hradci
aktivity:
Pro obyvatele Jindřichova Hradce není k dispozici bezbariérové
Charakteristika
kulturní centrum. Případná rekonstrukce by měla umožnit občanům
aktivity:
se zdravotním postižením přístup do objektu. Při ní by se nemělo
zapomenout na potřeby nevidomých a měly by být realizované
vodící pásy.
město J. Hradec
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Osoby se zdravotním
50
50
50
postižením
Rodiče s kočárky,
4 000
4 000
4 000
senioři
Časový harmonogram: 2018 a dále
Výchozí priorita:
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Finanční zdroje:
Investice – dotace
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Osoby se zdravotním
postižením
Rodiče s kočárky,
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Investice
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Žáci Praktické a
speciální školy
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Výstupy:

42

2016

2017

2018

Bezbariérový přístup do KD.
3.2.2. Řešení bezbariérovosti MěÚ v Klášterské ulici
V budově MěÚ v Klášterské ulici jsou umístěny kanceláře, které
jsou velmi často navštěvovány všemi občany. Přitom zde není
bezbariérový přístup. V rámci aktivity je třeba pro kanceláře
s místními poplatky, ověřováním a podatelnu vyřešit bezbariérovost.
město J. Hradec
2016

2017

2018

50

50

50

4 000

4 000

4 000

2018 a dále
2016
2017
2018
dle zvoleného řešení
Bezbariérový přístup k nejčastěji navštěvovaným kancelářím MěÚ.
3.2.3. Řešení bezbariérového přístupu ke speciální škole v J. Hradci
– odloučené pracoviště v ulici Pod hradem
Školu každodenně navštěvuje přibližně deset vozíčkářů a dále děti se
špatnou pohyblivostí (DMO) a děti nevidomé. Přístupová cesta
naprosto nevyhovuje, je velmi obtížně sjízdná, invalidní vozíky je
třeba naklápět na zadní kola. V blízkosti také chybí vhodné
parkování. Řešení by bylo vybudovat koleje z kamenných desek od
můstku k budově školy.
město J. Hradec
2016

2017

2018

20

20

20

2017

2018

2018 a dále
2016

Zajištění přístupu žáků do odloučeného pracoviště speciální školy.

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Osoby se zdravotním
postižením
Rodiče s kočárky,
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Osoby se zdravotním
postižením
Rodiče s kočárky,
senioři
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3.2.4. Spolupráce města se zástupci osob se zdravotním postižením
Novostavby i rekonstrukce veřejných budov i komunikací sice
odpovídají vyhlášce, ale prakticky často nejsou bezbariérové, neboť
vyhláška nemůže pamatovat na vše. Jako příklad naprosto
nevhodného řešení jsou třeba signální a varovné pásy na
Masarykově náměstí, které jsou z hladké žuly, takže je nevidomí
nejsou schopni rozlišit, a svou funkci naprosto neplní. Proto je
možné v případě pochybností kontaktovat LORM nebo OKNA,
které zajistí odborné praktické posouzení řešení bezbariérovosti.
Je žádoucí, aby stavební odbor v rozhodnutích výslovně požadoval
pevné zábrany kolem staveb a zejména výkopů. Nevidomí nejsou
schopni rozeznat označení výstražnou páskou, kterou stavební firmy
často používají.
LORM z.s., Otevřená OKNA, z. ú.
město J. Hradec
2016

2017

2018

100

100

100

4 000

4 000

4 000

2018 a dále
2016

2017

2018

Z hlediska bezbariérovosti kvalitně a účelně provedené stavby.
3.2.5. Postupné odstraňování dalších bariér
Pracovní skupina identifikovala tyto závažné bariéry, které by bylo
vhodné postupně odstranit:
- křižovatka Pražská a Jarošovská (kruhový objezd) – jsou snížené
obrubníky, ale nejsou hmatové pásy;
- většina přechodů – chybí signální pásy;
- do chodníku zasahují popelnice;
- Česká pošta 1 – instalace majáčku a vodících lišt uvnitř (mnoho
nevidomých i slabozrakých z této oblasti používá raději poštu na
sídl. Hvězdárna);
- chybějící chodník kolem bývalého areálu Jitky, a.s., Otín (nejsou
vhodné pozemky v majetku města);
- budova Úřadu práce v ulici Janderova.
město J. Hradec a další organizace
2016

2017

2018

100

100

100

4 000

4 000

4 000

Časový harmonogram:
Finanční zdroje:

2016 a dále
2016

Výstupy:

Postupné odstraňování všech bariér.
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2017

2018

SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Přehled opatření a aktivit
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb pro děti a mládež
1.1.1. Farní charita Jindřichův Hradec – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(§65)
2.1. Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jindřichově Hradci
2.1.1. Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v J. Hradci (§62)
3.1. Zachování stávajících aktivit města J. Hradec pro děti a mládež
3.1.1. Zařízení sociálně výchovné činnosti
3.1.2. Rekreačně výchovný tábor pro děti
3.1.3. Výchovný víkendový pobyt
3.2. Zachování dalších doprovodných opatření pro děti a mládež
3.2.1. Realizace programů primární prevence rizikového chování THEIA
3.2.2. Činnost YMCA centra
3.2.3. Letní tábory YMCA
3.2.4. Tréninkové programy Pedagogicko-psychologické poradny
3.2.5. Probační program PUNKT rodina
3.2.6. Podpora rodin v evidenci OSPOD – Metha, z.ú.
3.2.7. Specifická prevence pro školy a školská zařízení – Metha, z.ú.
3.2.8. Doprovázení pěstounských rodin
3.2.9. Centrum pro rodinu Okénko
3.2.10. Středisko výchovné péče
3.3. Vznik nových doprovodných opatření pro děti a mládež
3.3.1. Budování sportovišť v obcích ORP J. Hradec
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Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro děti a mládež
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

1.1. Zachování stávajících sociálních služeb pro děti a mládež

1. Podpora systému poskytovaných služeb pro děti a mládež
Registrované sociální služby nabízí na území ORP Jindřichův
Hradec pouze Farní charita J. Hradec (sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi) a Farní charita Protivín provozuje ve Starém
Městě pod Landštejnem nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Síť.
1.1.1. Farní charita Jindřichův Hradec – sociálně aktivizační služby
Aktivity vedoucí
pro rodiny s dětmi (§65)
k naplnění opatření:
1.1.1. Farní charita Jindřichův Hradec – sociálně aktivizační služby
Číslo a název
pro rodiny s dětmi (§65)
aktivity:
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je
Charakteristika
pomáhat rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Služba
aktivity:
poskytuje pomoc především v činnostech vzdělávacích a
aktivizačních (například pomoc dětem s přípravou do školy,
opakování učiva, domácími úkoly, doprovody domů apod.). Také
pomáhá rodinám při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí členů rodin (například pomoc se
složenkami, vyplnění žádostí o dávky, doprovod na úřady, pomoc
při hledání zaměstnání, řešení dluhů apod.) a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.
Služba je poskytována na území města Jindřichův Hradec, jak
terénní, tak ambulantní formou. Provozní doba: pondělí a čtvrtek
7,30–16h; pátek 7,30–-11,30h, po domluvě jiný termín.
Farní charita Jindřichův Hradec
Realizátor:
Odbor sociálních věcí při MěÚ Jindřichův Hradec, Diecézní charita
Spolupráce:
České Budějovice
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
rodiny
10
10
10
2016
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
300 300,353 000,400 000,celkem
MPSV
55 800,0,0,Město
30 000,33 000,35 000,Ostatní
214 500,320 000,365 000,Zajištění služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro
Výstupy:
10 rodin.
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Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro děti a mládež
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

2.1. Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Jindřichově Hradci
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro děti a mládež
V J. Hradci je mnoho dětí a mládeže s vážnými problémy
(výchovné, sociální, experimenty s drogami atd.). Na základě
dotazování mezi řediteli základních škol v J. Hradci bylo zjištěno, že
cca 100 dětí ve školním věku se potýká se závažnými sociálními
problémy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) by pro
ně bylo vhodnou službou. V péči kurátora pro děti a mládež v ORP
J. Hradec je 93 dětí. Jde o děti s vážnými problémy, prokázanou
trestnou činností apod. Největší potřeba NZDM je na sídlišti
Hvězdárna, popř. sídlišti Vajgar.
NZDM poskytuje ambulantní a terénní služby pro děti a mládež (6–
26 let) ohrožené společensky nežádoucími jevy. Je snadno dostupné
a klientům zpravidla bezplatně nabízí potřebnou službu bez
administrativních a jiných překážek. Cílem NZDM je
minimalizování sociálních rizik, prevence vyloučení ze společnosti,
předcházení a mírnění rizikového chování, nabídnutí možnosti
trávení volného času, pomoc při zvládání životních událostí
vlastními silami, prevence sociálně patologických jevů.
Potřebnost NZDM v J. Hradci je zachycena i ve Střednědobém
plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014–
2016 a také ve Strategickém plánu rozvoje města Jindřichův Hradec
na období 2015 -2020.
2.1.1. Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v J. Hradci
Aktivity vedoucí
(§62)
k naplnění opatření:
2.1.1. Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v J. Hradci
Číslo a název
(§62)
aktivity:
Město J. Hradec bude jednat s vhodnými poskytovateli sociálních
Charakteristika
služeb o zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v J.
aktivity:
Hradci. Vybranému poskytovateli potom pomůže s hledáním prostor
pro NZDM.
město J. Hradec
Realizátor:
Poskytovatelé sociálních služeb
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Výstupy:
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2018 a dále
2016

2017

Zřízení NZDM v J. Hradci

2018

Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro děti a mládež
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

3.1. Zachování stávajících aktivit města J. Hradec pro děti a
mládež
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro děti a mládež
Činnost města je v oblasti „Děti a mládež“ zaměřena na snížení
sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním
vyloučením. Konkrétně je tato činnost zaměřena na děti a mládež ze
slabého sociokulturního prostředí. Snahou je zejména předcházet
situacím, kdy děti přebírají životní styl komunity, která je
dlouhodobě bez práce a vlastních stabilních příjmů, za svůj. Cílem
těchto činností města je zejména primární a sekundární prevence
sociálně patologických jevů a zajištění prevence v oblasti boje s
návykovými látkami. Dále je cílem těchto aktivit rozvoj
komunikačních schopností, osvojení základních hygienických
návyků a základních norem chování. Činnosti jsou zaměřeny
motivačním způsobem na rozvíjení zájmu o plnohodnotný život.
Město Jindřichův Hradec tuto činnost pořádá od roku 2003 a
naplňuje tak ustanovení §10 zákona o sociálně-právní ochraně dětí č.
359/1999., ve znění pozdějších předpisů.
3.1.1. Zařízení sociálně výchovné činnosti
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.1.2. Rekreačně výchovný tábor pro děti
3.1.3. Výchovný víkendový pobyt
Číslo a název
3.1.1. Zařízení sociálně výchovné činnosti
aktivity:
Jedná se o aktivitu, která umožňuje dětem z rodin, kde rodiče v plné
Charakteristika
míře neplní rodičovskou odpovědnost, smysluplné trávení volného
aktivity:
času alespoň v jednom dnu v týdnu po dobu školního roku. Do
zařízení též docházejí děti, které mají výchovné problémy, případně
se dopouštějí trestné činnosti. Jedná se o klubové aktivity v
prostorách Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci a tělocvičně
SOŠ a SOU J. Hradec. Výběr činností je přizpůsoben věku dětí,
počtu dětí a jejich zájmům. Program je vytvářen tak, aby nabízel
pestrost vyžití od sportovních aktivit přes kulturní zážitky, činnosti,
které rozvíjejí motoriku a další dovednosti dítěte až po utváření
hygienických návyků a základních zdravotních znalostí se
zaměřením na jejich užití v rodině a v domácnosti.
město Jindřichův Hradec – odbor sociálních věcí
Realizátor:
OS ČČK J. Hradec, Střední odborná škola a střední odborné učiliště
Spolupráce:
J. Hradec, Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Děti
20
20
20
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Město J. Hradec
20 000,20 000,20 000,Sociálně výchovné aktivity pro děti z rodin, kde rodiče v plné míře
Výstupy:
neplní rodičovskou funkci.
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Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:

Počet uživatelů
služby:
děti
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Město J. Hradec
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
děti
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Město J. Hradec
Výstupy:
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3.1.2. Rekreačně výchovný tábor pro děti
Tato činnost je určena pro děti, jejichž rodiče neplní povinnosti
plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají
práva plynoucí z této odpovědnosti, a rovněž pro děti, které byly
svěřeny do péče jiné osoby než rodiče, pro děti, které vedou
zahálčivý nebo nemravný způsob života, děti, na kterých byl
spáchán trestný čin nebo které byly k jeho spáchání zneužity. Je
určen zejména pro děti z málo podnětného sociokulturního
prostřední a dále jako vyvrcholení celoroční účasti dětí v zařízení
sociálně výchovné činnosti. Pobyt se dítěti poskytuje na žádost
zákonných zástupců dítěte. Jedná se 10denní tábor v Turistické
základně DDM J. Hradec v Dolním Radíkově.
město Jindřichův Hradec – odbor sociálních věcí
Dům dětí a mládeže J. Hradec, OS ČČK J. Hradec, OŘ PČR J.
Hradec, Sbor dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec,
Vězeňská služba ČR - Vazební věznice České Budějovice, Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec
2016

2017

2018

30
30
30
2016 a dále
2016
2017
2018
175 000,175 000,175 000,Výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení
poruch chování a k získání potřebných společenských a
hygienických návyků, k obnově sil a k rekreaci dětí.
3.1.3. Výchovný víkendový pobyt
Tato aktivita je určena pro děti ze stejného prostředí jako výchovně
rekreační tábor a koná se na stejném místě. Jde o umožnění
intenzivnější práce s dětmi i v průběhu roku mimo letní prázdniny.
Z tohoto důvodu se koná 1x v prvním a 1x ve druhém pololetí roku.
Činnost zde probíhá formou her s důrazem na postupové soutěže, tak
aby byl přiblížen dětem reálný život mimo rodinu ve společnosti
ostatních dětí a dospělých. Smyslem takové činnosti je prohloubení
vzájemných vztahů dětí při dlouhodobějším trávení volného času.
město Jindřichův Hradec – odbor sociálních věcí
Dům dětí a mládeže J. Hradec, OS ČČK
2016

2017

2018

20
20
20
2016 a dále
2016
2017
2018
73 000,73 000,73 000,Výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení
poruch chování a k získání potřebných společenských a
hygienických návyků, k obnově sil a k rekreaci dětí.

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

3.2. Zachování dalších doprovodných opatření pro děti a mládež

3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro děti a mládež
Práci s dětmi a mládeží se v ORP J. Hradec věnuje celá řada
organizací. Jde o školy a školská zařízení, které často organizují i
volnočasové aktivity pro děti. Je to dům dětí a mládeže a celá řada
dětských oddílů. Neméně významné jsou i sportovní kluby zaměřené
na mládež. Všechny tyto organizace přispívají ke smysluplnému
trávení volného času dětí a mládeže a jejich činnost má hmatatelný
preventivní dopad.
Sociální problematika je však hlavním tématem programů prevence
THEIA a Metha, z.ú. Organizace Metha, z.ú. poskytuje certifikované
programy všeobecné a selektivní prevence rizikového chování školní
mládeže, realizované v rámci školní docházky, osvěty pro veřejnost a
vzdělávání pedagogů. Prevence pro žáky z oblasti adiktologie
(prevence závislostí) a oblasti zdravého životního stylu. Nad rámec
svých běžných činností působí pedagogicko-psychologická poradna.
Na mladistvé pachatele je zaměřen probační program PUNKT rodina.
Centrum pro rodinu Okénko podporuje rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči, rodiny v krizi a rodiny pečující o dítě se speciálními
potřebami. Pěstounské rodiny doprovází aktivita Otevřených OKEN,
z.ú. THEIA realizuje certifikované programy primární prevence
rizikového chování na základních a středních školách v regionu.
Programy jsou zaměřeny na vztahy mezi dětmi, jejich chování a
vztahy mezi nimi a okolí.
3.2.1. Realizace programů primární prevence rizikového chování
Aktivity vedoucí
THEIA
k naplnění opatření:
3.2.2. Činnost YMCA centra
3.2.3. Letní tábory YMCA
3.2.4. Tréninkové programy pedagogicko-psychologické poradny
3.2.5. Probační program PUNKT rodina
3.2.6. Podpora rodin v evidenci OSPOD – Metha, z.ú.
3.2.7. Specifická prevence pro školy a školská zařízení – Metha, z.ú.
3.2.8. Doprovázení pěstounských rodin
3.2.9. Centrum pro rodinu Okénko
3.2.10. Středisko výchovné péče
3.2.1. Realizace programů primární prevence rizikového chování
Číslo a název
THEIA
aktivity:

50

Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Děti a mládež
Pracovníci školských
zařízení a dalších
zařízení pracujících
s dětmi a mládeží
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Příjmy od klientů
Město J. Hradec
Ostatní
Výstupy:
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Programy primární prevence na školách jsou zaměřeny na konkrétní
rizikové chování dětí a mládeže, jejichž společným cílem je předejít
problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování,
případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich dalšímu
rozšíření.
Programy primární prevence navazují na práci pedagogických
pracovníků na školách. Reagují na potřeby škol a školských zařízení,
reflektují aktuální situaci u dětí a mládeže, jsou aktualizovány o nové
prvky a fenomény.
Programy jsou vedeny interaktivními metodami, se zaměřením na
prožitek. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, kdy primární práce je
na školách, které navštěvují. Programy jsou však určeny i pro
organizace typu nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež.
Programy pro děti jsou zaměřené na vztahy mezi dětmi a jejich
vztahy vůči okolí, zejména na prevenci násilí, šikany, kyberšikany,
rasismu, xenofobie, výtržnictví, extremismu, vlivu současných
životních stylů a subkultur na děti a mládež.
Programy určené pro děti a mládež jsou doplněny o programy určené
pro pracovníky těchto škol a organizací. V současné době jsou
nabízeny programy zaměřené na problematiku šikany, násilí,
kyberšikany, extremismů a výtržnictví a témata související s prevencí
zadlužování.
Pro rok 2018 je plánována rovněž realizace programů pro
pedagogické pracovníky se zaměřením na téma agrese.
THEIA – krizové centrum o.p.s.
PPP JH, MěÚ J. Hradec, základní a střední školy na území ORP J.
Hradec a další registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
2016

2017

2018

375
40

400
100

400
100

2016 a dále
2016

2017

2018

70 000,-

90 000,-

100 000,-

5 000,10 000,0,0,65 000,70 000,- děti a mládež, které jsou do programů zapojené
- pracovníci, kteří úspěšně absolvovali některý z programů
- existující zmapovaná nabídka služeb

10 000,20 000,70 000,-

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
děti
malé děti do 3 let a
jejich matky popř.
babičky, otcové
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Příjmy účastníků
Město Jindřichův
Hradec
MŠMT
Výstupy:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Předškolní děti a
jejich rodiče
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3.2.2. Činnost YMCA centra
V YMCA centru na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci probíhá celá
řada aktivit založených na dobrovolnické bázi. Jde o volnočasové
aktivity rozvíjející poznávací a kreativní schopnosti dětí, podpora
etického myšlení a cítění dětí:
 Klub (pro děti 6–14 let)
 Tensing (pro děti a mládež od 12 let)
 Fotbálek (pro školní děti)
V YMCA centru se pravidelně dopoledne setkávají maminky s dětmi
před nástupem do mateřské školy v rámci Mateřského centra YMCA.
Aktivity si maminky připravují a řídí samy, YMCA – Jindřichův
Hradec poskytuje prostory a finančně zaštiťuje veškerou činnost.
YMCA – Jindřichův Hradec
město Jindřichův Hradec
2016

2017

2018

27
10 rodin

30
12 rodin

30
12 rodin

2017

2018

2016 a dále
2016
51 000,-

53 000,-

53 000,-

5 000,17 000,-

6 000,19 000,-

6 000,19 000,-

5 000,6 000,6 000,Zajištění kvalitního prožívání volného času dětí a rodin s malými
dětmi s prožitkovými a vzdělávacími aktivitami. Podpora etického
myšlení a kreativity. Prevence sociálního vyloučení matek na
rodičovské dovolené.
3.2.3. Letní tábory YMCA
Letní tábory YMCA probíhají v CHKO Třeboňsko na táborové
základně Vlčice u Staňkovského rybníka, dále v Terezíně u Kunžaku
a také ve Valkounově na Pelhřimovsku. Jsou koncipovány tak, že
umožňují integraci dětí se zdravotním postižením. Jejich provoz je
zajišťován dobrovolnicky. Jde o tyto tábory:
 Letní tábory pro předškolní děti s rodiči
 Letní tábory pro děti školního věku
 Letní tábor pro teenagery
YMCA – Jindřichův Hradec
město Jindřichův Hradec
2016

2017

2018

85

85

90

Školní děti
teenageři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Příjmy účastníků
Město Jindřichův
Hradec
MŠMT
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
děti
rodiče
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
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130
20
2016 a dále
2016

130
20

150
20

2017

2018

400 000,-

400 000,-

400 000,-

353 000,17 000,-

353 000,17 000,-

353 000,17 000,-

30 000,30 000,30 000,Zajištění kvalitního prožívání volného času předškolních dětí a jejich
rodičů, školních dětí i teenagerů s prožitkovými, vzdělávacími a
sebezkušenostními aktivitami.
3.2.4. Tréninkové programy Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna nabízí, kromě standardních
diagnosticko-reedukačních činností, tréninkové programy pro děti.
Jedná se o program Neposeda, který je určen pro děti ve věku 6–10
let
s
diagnostikovanou
poruchou
pozornosti
(ADHD).
Prostřednictvím skupinové práce se děti učí, jak zvládat obtíže s
nepozorností, neklidem a impulsivitou. Pro rodiče je připraven
speciální program, zaměřený především na hledání vhodných
výchovných a výukových postupů. Programy Nebojsa (pro děti ve
věku 5–7 let) a Kamarád (12-15 let) jsou zaměřeny na rozvoj
sociálně-emočních kompetencí. Pro předškolní děti je určen kurz
Hurá do školy. V tomto kurzu získá dítě vědomosti a dovednosti,
které mu umožní lepší start ve škole. Účast na kurzech je bezplatná.
PPP Jindřichův Hradec
2016
70
70
2016 a dále
2016

2017

2018

70
70

70
70

2017

2018

Zajištění tréninkových programů pro rodiny s dětmi.
3.2.5. Probační program PUNKT rodina
Program usiluje o zohlednění principů restorativní justice. Snaží se v
co největší míře propojit pohled pachatele s pohledem oběti a
společnosti. Cílem je prostřednictvím strukturovaného programu,
jeho jednotlivých témat a praktických cvičení vytvořit pro pachatele
příležitost přemýšlet o důsledcích provinění pro něj, oběť a
společnost a společně s ním označit rizikové situace, které by vedly
ke spáchání protiprávního činu. Program si klade za cíl posílit dobré
stránky klientů a naučit je zvládat rizikové situace v běžném životě
bez konfliktu se zákonem, snížit tak riziko recidivy u mladistvých
pachatelů a napomáhat jejich sociální integraci. Zároveň je program

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Mladiství pachatelé
trestné činnosti

zaměřen na zapojení a posílení rodiny jako významného zdroje
podpory mladistvých pachatelů.
Program se skládá ze 13 setkání, celkem 21 hodin na 1 klienta (5
jednohodinových individuálních a 8 dvouhodinových skupinových
setkání). Tato setkání probíhají 1x týdne, 13. následné skupinové
setkání se koná po 3 měsících. Jeden běh je určen pro skupinu 3–5
mladistvých klientů PMS, kteří spáchali trestnou činnost.
Projekt byl ukončen v polovině roku 2016. Vzhledem k pozitivním
zkušenostem se připravuje návazný projekt, který činnosti ještě
rozšíří.
Rubikon centrum, Praha
Probační a mediační služba České republiky
2016

2017

2018

5 končí
v polovině roku

Projekt
nebyl
realizován

Podle návazného projektu

2017

2018

Časový harmonogram:
Finanční zdroje:

2016

Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Zajištění výchovných programů pro mladistvé pachatele.

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
54

2016

3.2.6. Podpora rodin v evidenci OSPOD – Metha, z.ú.
Terénní práce přímo v rodinách – následná práce s rodinami v
evidenci jednotlivých OSPOD ORP okresu Jindřichův Hradec.
OSPOD J. Hradec i přes nabídku spolupráce nevyužívá tuto službu.
Údaje uvedené v tabulkách za rok 2016 a 2017 jsou za okres J.
Hradec, bez ORP J. Hradec. Popis činnosti: podpora rodin, ve kterých
v důsledku dlouhodobé krizové situace, kterou nedokážou samy řešit,
by při nesjednání nápravy mohlo dojít k riziku ohrožení vývoje dítěte
nebo jeho umístění do ústavních zařízení. Cílem je prevence umístění
dětí do výchovných zařízení a zvýšit podnětné prostředí rodiny pro
zdravý vývoj dítěte.
Poskytované služby přímo v rodinách - poradenství: pomoc při péči a
výchově dítěte (zdravotní, adiktologické, vzdělávací, výchovné styly
v rodině, sourozenecké a partnerské vztahy, příbuzenské vztahy a
vztahy s okolím), ekonomicko-sociální poradenství (sociální
poradenství, dávky sociální podpory a zaměstnání, oddlužování),
pomoc při jednání s úřady, soukromými subjekty.
Vzdělávání rodičů (sociálně pedagogické, výchova dětí, organizace
času, režim dne dítěte, volný čas apod.).
Ostatní služby doučování dětí, materiální pomoc (šatník, školní
pomůcky, zprostředkování „Obědy dětem“ a další podle potřeb
rodiny).
Metha, z.ú.
OSPOD okresu J. Hradec, základní a střední školy, PMS, lékaři, SVP,
PPP, PL ambulance a léčebny
2016

2017

2018

děti a mládež, rodiče,
zákonní zástupci
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Město J. Hradec
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
děti
dospělí
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Město J. Hradec
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:

55

36
2016 a dále
2016
347 000,-

38

40

2017

2018

309 858,-

320 000,-

158 000,183 8580,0,189 000,- 126 000,Udržení a zajištění podpory pro cca 15 rodin.

190 000,0,130 000,-

3.2.7. Specifická prevence pro školy a školská zařízení – Metha, z.ú.
Udržení a finanční zajištění certifikované služby Specifické primární
prevence. Všeobecná a selektivní primární prevence pro školy a
školská zařízení, semináře pro pedagogy, osvěty pro veřejnost. Cílem
je předcházení rizikovému chování mládeže v oblasti závislostního
chování (adiktologie), oddálit experimentování s návykovými
látkami, popř. vyloučit užívání vůbec, prevence kriminality, výchova
a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu.
Cílová skupina: školní mládež, pedagogové a rodiče
Poskytované služby:
 Pro žáky základních a středních škol přednášky, besedy, práce
s třídním kolektivem.
 Vzdělávání a osvěty pro pedagogy a veřejnost
Město Jindřichův Hradec neposkytlo finanční příspěvek na
Specifickou prevenci do škol v roce 2016. Náklady v tabulce
finanční zdroje jsou z těchto důvodů za celý okres J. Hradec,
avšak počty uživatelů jsou kalkulovány pouze v rámci města J.
Hradec. Kalkulace za rok 2017 je pouze pro město J. Hradec a za
předpokladu finanční podpory města J. Hradec. Město neposkytlo
finanční příspěvek ani v roce 2017.
Metha, z.ú.
Základní a střední školy, rodiče, pedagogové, veřejnost
2016

2017

2018

150
50
2016 a dále
2016

100
0

100
0

2017

2018

388 543,-

376 000,-

380 000,-

142 473,- 160 000,160 000,0,0,0,246 070,- 216 000,220 000,Podpora a udržení programu primární prevence pro školy a školská
zařízení.
3.2.8. Doprovázení pěstounských rodin

Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Počet rodin s
dohodou
Počet jednotlivců,
využívajících akce
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
ÚP
Platby SPOD, granty
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Počet kontaktů
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
Státní rozpočet
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Poskytování poradenských služeb, terapeutických konzultací a
přímého doprovázení pěstounských rodin na základě Pověření
OSPOD. Cílovou skupinou jsou náhradní rodiny, především ty, které
mají s Otevřená OKNA, z. ú., uzavřenou Dohodu o výkonu
pěstounské péče, dále pak rodiny, které se chtějí účastnit jednotlivých
vzdělávacích nebo respitních aktivit. Věkově cílová skupina není
omezena.
Doprovázení a psychická podpora v obtížných životních situacích,
vzdělávání náhradních rodičů, pravidelné pořádání svépomocných
skupin pěstounů zaměřených na konkrétní témata, trénink sociálních
dovedností, poskytování respitních pobytů, zajišťování krátkodobého
hlídání dětí v PP, pro pěstouny i pro dítě zajistit bezpečné kontakty
dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho biologickými rodiči.
Četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte.
Otevřená Okna, z. ú.
MPSV, MěÚ JH, sponzoři
2016

2017

2018

5-10

5-10

5-10

20

20

20

2017

2018

2016 a dále
2016
300 000,-

350 000,-

350 000,-

280 000,320 000,20 000,20 000,Zajištění vzdělávacích, poradenských, terapeutických a
doprovázejících služeb pro náhradní rodiny.

320 000,30 000,-

3.2.9. Centrum pro rodinu Okénko
Centrum pro rodinu Okénko podporuje osobnostní růst uživatelů
prostřednictvím
poradenských,
terapeutických,
speciálně
pedagogických a vzdělávacích aktivit, včetně doučování a tréninku
sociálních dovedností. Poskytuje psychickou podporu a doprovázení
v obtížných životních situacích, motivuje uživatele k mobilizaci
osobních sil, náhledu na vlastní problémy a samostatné řešení
životních úkolů.
Otevřená Okna, z. ú.
MPSV, MUJH, sponzoři
2016

2017

2018

60
2016 a dále
2016

350

500

2017
95 000,0,-

2018

21 500,0,-

160 000,0,-

Příjmy od klientů
Město J. Hradec
Ostatní (sponzoři)
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Děti a mládež
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
Výstupy:

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

0,0,0,21 500,21 600,25 000,0,73 400,135 000,Zajištění poradenských, terapeutických a doprovázejících služeb pro
sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi, rodiny v krizi a rodiny
pečující o dítě se speciálními potřebami.
3.2.10. Středisko výchovné péče v J. Hradci
V prosinci 2015 zahájilo provoz Středisko výchovné péče
v Jindřichově Hradci. Zaměřuje se na práci s dětmi s výchovnými a
výukovými problémy, jako je špatný prospěch, záškoláctví, krádeže,
útěky z domova, agresivní chování, na oběti šikany a agresory.
Provozní náklady zajišťuje Město Jindřichův Hradec, personálně
středisko zajišťuje Výchovný ústav, středisko výchovné péče a
střední škola Jindřichův Hradec. Středisko poskytuje ambulantní
služby na adrese Janderova 147/II, 3. patro (budova Úřadu práce),
Jindřichův Hradec a pracuje zde psycholog, etoped a sociální
pracovník.
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův
Hradec
Město J. Hradec
2016

2017

2018

90
150
180
2016 a dále
2016
2017
2018
MŠMT a Město
MŠMT a Město
MŠMT a Město
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
SVP poskytuje služby zaměřené na děti s rizikem poruchy chování a
dětem s rozvinutými poruchami chování. Dále jsou služby SVP
poskytovány též rodičům a pedagogům.
3.3. Vznik nových doprovodných opatření pro děti a mládež
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro děti a mládež
Zejména v malých obcích jsou možnosti pro smysluplné trávení
volného času často velmi omezené. Je proto potřeba vytvářet alespoň
základní nabídku pro tyto děti a mládež.
3.3.1. Budování sportovišť v obcích ORP J. Hradec

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název
3.3.1. Budování sportovišť v obcích ORP J. Hradec
aktivity:
V mnoha obcích ORP J. Hradec chybí prostor pro neorganizované
Charakteristika
sportovní aktivity dětí a mládeže. Ti potom častěji tráví svůj volný čas
aktivity:
u počítače nebo se nudí a jsou ohroženi sociálně patologickými jevy
(vandalismus, kouření atd.). Tam, kde podobná volně přístupná místa
chybí, je vhodné budovat sportovní plácky, případně i s mobiliářem
(koše, branky, apod.).
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Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Děti a mládež
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Výstupy:
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obce ORP J. Hradec
2016

2017

2018

dle potřeby
2016 a dále
2016
2017
2018
dle možností
Volně přístupná hřiště a sportovní plácky pro děti a mládež.

SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Přehled opatření a aktivit
1.1. Zachování stávajících služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
1.1.1. Zachování terénních programů Metha, z.ú. (§69)
1.1.2. Zachování odborného sociálního poradenství Metha, z.ú. (§37)
1.1.3. Zachování služby Noclehárna Farní charity J. Hradec (§63)
1.1.4. Zachování odborného poradenství Farní charity J. Hradec (§37)
1.1.5. Zachování služeb Domova pro matky s dětmi Políkno (§57)
1.1.6. Zachování služeb Rodinné poradny (§37)
1.1.7.Zachování služeb krizové pomoci THEIA (§60)
1.1.8. Zachování a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství se zaměřením na
dluhovou a právní problematiku THEIA (§37)
1.1.9. Zachování terénního programu ROZKOŠE bez RIZIKA, z.s.
2.1. Rozšíření nabídky služeb pro lidi ohrožené drogou a na drogách závislé
2.1.1. Hledání dalšího poskytovatele terénních a ambulantních služeb pro osoby
ohrožené užíváním drog a na drogách závislé
3.1. Zachování stávajících doprovodných opatření pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
3.1.1. Zachování aktivit Českého červeného kříže Jindřichův Hradec
3.1.2. Zachování akreditované služby právní pomoci obětem trestné činnosti
3.1.3. Zachování služeb odborné pomoci obětem trestné činnosti
3.1.4. Zachování potravinové pomoci a materiální pomoci
3.2. Rozšíření nabídky sociálního bydlení pro občany v tísni
3.2.1. Výstavba sociálního bydlení v Jindřichově Hradci
3.2.2. Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci
3.3. Zlepšování informovanosti v oblasti dluhové problematiky
3.3.1. Série článků o dluhové problematice v místním tisku
3.3.2. Semináře pro pracovníky v sociální oblasti
3.3.3. Bezplatná insolvenční poradna v J. Hradci

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
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1.1. Zachování stávajících služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Sociální služby zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením
se z valné části soustřeďují do Jindřichova Hradce. Pouze terénní
program Metha, který pracuje s uživateli drog, pravidelně zajíždí do
většiny měst v ORP. Metha této cílové skupině poskytuje také
poradenství v Adiktologické poradně (odborné sociální poradenství)
v Jindřichově Hradci. Problematiku bydlení řeší azylový Dům pro
matky s dětmi Políkno zřizovaný městem a noclehárna, kterou
provozuje Farní charita, která zajišťuje také odborné sociální
poradenství. Odborné sociální poradenství nabízí i Rodinná poradna.
Osoby v krizi, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí a osoby

v dluhové pasti se mohou obrátit na krizovou pomoc a odborné
poradenství THEIA. Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.
realizuje na území ORP Jindřichův Hradec poskytování sociální
služby – terénní programy ženám, které nabízejí placené sexuální
služby.
1.1.1. Zachování terénních programů Metha (§69)
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 1.1.2. Zachování odborného sociálního poradenství Metha (§37)
1.1.3. Zachování služby Noclehárna Farní charity J. Hradec (§63)
1.1.4. Zachování odborného poradenství Farní charity J. Hradec
(§37)
1.1.5. Zachování služeb Domova pro matky s dětmi Políkno (§57)
1.1.6. Zachování služeb Rodinné poradny (§37)
1.1.7.Zachování služeb krizové pomoci THEIA (§60)
1.1.8. Zachování a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství se
zaměřením na dluhovou a právní problematiku THEIA (§37)
1.1.9. Zachování terénního programu ROZKOŠE bez RIZIKA, z.s.
Číslo a název
1.1.1. Zachování terénního programu Metha (§69)
aktivity:
Organizace Metha z.ú. poskytuje Terénní program HR. Pracuje
Charakteristika
s problémovými uživateli drog, kontaktuje je v jejich přirozeném
aktivity:
prostředí, poskytuje jim poradenství (sociální, právní, zdravotní
atd.), snaží se je motivovat ke změně životního stylu. Dále provádí
testy na infekční nemoci (HIV, žloutenka typu B a C, syfilis).
Součástí služby je i distribuce informačních materiálů, prevence
spojená s užíváním drog. Intervence zaměřené na rekreační uživatele
pervitinu a uživatele konopných drog. V rámci terénního programu
probíhá tzv. „výměnný program“ – výměna použitých injekčních
setů za nové. Tím se snižují rizika přenosu infekčních chorob, a to
nejen mezi uživateli, ale i na ostatní veřejnost (stříkačky uživatelé
nosí k likvidaci, v rámci jejich sexuálního života nešíří tyto nemoci
atp.). Uvedená kalkulace v tabulce finanční zdroje 2015 - 2017 a
v tabulce počet uživatelů služby (2015 – 2017) je pouze pro město
Jindřichův Hradec. Finanční zdroje: jedná se o třetinu nákladů
z celkového rozpočtu, v tabulce počet klientů služby je skutečný
počet pro město J. Hradec.
Metha, z.ú.
Realizátor:
Lékaři, ÚP, léčebny, PMS, THEIA, PL ambulance
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Počet klientů služby
45
49 (aktuální stav
55
ve městě Jindřichův
k 17.10.2017)
Hradec
Počet kontaktů
421
396 (aktuální
420
s klienty ve městě
stav k
Jindřichův Hradec
17.10.2017)
Počet výměn inj.
6 900
5380 (aktuální
5 500
setů ve městě
stav k
Jindřichův Hradec
17.10.2017)
Časový harmonogram: 2016 a dále
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Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady celkem
368 233,470 000,480 000,Státní rozpočet
127 383,74 000,75 000,Město J.Hradec
15 500,28 000,30 000,Ostatní
225 350,368 000,375 000,Investice
V roce 2016 a 2017 plánovaná koupě sl. automobilu se nepodařila
z nedostatku finančních prostředků.
Udržení a zajištění služeb terénních programů.
Výstupy:
Číslo a název
1.1.2. Zachování odborného sociálního poradenství Metha (§37)
aktivity:
Odborné sociální poradenství - Adiktologická poradna Jindřichův
Charakteristika
Hradec poskytuje odborné adiktologické poradenství a potřebné
aktivity:
informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace,
poradenství pro osoby zasažené závislostí, jejich rodiny, partnery a
blízké osoby. Součástí služby je i nabídka terapie a zprostředkování
léčby, testování na přítomnost drog. Služba je poskytována 2 dny
v týdnu (St, Čt) ambulantně v J. Hradci. Kalkulace finančních zdrojů
na rok 2017 je uvedena v celkových nákladech na projekt. Kalkulace
na rok 2017 je pro město J. Hradec za předpokladu finanční podpory
města. V roce 2017 z plánovaného finančního příspěvku města J.
Hradec 50 000 Kč, poradna získala pouze 6 000 Kč. Provoz
Adiktologické poradny do konce roku je ohrožen.
Metha, z.ú.
Realizátor:
Základní a střední školy, OSPOD, lékaři, PMS, sociální odbor, ÚP,
Spolupráce:
ostatní instituce podle potřeby klienta
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
81
87
95
(aktuálně k dni
1.10.2017)
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady celkem
278 300,240 000,240 000,Státní rozpočet
207 100,0,0,Město J. Hradec
0,6 000,6 000,Ostatní
71 200,0,0,Udržení a zajištění služby odborného sociálního poradenství,
Výstupy:
udržení adiktologické poradny.
Číslo a název
1.1.3. Zachování služby Noclehárna Farní charity J. Hradec (§63)
aktivity:
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Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město J. Hradec
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Časový harmonogram:
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Noclehárna sv. Antonína je zařízení, které poskytuje podporu
člověka, který se ocitl v nepříznivé životní situaci. Je zaměřená na
muže. Tato služba je poskytována jednorázově po dobu jedné noci
(od 20:00 do 8:00hod.). První noc bývá zpravidla bezplatná, další
přespání si již uživatele služby platí sám (cena 30 Kč/noc).
Noclehárna poskytuje nejen samotné přespání, ale uživatel má
možnost také vykonat osobní hygienu, vyprat si své osobní prádlo a
uvařit si. Služba je poskytována nepřetržitě, celý rok. Dále je
uživatelům nabízena schůzka se sociálním pracovníkem, který mu
může pomoci s řešením jeho situace.
Charita realizuje také doprovodné aktivity, jako je Štědrovečerní
večeře pro uživatele Noclehárny sv. Antonína.
Farní charita Jindřichův Hradec
Policie ČR, ÚP, sociální odbor města JH, Diecézní charita ČB
2016
25
2016 a dále
2016
827 960,-

2017

2018

27

30

2017

2018

933 000,-

1 012 000,-

584 100,769 000,850 000,69 780,57 000,57 000,94 850,92 000,95 000,79 230,15 000,10 000,Zajištění služby Noclehárny sv. Antonína, případné rozšíření služby
o denní centrum.
1.1.4. Zachování odborného poradenství Farní charity J. Hradec
(§37)
Poradna pro lidi v nouzi poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří se
nacházejí v takové situaci, kdy cítí, že je ohrožena jejich důstojnost,
sociální zajištění, zdraví nebo život. Služba napomáhá k lepší
orientaci v právech, oprávněných zájmech a povinnostech. Pomáhá
lidem zvládat jejich tíživou situaci. Poradna pro lidi v nouzi
provozuje nouzový šatník, potravinovou pomoc a úvěrové jízdné na
cestování vlakem. Služba se poskytuje ambulantní i terénní formou.
Provozní doba: pondělí – pátek = 7,30 – 11,30 a 12:00 – 16:00h;
v úterý a ve čtvrtek od 12 do 16h terénní práce.
Kromě toho Farní charita pořádá Tříkrálovou sbírku, Tříkrálový
koncert, Vánoční polévku pro potřebné + vánoční potravinové
balíčky, osvětovou činnost (drogová prevence, finanční gramotnost,
zdravý životní styl).
Farní charita Jindřichův Hradec
OSPOD J. Hradec,ÚP, sociální odbor města JH, Diecézní charita ČB
2016

2017

2018

135
2016 a dále

120

120

Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Město
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Ženy
Děti a mládež

2016
612 500,-

2017
650 000,-

720 000,-

424 000,422 000,28 500,26 400,160 000,201 600,Zajištění služby odborné poradenství.

550 000,30 000,140 000,-

1.1.5. Zachování služeb Domova pro matky s dětmi Políkno (§57)
Domov pro matky s dětmi Políkno poskytuje ubytování za úhradu na
přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se
ocitly v mimořádně náročné životní situaci spojené se ztrátou
bydlení a tuto situaci nezvládají samy nebo s pomocí rodiny řešit.
Součástí ubytování je zajištění těchto služeb: studená voda, teplá
voda, plyn, teplo, elektrická energie, odvoz odpadu, zapůjčení
ložního prádla a přikrývek. Uživatelka má právo využívat všechny
společné prostory v objektu Domova pro matky s dětmi, v souladu s
platnými pravidly. Poskytovatel vytváří podmínky pro samostatnou
přípravu stravy uživatelek ve společné kuchyni. Dále poskytuje
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí a pomoc při dosažení jejich cíle. Zejména pak
pomoc při hospodaření, osvojování si pracovních návyků, péči o
dítě, vaření, jednání na úřadech, získávání dovedností při práci na
počítači apod.
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
město Jindřichův Hradec
2016

2017

2018

17

18
(stav k 31. 10.
2017)
35
(stav k 31. 10.
2017)

20

28

Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
Provozní náklady celkem
2 092 227,2 416 221,Státní rozpočet
271 500,147 000,Příjmy od klientů
356 495,371 306,Město J. Hradec
459 854,586 875,IP projekt
1 000 000,1 311 040,Ostatní
4 378,0,Zajištění azylového bydlení pro matky s dětmi
Výstupy:
Číslo a název
1.1.6. Zachování služeb Rodinné poradny (§37)
aktivity:
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2018

40

2018
2 986 000,0,350 000,1 324 960,1 311 040,0,-

Charakteristika
aktivity:

Od 1.1.2015 město Jindřichův Hradec zřídilo organizační složku
města Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna. Tímto došlo ke
sloučení dvou stávajících služeb Domova pro matky s dětmi
(azylový dům ve smyslu §57) a Rodinné poradny (odborné sociální
poradenství ve smyslu §37), která byla do 31.12.2014 registrována
pod názvem Manželská a předmanželská poradna a jejímž
zřizovatelem byl Jihočeský kraj.
Rodinná poradna poskytuje odborné sociální poradenství osobám
v těžké životní krizi, dále krizi předmanželské, manželské, rodinné a
porozvodové. Jednou ze základních činností rodinné poradny je
psychologická, terapeutická a poradenská diagnostika. Poradenství
je poskytováno bezplatně, bez dalších doporučení a konzultace.
Od 1.1. 2016 se změní místo poskytování služby Rodinné poradny.
Tato služba bude poskytována na adrese Janderova 147, Jindřichův
Hradec (budova Úřadu práce), 3. patro.
Od roku 2017 dojde k rozšíření služeb odborného sociálního
poradenství ve smyslu zvýšení počtu hodin dostupnosti služby s tím,
že služba bude veřejnosti dostupná 5 dní v týdnu. Dále je plánována
změna místa poskytování služby. Adresa se nezmění, jen místo
kanceláře – rozšíření prostor. Tato změna souvisí i s uzavřením DPP
na pozici rodinného poradce.
Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna
město Jindřichův Hradec

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Děti a mládež do 18 let
39
88
100
Muži a ženy
493
597
620
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady celkem
655 574,759 962,829 000,Státní rozpočet
448 000,514 830,686 000,Město J. Hradec
207 574,245 132,143 000,Zajištění odborného sociálního poradenství, které je zaměřeno na
Výstupy:
osoby v těžké životní krizi, dále krizi předmanželské, manželské,
rodinné a porozvodové.
1.1.7. Zachování služeb krizové pomoci THEIA (§60)
Číslo a název
aktivity:
Na území ORP J. Hradec poskytuje službu krizové pomoci THEIA –
Charakteristika
krizové centrum o.p.s.
aktivity:
Služba krizové pomoci je poskytována ambulantní formou dle
potřeb klientů, v souladu s jejich požadavky a standardy kvality pro
poskytování služeb.
Služby nabízí a poskytují krizovou intervenci a psycho-sociální
poradenství, které vedou k poskytnutí včasné ambulantní pomoci
v obtížných životních situacích.
Protože vzniklá krizová situace vždy ovlivňuje celý rodinný systém,
pracuje se s celou rodinou (otec, matka, sourozenci) a pomáhá se tak
celému rodinnému systému, vč. širší rodiny, pokud to situace
vyžaduje.
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Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Osoby v krizi
Oběti trestné činnosti
(vč. obětí domácího
násilí)
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Město J. Hradec
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
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Krizové centrum je tak místem včasné, bezplatné, diskrétní a
odborné pomoci.
Dopady aktivity (poskytované služby):
 krizová intervence (okamžitá pomoc při řešení krizové
situace),
 pomoc osobám v krizi, obětem násilí, trestné činnosti,
obchodu s lidmi a osobám komerčně zneužívaným v orientaci
se ve svých právech a pomoc s prosazováním jejich zájmů a
eliminace dopadů na jejich okolí,
 vzdělávání odborné veřejnosti.
Nejčastěji se jedná o situace spojené s:
 oběťmi trestné činnosti vč. domácího násilí,
 rozvodem či odchodem partnera,
 ztrátou zaměstnání a dalších krizových situací,
 úmrtím v rodině (oběti nehod, účastníci nehod, sebevraždy
atd.),
 onemocněním sebe či blízkých (závažná zdravotní
onemocnění),
 výchovnými problémy a poruchami chování.
THEIA – krizové centrum o.p.s.
Zejména MěÚ J. Hradec a další registrovaní poskytovatelé
sociálních služeb
2016

2017

2018

70
30

70
30

70
30

2017

2018

2016 a dále
2016
175 000,-

175 000,-

175 000,-

100 000,100 000,100 000,20 000,20 000,30 000,55 000,55 000,55 000,Zajištěná krizová pomoc
1.1.8. Zachování a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství se
zaměřením na dluhovou a právní problematiku THEIA (§37)
Sociální poradenství zahrnuje:
a) základní sociální poradenství,
b) odborné sociální poradenství,
c) fakultativní činnost.
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální
poradenství je základní činností při poskytování všech druhů
sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni tuto
činnost zajistit.
Odborné sociální poradenství je poskytované ambulantní formou se

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Počet klientů
Počet intervencí
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Město JH
Ostatní
Výstupy:
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zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin.
Vzhledem k poptávce ze strany cílové skupiny je stále žádanější a
potřebnější pomoc v problematice zadlužení a předlužení klientů a
v oblasti právní problematiky.
Na území SO ORP tuto službu poskytuje THEIA – krizové centrum
o.p.s., které pomáhá klientům s řešením výše uvedených oblastí. Ve
svém týmu má i právníka, kdy jeho služby jsou poskytovány na
základě indikace.
Součástí aktivity je i zvýšení vzdělávání v oblasti zejména dluhové
problematiky, a to odborné i široké veřejnosti. Jako formy tohoto
vzdělávání budou realizovány:
 akreditované vzdělávací kurzy pro pracovníky v oblasti
sociálních služeb,
 edukační články určené pro širokou veřejnost.
V roce 2016 došlo k rozšíření ambulantních hodin této služby, na
základě nedostačující kapacity stávajícího harmonogramu.
V rámci fakultativní činnosti se věnujeme pomoci klientům při
oddlužení. Jsme akreditovanou organizací pro tuto pomoc (v souladu
s novelou insolvenčního zákona z 1. 7. 2017). Pro klienty jsou tyto
fakultativní činnosti poskytovány bezúplatně (hrazen z projektu
ESF).
THEIA – krizové centrum o.p.s.
Zejména MěÚ J. Hradec a další registrovaní poskytovatelé
sociálních služeb
2016

2017

2018

180
890
2016 a dále
2016

186
945

190
950

2017

2018

250 000,-

300 000,-

300 000,-

158 900,200 000,200 000,30 250,50 000,50 000,60 850,50 000,50 000,Zajištění odborného sociálního poradenství se zaměřením na
dluhovou a právní problematiku.

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Sexuální pracovnice
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město J. Hradec
Ostatní
Výstupy:
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1.1.9. Zachování terénního programu ROZKOŠE bez RIZIKA, z.s.
(dále R-R) (§69)
Terénní program R-R funguje na území ORP Jindřichův Hradec od
roku 1998. Od roku 2005 pravidelně kontaktuje sexuální pracovnice
náš tým (sociální pracovnice a zdravotní sestra). Cílem terénního
programu je tyto ženy aktivně vyhledávat s nabídkou našich služeb –
základní a odborné sociální poradenství, zdravotní služby, distribuce
preventivních materiálů a ochranných prostředků. Monitorujeme
prostituční scénu (klubovou, pouliční, internetovou), poskytujeme
online a offline poradenství v rámci internetové poradny. R-R je
rovněž nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologie.
V rámci terénního programu odkazujeme na Poradenské centrum
R-R České Budějovice, které je spádové pro Jihočeský kraj. Zde
nabízíme odborné sociální poradenství, bezplatnou terapii a
kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce naším
lékařem/lékařkou.
Pořádáme akce pro veřejnost, např. testování na HIV zdarma,
připravujeme besedy a přednášky. Věnujeme se výzkumné činnosti a
připomínkování legislativy v oblasti prostituce. R-R je organizace
s celostátní působností. Pověření k poskytování sociálních služeb
vydalo MPSV.
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická zařízení, KHS
2016

2017

2018

27

28

30

2017

2018

2018 a dále
2016

120 000,140 000,150 000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Ochrana veřejného zdraví, zlepšovat postavení sexuálních pracovnic
a snižovat rizika, která s sebou práce v sexbyznysu přináší.

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Číslo a název
opatření:

2.1. Rozšíření nabídky služeb pro lidi ohrožené drogou a na
drogách závislé
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené
Výchozí priorita:
sociálním vyloučením
Jediným poskytovatelem služeb pro osoby ohrožené závislostmi
Stručný popis
v celém okrese J. Hradec je Metha, z.ú. To poskytuje jak odborné
opatření:
sociální poradenství, tak zajišťuje terénní program a preventivní
programy na školách. Poradna je z finančních důvodů otevřená
pouze dva dny v týdnu. Terénní program je realizován na rozsáhlém
a členitém území největšího okresu v ČR. Území okresu je přitom z
hlediska návykových látek velmi problematické, neboť pohraniční
obce a města jsou velmi špatně dostupné a chudé, s vyloučenými
lokalitami.
2.1.1. Hledání dalšího poskytovatele terénních a ambulantních služeb
Aktivity vedoucí
pro osoby ohrožené užíváním drog a na drogách závislé
k naplnění opatření:
2.1.1. Hledání dalšího poskytovatele terénních a ambulantních služeb
Číslo a název
pro osoby ohrožené užíváním drog a na drogách závislé
aktivity:
Město J. Hradec, ve spolupráci s dalšími městy, bude hledat
Charakteristika
možnosti vzniku dalších sociálních a doprovodných služeb pro
aktivity:
osoby ohrožené užíváním drog a na drogách závislé, včetně hledání
vhodného poskytovatele pro tyto služby. Současně je třeba zajistit i
dostatečné financování pro tyto služby.
město J. Hradec
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady celkem
Rozšíření nabídky terénních a ambulantních služeb pro osoby
Výstupy:
ohrožené užíváním drog a na drogách závislé.

Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
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3.1. Zachování stávajících doprovodných opatření pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Vedle registrovaných sociálních služeb poskytuje v J. Hradci své
služby osobám ohroženým sociálním vyloučením Oblastní spolek
Českého červeného kříže. Od roku 2003 zajišťuje fungování
ošacovacího střediska. Tuto činnost vyvíjí nad rámec své běžné

činnosti.
THEIA – krizové centrum o.p.s. poskytuje akreditovanou právní
pomoc obětem trestné činnosti v souladu se zákonem 45/2013 Sb. o
obětech trestné činnosti. Rovněž poskytuje akreditovanou pomoc a
poradenství v oblasti oddlužení (v souladu s novelou insolvenčního
zákona).
3.1.1. Zachování aktivit Českého červeného kříže
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.1.2. Zachování akreditované služby právní pomoci obětem trestné
činnosti
3.1.3. Zachování služeb odborné pomoci obětem trestné činnosti
3.1.4. Zachování potravinové pomoci a materiální pomoci
Číslo a název
3.1.1. Zachování aktivit Českého červeného kříže
aktivity:
Kromě vlastní činnosti zajišťuje Oblastní spolek Českého červeného
Charakteristika
kříže v J. Hradci denní ošacovací středisko. Smyslem je pomoci
aktivity:
sociálně slabým občanům, bezdomovcům, samoživitelům, rodinám
s více dětmi a navrátilcům z výkonu trestu. Ti na základě doporučení
MěÚ a OÚ dostávají ošacení zdarma. Do činnosti je zahrnuto i
aktivní vyhledávání potřebných občanů, signalizování příslušným
orgánům a zajištění bezodkladné pomoci. Sběr ošacení a jeho výdej
je v jedné místnosti, která je pronajatou OS ČČK J. Hradec. Dále tu
je humanitární sklad pro lidi v nouzi, který slouží potřebným při
mimořádných situacích, jako jsou povodně atd. Humanitární sklad je
také pronajat OS ČČK J. Hradec. V humanitárním skladu jsou
hygienické potřeby, čistící prostředky, ložní povlečení, deky a spací
pytle.
OS ČČK J. Hradec také pořádá různé volnočasové aktivity pro děti a
seniory (besídky, dětské dny, 1 posezení se seniory, 4–6 přednášek
za rok), kroužky první pomoci pro děti a mládež, ukázky první
pomoci na základních školách atd. Okresní studijní střediska pro děti
ze základních škol a letní rekondiční pobyt pro děti. Jednou ročně
pořádá vánoční polévku pro bezdomovce z J. Hradec
OS ČČK Jindřichův Hradec
Realizátor:
město J. Hradec, SDH, HZS, ZZP, Farní charita J. Hradec, BESIP,
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Ošacovací středisko
Matky s dětmi 5 Matky s dětmi 5
Matky s dětmi 7
týdně
Muži 5
Muži 5
Muži 7
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady celkem
90 000,90 000,95 000,Státní rozpočet
0,0,0,Příjmy od klientů
0,0,0,Město J.Hradec
34 500,35 000,40 000,Vlastní činnost
55 500,55 000,55 000,Zajištění služeb denního ošacovacího střediska v Jindřichově
Výstupy:
Hradci.
3.1.2. Zachování akreditované služby právní pomoci obětem trestné
Číslo a název
činnosti
aktivity:
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Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Oběti trestné činnosti
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Ministerstvo
spravedlnosti
Příjmy od klientů
Město JH
Ostatní
Investice
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
70

1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných
činů. Smyslem tohoto zákona je zejména posílení pozice oběti v
trestním řízení a její vyšší ochrana. Obětem umožňuje získání
peněžité pomoci a upravuje vztahy mezi státem a subjekty, které
služby pro tyto oběti budou poskytovat. Právní informace lze
poskytovat na základě akreditace u Ministerstva spravedlnosti ČR.
Tím je pro okres Jindřichův Hradec THEIA – krizové centrum
o.p.s.. Služby, které organizace poskytuje, spočívají zejména
v pomoci se zajištěním práv oběti:
 právo na poskytnutí odborné pomoci a to i bezplatné,
 právo na přístup k informacím, které se týkají trestného činu,
jehož je obětí,
 právo na ochranu před hrozícím nebezpečím,
 právo na ochranu soukromí,
 právo na ochranu před druhotnou újmou - např. zabránění
kontaktu s pachatelem,
 právo na peněžitou pomoc
Aktivita je zaměřená na poskytování právních informací těmto
obětem, jejich rodinným příslušníkům, blízkým nebo pozůstalým po
obětech trestné činnosti.
THEIA – krizové centrum o.p.s.
PČR, Městská policie, PMS, SPOD, poskytovatelé sociálních služeb
2016
50
2016 a dále
2016

2017

2018

50

50

2017

2018

140 000,-

140 000,-

140 000,-

120 000,-

120 000,-

120 000,-

0,0,20 000,-

0,20 000,-

0,20 000,-

0 Kč
Zajištění služby právní pomoci obětem trestné činnosti v ORP J.
Hradec
Počet obětí, kterým budou poskytnuty právní informace.
3.1.3. Zachování služeb odborné pomoci obětem trestné činnosti
Probační a mediační služba ČR realizuje v letech 2016 – 2020
projekt „Proč zrovna já? II“, který se zaměřuje na pomoc obětem
trestných činů, a to konkrétně na psychosociální podporu obětem,
odborné poradenství (poskytování právních informací), poskytnutí
služeb důvěrníka a psychoterapeutickou pomoc. Předmětem projektu
je podpora a pomoc obětem trestných činů s cílem zabránit u obětí
vzniku sociálního vyloučení, případně jeho rizika.
PMS ČR
Středisko PMS ČR v JH, SPOD, THEIA

Počet uživatelů
služby:
Oběti trestné činnosti
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
výše uvedené osoby
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV- EU
Příjmy od klientů
Město J. Hradec
Ostatní
Investice
Výstupy:

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
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2016

2017

2018

0
2016 a dále
2016

2017
2018
Realizováno na
0,území celé ČR
Zajištění psychosociální a terapeutické pomoci obětem trestných
činů; zajištění bezplatné odborné pomoci obětem TČ ve smyslu
Zákona o obětech TČ
3.1.4. Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám
Město Jindřichův Hradec je partnerem projektu Potravinová a
materiální pomoc nejchudším osobám II podpořeného finančními
prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a
ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a
materiální pomoci.
Potravinová a materiální pomoc distribuovaná v rámci projektu je
určena následujícím cílovým skupinám:
 materiálně deprivované rodiny s dětmi
 osoby bez domova
 osoby ohrožené ztrátou bydlení
 neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou
 další osoby ve vážné sociální nouzi
Město Jindřichův Hradec
OSPOD, poskytovatelé sociálních služeb
2016

2017

2018

44

450

470

2017

2018

2016 až 2018
2016

12/2016 – 9/2018- cca 2 000 000,-Kč

Zajištění potravinové a materiální pomoci potřebným osobám
v ORP Jindřichův Hradec.
3.2. Rozšíření nabídky sociálního bydlení pro občany v tísni
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
V Jindřichově Hradci je 135 bytů, které jsou vedeny jako ,,sociální“,
a dále 23 bytů se sníženou kvalitou v ul. Nežárecká 122/IV a 8 bytů

v ul. Nežárecká 115/IV (celkem 166 bytů). Za poslední dva roky
bylo na tyto byty podáno 137 žádostí, přitom se ročně přiděluje cca
5–6 bytů. OSV při MěÚ Jindřichův Hradec i jednotliví
poskytovatelé sociálních služeb registrují několik desítek rodin,
které bytovou problematiku řeší a byly by vhodnými nájemci
městského bytu.
V J. Hradci je také mnoho ubytoven, kde je mnoho lidí závislých na
dávce doplatku na bydlení:
 Ubytovna Otín 69, Jindřichův Hradec nedávno změnila pravidla
a lidé získávají nájemní smlouvu a trvalé bydliště.
 Ubytovna Beruška JH také změnila pravidla a nyní nabízí
nájemní smlouvu.
 Turistická ubytovna TJ Slovan Jindřichův Hradec – kapacita
102, z toho 7 s doplatkem na bydlení.
 Ubytovna na sídl. Vajgar 532/III, Jindřichův Hradec (tzv. bývalá
nemocniční ubytovna) – 56 bytů, 70 lidí.
 Ubytovna Cvrček, ul. Jáchymova 900, Jindřichův Hradec –
kapacita 12 lidí, nikdo v hmotné nouzi.
Úřad práce vyplatí doplatek na bydlení měsíčně cca 130 občanům J.
Hradce, z toho je skoro 80 lidí, kteří bydlí v ubytovnách, azylovém
domě či podnájmu. Počet těchto lidí dlouhodobě narůstá.
3.2.1. Výstavba sociálního bydlení v J. Hradci
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.2.2. Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci
Číslo a název
3.2.1. Výstavba sociálního bydlení v J. Hradci
aktivity:
Vzhledem k tomu, že Město J. Hradec vytipovalo vhodnou lokalitu a
Charakteristika
zajistilo přípravu rekonstrukce stávajícího domu s cca 6 bytovými
aktivity:
jednotkami a současně byly hledány vhodné dotační zdroje a
připravena žádost o financování této stavby, je plánována výstavba 6
nových sociálních bytů. Ty budou přidělovány občanům J. Hradce
v sociální tísni, kteří však nemají dluh vůči městu, nebo tento dluh
řádně splácejí.
město J. Hradec
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Rodiny v tísni
20
2017
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Investice
20 mil. Kč
Nové sociální bydlení v J. Hradci pro 6 rodin v tísni.
Výstupy:
Číslo a název
3.2.2. Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci
aktivity:
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Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
výše uvedené osoby
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
EU
MPSV
Obec
Ostatní
Investice
Výstupy:
Číslo a název
opatření:

Město Jindřichův Hradec v březnu 2017 zahájilo realizaci projektu
Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci (Prioritní osa OPZ: „2Sociální začleňování a boj s chudobou“).
Cílem a účelem projektu je zanalyzování situace v oblasti bydlení a
cílových skupin. Na základě zjištěných dat bude navržena Lokální
koncepce sociálního bydlení v Jindřichově Hradci a budou
vytvořeny podpůrné metodiky. Dojde k pilotáži nastaveného
systému sociálního bydlení prostřednictvím realizace sociální práce
s osobami rodina z cílové skupiny osob sociálně vyloučených a
osob ohrožených sociálním vyloučením, kterou realizují dvě nové
pracovnice projektu. Následně bude pilotáž systému sociálního
bydlení ověřena. Dále bude v rámci projektu probíhat informační
kampaň a aktivní spolupráce s MPSV.
Město Jindřichův Hradec
OSPOD, poskytovatelé sociálních služeb
2016

2017

2018

25

45

2017

2018

2017 a dále
2016

1,8 mil. Kč

1,8 mil. Kč

1,8 mil. Kč

1,8 mil. Kč

Výstupem je realizace klíčových aktivit.
3.3. Zlepšování informovanosti v oblasti dluhové problematiky

3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
V ORP J. Hradec, stejně jako v celé ČR neustále narůstá počet
Stručný popis
zadlužených a předlužených lidí. Poskytovatelé poradenství v této
opatření:
oblasti se setkávají s velmi špatnou informovaností o této
problematice jak mezi klienty, tak ale i mezi ostatními pracovníky
v sociální sféře. Špatná informovanost je navíc často kombinována
s nízkou mírou ochoty si problém připustit a také ho řešit.
3.3.1. Série článků o dluhové problematice v místním tisku
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.3.2. Semináře pro pracovníky v sociální oblasti
3.3.3. Bezplatná insolvenční poradna v J. Hradci
Číslo a název
3.3.1. Série článků o dluhové problematice v místním tisku
aktivity:
V Jindřichohradeckém zpravodaji vyjde série článků, která bude na
Charakteristika
konkrétních případech popisovat různé případy zadluženosti a
aktivity:
způsoby řešení tohoto problému. V článku budou uvedeny i
kontakty na organizace, které mohou v této oblasti pomoci.
Výchozí priorita:
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THEIA – krizové centrum o.p.s.
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
čtenáři
4 000
4 000
4 000
2016
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady celkem
0,0,0,Zlepšení informovanosti o možnostech řešení dluhů mezi širokou
Výstupy:
veřejností.
Číslo a název
3.3.2. Semináře pro pracovníky v sociální oblasti
aktivity:
V rámci aktivit posilujících prevenci v oblasti dluhové problematiky
Charakteristika
jsou naplánovány kurzy a besedy, zaměřené na zvýšení
aktivity:
informovanosti v této problematice. V předchozím období bylo
zrealizováno vzdělávání sociálních pracovníků. V rámci dalších
plánovaných projektů by bylo vzdělávání rozšířeno na další cílové
skupiny. Jedná se zejména o další pracovníky, které se při výkonu
své činnosti se zadluženými klienty mohou setkat. Dále se jedná o
veřejnost a zájemce ze stran veřejnosti. Kurz a plánované besedy si
kladou za cíl seznámit se základy problematiky zadluženosti a
předluženosti.
THEIA – krizové centrum o.p.s.
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Účastníci seminářů
Dle zájmu
Dle zájmu
Dle zájmu
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady celkem
Dle potřeby
Zlepšení informovanosti pracovníků v oblasti sociálních služeb o
Výstupy:
dluhové problematice.
Číslo a název
3.3.3. Bezplatná insolvenční poradna v J. Hradci
aktivity:
Město Jindřichův Hradec spolu s českobudějovickým soudem,
Charakteristika
probační službou, advokátní komorou a spolkem insolvenčních
aktivity:
správců otevřelo pro zadlužené lidi bezplatnou insolvenční poradnu
v Jindřichově Hradci. Slouží občanům, kteří nezvládají splácet své
dluhy, dozvědí se zde, jak je možné řešit jejich situaci, jak
postupovat v případě osobního bankrotu apod.
Město Jindřichův Hradec, českobudějovický soud, probační služba,
Realizátor:
advokátní komora a spolek insolvenčních správců
OSPOD, poskytovatelé sociálních služeb
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
výše uvedené osoby
18
30
Časový
2017 a dále
harmonogram:
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Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město J. Hradec
Ostatní
Investice
Výstupy:
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2016

2017

2018

Zajištění odborného poradenství zaměřeného na dluhovou
problematiku.

SLUŽBY V KARDAŠOVĚ ŘEČICI
Přehled opatření a aktivit
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb v Kardašově Řečici
1.1.1. Zachování činnosti Pečovatelské služby Ledax, o. p. s. (§ 40)
1.1.2. Zachování terénního programu Metha (§69)
2.1. Rozvoj systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici
2.1.1. SLUNCE, Pečovatelská služba, Bouzarovi
3.1. Dům s pečovatelskou službou Kardašova Řečice
3.1.1. Zlepšování místa pro setkávání v domě s pečovatelskou službou Zámeček
3.1.2. Výstavba nových bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením
3.2. Rozvoj aktivit pro děti a mládež
3.2.1. Zřízení funkce asistenta pedagoga v ZŠ a MŠ v Kardašově Řečici
3.2.2. Hledání možností zřízení veřejného koupaliště
3.2.3. Celková revitalizace dětského hřiště v místní části Mnich, Kardašova Řečice
3.2.4. Podpora specifické prevence pro školy a školská zařízení – Metha, z.ú.
3.3. Odstraňování architektonických bariér v Kardašově Řečici
3.3.1. Postupné opravy a budování chodníků v Kardašově Řečici
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Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

1.1. Zachování stávajících sociálních služeb v Kardašově Řečici

1. Podpora systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici
V Kardašově Řečici působí dvě registrované sociální služby. Jde o
pečovatelskou službu, která je poskytována v domě s pečovatelskou
službou a také v dalších domácnostech klientů v celé Kardašově
Řečici. Služba je zaměřena převážně na seniory. Pečovatelská služba
je určena také dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu chronického onemocnění nebo postižení a rodinám
v případě narození trojčat.
Dále zde působí terénní program Metha pracující s problémovými
uživateli drog.
1.1.1. Zachování činnosti Pečovatelské služby Ledax, o. p. s. (§ 40)
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 1.1.2. Zachování terénního programu Metha (§69)
Číslo a název
1.1.1. Zachování činnosti Pečovatelské služby Ledax, o. p. s. (§ 40)
aktivity:
Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:
Charakteristika
aktivity:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.
Služba se poskytuje na základě smlouvy, ve vymezeném čase
v domácnosti osoby, která si je z důvodu snížené soběstačnosti
nemůže sama zajistit. Pracovní doba je denně od 7:00 do 18:00hod.
Služba je poskytována také v DPS Zámeček.
Pečovatelská služba Ledax, o. p. s.
Realizátor:
Počet uživatelů služby:
2016
2017
2018
Zdravotně postižení
2
2
2
senioři
56
56
56
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
celkem
1 052 500,1 068 000,1 080 000,Státní rozpočet
575 000,580 000,590 000,Příjmy od klientů
260 000,265 000,267 000,Obec K. Řečice,
210 000,215 000,215 000,Višňová, Pleše,
Doňov, Pl. Žďár
Ostatní
7 500,8 000,8 000,Zajištění pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním
Výstupy:
postižením na území: Kardašova Řečice, Višňová, Pleše, Doňov,
Pluhův Žďár.
Číslo a název
1.1.1. Zachování terénního programu Metha (§69)
aktivity:
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Charakteristika
aktivity:

Organizace Metha z.ú. poskytuje Terénní program HR. Pracuje
s problémovými uživateli drog, kontaktuje je v jejich přirozeném
prostředí, poskytuje jim poradenství (sociální, právní, zdravotní
atd.), snaží se je motivovat ke změně životního stylu. Dále provádí
testy na infekční nemoci (HIV, žloutenka typu B a C, syfilis).
Součástí služby je i distribuce informačních materiálů, prevence
spojená s užíváním drog. Intervence zaměřené na rekreační uživatele
pervitinu a uživatele konopných drog. V rámci terénního programu
probíhá tzv. „výměnný program“ – výměna použitých injekčních
setů za nové. Tím se snižují rizika přenosu infekčních chorob, a to
nejen mezi uživateli, ale i na ostatní veřejnost (stříkačky uživatelé
nosí k likvidaci, v rámci jejich sexuálního života nešíří tyto nemoci
atp.). Uvedená kalkulace v tabulce finanční zdroje 2015 - 2017 a
v tabulce počet uživatelů služby (2015 – 2017) je pro celý okres J.
Hradec. Do Kardašovy Řečice pracovníci TP zajíždí nepravidelně,
nejméně 2x/měsíc. Skupina uživatelů a jednotlivců, pravidelných
klientů je cca 8 – 15 osob.
Ambulantně v J. Hradci je pro osoby zasažené závislostí k dispozici
odborné sociální poradenství Metha - Adiktologická poradna
Jindřichův Hradec
Metha, z.ú.
Lékaři, ÚP, léčebny, PMS, THEIA, PL ambulance

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Počet klientů služby
100
okresu J. Hradec
Počet kontaktů s
1 200
klienty
Počet výměn inj.
17 000
setů
Časový
2016 a dále
harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2016
2018
Provozní náklady celkem
1 200 000,Státní rozpočet
400 000,Ostatní
800 000,Investice
Pro zajištění služby je nutné zakoupení nového služebního vozidla.
Udržení a zajištění služeb terénních programů.
Výstupy:

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
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2.1. Rozšíření nabídky pečovatelské služby v Kardašově Řečici
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici

Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
senioři
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město K. Řečice
Okolní obce
Investice
Výstupy:

Pečovatelská služba je určena dospělým osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo
postižení a rodinám v případě narození trojčat. V Kardašově Řečici
působí Pečovatelská služba Ledax, o.p.s. Od roku 2017 bude
v Kardašově Řečici nabízet sociální službu také SLUNCE,
Pečovatelská služba, Bouzarovi.
2.1.1. SLUNCE, Pečovatelská služba, Bouzarovi (§ 40)
2.1.1. SLUNCE, Pečovatelská služba, Bouzarovi
Cílem je poskytovat pečovatelskou službu v rámci celého
mikroregionu Řečicko (4 místní části - Řehořinky, Nítovice, Plasná,
Mnich), dále okolní obce Pleše, Záhoří, Újezdec, Doňov, Višňová,
Dírná, Samosoly, Vícemil, Pluhův Žďár, Mostečný, Pohoří, Klenov.
SLUNCE, Pečovatelská služba, Bouzarovi, Palackého 549,
Kardašova Řečice.
Městský úřad Kardašova Řečice
2016

2017

2018

2017

2018

2017 a dále
2016

885 000,-

cca 900 000,-

420 000,126 000,54 000,Pomoc a podpora seniorům a osobám se zdravotním postižením
v jejich přirozeném prostředí. Cílem je spokojenost klientů
s poskytovanou sociální službou.

Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám v Kardašově Řečici
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
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3.1. Dům s pečovatelskou službou Kardašova Řečice
3. Doprovodná opatření k sociálním službám v Kardašově Řečici
Dům s pečovatelskou službou (č.p. 478) byl vystavěn v roce 2003.
V domě je 32 bytových jednotek. Převládají byty typu 1+0, ale je
zde i několik v členění 1+1. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou
včetně elektrického sporáku a digestoře, dále pak vestavěnými
skříněmi, v koupelně sprchovým koutem nebo vanou, kde pro ohřev
teplé vody slouží elektrické boilery. Bytový dům je vytápěn
teplovodem. Základní podmínkou pro přidělení bytu v tomto domě

je pobírání invalidního nebo starobního důchodu, bezdlužnost a
soběstačnost žadatele, přihlášení k trvalému pobytu v Kardašově
Řečici a podání žádosti včetně lékařské zprávy vyplněné obvodním
lékařem ke schválení radě města Kardašovy Řečice.
Byty jsou naplněné a nedaří se uspokojovat četné další žádosti. Proto
je třeba uvažovat o výstavbě dalšího domu.
3.1.1. Zlepšování místa pro setkávání v domě s pečovatelskou
Aktivity vedoucí
službou Zámeček
k naplnění opatření:
3.1.2. Výstavba nových bytů pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
3.1.1. Zlepšování místa pro setkávání v domě s pečovatelskou
Číslo a název
službou Zámeček
aktivity:
V domě s pečovatelskou službou se pravidelně schází senioři z celé
Charakteristika
Kardašovy Řečice. Děje se tu také řada společenských a kulturních
aktivity:
akcí. To vše má nezanedbatelné sociálně-aktivizační dopady. V
rámci aktivity bude zlepšeno prostředí pro venkovní posezení na
dvoře DPS Zámeček, které je naplánováno na jaro 2017.
město Kardašova Řečice
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
2016
2017
2018
Senioři
38
38
Časový harmonogram: 2017 – dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Investice
Dle potřeby
Zlepšení vybavení prostor pro setkávání seniorů.
Výstupy:
3.1.2. Výstavba nových bytů pro seniory a osoby se zdravotním
Číslo a název
postižením
aktivity:
Podle očekávaného vývoje obyvatelstva lze v příštích 30 letech
Charakteristika
očekávat neustálý výrazný nárůst počtu seniorů. Přitom již nyní se
aktivity:
nedaří uspokojit všechny žádosti o přidělení bytu v DPS Zámeček.
Proto je třeba hledat možnosti výstavby nových sociálních bytů pro
seniory a osoby se zdravotním postižením. Přitom se předpokládá,
že obyvatelům těchto bytů bude poskytována sociální služba podle §
40 zákona o sociálních službách, tedy pečovatelská služba, avšak její
využívání není povinností. Tato kombinace sociálního (a
bezbariérového) bydlení a pečovatelské služby umožní seniorům
zůstat ve svém vlastním bytě v okamžiku, kdy ve svém původním
domě by už nemohli zůstat, např. kvůli problematickému topení či
bariérám. Částečně soběstační senioři tak nemusí opouštět známé
město a odcházet do nesrovnatelně dražších domovů pro seniory.
V Kardašově Řečici vznikne bytový dům na p.č.st. 103 se 7 byty pro
seniory s bezbariérovým vstupem. V současné době probíhá stavební
řízení.
město Kardašova Řečice
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
2016
2017
2018
senioři
20
Časový harmonogram: 2017 – dále
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Finanční zdroje:
Investice
Výstupy:
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

2016

2017

2018

Vybudování nových sociálních bytů pro seniory.
3.2. Rozvoj aktivit pro děti mládež i dospělé

3. Doprovodná opatření k sociálním službám v Kardašově Řečici
Základní školu v Kardašově Řečici navštěvuje 285 žáků, z toho 35
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V Mateřské škole
v Kardašově Řečici je také několik dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Cílem tohoto opatření je podpora a pomoc při vzdělávání
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím
asistenta pedagoga. Funkce asistenta pedagoga je systémovým
vyrovnávacím a podpůrným opatřením, jehož cílem je poskytnout v
případě potřeby dětem, žákům a studentům se speciálními
vzdělávacími potřebami účinnou a efektivní pomoc zaměřenou na
zvýšení jejich školní úspěšnosti v hlavním vzdělávacím proudu.
V Kardašově Řečici probíhá celá řada volnočasových aktivit pro děti
a mládež, které mají významný preventivní dopad.
3.2.1. Zřízení funkce asistenta pedagoga v ZŠ a MŠ v Kardašově
Aktivity vedoucí
Řečici
k naplnění opatření:
3.2.2. Hledání možností zřízení veřejného koupaliště
3.2.3. Celková revitalizace dětského hřiště v místní části Mnich,
Kardašova Řečice
3.2.4. Podpora specifické prevence pro školy a školská zařízení –
Metha, z.ú.
3.2.1. Zřízení funkce asistenta pedagoga v ZŠ a MŠ v Kardašově
Číslo a název
Řečici
aktivity:
Rozsah a závažnost speciálních vzdělávacích potřeb žáka je
Charakteristika
důvodem k jeho zařazení do režimu speciálního vzdělávání, které
aktivity:
bude realizováno formou integrace a práce s pomocí asistenta
pedagoga. Asistent pedagoga pomáhá pedagogickým pracovníkům
školy při výchovné a vzdělávací činnosti, poskytuje pomoc při
komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze
které žák pochází. Podporuje žáky při přizpůsobení se školnímu
prostředí, při výuce a při přípravě na výuku a představuje pomoc
žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu
během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde
škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje
vzdělávání.
ZŠ a MŠ Kardašova Řečice
Realizátor:
PPP, SPC, OSPOD
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
2016
2017
2018
Děti se speciálními
35
58
58
vzdělávacími
potřebami
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
81

celkem
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:

Zajištění funkce asistenta pedagoga
3.2.2. Hledání možností zřízení veřejného koupaliště
Cílem je zřídit koupaliště pro obyvatele města. V horkých letních
měsících postrádají obyvatelé našeho města možnost koupání.
Místní rybníky mají vodu znečištěnou a nevhodnou ke koupání.
Řada z nich je využívaná jako rybníky chovné. Nejbližší koupaliště
jsou vzdálená 12km a jsou za poplatek, a tak jsou řadě místních
obyvatel nedostupná. Pokud jsou prognózy na další velmi horká a
suchá léta pravdivá, je nanejvýš důležité tuto situaci vyřešit. V roce
2016 probíhala anketa, kde občané zvolili možnost koupaliště
formou biotopu, v současné chvíli se hledá vhodný prostor.
město Kardašova Řečice
2017

2018

2019

Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Investice
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

2017- a dále
2017

2018

2019

Realizátor:
Spolupráce:
Počet trvale
bydlících uživatelů
služby:

Město Kardašova Řečice
SDH Mnich
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3.2.3. Celková revitalizace dětského hřiště v místní části Mnich,
Kardašova Řečice
Stávající dětské hřiště „U kapličky“ slouží jako účelová plocha pro
celoroční volnočasové pohybové aktivity místních dětí a místo
setkávání mládeže a seniorů. V letní sezóně toto hřiště využívají též
děti na návštěvě u prarodičů a projíždějící cyklisté s dětmi jako
vhodnou zastávku pro odpočinek a krátké občerstvení.
Stávající hřiště v lokalitě „U kapličky“ je více než 30 let zastaralé.
Obsahuje poničené a nebezpečné herní prvky, také jeho povrch je
nevyhovující. Cílem komplexní revitalizace je uvedení do souladu
s normami ČSN EN 1176 (všeobecné bezpečnostní požadavky pro
zařízení dětských hřišť) a ČSN EN 1177 (bezpečnostní požadavky
na povrch hřiště tlumící náraz v případě pádu). Stávající hřiště je
hojně využíváno jak občany obce, tak i turisty. Hřiště slouží
jako účelová plocha pro celoroční volnočasové pohybové aktivity
dětí a místo sekávání juniorů a seniorů. Hlavním přínosem projektu
by bylo zlepšení občanské vybavenosti místní části Mnich,
Kardašova Řečice, a zároveň zlepšení podmínek pro trávení volného
časů dětí, jejich rodičů a prarodičů.

2016

2017

2018

Děti do 15. let
Junioři 15 – 18 let
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město
Ostatní
Investice
Výstupy:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
děti
dospělí
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Ostatní
Výstupy:
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14
5

15
4

15
4

2017

2018

2017 a dále
2016

0,300 000,0,0,300 000,Zlepšení občanské vybavenosti místní části Mnich, Kardašova
Řečice, a zlepšení podmínek pro trávení volného času dětí, jejich
rodičů a prarodičů.
3.2.4. Podpora specifické prevence pro školy a školská zařízení –
Metha, z.ú.
Udržení a finanční zajištění certifikované služby Specifické primární
prevence. Všeobecná a selektivní primární prevence pro školy a
školská zařízení, semináře pro pedagogy, osvěty pro veřejnost.
Cílem je předcházení rizikovému chování mládeže v oblasti
závislostního chování (adiktologie), oddálit experimentování
s návykovými látkami, popř. vyloučit užívání vůbec, prevence
kriminality, výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu.
Cílová skupina: školní mládež, pedagogové a rodiče
Poskytované služby:
 Pro žáky základních a středních škol přednášky, besedy, práce
s třídním kolektivem.
 Vzdělávání a osvěty pro pedagogy a veřejnost
Metha, z.ú.
Základní škola v K. Řečici, rodiče, pedagogové, veřejnost
2016

2017

2018
100
0

2016 a dále
2016

2017

2018
346 000,-

80 000,266 000,Podpora a udržení programu primární prevence pro základní školu
v K. Řečici

Číslo a název opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:
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3.3. Odstraňování architektonických bariér v Kardašově
Řečici
3. Doprovodná opatření k sociálním službám v Kardašově Řečici
V Kardašově Řečici postupně dochází k odstraňování
architektonických bariér. I přesto jsou stále některé budovy
nepřístupné pro lidi s omezenou schopností pohybu. Problémem
jsou také chodníky. Staré chodníky nemají nájezdy a nové zase
mají hluboké žlábky pro odvod vody z okapů. Chodníky také
často chybí. Bariéry znesnadňují život nejen vozíčkářům, ale i
starším osobám s chodítky a o berlích a např. maminkám
s kočárky.
3.3.1. Postupné opravy a budování chodníků v Kardašově Řečici
3.3.1. Postupné opravy a budování chodníků v Kardašově Řečici
V rámci aktivity jsou postupně opravovány chodníky
v Kardašově Řečici tak, aby umožňovaly pohyb lidí s omezenou
schopností pohybu. Zejména jde o budování nájezdů u starých
chodníků. Nové chodníky byly často budovány sice s nájezdy,
ale napříč mají hluboké žlábky, kterými odtéká voda z okapů
sousedících domů. Tyto žlábky velmi znesnadňují pohyb
zejména lidem na vozíku. Ti pak raději jedou po silnici.
V K. Řečici jsou také místa, kde chodníky zcela chybí, ačkoliv
je v těch místech větší pohyb chodců. Pracovní skupina popsala
tato problémová místa: v ul. Hradecké je velmi hustý provoz,
chodníky chybí v ul. Tyršově, Háječek a v ul. Pivovarské,
problematickým místem je také ul. Veselého. V ul. Lomnického
je úsek kolem pole, kde není silnice, ale je tam štěrk, bylo by
vhodné zpevnění.

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Os. se sníženou pohyblivostí
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Investice
Výstupy:
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město Kardašova Řečice
2016
2017
2018
10
10
10
400
400
400
2016 a dále
2016
2017
2018
2 mil. Kč
Postupné odstraňování architektonických bariér ve městě.

SLUŽBY NA NOVOBYSTŘICKU
Přehled opatření a aktivit
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb na Novobystřicku
1.1.1. Zachování pečovatelských služeb na Novobystřicku (§40)
1.1.2. Zachování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod
Landštejnem SÍŤ (§62)
1.1.3. Terénní sociální práce s osobami užívajícími drogy na území města Nová
Bystřice (§69) a primární prevence na škole, podpora rodin v evidenci OSPOD
2.1. Rozvoj terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na
Novobystřicku
2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do okolních obcí kolem Nové Bystřice (§ 40)
2.2. Rozšíření služeb NZDM SÍŤ
2.2.1. Možnost osobní hygieny v NZDM SÍŤ
3.1. Sociální bydlení na Novobystřicku
3.1.1. DPS a vznik nových malometrážních bytů – startovací byty
3.2. Udržení Rodinného centra
3.2.1. Rodinné centrum Nová Bystřice
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Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb na Novobystřicku
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
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1.1. Zachování stávajících sociálních služeb na Novobystřicku
1. Podpora systému poskytovaných služeb na Novobystřicku
Novobystřicko se nachází na hranicích České republiky
s Rakouskem. Jde o výrazně okrajové území, kde je poměrně nízká
vzdělanost a nízké příjmy. Je zařazeno mezi hospodářsky slabé
regiony. Sociální služby zastupuje pečovatelská služba zřízená
městem Nová Bystřice, která však v současné době působí jen pro
město a jeho místní části. Do Nové Bystřice pak 1–2x měsíčně
přijíždí terénní program pro uživatele návykových látek, realizace
pravidelných preventivních programů pro žáky ZŠ, besedy pro rodiče
a veřejnost, nová služba Podpora rodin v evidenci OSPOD.
Ve Starém Městě pod Landštejnem (500 obyvatel) pak působí
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
1.1.1. Zachování pečovatelských služeb na Novobystřicku (§40)
1.1.2. Zachování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve
Starém Městě pod Landstejnem SÍŤ (§62)
1.1.3. Terénní sociální práce s osobami užívajícími drogy na území
města Nová Bystřice (§69) a primární prevence na škole,
podpora rodin v evidenci OSPOD
1.1.1. Zachování pečovatelských služeb na Novobystřicku (§40)
Pečovatelské služby na Novobystřicku poskytuje organizační složka
města N. Bystřice převážně terénní formou. Přibližně třetina klientů
žije v DPS, který je v majetku města N. Bystřice, zbývající dvě
třetiny žijí ve svých domovech.
V průběhu posledních devíti let, kdy pečovatelské služby fungují,
došlo k nárůstu klientů na současných cca 50. Pečují o ně 3
pečovatelky, které využívají především k rozvážce obědů a nákupů
dva užitkové vozy Peugeot.
Vzhledem k postupnému nárůstu základních i fakultativních úkonů
bude od r. 2015 pracovat v Pečovatelských službách další
pečovatelka zatím na 0,5 úvazku.
Nárůst realizovaných úkonů u seniorů dokumentují vzrůstající platby
od seniorů:
r. 2011 – 99 370,- Kč
r. 2012 – 175 416,- Kč
r. 2013 – 222 225,- Kč
r. 2014 – 241 233,- Kč
r. 2015 – 227 280,-Kč
r. 2016 – předp. 230 000,-Kč
Provoz služeb je financován z dotačních prostředků MPSV,
Jihočeského kraje a samotných uživatelů. Město N. Bystřice
dofinancovává provozní náklady.
město Nová Bystřice

Počet uživatelů
služby:
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Příjmy od klientů
Město Nová Bystřice
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

2016
53
2016 a dále
2016
1 035 000,-

2017

2018

55

60

2017

2018

960 000,-

627 000,500 000,0,115 000,230 000,250 000,178 000,95 000,Zajištění pečovatelských služeb na Novobystřicku pro cca 60 klientů
1.1.2. Zachování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve
Starém Městě pod Landštejnem SÍŤ (§62)
NZDM SÍŤ již 8 let poskytuje ve Starém Městě pod Landštejnem
ambulantní službu, která nabízí bezpečný prostor, zázemí a pomoc
dětem a dospívající mládeži ve věku 7-22 let žijící v obci Staré
Město pod Landštejnem a jejím okolí, které splňují alespoň jedno z
těchto kritérií: A – ocitli se v nepříznivé životní situaci, B – mají
životní styl, díky němuž se dostávají do konfliktů se svým okolím.
Díky nabídce smysluplného prožití volného času se NZDM snaží
minimalizovat možná úskalí související se způsobem života mladých
dospívajících lidí, umožnit jim lépe se orientovat v sociálním
prostředí a pomoci řešit jejich problémy.

6

2

Cíle NZDM SÍŤ:
A – Zvyšovat znalost uživatelů o modelu funkční rodiny.
B – Zvyšovat motivaci uživatelů k pravidelné přípravě do školy a
k ukončení vzdělání.
C – Zvyšovat kompetence uživatelů potřebné k uplatnění na trhu
práce.

Realizátor:
Spolupráce:

D – Nabídka prostoru uživatelům pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity a realizaci vlastních aktivit.
Farní Charita Protivín
Diecézní Charita České Budějovice, Obecní úřad Staré Město pod
Landštejnem

Počet uživatelů
2016
služby:
děti a mládež
40
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
Provozní náklady
875 291,celkem
Státní rozpočet
696 649,Příjmy od klientů
0,-
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2017

2018

25

25

2017

2018

921 544,-

1 000 000,-

865 000,0,-

950 000,0,-

1

Město
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

0,0,0,178 642,56 544,50 000,Zachování služby NZDM.
1.1.3. Terénní sociální práce s osobami užívajícími drogy na území
města Nová Bystřice (§69) a primární prevence na škole,
podpora rodin v evidenci OSPOD
Jedná se o aktivní vyhledávání uživatelů návykových látek, dětí a
mládeže ohrožených závislostí s cílem předávání informací o
nebezpečnosti užívání drog, snižování a eliminování negativních
dopadů spojených s užíváním návykových látek a ochrany veřejného
zdraví.
Terénní práce je realizována 1–2x měsíčně, v rozsahu 2 hodin,
v počtu 2 zaměstnanců.
Jako doplňková aktivita je realizována primární prevence formou
přednášek na základní škole.
Podpůrná služba Podpora rodin v evidenci OSPOD. Práce s rodinami,
které jsou z různých důvodů evidovány, podpora řešení krizové
situace rodiny, materiální pomoc, odborné adiktologické a sociální
poradenství, poradenství k výchově dítěte. Služba je poskytována
terénně přímo v rodinách na doporučení OSPOD MÚ v J. Hradci.
Metha, z.ú.
Základní škola, město Nová Bystřice

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Uživatelé drog TP
20/180 žáků
20/180 žáků
20/180 žáků
HR/žáků ZŠ
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
1 000 000,1 233 365,1 233 365,celkem
Státní rozpočet
983 365,983 365,983 365,Město Nová Bystřice
16 635,16 635,16 635,Ostatní
0,0,0,Komentář
Uvedené plánované výdaje v roce 2017/2018 pokrývají celou službu
Terénní program pro okres Jindřichův Hradec. Pro Novou Bystřici je
kalkulováno podle koeficientu krajského koordinátora na počet
obyvatel, který činní částku 16 635,- za rok. Prevence v ZŠ, osvěty
pro rodiče a veřejnost.
Výroční zpráva o stavu drogové scény v Nové Bystřici. Terénní
Výstupy:
sociální práce s osobami užívajícími drogy na území města Nová
Bystřice, aktivity prevence a podpory rodin.

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Novobystřicku
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:
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2.1. Rozvoj terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením na Novobystřicku
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Novobystřicku
Na Novobystřicku nabízí pečovatelskou službu organizační složka
Pečovatelské služby města Nová Bystřice. V současné době je tato

služba nabízena pouze v Nové Bystřici. V okolních obcích není
dostupná žádná podobná služba. To znamená, že lidé řešení svých
problémů odkládají a pak se stěhují do jiné obce, k rodině nebo do
pobytového zařízení. Přitom by jim terénní služby často umožnily žít
i nadále v domácím prostředí.
2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do okolních obcí kolem Nové
Aktivity vedoucí
Bystřice (§ 40)
k naplnění opatření:
2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do okolních obcí kolem Nové
Číslo a název
Bystřice (§ 40)
aktivity:
Samosprávy budou průběžně mapovat zájem o pečovatelskou službu.
Charakteristika
Pozornost bude zaměřena zejména na zjišťování potřeb seniorů
aktivity:
z osad a samot, kteří žijí v sociální izolaci a mají malou možnost
využití sousedské výpomoci.
Rozšíření pečovatelské služby nabízí město Nová Bystřice. Jedná se
o rozšíření pečovatelské služby na území města Nová Bystřice i do
okolních obcí (navýšení úvazku o 0,25).V případě poptávky mohou
obce s městem domluvit spolupráci, nebo jednat s jiným
poskytovatelem, např. se společností Ledax o.p.s.
města a obce
Realizátor:
Poskytovatelé pečovatelské služby
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Senioři a zdravotně
0
0
30
postižení
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
celkem
Zajištění terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené na
Výstupy:
Novobystřicku
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
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2.2. Rozšíření služeb NZDM SÍŤ
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Novobystřicku
NZDM SÍŤ v současné době řeší několik případů bezdomovectví
mezi svými uživateli služeb. Tito uživatelé služby jsou nevyhovující
i pro své okolí, obzvlášť pro ostatní uživatele služeb NZDM SÍŤ.
V pravidlech NZDM SÍŤ je podmínka, aby uživatelé chodili do
centra upravení a čistí, a to vzhledem k možnostem zanesení různých
nemocí a parazitů (žloutenka, vši apod.). Přitom právě pro tyto
uživatele služeb je NZDM nejvíce určeno.
2.2.1. Možnost osobní hygieny v NZDM SÍŤ
2.2.1. Možnost osobní hygieny v NZDM SÍŤ
Cílem aktivity je rozšířit nabídku o službu – OSOBNÍ HYGIENA.
Jednalo by se o službu zaměřenou na mladé bezdomovce, kteří se
budou moci vysprchovat, přeprat si a usušit šatstvo (případně se
převléknout do jiného čistého) a též by měli možnost sníst si nebo

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
mládež od 15 let
věku

ohřát přinesené jídlo.
V rámci aktivity je proto třeba vybudovat hygienické zázemí (sprchu,
atd.) a pokud možno i místo pro přípravu a konzumaci jídla.
Uživatelé služby budou mít větší šanci na zařazení do společnosti,
protože pro ně bude snadnější se ucházet o zaměstnání, jednat
s úřady apod.
Farní Charita Protivín
Krajský úřad JčK, Římskokatolická církev, obec
2016

2017

2018
2

Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
0,0,90 000,celkem
Státní rozpočet
50 000,Příjmy od klientů
6 000,Město
27 000,Ostatní
7 000,Investice
200 000,-Kč – úpravy prostor centra
Zřízení prostor pro osobní hygienu a přípravu a konzumaci jídla
Výstupy:
v rámci NZDM SÍŤ.

Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novobystřicku
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
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3.1. Sociální bydlení na Novobystřicku
3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novobystřicku
Dům s pečovatelskou službou N. Bystřice je jednopatrová budova, ve
které se nachází 20 obytných místností, z nichž vždy dvě mají
společnou chodbičku a sociální zařízení. Jedná se o bývalou
ubytovnu státního statku z 80. let minulého století, která v současné
době již nesplňuje standardy současného bydlení – Rekonstrukce
DPS byla v r. 2017 kompletně dokončena. V současné době zde žije
18 seniorů.
Město zahájilo v r. 2017 rekonstrukci bytového domu č. p. 238
v Luční ulici. V tomto objektu vznikne 5 malometrážních bytů pro
mladé – startovací byty.
3.1.1. DPS a vznik nových malometrážních bytů – startovací byty

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

3.1.1. DPS a vznik nových malometrážních bytů
Rekonstrukce DPS spočívá ve výměně vodo- a elektroinstalace;
novou dispozicí jednotlivých bytů, z nichž každý má již samostatný
vchod, vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout. Byty jsou
zatepleny a obloženy sádrokartonem, došlo i k výměně oken za
plastová. Jednotlivé byty mají vlastní měření spotřeby el. energie i
vody. V roce 2014 došlo k rekonstrukci 4 bytů v hodnotě 1 300 000,Kč. V roce 2015 byly zrekonstruovány další 4 byty za částku
1 393 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že město N. Bystřice v září 2015
obdrželo dotaci na rekonstrukci bytů v DPS ve výši 425 000,- Kč,
byla okamžitě zahájena rekonstrukce dalších 4 bytů. V roce 2016
byla dokončena rekonstrukce zbývajících bytů v hodnotě cca 3 mil.
Kč, z čehož byla využita dotace z Jihočeského kraje ve výši
976 000,- Kč. Celkové náklady rekonstrukce tudíž činily 6 155 374,Kč. V roce 2017 došlo k rekonstrukci fasády DPS.
Město N. Bystřice je majitelem bytového domu č.p. 238 v Luční
ulici. Jedná se o třípodlažní částečně podsklepený bytový dům, ve
kterém po rekonstrukci vzniknou čtyři malometrážní byty a jeden
podkrovní byt 3+1. Součástí tohoto bytového domu je i zahrada.
Dům se nachází v blízkosti centra města. Náklady na rekonstrukci
činí cca 6 mil. Kč.
Na jaře r. 2017 zahájilo město rekonstrukci tohoto objektu
z vlastních prostředků. Navíc město získalo i dotaci z JčK ve výši
950 000,- Kč. Celkové náklady na rekonstrukci činí 5,975 mil. Kč.
Ukončení rekonstrukce – do 12/2017.

město Nová Bystřice
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Počet bytů v DPS
20
17
Počet bytů v Luční
5
ul.
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Investiční náklady
2 061 374,5 975 000,celkem
Státní rozpočet - JčK
976 000,950 000,Příjmy od klientů
0,0,Město Nová Bystřice
1 085 374,5 025 000,Ostatní
17 zrekonstruovaných bytů v DPS, Vídeňská 712, N. Bystřice.
Výstupy:
Zrekonstruovaný bytový dům v Luční ulici č.p. 238, N. Bystřice.
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
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3.2. Udržení Rodinného centra
3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novobystřicku

Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
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Cílem opatření je zajistit smysluplné a obohacující využití volného
času dětí a mládeže, rodin s dětmi, dospělých a seniorů v Nové
Bystřici.
Rodinné centrum je prostor pro setkávání, sdílení, tvoření, vzájemnou
inspiraci a podporu. Setkávání rodin s nejmenšími dětmi má za cíl
vytváření otevřeného prostoru pro posilování mateřských a
otcovských kompetencí, hodnot rodiny, pracovních dovedností a
znalostí rodičů, navazování nových kontaktů, podpora a pomoc při
řešení problémů, spolupráce s odborníky, akce s prvky tradičních
svátků a udržování zvyků, mimoškolní vzdělávání dětí, nácvik
positivního sociálního chování dětí v rámci pravidelného dopoledního
programu RC. Také nově zařazena služba podporující rodiny při péči
o děti prvního stupně základní školy
Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Nové Bystřici mají za cíl
vyplnit mezeru v nabízených volnočasových aktivitách pro děti a
dospívající ve městě. Zajištěním náplně volnočasových aktivit je
možno předcházet v budoucnu sociálně patologickým jevům u dětí a
mládeže, použít program jako prevenci vandalismu a trestné činnosti
dětí a mladistvých, snížení rizika užívání alkoholu a drog, a
především si služba klade za cíl nabízet a podporovat uživatele v
kreativitě, samostatném myšlení, sebezkušenosti a rozvíjení mnoha
kompetencí a dovedností.
Pravidelný program pro seniory včetně osob s handicapem. Rozvíjení
kompetencí seniorů, vzdělávací a sebezkušenostní aktivity, pořádání
besed, výletů a cvičení pro seniory. Prevence sociálního vyloučení s
ohledem na věk nebo handicap seniorů, podpora a pomoc při
zvyšování kvality jejich života a kondice.
Nepravidelný program pro dospělé zahrnuje přednášky, workshopy,
setkání, besedy, výstavy a další aktivity. Zaměření aktivit především
na kulturní, uměleckou, ekologickou a zdravotně-sociální oblast.
3.2.1. Rodinné centrum Nová Bystřice
3.2.1. Rodinné centrum Nová Bystřice
Dopolední program pro rodiče s nejmenšími dětmi probíhá každé
pondělí+středu+pátek od 8 do 11,30 hodin. Zahrnuje výtvarné
techniky, hudební prvky, pohybové aktivity, hraní, socializační hříčky
a vzdělávací aktivity, ale především setkání maminek. Vše je
přizpůsobeno věku a potřebám uživatelů. V současné době využilo
služeb 20 rodin v nepravidelném režimu. Program probíhá v RC i
jeho okolí. Zahrnuje i pořádání dětského dne a dalších prorodinných
aktivit v rámci celého roku.
Aktivity nabízené dětem jsou poskytovány v rámci kroužků:
Výtvarný kroužek, a Deskové hry
Výtvarný kroužek v tuto chvíli 10 uživatelům vytváří možnosti k
tvůrčí činnosti kreativního charakteru. Děti se učí kresbě, malbě,
výrobě objektů, rehabilitují stará řemesla, učí se využívat osvojené i
neznámé techniky a své dovednosti zdokonalují při práci s mnoha
materiály.

Deskové hry využívá 5 dětí, učí se strategickému myšlení, procvičují
postřeh, cvičí se v taktice a zpracovávání informací s cílem získání
bodů, rozvíjí slovní zásobu a komunikační schopnosti. Deskové hry
jsou nově doplněny o venkovní hry v parku nebo Petanque.
Dětem a jejich rodičům je od léta 2016 nabízena služba Dětský klub.
Je zaměřen na děti prvního stupně základní školy a je přizpůsoben
rodičům, kteří potřebují vykonávat své zaměstnání. Probíhá každý
pracovní den odpoledne a o prázdninách v jeho rámci probíhají
příměstské tábory. Část je hrazeno grantem EU- Operační program
zaměstnanost. Využívá jej 8 dětí pravidelně a 60 dětí o prázdninách.
Angličtina pro děti je od letošního školního roku novou aktivitou,
využívá ji 34 dětí. V roce 2017 je to 33 dětí. Rozvíjí především
komunikační dovednosti dětí v anglickém jazyce formou her a
interaktivní zábavy.
Výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu je dalším novým
kroužkem, zajišťuje výuku pro 16 dětí. V roce 2017 nabízí výuku pro
15 dětí.
Program pro seniory probíhá v intervalu jednou za měsíc v
odpoledním bloku, zahrnuje výtvarné tvoření, trénování paměti,
relaxační techniky, diskuse a tematické bloky. V budoucnu chystány
výlety a aktivity mimo prostory RC. Uživatelů má tato služba v
současnosti 6. Program pro dospělé probíhá formou nepravidelných i
pravidelných setkání ve večerních hodinách, nebo o víkendech,
formou diskusí, výtvarného tvoření nebo mezigenerační setkání při
hrách, přednášky, workshopy. Zahrnuje i aktivity spojené s tradičními
svátky a oživováním starých zvyků. Do budoucna plánujeme výstavy,
besedy se zajímavými lidmi, výlety, návštěvy kulturních akcí,
památek, ekologické aktivity. Služeb využívá celé komunita
Pravidelně pro dospělé probíhá cvičení Jógy. Těchto služeb využívá
více než 28 uživatelů. Výuka Anglického jazyka se týká 8 dospělých
a Německý jazyk se učí 7 zájemců. Přibyla nová aktivita pro ženy,
cvičení na velkých míčích které v současné době navštěvuje 7
uživatelek.
Zřizovatelem Rodinného centra je město Nová Bystřice.
V roce 2015 byla zahájena rekonstrukce prostor Rodinného centra,
dokončena byla s koncem roku 2017. Následuje jeho postupné
dovybavení, předpokládáme, že bude dokončeno do června 2018.
Rodinné centrum Nová Bystřice
Úřad práce, EU- Operační program zaměstnanost

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Děti a dospělí
více než 50
více než 70
více než 80
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
720 000,3 346 783,05
celkem
Investice
Do stavebních oprav nových prostor RC celkem od počátku bylo
investováno 4 799 002,92 Kč
Zajištění udržitelnosti aktivit Rodinného centra pro více než 70
Výstupy:
uživatelů pravidelně pro celou komunitu nepravidelně uživatelů
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SLUŽBY NA NOVOVČELNICKU
Přehled opatření a aktivit
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb na Novovčelnicku
1.1.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40)
1.1.2. Zachování terénního programu Metha, z.ú. (§69)
3.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici
3.1.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici
3.1.2. Zkvalitnění bydlení a energetická úspora při vytápění
3.2. Prostory pro besedy či posezení pro seniory
3.2.1. Nákup pojízdných regálů a stohovatelných židlí
3.3. Odstraňování architektonických bariér v Nové Včelnici
3.3.1. Bezbariérový přístup na úřad a do knihovny v Nové Včelnici
3.3.2. Odstraňování dalších bariér
3.4. Park volnočasových aktivit pro děti i dospělé
3.4.1. Vybudování skateparku či dirtparku
3.4.2. Vybudování parku s herními prvky pro děti i dospělé
3.5. Mateřské centrum v N. Včelnici
3.5.1. Zachování mateřského centra v N. Včelnici

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb na Novovčelnicku
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

1.1. Zachování stávajících sociálních služeb na Novovčelnicku

1. Podpora systému poskytovaných služeb na Novovčelnicku
V Nové Včelnici a okolních obcích trvale působí jedna registrovaná
sociální služba – pečovatelská služba. Nepravidelně Novou Včelnici
navštěvuje terénní program Metha, z.ú.
Ze zájmových sdružení zde působí Svaz Postižených Civilizačními
Chorobami v ČR, Svaz Tělesně Postižených v ČR a Senior klub.
Osoby se sníženou soběstačností využívají sousedskou výpomoc a
pomáhá také domácí zdravotní péče.
V Nové Včelnici působí také mateřské centrum.
1.1.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40)
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 1.1.2. Zachování terénního programu Metha, z.ú. (§69)
Číslo a název
1.1.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40)
aktivity:
Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat
Charakteristika
pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména
aktivity:
seniorům, při každodenních činnostech. Pečovatelská služba
poskytuje tyto základní činnosti:
f) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
h) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
i) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
j) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.
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Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo postižení a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace
vyžaduje pomoc druhé osoby.
Pečovatelská služba působí denně od 7:00 do 18:00hod. v Nové
Včelnici a Hadravově Rosičce.
Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Zdravotně postižení
2
2
2
senioři
22
25
25
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady celkem
445 500,459 000,470 000,Státní rozpočet
225 000,230 000,235 000,Příjmy od klientů
140 000,145 000,150 000,Město N. Včelnice
55 000,60 000,61 000,Ostatní
5 500,6 000,6 000,Zachování důstojného života uživatelů se sníženou soběstačností z
Výstupy:
důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení v jejich
vlastních domácnostech.
Číslo a název
1.1.2. Zachování terénního programu Metha, z.ú. (§69)
aktivity:
V Nové Včelnici probíhá primární protidrogová prevence na škole.
Charakteristika
Další služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
aktivity:
návykových látkách jsou dostupné nejblíže v J. Hradci –
adiktologická poradna a pravidelné výměny injekčních setů
problémovým uživatelům drog. Terénní pracovníci organizace
Metha nepravidelně zajíždí do Nové Včelnice a mají zmapovanou
drogovou scénu na tomto území. Výměnný program pro uživatele
probíhá v J. Hradci z důvodu zachování anonymity klientů.
Typickým problémem je zde nyní zneužívání marihuany cca dvaceti
osobami ve věku 15-20 let.
Metha, z.ú. nepravidelně, cca 2x měsíčně navštěvuje v odpoledních
hodinách Novou Včelnici. Aktivně vyhledává uživatele návykových
látek, děti a mládež ohrožené závislostí s cílem předává informace o
nebezpečnosti užívání drog, snižování a eliminování negativních
dopadů spojených s užíváním návykových látek a ochrany veřejného
zdraví.
Metha, z.ú.
Realizátor:
město, lékaři, ÚP, léčebny, PMS
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
25
25
25
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady celkem
1 010 000,1 010 000,1 010 000,-
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Státní rozpočet - MPSV
400 000,400 000,400 000,Město N. Včelnice
5 000,5 000,5 000,Státní rozpočet + ostatní
605 000,605 000,605 000,Komentář
Uvedené částky jsou za celý okres J. Hradec, na obec Nová Včelnice
podle konceptu Jihočeského kraje připadá částka 11 590 Kč.
Udržení a zajištění služeb terénních programů.
Výstupy:

Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

3.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici

3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku
Sociální bydlení je pro seniory zajištěno v tzv. Domu s
pečovatelskou službou. Ten není zařízením sociálních služeb podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o byty ve
vlastnictví města, pro jejichž pronájem má město zvláštní kritéria.
Cílem tohoto opatření je zachování stávajících služeb Domu
s pečovatelskou službou v Nové Včelnici. Ty umožňují samostatný
život osobám, které pro svůj věk, zdravotní stav apod., nemohou
bydlet ve svém stávajícím bytě (domě).
3.1.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.1.2. Zkvalitnění bydlení a energetická úspora při vytápění
Číslo a název
3.1.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici
aktivity:
Dům s pečovatelskou službou poskytuje od roku 1996 bydlení a
Charakteristika
sociální služby celkem cca 30ti občanům. DPS nabízí bezbariérové
aktivity:
bydlení a pečovatelskou službu (donáška obědů, úklid, nákupy,
doprovod k lékaři a jiné volnočasové aktivity). Občané Nové
Včelnice přitom mohou zůstat ve městě, které znají a mají zde
vazby.
V DPS je 21 bytů, ale jeden byt má pronajata společnost poskytující
pečovatelskou službu (Ledax o. p. s., České Budějovice).
V domě dochází průběžně k opravám kotlů, nátěrům, výměně
sprchových koutů, apod.
Město Nová Včelnice
Realizátor:
Ledax, o. p. s
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
senioři
30
30
30
2016
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
0,0,0,celkem
Příjmy od klientů
40 000,40 000,40 000,Město Nová Včelnice
50 000,50 000,50 000,Investice
90 000,- ročně
Zajištění sociálního bydlení pro 30 seniorů v Nové Včelnici.
Výstupy:
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Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

3.1.2. Zkvalitnění bydlení a energetická úspora při vytápění
Vzhledem k charakteru budovy domu s pečovatelskou službou
v Nové Včelnici musí dojít k jejímu zateplení, výměně oken a kotlů.
Tímto opatřením se zvýší komfort bydlení, ale dojde i k významné
energetické úspoře.
Kuchyňské linky v DPS jsou již za hranicí životnosti. Proto dojde
k jejich výměně za nové
Město Nová Včelnice

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
senioři
30
30
30
2016
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Město Nová Včelnice
Ostatní - dotace
Investice/Výhled
250 000,- výměna oken
300 000,- zateplení objektu
630 000,- výměna kuchyňských linek
V roce 2017 – výměna kotlů v hodnotě 1 141 476,-Kč.
V roce 2018 je plánována výměna kotlů v hodnotě 870 000,-Kč.
Zkvalitnění bydlení a energetická úspora ve 21 bytech.
Výstupy:
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

3.2. Prostory pro besedy či posezení pro seniory
3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku
Cílem tohoto opatření je využití prostor knihovny pro besedu či
posezení pro seniory. V Nové Včelnici není žádný prostor, kde by se
mohli senioři zdarma setkávat. Ani v knihovně není v současné době
místnost pro jakékoliv besedy či posezení. Ale stávající vybavení
knihovny již značně přesluhuje. V případě výměny regálů za nové
pojízdné regály by bylo možné regály odsunout stranou, a tímto by
došlo k vzniku volného prostoru pro besedu či posezení pro seniory.

Aktivity vedoucí
3.2.1. Nákup pojízdných regálů a stohovatelných židlí
k naplnění opatření:
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Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:

3.2.1. Nákup pojízdných regálů a stohovatelných židlí

Městská knihovna Nová Včelnice dosahuje dlouhodobě vynikajících
celorepublikových úspěchů.
V roce 2013 získal Zvláštní ocenění za dlouhodobě vynikající
komunitní aktivity v kategorii měst do 5 000 obyvatel a dále 1. místo
v celostátní soutěži Kamarádka knihovna 2012 v kategorii obcí do
5 000 obyvatel.
Nákupem nových pohyblivých regálů a stohovatelných židlí by bylo
možné pořádat jakékoliv besedy a posezení se seniory v kulturním
prostředí.
Město Nová Včelnice – Městská knihovna Nová Včelnice
Kulturní komise města Nová Včelnice, STP Nová Včelnice, SPCCH
Nová Včelnice

Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Návštěvníci knihovny
17 000
17 500
18 000
Časový harmonogram: druhá část v roce 2016
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Investice
V roce 2016 byly nakoupeny regály za 52 960,-Kč.
V roce 2017 byly nakoupeny regály za 82 000,-Kč.
V roce 2018 je naplánováno nakoupit regály cca v hodnotě 80 000,Kč.
Pojízdné regály a stohovatelné židle umožňující pořádání besed
Výstupy:
v prostorách knihovny.
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

3.3. Odstraňování architektonických bariér v Nové Včelnici

3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku
V Nové Včelnici postupně dochází k odstraňování architektonických
bariér. I přes to jsou stále některé budovy nepřístupné pro lidi
s omezenou schopností pohybu. Bariéry znesnadňují život nejen
vozíčkářům, ale i starším osobám o berlích a např. maminkám
s kočárky. Hlavním problémem zůstává přístup na městský úřad a do
městské knihovny.
3.3.1. Bezbariérový přístup na úřad a do knihovny v Nové Včelnici
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.3.2. Odstraňování dalších bariér
Číslo a název
3.3.1. Bezbariérový přístup na úřad a do knihovny v Nové Včelnici
aktivity:
Cílem tohoto opatření je zajištění bezbariérového přístupu na celý
Charakteristika
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aktivity:

Městský úřad v Nové Včelnici a Městské knihovně, obojí v budově
Komenského čp. 386, Nová Včelnice.
Budova, kde jsou kanceláře městského úřadu a knihovny, byla
postavena asi v roce 1964 jako mateřská škola a jesle. Po dostavbě
nové mateřské školy byly kanceláře úřadu a knihovna nastěhovány
do této budovy čp. 386. V této budově není výtah, většina kanceláří
je v 1. patře. Do knihovny je přístup po sedmi schodech.
V rámci aktivity bude provedena instalace výtahu v budově
Městského úřadu. Následně bude probourána zeď z Městského
úřadu do knihovny, aby byl umožněn bezbariérový přístup i tam.
Knihovny slouží již v této době jako místo pro setkávání občanů a
po zajištění bezbariérového přístupu se tato funkce bude moci ještě
rozšířit.
Město Nová Včelnice
-

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Osoby se sníženou
2 500
2 500
2 500
pohyblivostí
senioři
9 000
9 000
9 000
Časový harmonogram: 2016 - 2018
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Město Nová Včelnice
Ostatní - dotace
Investice
2 000 000,Zajištění bezbariérového provozu Městského úřadu a Městské
Výstupy:
knihovny v Nové Včelnici
Číslo a název
3.3.2. Odstraňování dalších bariér
aktivity:
Pracovní skupina identifikovala další nepřístupné budovy:
Charakteristika
aktivity:
 Dům služeb – Dům ve vlastnictví města Nová Včelnice,
umístěný na sídlišti Na Hliněnce čp. 457
 Lékaři - soukromý dům - 1 praktický lékař a 1 dětská lékařka,
Komenského čp. 243
 Základní škola, ve vlastnictví zřizovatele Město Nová Včelnice,
Školní čp. 414
- tělocvična u základní školy
- školní jídelna u základní školy
 Mateřská škola, budova ve vlastnictví zřizovatele Město Nová
Včelnice, Za Kozlovkou čp. 500
V rámci aktivity bude postupně hledáno řešení zpřístupňování těchto
budov podle finančních možností majitele.
Město Nová Včelnice, soukromí majitelé
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Osoby se sníženou
0
0
2 500
pohyblivostí
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senioři
0
0
9 000
Časový harmonogram: 2018 - dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Investice
Postupné odstraňování bariér v Nové Včelnici – výhledově výtah
Výstupy:
v budově MěÚ Nová Včelnice
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

3.4. Park volnočasových aktivit pro děti i dospělé

3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku
V Nové Včelnici není vhodný otevřený prostor pro neorganizované
hry, sportovní aktivity a setkávání se jak pro děti, mládež, ale i pro
dospělé a seniory. Nedostatek takového prostoru má největší dopad
na děti a mládež, která pak zůstává doma u počítače, nebo se
potuluje po městě a pije alkohol a ničí veřejný majetek. Vznik
vhodného prostoru by alespoň některé nasměroval vhodnějším
směrem.
3.4.1. Vybudování skateparku či dirtparku
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.4.2. Vybudování parku s herními prvky pro děti i dospělé
Číslo a název
3.4.1. Vybudování skateparku či dirtparku
aktivity:
V průběhu komunitního plánování byly obnoveny koše na basketball
Charakteristika
před tělocvičnou. Děti a mládež v Nové Včelnici dlouhodobě
aktivity:
požadují vybudování skateparku, tedy místa, kde se budou moci
scházet bez nutnosti formálního přihlášení do sportovního oddílu.
Tento park by mohl zahrnovat i zařízení pro další venkovní sporty
(jízda na kole s možností skoků, apod.). Přesnou podobu je vhodné
navrhnout ve spolupráci s budoucími uživateli – mládeží. Tento park
by měl nezastupitelnou roli v prevenci sociálně-patologických jevů.
Tento park by mohl vzniknout např. naproti průmyslové zóně
západně od Domu s pečovatelskou službou p. č. 223/79, nebo
Palatovka – chráněný krajinný prvek – p. č. 307/14 či prostor u ZŠ –
p.č. 307/5.
Město Nová Včelnice
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Děti a mládež
0
0
300
Časový harmonogram: 2018 - dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Investice
Zajištění prostor pro neorganizované setkávání mládeže
Výstupy:
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Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

3.4.2. Vybudování parku s herními prvky pro děti i dospělé
V Nové Včelnici chybí i hřiště pro děti. Na toto hřiště však chodí
s dětmi jejich rodiče či prarodiče. V poslední době se proto s velkým
úspěchem začala podobná hřiště osazovat i herními a posilovacími
prvky pro dospělé. Takové víceúčelové hřiště pak umožňuje lépe
trávit volný čas nejen malým dětem, ale i např. seniorům a
napomáhá tak ke zlepšování sociálních kontaktů. Vhodné je i
spojení se skateparkem pro mládež.
Město Nová Včelnice
-

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Obyvatelé N.
2 500
Včelnice
Časový harmonogram: 2018 - dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Investice
Vybudování parku volnočasových aktivit pro děti i dospělé
Výstupy:
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Rodiny s dětmi
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3.5. Mateřské centrum v N. Včelnici
3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku
Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které
se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy,
umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní
péčí o dítě dostávají. Mateřská centra jsou založena na principu
rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství,
solidaritu a otevřenost všem generacím. Zřízení mateřského centra
pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich
sebevědomí.
3.5.1. Zachování mateřského centra v N. Včelnici
3.5.1. Zachování mateřského centra v N. Včelnici
V Nové Včelnici vzniklo v roce 2015 mateřské centrum. Setkávání
maminek a jejich dětí probíhá dvakrát v týdnu v budově městského
úřadu a v tělocvičně při cvičení pro matky s dětmi. Děti zde najdou
přirozené společenství vrstevníků a uvidí svoji matku v jiné roli než
v domácnosti. Společenství v mateřském centru umožňuje včasné
pojmenování problémů v rodině a hledání jejich řešení. Předchází se
tak konfliktním situacím. Rodiny se učí využívat volný čas, proto
dochází i k prevenci kriminality.
Město Nová Včelnice
2016

2017

2018

15

20

25

Časový harmonogram: 2016 - dále
Finanční zdroje:
2016
2017
Provozní náklady
10 000,13 000,celkem
Město Nová Včelnice
10 000,13 000,Udržení mateřského centra v Nové Včelnici
Výstupy:
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2018
13 000,13 000,-

SLUŽBY NA STRMILOVSKU
Přehled opatření a aktivit
2.1. Rozvoj odborného sociálního poradenství na Strmilovsku
2.1.1. Zavedení odborného sociálního poradenství pro rodinu ve Strmilově (§ 37)
2.1.2. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§ 37)
2.2. Rozvoj terénních služeb na Strmilovsku
2.2.1. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku – Ledax, o.p.s. (§ 40)
2.2.1. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku – RESIDENT 2000 o.p.s. (§ 40)
3.1. Rozšíření volnočasových příležitostí ve Strmilově
3.1.1. Dobudování a provoz DIRTPARKU
3.1.2. Dobudování a provoz Dětského parku s lanovými prvky
3.1.3. Provoz WORKOUTPARKU
3.1.4. Dobudování a provoz SENIORPARKU
3.1.5. Podpora komunitního rozvoje
3.1.6. Prevence kriminality se zaměřením na děti a mládež
3.2. Spolupráce s církvemi
3.2.1. Spolupráce s Římskokatolickou církví
3.2.2. Služby Českobratrské církve evangelické pro děti i dospělé

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Strmilovsku
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

2.1. Rozvoj odborného sociálního poradenství na Strmilovsku
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Strmilovsku
Centrum pro rodinu Okénko funguje v Jindřichově Hradci od roku
2012, poskytuje sociální poradenství, psychologické poradenství a
speciálně pedagogické poradenství. V rámci sociálního poradenství
jsou rodičům poskytovány informace o nabídce služeb, informace a
odkazy na ostatní organizace v sociální síti, poradenství při jednání s
úřady, doprovázení na úřady.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.,
poskytuje v J. Hradci odborné i základní sociální poradenství, jehož
cílem je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu osobám,
které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací
ohroženi. Poradenská činnost se provádí již pouze ambulantní
formou.

2.1.1. Zavedení odborného sociálního poradenství pro rodinu ve
Aktivity vedoucí
Strmilově (§ 37)
k naplnění opatření:
2.1.2. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§ 37)
2.1.1. Zavedení odborného sociálního poradenství pro rodinu ve
Číslo a název
Strmilově (§ 37)
aktivity:
Cílem této aktivity je rozšíření služeb Centra pro rodinu Okénko do
Charakteristika
města Strmilov. Jedná se jak o odborné sociální poradenství
aktivity:
případně psychologické a speciálně pedagogické poradenství, tak o
práci ve vrstevnických skupinách (děti ohrožené sociální exkluzí).
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Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Sociálně slabé rodiny
Rodiny s dětmi
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Ostatní
Investice
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
senioři
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Odborník pomáhá klientovi komplexně a hlouběji nahlédnout na
příčiny a spojitosti související s jeho subjektivně těžce vnímanou
situací. Poradenství je určeno rodinám se specifickými potřebami
(neúplné rodiny, rodiny s jedincem se závažným zdravotním
omezením, rodiny vícečetné, rodiny ohrožené rozpadem, rodiny
sociálně slabé, pro rodiče na mateřské dovolené, pro těhotné ženy a
jejich partnery, apod.). Tyto služby jsou poskytovány v Jindřichově
Hradci, ale pro obyvatele z okolních měst, kteří jsou v těžké sociální
situaci, jsou služby velmi těžko dostupné. V roce 2018 bude
sledována reálná poptávka po službách centra. Realizace besed na
rodinná témata proběhne ve spolupráci s místní knihovnou.
Otevřená OKNA, z.ú.
Základní škola, pediatr
2016

2017

2018

5
20
6
2016 a dále
2016
Dobrovolnická práce
lektorů centra

5
20
6

5
15
10

2017

2018
5 000,-

10 000,-

Odborné sociální, psychologické a speciálně psychologické
poradenství pro rodiny ve Strmilově a blízkém okolí.
2.1.2. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§ 37)
Poradenství je poskytováno bez úhrady, náklady na něj jsou hrazeny
z dotací, finančních příspěvků a sponzorských darů.
Poradenství pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením
lépe se orientovat ve své životní situaci, v možnostech jejího řešení a
posiluje samostatnost klienta při řešení této sociální situace. V praxi
se jedná o usnadnění orientace v sociálně právním systému
a podporu v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti (dávky pro
osoby se ZP, ochrana v oblasti práv uživatelů sociální služby,
podpora nezávislého života a mobility, možnosti nápravy
nesprávných rozhodnutí aj.).
Nejbližší poradenství se poskytuje v Kunžaku, je zde zajištěn prodej
drobných pomůcek k naslouchadlům (baterie, filtry, hadičky, aj.).
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.,
pracoviště Jindřichův Hradec
NRZP ČR, MPSV, NIPI ČR, ÚP ČR, STP v ČR, SPCCH, Spektra,
Tyflokabinet, Tyfloservis, VZP, ČSSZ, město J. Hradec, město
Nová Bystřice, obec Kunžak, obec Člunek a další města i obce.
2016

2017

2018

5
5

5
5

5
5

Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
celkem na celou
500 000,654 000,sociální službu
Státní rozpočet na
382 000,585 000,celou sociální službu
Ostatní (celá soc.
80 000,30 000,služba)
Investice
Poradenství bylo provozované v obci Kunžak (vzdálené 4 km) a
Výstupy:
občané města Strmilov byli vždy informování o termínu a místu
konání. V současné době terénní poradenství nepodporuje
střednědobý plán, nemáme ho v pověření a nejsou na něj finanční
prostředky z dotace státu. Takže pokud by obec nepodpořila tento
typ poradenství a to vč. mzdy soc. pracovníka, není v našich silách
terénní poradenství finančně zvládnout.
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

2.2. Rozvoj terénních služeb na Strmilovsku

2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Strmilovsku
Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci
a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené
soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře
dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného
života ve svém domácím prostředí. Na Strmilovsku není
pečovatelská služba nabízena. To znamená, že lidé řešení svých
problémů odkládají a pak se stěhují do jiné obce, k rodině, nebo do
pobytového zařízení. Přitom by jim terénní služby často umožnily
žít i nadále v domácím prostředí. Na Strmilovsku je pečovatelská
služba nabízena od roku 2016. Zastupitelstvo rozhodlo o finanční
spoluúčasti při čerpání placených služeb podle podmínek firmy
LEDAX pro max. 3 osoby ročně (příspěvek 4 000,- Kč za rok a
klienta, fakturováno čtvrtletně dle skutečného čerpání) Na
Strmilovsku nabízí služby také společnost RESIDENT 2000 o.p.s.
již 2. rokem. V roce 2015 byla poskytována jako výpomoc v rodině
na základě živnostenského listu. V roce 2016 jsou služby již
poskytovány jako terénní sociální služby na základě registrace.
Zastupitelstvo rozhodlo o finanční spoluúčasti při čerpání placených
služeb ve stejné míře jako pro Ledax tj. pro max. 3 osoby ročně
(příspěvek 4 000,- Kč za rok a klienta, fakturováno čtvrtletně dle
skutečného čerpání)
2.2.1. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku – Ledax, o.p.s.
Aktivity vedoucí
(§ 40)
k naplnění opatření:
2.2.2. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku – RESIDENT
2000 o.p.s. (§ 40)
Číslo a název
aktivity:
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2.2.1. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku – Ledax, o.p.s.
(§ 40)

Charakteristika
aktivity:

Splněno v roce 2016, smlouva uzavřena s firmou Ledax – pobočka
Dačice. Přestože reálná potřeba (dle odhadu lékařky) by mohla být
kolem 30ti lidí, koupěschopná poptávka byla na konci října 2017 1
osoba. Překonání předsudků v této oblasti a osvěta směrem
k potřebným lidem a jejich rodinám by mohla být dalším cílem
v tomto opatření. Limit podpory od města na 3 osoby je nyní
dostatečný, v budoucnu může být limitující.
města a obce
Poskytovatelé pečovatelské služby

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Senioři a zdravotně
2
3
3
postižení
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
5 000,12 000,12 000,celkem
Zajištění terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené ze
Výstupy:
Strmilovska.
2.2.2. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku - RESIDENT
Číslo a název
2000 o.p.s. (§ 40)
aktivity:
Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci
Charakteristika
a podpory v úkonech, které uživatel sám nezvládá z důvodu snížené
aktivity:
soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře
dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného
života ve svém domácím prostředí. Společnost RESIDENT 2000
o.p.s. nabízí služby na Strmilovsku již 2. rokem. V roce 2015 byla
poskytována jako výpomoc v rodině na základě živnostenského
listu. V roce 2016 jsou služby již poskytovány jako terénní soc.
služby na základě registrace. V současné době pečujeme nebo
vypomáháme u 3 osob. V listopadu 2017 podepsána smlouva o
spolufinancování pro max. 3 osoby. Dále pro tuto oblast zajišťujeme
půjčovnu zdravotních pomůcek.
Spolupráce se společností Domácí péče Dačice s.r.o. (poskytovatele
zdravotních služeb – domácí péče, který v této oblasti také působí)
přináší přímou návaznost na zdravotní péči. Zajištění komplexní
péče pak umožní klientům setrvat v domácím prostředí a reálně se
snižuje potřeba na umístění v soc. zařízeních.
RESIDENT 2000 o.p.s.
Realizátor:
Města a obce
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Zdravotně postižení
1
2
2
senioři
2
6
6
Časový
2016 a dále
harmonogram:
Finanční zdroje:
2015
2016
2018
Provozní náklady
100 000,150 000,150 000,celkem
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MPSV
Příjmy od klientů
Město
Ostatní
Investice
Výstupy:

0,72 000,0,28 000,-

0,100 000,20 000,30 000,-

0,100 000,12 000,30 000,-

Zajištění služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby ze
Strmilovska.

Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Strmilovsku
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
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3.1. Rozšíření volnočasových příležitostí ve Strmilově
3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Strmilovsku
Pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebylo ve Strmilově dostatek
příležitostí k smysluplnému trávení volného času. Hodně mladých
lidí se potulovalo po obci, pili alkohol a ničili veřejné prostory.
Existují tu však také skupinky chlapců a mladých mužů, kteří se
dlouhodobě věnují akrobatické jízdě na kole a venkovnímu
posilování. Neměli příležitost tento koníček systematicky pěstovat.
Spíše pro svůj sport využívali nebezpečná místa (silnice, chodníky).
Proto vznikl ve Strmilově DIRTPARK, WORKOUTPARK a dětský
park s lanovými prvky, který vzešel přímo od dětí v rámci
komunitního plánování v projektu „Strmilov – pěkné místo k životu“.
Využití metody komunitního plánování má současně tyto efekty:
uživatelé parku si místa váží, neničí ho.
Podobné odpočinkové místo s možností posilování či her chybělo i
pro dospělé a seniory. Zejména pro seniory mají podobná místa
významný sociálně aktivizační rozměr.
Vylepšování vybavení, údržba parku a podněcování místních
komunit k aktivnímu využívání prostor parku.
3.1.1. Dobudování a provoz DIRTPARKU
3.1.2. Dobudování a provoz Dětského parku s lanovými prvky
3.1.3. Provoz WORKOUTPARKU
3.1.4. Dobudování a provoz SENIORPARKU
3.1.5. Projekty zaměřené na komunitní rozvoj
3.1.6. Prevence kriminality se zaměřením na děti a mládež
3.1.1. Dobudování a provoz DIRTPARKU
Na ploše veřejného prostranství byly v roce 2014 provedeny terénní
úpravy a plocha byla přizpůsobena jízdě na kolech s možností skoků
a „bikové“ akrobacie. Cílem aktivity je dobudování a provoz
DIRTPARKU a motivace dalších kluků a pěstování zájmu a snahy
uspět jako alternativy pasivního trávení volného času. Vytvořit
systém přípravy dětí a provoz parku směřovat k podchycení aktivní
mládeže, která bude motivovat mladší děti ke sportu. V roce 2016

realizovala skupina kluků „BMX školku“, uspořádali 2. ročník
závodů. V roce 2017 pořádali chlapci 3.ročník BMX závodů. Občas
se projeví nespoutanost komunity, může vyústit v komplikace
ohledně komunikace a zachování pořádku v parku. Pro budoucí
období by bylo dobré upřesnit pravidla využívání dirtparku, více
klást důraz na pořádek a bezpečnost místa. Nutné je respektovat
specifika komunikace s touto cílovou skupinou.
město Strmilov, veřejnost
Základní škola Strmilov, místní spolky, organizace a firmy

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Děti (do 18ti let)
20
25
25
Mládež (nad 18 let)
20
25
25
2016
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Město Strmilov 8 000,8 000,8 000,údržba
Příležitost pro trávení volného času pro cca 30 dětí a mladých lidí –
Výstupy:
zejména kluků.
Číslo a název
3.1.2. Dobudování a provoz Dětského parku s lanovými prvky
aktivity:
Pro větší děti, které příliš nesportují, nebyl ve Strmilově dostatek
Charakteristika
prostoru pro jejich hry. Do procesu komunitního plánování se na
aktivity:
počátku roku 2014 zapojily desítky lidí ze Strmilova a okolí včetně
cca 30ti dětí. Byl vybudován dětský park s lanovými prvky. V roce
2016 byl postaven přístřešek pro posezení se skladem dřeva. Cílem
pro další období je s využitím principů komunitního sdílení naučit
místní lidi jej využívat.V roce 2017 byl přístřešek sdílen zejména
organizacemi: ZŠ, MŠ, ŽAS, STP pobočka Strmilov,
Římskokatolická farnost(letní akce pro děti), SEM (letní pobyt
mladých lidí z YMCA)
město Strmilov
Realizátor:
Mateřská škola Strmilov, Základní škola Strmilov, Mateřské centrum
Spolupráce:
Jahůdka, Místní spolky, organizace a firmy
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
děti
25
30
30
rodiče
50
60
60
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Investice – dotace
200 000,POV
Město Strmilov 8 000,8 000,8 000,údržba
Nová příležitost pro trávení volného času pro cca 20 dětí a jejich
Výstupy:
rodičů – zejména mladší děti, maminky na mateřské dovolené.
Číslo a název
3.1.3. Provoz WORKOUTPARKU
aktivity:
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Charakteristika
aktivity:

V průběhu roku 2014 bylo pořízeno venkovní cvičební nářadí pro
posilování (hrazdy, žebříky, apod.) a vybudován workoutpark se
zapojením mládeže, která si v procesu komunitního plánování tento
nápad prosadila. Cílem aktivity je jeho provoz a rozšiřování jeho
využití. Nový přístřešek může být sdílen lidmi, kteří do
workoutparku chodí cvičit. Cíl: podpořit zdravé setkávání se a dobré
sousedské vztahy, pěstovat odpovědnost k veřejnému majetku.
město Strmilov
Základní škola Strmilov, místní spolky, organizace a firmy

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
děti
5
5
10
mládež
10
10
20
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Město Strmilov 8 000,8 000,8 000,údržba
Nová příležitost pro trávení volného času pro cca 15 mladých lidí
Výstupy:
nebo starších dětí.
Číslo a název
3.1.4. Dobudování a provoz SENIORPARKU
aktivity:
Seniorpark je místem pro setkávání všech generací při relaxační
Charakteristika
činnosti v příjemném prostředí. Záměr obsahuje komunitní rozměr,
aktivity:
lidé si zde odpočinou, zacvičí, popovídají v příjemném prostředí atd.
Na podzim 2015 je park vybaven třemi cvičebními prvky a jsou zde
zasázeny duby a další zeleň. V roce 2016 byl pořízen jeden nový
cvičební stroj a druhý rotoped k lavičce. Místo nejvíce využívají
jednotlivci, organizovaně zde byli členové Svazu tělesně postižených
Studená – pobočka Strmilov. Některé stromy zde uschly, nutno
obnovit zeleň. Zeleň je průběžně dosazována. Park příležitostně
využívají lidé všeho věku, většinou jsou zde spíše jednotlivci než
skupinky.
město Strmilov + veřejnost
Realizátor:
Místní spolky, organizace a firmy
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
veřejnost
20
25
25
2016
a
dále
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Investice v případě
grantové výzvy a
60 000,5 000,5000,získání prostředků
Město Strmilov 8 000,8 000,8 000,údržba
Nová příležitost pro trávení volného času pro aktivní obyvatele
Výstupy:
Strmilova včetně seniorů.
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Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Investice v případě
grantové výzvy a
získání prostředků
Město Strmilov údržba
Výstupy:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:

111

3.1.5. Podpora komunitního rozvoje
Vytvoření podmínek pro rozvoj obce „zdola“. Podpora místních
aktivních aktérů (jednotlivců, spolků i neformálních skupin).
Poskytnutí prostor města pro činnost spolků i neformálních skupin.
Dotace místním spolkům. Prostory v suterénu úřadu tzv. komunitní
centrum Slunečnice – slouží jako zázemí k setkávání spolků.
Knihovna realizovala v roce 2017 komunitní projekt „Strašidelný
Strmilov aneb Za pověstmi do podzemí“
Pro rok 2018 se plánuje částečná obnova a nové vybavení prostor
knihovny a centra Slunečnice. Technické vybavení knihovny je
zastaralé a pomalé, ukazuje se potřeba zvýšení bezpečnosti dat
(zastaralý software i hardware).
město Strmilov + spolky a neformální skupiny + veřejnost
Knihovna Viléma Martínka, místní spolky, organizace a firmy
2017: 50
2018: 50
2017 a dále
2017
2018
100 000,- Kč vnější zdroje (Nadace T-Mobile)
40 000,20 000,-Kč spoluúčast ke grantům
5 000,Příležitost pro trávení volného času pro aktivní obyvatele Strmilova,
komunitní rozvoj, komunikace napříč generacemi. Instalace čertů (+
ozvučení+osvětlení) do podzemní chodby pod náměstím + knížka
pověstí, podpořeno Společností T-Mobile v programu „Mluvme
spolu“
3.1.6. Prevence kriminality se zaměřením na děti a mládež
Rozšířením Městské policie Strmilov došlo k vytvoření lepších
podmínek pro cílenou preventivní činnost mezi dětmi a mládeží. Ve
Strmilově jsou problémy s mladými lidmi často spojené
s diskotékami v místním KD (alkohol u mladistvých, vandalismus,
rvačky). Pracovní skupina poptává studii mapující rozšíření užívání
návykových látek (včetně alkoholu) mezi mladistvými.
Tento cíl bude pro rok 2018 prioritní.
Městská policie Strmilov + Police ČR ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Strmilov, provozovatelem KD, místními spolky, školní klub při ZŠ
Meta
Knihovna Viléma Martínka, místní spolky, organizace a firmy
veřejnost

Výstupy:

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

Besedy a akce pro děti a mladé lidi, důsledné postihy za vandalské
činy, nastavení pravidel spolupráce se zainteresovanými subjekty.
Návrh na provedení studie mapující využívání návykových látek na
Strmilovsku ze strany dětí a mladistvých.

3.2. Spolupráce s církvemi

3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Strmilovsku
V souvislosti se sociálně – patologickými jevy ve společnosti se
často mluví o odklonu od duchovního rozměru života člověka a o
pojetí člověka jako konzumenta hmotných statků. Tomuto trendu se,
mimo jiné, snaží čelit i církve.
3.2.1. Spolupráce s Římskokatolickou církví
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 3.2.2. Služby Českobratrské církve evangelické pro děti i dospělé
Číslo a název
3.2.1. Spolupráce s Římskokatolickou církví
aktivity:
Farnost Strmilov ve spolupráci s Proboštstvím Jindřichův Hradec
Charakteristika
nabízí aktivity zaměřené jednak k prohloubení morálního vědomí a
aktivity:
odpovědnosti, jednak nalezení hlubšího smyslu života. Také nabízí
duchovní pomoc jednotlivcům a jejich rodinám v případě selhání
funkčnosti rodiny. Tyto aktivity je možné využít v nízkoprahových
zařízeních pro děti a mládež, ve školách, v dalších sociálních a
pečovatelských službách---zde nízkoprahové zařízení není?? Prosím
o revizi textu pana faráře. Spolupořádá pravidelné setkávání dětí a
mládeže mladšího i staršího školního věku na území
Jindřichohradecka, nabízí výuku náboženské výchovy v místní škole
a vstupy do škol s křesťanskou tematikou (např. slavení Vánoc,
Velikonoc, dějiny křesťanství). Opírá se o preventivní systém
výchovy mládeže, využívaný v prostředí Salesiánů Dona Bosca. V
oblasti práce se seniory nabízí různé přednášky vycházející
z křesťanské tématiky. K těmto dlouhodobým aktivitám lze také
přidat službu osobního doprovázení v jednotlivých životních etapách
(dětství, dospívání, hledání životní cesty u mladých lidí, příprava na
manželství a rodičovství, poradenství v krizových rodinných
situacích, doprovázení seniorů, vyrovnání se se starobou a smrtí,
doprovázení pozůstalých). Místní kněz je také pravidelně k dispozici
prostřednictvím svátostné služby – především slavením mše svaté,
svátosti smíření, duchovními rozhovory, pomazáním nemocných
apod.
Římskokatolická farnost Strmilov
Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Obyvatelé menších
dle zájmu
měst a obcí
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady

112

celkem
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Zajištění dalších duchovních služeb
3.2.1. Služby Českobratrské církve evangelické pro děti i dospělé
Sbor ČCE ve Strmilově nabízí a i v budoucnu má v plánu nabídnout
aktivity pro děti a mládež, jde především o nabídku biblického
kroužku pro MŠ i pro ZŠ na 1. stupni, dále v prostoru fary plánuje
nabídku volnočasových aktivit pro děti ve formě výtvarných či
zážitkových workshopů. Sbor nabízí faru jako místo pro konání
kulturních akcí, ale i jako místo pro setkání všech generací. Farářka
nabízí pozvání k osobním a pastoračním rozhovorům, k duchovnímu
doprovázení a společnému sdílení, dále osobní rozhovor pro
pozůstalé nebo těžce nemocné.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Strmilově

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Obyvatelé
dle zájmu
Časový harmonogram: 2016 a dále
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
celkem
Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež a dalších
Výstupy:
duchovních služeb
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SPOLEČNÁ OPATŘENÍ
1.1. Podpora komunitního plánování sociálních služeb
1.1.1. Monitorování realizace komunitního plánu
1.1.2. Hodnocení realizace komunitního plánu
1.1.3. Aktualizace komunitního plánu
1.2. Zlepšení informovanosti o sociálních službách
1.2.1. Kulaté stoly mezi poskytovateli sociálních služeb a zástupci obcí
1.2.2. Setkávání poskytovatelů sociálních služeb
1.2.3. Katalog poskytovatelů sociálních služeb
1.2.4. Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§37)
1.2.5. Doplňková činnost k poradenství
1.3. Společný postup obcí pro zlepšení bezpečnosti a vzdělávání
1.3.1. Zajištění bezpečnosti a pořádku v menších městech a obcích
1.3.2. Omezení podomního prodeje v obcích
1.3.3. Společný školní psycholog nebo speciální pedagog
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Priorita 1. Společná opatření pro ORP J. Hradec
Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

1.1. Podpora komunitního plánování sociálních služeb

1. Společná opatření pro ORP J. Hradec
Města a obce ORP J. Hradec jsou zapojena do procesu komunitního
plánování, které vede k lepší informovanosti občanů, ke koordinaci
služeb, reagování na změny v sociálním systému, vyhledávání
dalších finančních zdrojů. Spolupracují na základě vzniklých
pracovních skupin a řídící skupiny. Pro udržitelnost procesu je
důležitý pravidelný monitoring, hodnocení a aktualizace
komunitního plánu. Díky tomu dochází k pravidelné aktualizaci jak
samotného plánu, tak katalogu poskytovatelů.
1.1.1. Monitorování realizace komunitního plánu
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 1.1.2. Hodnocení realizace komunitního plánu
1.1.3. Aktualizace komunitního plánu
Číslo a název
1.1.1. Monitorování realizace komunitního plánu
aktivity:
V průběhu celé realizace komunitního plánu bude probíhat jeho
Charakteristika
aktivity:
monitorování. Cílem monitorování je systematicky sebrat data o
technické a finanční realizaci dílčích aktivit komunitního plánu.
Takto sebraná data pak umožní efektivní vyhodnocení realizace.
Monitorování realizace komunitního plánu sociálních služeb bude
zajišťovat řídící skupina ve spolupráci s Odborem sociálních věcí
MěÚ J. Hradec. Odbor sociálních věcí zpracuje jednou ročně
monitorovací zprávu, která bude obsahovat údaje o tom, které
aktivity se podařilo realizovat, které mají zpoždění oproti plánu a
které se nepodařilo uskutečnit. Monitorovací zpráva bude též
obsahovat důvody neplnění plánu. Při zpracování monitorovací
zprávy bude vycházet ze zadání monitorovací skupiny a údajů od
realizátorů jednotlivých aktivit.
město J. Hradec, vedoucí pracovních skupin
Realizátor:
organizace poskytující sociální a doplňkové služby v J. Hradci
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Výstupy:
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2016 a dále
2016

2017

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu

2018

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Výstupy:

116

1.1.2. Hodnocení realizace komunitního plánu
Hodnocení realizace komunitního plánu bude probíhat v rámci
setkání řídící skupiny (případně pracovních skupin) nejméně jednou
ročně. Řídící skupina bude při hodnocení vycházet z monitorovací
zprávy. Posoudí jednotlivé aktivity z hlediska naplnění cílů
komunitního plánu, jejich efektivity a kvality realizace. Skupina
bude také navrhovat drobné úpravy jednotlivých aktivit. Cílem
hodnocení je příprava kvalitních výchozích podkladů pro aktualizaci
komunitního plánu.
město J. Hradec
organizace poskytující sociální a doplňkové služby v J. Hradci
2016

2017

2018

2017

2018

2016 a dále
2016

Hodnocení realizace komunitního plánu
1.1.3. Aktualizace komunitního plánu
Aktualizace komunitního plánu bude probíhat pravidelně jednou za
tři roky. Při každé aktualizaci bude upravena sociodemografická
analýza, stanoveny nové prioritní oblasti, pro které budou
dopracovány případné podrobné analýzy a budou navrženy nové
priority a aktivity. Aktualizace bude vycházet ze závěrů hodnocení
realizace komunitního plánu. Za zadání aktualizace je zodpovědná
řídící skupina.
město J. Hradec
organizace poskytující sociální a doplňkové služby v J. Hradci
2016

2017

2018

2017

2018

2016 a dále
2016

Aktualizovaný komunitní plán

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

1.2. Zlepšení informovanosti o sociálních službách

1. Společná opatření pro OPR J. Hradec
Informovanost o sociálních službách není dostatečná, a to ani mezi
veřejností, ani mezi veřejnou správou. Přesné informace o činnosti
ostatních organizací nemají ani samotní poskytovatelé sociálních
služeb. Veřejnost, která neřeší sociální problém, se o sociální
problémy nezajímá a není příliš efektivní snažit se ji informovat.
Lidé se o sociální služby začínají zajímat až v okamžiku, kdy je
potřebují. Pak se obrací na instituce, jako jsou obce, lékaři a samotní
poskytovatelé. Informování je proto třeba zacílit na tyto instituce.
1.2.1. Kulaté stoly mezi poskytovateli sociálních služeb a zástupci
Aktivity vedoucí
obcí
k naplnění opatření:
1.2.2. Setkávání poskytovatelů sociálních služeb
1.2.3. Katalog poskytovatelů sociálních služeb
1.2.4. Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§37)
1.2.5. Doplňková činnost k poradenství
1.2.1. Kulaté stoly mezi poskytovateli sociálních služeb a zástupci
Číslo a název
obcí
aktivity:
Cca 1x ročně se uskuteční setkání poskytovatelů sociálních služeb se
Charakteristika
zástupci obcí – starosty či pracovníky pověřenými sociální
aktivity:
problematikou. Pro toto setkání bude zvoleno téma zajímavé pro
samosprávu (např. opatrovnictví). Kromě tohoto tématu pak budou
také představeny ostatní sociální služby a nové možnosti a nabídky.
město Jindřichův Hradec, Otevřená Okna, z. ú., Chráněné bydlení
Realizátor:
Naplno
město Jindřichův Hradec, Otevřená Okna, z. ú., Chráněné bydlení
Spolupráce:
Naplno
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
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2016 a dále
2016

2017

2018

Zajištění informovanosti obcí o nabídce sociálních služeb na území
ORP J. Hradec.
1.2.2. Setkávání poskytovatelů sociálních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb z ORP J. Hradec se budou
pravidelně 2x ročně scházet. Cílem těchto setkání bude vyhodnocení
realizace komunitního plánu, vzájemné informování o změnách u
jednotlivých organizací, společné řešení nových problémů a příprava
společných projektů, např. na vzdělávání.
město Jindřichův Hradec, Otevřená Okna, z. ú., Chráněné bydlení
Naplno
město Jindřichův Hradec, Otevřená Okna, z. ú., Chráněné bydlení

Naplno
Počet uživatelů
služby:
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
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2016

2017

2018

2017

2018

2016 a dále
2016

Zlepšení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb na území
ORP J. Hradec.
1.2.2. Katalog poskytovatelů sociálních služeb
V rámci komunitního plánování byl připraven katalog poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb na území ORP J. Hradec. Tento
katalog je distribuován poskytovatelům služeb a obcím. Dále je
k dispozici elektronická interaktivní verze katalogu. Každý
poskytovatel má své uživatelské jméno a heslo a to umožňuje
aktualizovat údaje o službě. Město J. Hradec pak může schválit
novou organizaci prezentující se v elektronickém katalogu.
město Jindřichův Hradec
Poskytovatelé sociálních služeb
2016

2017

2018

2017

2018

2016 a dále
2016

Aktuální informace o službách dostupných na území ORP J. Hradec.
1.2.4. Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§37)
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.
poskytuje odborné i základní sociální poradenství, jehož cílem
je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu osobám, které jsou
v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi.
Poradenství osobě pomáhá lépe se orientovat ve své životní situaci,
v možnostech jejího řešení a posiluje samostatnost klienta při řešení
této sociální situace.
V praxi se jedná o usnadnění orientace v sociálně právním systému
a podporu v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti OZP
a seniorů (dávky pro osoby se ZP, ochrana v oblasti práv uživatelů
sociální služby, podpora nezávislého života a mobility, možnosti
nápravy nesprávných rozhodnutí aj.).
Poradenství je poskytováno bez úhrady, náklady na něj jsou hrazeny
z dotací, finančních příspěvků a sponzorských darů. Poradenská
činnost se provádí ambulantní a terénní formou. Terénní forma

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
senioři
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
Státní rozpočet
Město J.Hradec
Ostatní
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Zdravotně postižení
senioři
Časový
harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
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poradenství se poskytuje v sociálním prostředí jedince nebo
na kontaktním místě, které zdarma zajistí na sjednaný termín
spolupracující organizace nebo obecní úřad. Terénní práce je nyní
stanovena na jeden den v týdnu a to je úterý, ovšem po vzájemné
dohodě lze případně sjednat i jiný termín schůzky. Tato činnost
sociální pracovnice je v současné době vázána na autobusovou
dopravu.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.,
pracoviště Jindřichův Hradec
NRZP ČR, MPSV, NIPI ČR, ÚP ČR, STP v ČR, SPCCH, Spektra,
Tyflokabinet, Tyfloservis, VZP, ČSSZ, město J. Hradec, město Nová
Bystřice, obec Kunžak, obec Člunek a další města i obce.
2016

2017

2018

300
400

300
400

300
400

2017

2018

2016 a dále
2016
300 000,-

300 000,-

300 000,-

275 000,275 000,275 000,10 000,10 000,10 000,15 000,15 000,15 000,Zajištění stávajícího sociálního poradenství a jeho přiblížení
i osobám z měst a obcí v bývalém okrese Jindřichův Hradec
1.2.5. Doplňková činnost k poradenství
Další doplňkové činnosti navazují na sociální službu odborného
sociálního poradenství. Zajišťujeme půjčování kompenzačních
pomůcek (mechanický vozík, chodítko, schodolez, toaletní židle, aj),
prodej drobných pomůcek k naslouchadlům (baterie, filtry, hadičky,
vysoušecí tablety aj.), pořádáme informační a poradenské akce,
spolupracujeme a pomáháme zájmovým organizacím a spolkům,
které sdružují osoby se zdravotním postižením a seniory.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.,
pracoviště Jindřichův Hradec
NRZP ČR, NIPI ČR, STP v ČR, SPCCH, Ortoservis, MEYRA,
OTTOBOCK, Spektra, Tyflokabinet, Tyfloservis, ÚP ČR, město J.
Hradec, město Nová Bystřice, obec Kunžak, obec Člunek
2016

2017

2018

250
400

250
400

250
400

2017

2018

2016 a dále
2016
250 000,-

250 000,-

250 000,-

Příjmy od klientů
Město J. Hradec
Ostatní
Výstupy:

Číslo a název
opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

110 000,110 000,110 000,15 000,15 000,15 000,125 000,125 000,125 000,Rozšíření služeb půjčovny kompenzačních pomůcek a zajištění
ostatních doplňkových činností.
1.3. Společný postup obcí pro zlepšení bezpečnosti a vzdělávání

1. Společná opatření pro OPR J. Hradec
Rušení služeben Policie ČR v menších městech má výrazné
negativní dopady na tato města i okolní obce. Společným postupem
obcí by mohlo dojít ke změně politiky, nebo alespoň ke zmírnění
následků.
Výrazným tématem v sociální oblasti se stává boj se zadlužeností.
Tu zhoršují i nekalé praktiky některých obchodníků. Obce by proto
měly přistoupit k opatření, jak své občany chránit.
V celém ORP je výrazný nedostatek psychologů a psychiatrů. Na
základních školách pak i přes zvyšující se počet dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami není adekvátně zvyšován počet asistentů
pedagoga a dalších speciálních pracovníků. Částečným řešením by
mohlo být vytvoření místa školního psychologa nebo speciálního
pedagoga pro více škol dohromady.
1.3.1. Zajištění bezpečnosti a pořádku v menších městech a obcích
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření: 1.3.2. Omezení podomního prodeje v obcích
1.3.3. Společný školní psycholog nebo speciální pedagog
Číslo a název
1.3.1. Zajištění bezpečnosti a pořádku v menších městech a obcích
aktivity:
V regionu byly zrušeny služebny Policie ČR v menších městech. Na
Charakteristika
území ORP J. Hradec zůstalo pouze oddělení Policie ČR v J. Hradci a
aktivity:
v Nové Bystřici. Ostatní obce a města jsou obsluhována z těchto dvou
měst. To samozřejmě znamená, že Policie může dorazit na místo pouze
se značným zpožděním od nahlášení problému. Zrušení služeben se
negativně projevilo na nárůstu zejména drobné kriminality, neboť
pachatelé jsou si vědomi praktické nepostižitelnosti.
Cílem aktivity je spolupráce mezi obcemi s cílem dosáhnout
obnovení fungování služeben Policie ČR v menších městech. Další
možností je zřízení společné městské policie pro několik sousedních
měst a obcí.
obce
Realizátor:
Policie ČR, Městská policie
Spolupráce:
Počet uživatelů
2016
2017
2018
služby:
Obyvatelé menších
23 000
měst a obcí
Časový
2016 a dále
harmonogram:
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
celkem
120

Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Obyvatelé měst a obcí
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
Výstupy:
Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů
služby:
Žáci základních škol
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
Výstupy:

121

Zajištění bezpečnosti v menších městech a obcích
1.3.2. Omezení podomního prodeje v obcích
Podomní prodej sebou nese nemalá rizika. Údajný obchodník může
být ve skutečnosti zloděj využívající tuto záminku. Podomní
obchodníci však také často využívají různé nátlakové postupy,
kterým mohou podlehnout zejména sociálně ohrožené skupiny
obyvatel. Proto již přes 270 měst a obcí v ČR podomní prodej
zakázalo. Krajský úřad doporučuje zakotvit tento zákaz v tržním
řádu. Je vhodné, aby odůvodnění tohoto zákazu bylo obsaženo v
usnesení rady obce (případně v důvodové zprávě). Těmito důvody
mohou být např. bezpečnost v obci, ochrana bezpečnosti seniorů,
zvláštní ochrana památkově chráněné oblasti, apod..
obce
Městská policie
2016
2017
2018
47 000
47 000
47 000
2016 a dále
2016
2017
2018
Omezení podomního prodeje
1.3.3. Společný školní psycholog nebo speciální pedagog
Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby
žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy
a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se jak o individuální, tak
skupinové psychodiagnostické činnosti. Významným způsobem
může napomoci při řešení výchovných, ale i sociálních problémů
dětí. Speciální pedagog se orientuje na podporu a pomoc žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami (s vývojovými poruchami učení
a chování). Dále podporuje vytváření zdravého klimatu ve školách
prostřednictvím speciálně pedagogické činnosti s pedagogy školy a
rodiči žáků školy.
Menší školy ve venkovském prostoru, ale ani větší městské školy
nemohou jednotlivě psychologa/speciálního pedagoga zaplatit. Proto
je vhodné spojit několik škol dohromady a zajistit tak
psychologa/speciálního pedagoga, který působí každý den v jiné
škole. Podobně spolupracuje např. 7 škol v ORP Týn nad Vltavou.
Základní školy
města a obce
2016
0
2016 a dále
2016

2017

2018

0

3 600

2017

2018

Zajištění služeb školního psychologa

