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Úvodní slovo 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 
 
dostává se Vám do rukou první Komunitní plán sociálních služeb města 
Jindřichův Hradec. Základem komunitního plánování sociálních služeb je 
spolupráce zadavatele (města) s uživateli (klienty) a poskytovateli 
(jednotlivými organizacemi) sociálních služeb. Společným cílem všech 
zúčastněných bylo zajištění dostupných kvalitních sociálních služeb 
v našem městě. 
 
Prvotním krokem pro vytvoření komunitního plánu byla úspěšná žádost o 
spolufinancování Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci společného 
regionálního operačního programu – grantové schéma 3.2 na podporu 
sociální integrace v Jihočeském kraji. 
 
Výsledkem 18měsíční práce jednotlivých pracovních skupin je dokument, 
který na základě analýzy problémů v jednotlivých oblastech, definuje cíle, 
které povedou k požadovanému zlepšení stávajících nebo ke vzniku nových 
služeb. Součástí materiálu jsou opatření, jejichž realizace by měla vést ke 
splnění stanovených cílů. 
 
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na vytvoření tohoto plánu 
podíleli, všem členům a vedoucím pracovních skupin, členům řídící 
skupiny, poskytovatelům a uživatelům služeb, bez nichž by Komunitní plán 
sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec nevznikl. 
 
 

 
 
         
 
 
 
        Ing. Karel Matoušek  
            starosta města 
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1. Obecné informace o komunitním plánování 
 
Komunitní plánování je postup, který umožňuje: 

� aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 
společenství, 

� aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel 
regionu, 

� aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně 
nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. 

 
V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují tři strany: 

� uživatelé (lidé v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají a kterým 
jsou určeny) 

� poskytovatelé (subjekty, které služby poskytují a nabízejí; všichni poskytovatelé mají 
při komunitním plánování rovné postavení) 

� zadavatelé (zejména se jedná o obce a kraj; zadavatelé jsou odpovědni za zajištění 
sociálních služeb na příslušném území) 

 
Zástupci za uživatele, zadavatele a poskytovatele tvoří triádu . 
 
Komunitní plánování má pro obec následující přínos: 

� zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb do přípravy a uskutečňování 
plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu a 
způsobu jejich zjišťování. 

� Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli. 

� Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, 
aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám. 

 
Hlavní principy komunitního plánování: 

� Partnerství mezi všemi účastníky – potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu. 

� Zapojování místního společenství – nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. 

� Hledání nových lidských a finančních zdrojů 

� Práce s informacemi – je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím uvnitř řídící 
struktury a zajistit předávání informací veřejnosti. 

� Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument – proces KP 
znamená vyhledávání, zapojování a diskusi různých lidí. 

� Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce – dobře fungující spolupráce může 
být inspirací pro ostatní účastníky komunitního plánování. Prohloubení spolupráce 
mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku sociálních služeb. 

� Kompromis přání a možností – výsledkem komunitního plánování je vždy 
kompromisní řešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. 
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2. Vývoj komunitního plánování sociálních 
služeb v Jindřichově Hradci 
 
 

Dne 30. 8. 2006 zastupitelstvo města usnesením č. 1228/06/11 schválilo 
zpracování KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA 
JINDŘICHŮV HRADEC. 
  
Město Jindřichův Hradec následně poté podalo žádost o spolufinancování 
akce Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci společného regionálního 
operačního programu – grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace 
v Jihočeském kraji. V červnu 2007 byla Krajským úřadem zaslána 
podepsaná smlouva o spolufinancování akce. 
 
Jako metodik pro komunitní plánování v Jindřichově Hradci působil Bc. 
Daniel Rosecký z Centra pro komunitní práci jižní Čechy. 
 
V březnu 2007 proběhlo první veřejné projednání Komunitního plánu 
sociálních služeb. Setkání se zúčastnilo kolem 60 lidí, kteří měli o tuto 
problematiku zájem. V závěru byly vytvořeny 4 pracovní skupiny - senioři, 
lidé se zdravotním postižením, děti a mládež a lidé ohrožení sociálním 
vyloučením. 
 
Od června 2007 byli kontaktováni poskytovatelé sociálních služeb 
s dotazníkovým šetřením. Prostřednictvím anket zpracovávaných FM VŠE a 
dotazníkovým šetřením byly zjišťovány potřeby jednotlivých skupin 
obyvatelstva a následně zpracovány jejich analýzy. Všechny získané 
informace byly zveřejňovány na internetových stránkách města www.jh.cz  
 
Druhé veřejné projednání se uskutečnilo 17. 4. 2008. Setkání se zúčastnilo 
kolem 30-ti lidí z veřejnosti. Z veřejného projednání nevzešly žádné 
připomínky k navržené verzi komunitního plánu. 
 
Radě a zastupitelstvu města byly v průběhu akce poskytovány informace o 
průběžných výsledcích. 
 
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA JINDŘICHŮV 
HRADEC byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 443/21Z/2008 
ze dne 28. 5. 2008. 

 
Znění usnesení zastupitelstva: 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje Komunitní plán sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec 
2. požaduje, aby jednotlivá opatření plynoucí z komunitního plánu byla 

upřesněna při sestavování rozpočtu na příslušný rok. 
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3. Informace o obci 
 

3.1 Základní údaje 
 
Výměra: 7 427 ha (katastrální území Jindřichův Hradec, Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní 
Skrýchov, Horní Ždár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka) 

Nadmořská výška: 478 m nad mořem 

Vodní toky: řeka Nežárka a Hamerský potok 

Vodní plocha ve středu města: rekreační rybník Vajgar o výměře 49 ha 

Kulturní a historické památky m ěsta: Státní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka, 
proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem, 
kaple sv. Maří Magdaleny, kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Jakuba 
s Černínskou hrobkou, kostel sv. Václava, městská památková rezervace, měšťanské domy a 
morový sloup na hlavním náměstí. 

Další významné budovy a zařízení města: letiště, vlakové a autobusové nádraží, 
úzkorozchodný železniční systém: trať J. Hradec – N. Bystřice v délce 33 km, trať J. Hradec – 
Obrataň v délce 46 km, Tyršův stadion, zimní stadion, sportovní hala, krytý plavecký bazén, 
fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty a další. Z oblasti školství: soustava mateřských a 
základních škol, speciální školy, střední školy, odborné učiliště, fakulta managementu VŠE 
v Praze a další. Z oblasti zdravotnictví: zdravotní střediska a zařízení, lékárny, nemocnice 
s poliklinikou. Z oblasti sociální péče zařízení pro péči o staré občany. 
 
 

3.2 Historie města 
 
První zprávy o městě pocházejí již z roku 1220, kdy jindřichohradecké panství vlastnil 
zakladatel rodu pánů z Hradce, Jindřich I., nejstarší syn Vítka z Prčice. Typickým 
panoramatem je městský hrad a zámek, v jehož předhradí vzniklo z původní řemeslnicko-
obchodní osady v polovině 13. století město, které dostalo jméno právě po Jindřichovi I. Erb 
pánů z Hradce, zlatá růže v modrém poli, doplnění privilegiem krále Vladislava II. z roku 
1483 o dva zlaté královské lvy a iniciálu W s korunkou, je dodnes ve znaku města. V držení 
města se vystřídaly tři feudální rody. Páni z Hradce do roku 1604, Slavatové do roku 1693, 
posledním rodem byly Černínové. 
 
V roce 1801 požár zničil téměř celé město. Následné stavební úpravy přidaly domovním 
průčelím zejména nové kamenické detaily, štukový dekor. V roce 1887 bylo město napojeno 
na hlavní trať prostřednictvím tzv. Českomoravské transversální dráhy vedoucí z Veselí nad 
Lužnicí přes Jindřichův Hradec do Jihlavy. O deset let později byl zahájen provoz na 
úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. 

V roce 1945 byl obnoven Jindřichohradecký okres. Podle nového správního uspořádání byly k 
němu v roce 1960 připojeny zrušené okresy Třeboňský a Dačický. V roce 1991 se otevřela 
fakulta managementu Jihočeské univerzity, čímž byl dán základní kámen vysokoškolskému 
studiu v Jindřichově Hradci (v současné době Vysoká škola ekonomické – fakulta 
managementu). V roce 1993, kdy se slavilo 700. výročí města, se znovu otevřely brány 
opraveného státního hradu a zámku.  
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3.3 Demografické údaje 
 

Počet obyvatel k 1. 1. 2008 

Počet obyvatel k 1. lednu 2008 kategorie 01.01.2008 Celkem 
 
Jindřichův Hradec I. 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

137 
408 
105 

 
650 

 
Jindřichův Hradec II. 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

1 014 
3 479 
1 642 

 
6 135 

 
Jindřichův Hradec III. 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

1 422 
5 166 
1 650 

 
8 238 

 
Jindřichův Hradec IV. 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

320 
991 
243 

 
1 554 

 
Jindřichův Hradec V. 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

706 
1 710 

253 

 
2 669 

 
Buk 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

63 
136 
45 

 
244 

 
Děbolín 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

32 
146 
41 

 
219 

 
Dolní Radouň 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

62 
160 
29 

 
251 

 
Dolní Skrýchov 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

42 
199 
35 

 
276 

 
Horní Žďár 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

49 
105 
31 

 
185 

 
Matná 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

4 
35 
17 

 
56 

 
Otín 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

185 
631 
262 

 
1 078 

 
Políkno 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

36 
132 
29 

 
197 

 
Radouňka 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

142 
421 
149 

 
712 

Součet za Jindřichův Hradec 
(včetně místních částí) 
 

do 18 let 
do 60 let 
nad 60 let 

4 214 
13 719 
4 531 

 
22 464 

 
Zdroj: evidence obyvatel, MěÚ J. Hradec 
 
V roce 2003 měl J. Hradec 22 695 obyvatel, došlo tedy k jejich snížení. 
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Struktura obyvatel Jindřichova Hradce v roce 2003 (celkem 22 695 obyvatel) 

Věk 0-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 
Počet 1049 2856 1563 3985 3014 3388 3142 3968 
Zdroj: Program rozvoje města Jindřichův Hradec 
 

Obyvatelé Jindřichova Hradce podle pohlaví a rodinného stavu – rok 2003 

Muži celkem 10 922 
Svobodní  4 664 
Ženatí 5 287 
Rozvedení 688 
Ovdovělí 247 

 
 
 

MUŽI 

Nezjištěno 36 
Ženy celkem 11 773 
Svobodné 4 059 
Vdané 5 389 
Rozvedené 1 025 
Ovdovělé 1 255 

 
 
 

ŽENY 

nezjištěno 45 
Zdroj: Program rozvoje města Jindřichův Hradec 
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4. Analýza struktury a potřeb uživatelů 
sociálních služeb 
 

4.1 Lidé se zdravotním postižením 
 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu. Riziko zdravotního postižení v 
důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady existuje u každého občana a roste s přibývajícím 
věkem (poruchy zraku, sluchu, hybnosti, trvalá vnitřní onemocnění). O počtu občanů se 
zdravotním postižením v České republice není k dispozici žádný statistický údaj. Lze 
odhadnout, že v ČR je zhruba l 200 000 občanů se zdravotním postižením. 
 

Dávky sociální péče v J. Hradci a okolních obcích 

1. pololetí roku 2006 2. pololetí roku 2006 1. pololetí roku 2007  
Druh dávky Počet 

příjemců 
Z toho 

nezaopat. 
děti 

Počet 
příjemců 

Z toho 
nezaopat. 

děti 

Počet 
příjemců 

Z toho 
nezaopat. 

děti 
Příspěvek na 
zakoupení motorového 
vozidla 

15 12 15 7 11 3 

Příspěvek na celkovou 
opravu motorového 
vozidla 

1 1 2 0 1 1 

Příspěvek na zvláštní 
úpravu motorového 
vozidla 

0 0 0 0 0 0 

Příspěvek na provoz 
motorového vozidla 

989 54 88 20 956 94 

Příspěvek na úpravu 
bytu 

8 0 7 1 2 0 

Příspěvek na 
individuální dopravu 

15 1 2 0 23 0 

Příspěvek na opatření 
zvláštních pomůcek 

21 7 27 5 21 5 

Příspěvek nevidomým 
na opatření vodícího 
psa 

0 0 0 0 1 0 

Příspěvek na zvýšené 
náklady 

1 558 80 1 711 60 1 761 52 

Příspěvek na úhradu za 
užívání bezbariérového 
bytu 

19 4 17 4 17 4 

Příspěvek na úhradu za 
užívání garáže 

0 0 0 0 0 0 

Příspěvek nevidomým 
občanům na krmivo 
pro vodícího psa 

6 0 6 0 6 0 

Zdroj: evidence odboru sociálních věcí, MěÚ J. Hradec 
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Počet držitelů průkazek ZTP a ZTP/P  v J. Hradci a okolních obcích ke 30. 6. 2007 

Ukazatel Hodnota 
Počet držitelů ZTP 950 
Počet držitelů ZTP/P 370 

Zdroj: evidence odboru sociálních věcí, MěÚ J. Hradec 
 
V roce 2006 bylo za okres J. Hradec evidováno na úřadu práce průměrně 546 osob se 
zdravotním postižením a v roce 2007 došlo ke snížení na 418 osob. Tyto údaje byly získány 
ze Zprávy o situaci na trhu práce za rok 2006 a 2007. Pokud porovnáme první a druhé 
pololetí, bylo více uchazečů evidováno vždy v pololetí prvním. 
 

Průměrný počet osob se ZP, jež byli evidováni na úřadu práce v J. Hradci  v roce 2006 

580

512

1. pololetí 2006

2. pololetí 2006

 
 

Průměrný počet osob se ZP, jež byli evidováni na úřadu práce v J. Hradci v roce 2007 

440

395

1.pololetí 2007

2.pololetí 2007

 
 



Komunitní plán sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec 

 

 12 

Nejvíce osob se zdravotním postižením (OZP) je na úřadu práce evidováno déle než 2 roky, 
konkrétně 175 uchazečů. Od 12 do 24 měsíců je evidováno 88 osob.  Krátkodobě (do 3 
měsíců) bylo k 31. 12. 2006 zaregistrováno 52 uchazečů. 
 

Uchazeči se zdravotním postižením podle délky nezaměstnanosti k 31. 12. 2006 

Délka evidence Počet uchazečů v % 
do 3 měsíců 52 11,7 
3 – 6 měsíců 63 14,2 
6 – 9 měsíců 35 7,9 
9 – 12 měsíců 30 6,8 
12 – 24 měsíců 88 19,9 
více než 24 měsíce 175 39,5 
Celkem 443 100,0 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2006, úřad práce v J. Hradci 

 
 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ŘENÍ 
 
Analýza byla prováděna prostřednictvím anonymního dotazníku. Ten byl distribuován 
prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb k jejich klientům. Respondenti odpovídali na 
3 jednoduché otázky a čtvrtá otázka sloužila pro jejich další připomínky. Do analýzy bylo 
zařazeno 139 dotazníků. 
 
První otázka se týkala poskytování sociálních služeb. Na výběr byly 3 možnosti – péči 
poskytuje rodina, přátelé nebo zařízení sociálních služeb. Bylo možné označit i více odpovědí. 
Pouze 15 % osob označilo odpověď „p řátelé“. Rodina i zařízení sociálních služeb označilo 
přibližně stejné množství respondentů. 
 

Odpovědi na otázku „Kdo Vám poskytuje sociální služby?“ 

45%

15%

40%

rodina

přátelé

zařízení SS

 
 
Z osob, které označili jako poskytovatele zařízení sociálních služeb, jich 51 uvedlo konkrétní 
organizaci. Celkem 28 respondentů zařízení nespecifikovalo.  
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Konkrétní poskytovatelé sociálních služeb 
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Zpracování odpovědí na otázku č. 2 „Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb 
v Jindřichově Hradci?“ bylo velmi problematické. Téměř všichni respondenti odpovídali na 
to, jak jsou spokojeni s těmi službami, které oni mají. Nezabývali se celou nabídkou sociálních 
služeb. Z 95 odpovědí by se o 42 dalo říci, že jsou „k věci“. Téměř všechny tyto odpovědi byly 
záporné. Na otázku vůbec neodpovědělo 29 % respondentů. U 5 % odpovědí se objevilo 
nevyužívání sociálních služeb. 
 

Spokojenost s nabídkou sociálních služeb 

37%

29%

5%

29%

ano

ne

nevyužívám

neodpovědělo

 
 
Kromě kladných či záporných odpovědí měli respondenti také uvést důvody své spokojenosti 
či naopak nespokojenosti. U nespokojenosti převažoval nedostatek služeb (71 % odpovědí). 
Nedostatek informací o sociálních službách uvedlo 21 % osob a zbývajících 8 % napsalo jako 
důvod své nespokojenosti personál zařízení. 
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Důvody nespokojenosti s nabídkou sociálních služeb v J. Hradci 
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V Jindřichově Hradci dotazovaným nejvíce chybí osobní asistence (45 % odpovědí), denní 
stacionář, auto pro osoby na invalidním vozíku, slevy na MHD a chráněné bydlení. Na příliš 
drahé obědy si stěžovalo 11 % respondentů. 
 

Chybějící služby ve městě 

45%

24%
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4%
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chráněné bydlení

 
 
Třetí otázka se týkala činností, při kterých potřebují osoby se zdravotním postižením pomoci. 
Celkem 58 osob na otázku vůbec neodpovědělo. Ti, co odpověděli, uváděli vždy několik 
činností. Škála odpovědí je velmi pestrá. Nejčastěji (61x) se odpověď týkala pomoci s obědem 
(buď dovoz oběda nebo uvaření např. rodinou). Na druhém místě v četnosti odpovědí je 
nakupování. Velmi často se objevovaly odpovědi jako pomoc při vyřizování na úřadech, 
převoz k lékaři, úklid a koupání. Celkem 12 osob uvedlo, že jim činí velké problémy už jen to, 
aby se dostali ven.  
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Činnosti, se kterými dotazovaní potřebují nejčastěji pomoci 
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V závěru dotazníky mohli respondenti uvést své připomínky. Nejčastěji se zde objevoval výčet 
služeb, jež chybí v J. Hradci. Jedná se především o osobní asistenci a denní stacionář.  
Připomínky netýkající se chybějících služeb byly tyto: 

� Nejsem spokojený s prací personálu. 
� Personál se mi nevěnuje, neumožňuje mi kontakt s rodinou. 
� Dovoz obědů je příliš drahý. 
� V DPS by měla být stálá pečovatelská služba. 
� Ve městě je příliš mnoho bariér pro osoby upoutané na invalidní vozík. 
� Zlepšit informovanost o službách ve městě. 
� Nedostatek slev na MHD. 
� Zorganizovat setkání osamělých občanů. Málo možností kulturního a společenského 

vyžití. 
� Chybí služby pro sluchově postižené – např. tlumočník ve znakové řeči. 
� Potřebujeme 24hodinovou službu. 
� Chybí propagace sociálních služeb mezi veřejností.  

 
 

4.2 Senioři 
 
Potřeby mezi touto cílovou skupinou zjišťovali pomocí ankety studenti Fakulty managementu 
Vysoké školy ekonomické. Realizační tým byl dvacetičlenný.  
 
Anketní soubor tvořilo 100 respondentů ze 4 zařízení sociálních služeb pro seniory: 

� Domov důchodců Otín 
� Dům s pečovatelskou službou Růžová 30/II 
� Dům s pečovatelskou službou Větrná 50/V 
� Dům s pečovatelskou službou 61/III a 62/III 
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Mezi klienty seniory převažuje ze 2/3 spokojenost s poskytovanými službami, významně více je 
s nabídkou sociálních služeb ve městě spokojených klientů v domech s pečovatelskou službou. 
Odpověď na tuto otázku neuvedli především klienti DD Otín. 
 

Názory na nabídku sociálních služeb 
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Jen malá část klientů navrhovala změny v oblasti sociálních služeb ve městě. Návrhy spíše 
uváděli obyvatelé DD Otín než klienti domů s pečovatelskou službou.  
 

Počet osob, kteří uvedli změny v oblasti sociálních služeb 
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Ti, kteří zájem o změny projevili, se shodli na potřebných změnách ve prospěch vozíčkářů, 
osobní asistence a volnočasové nabídky. 
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4.3 Děti a mládež 
 
Výzkum č. 1 
Studentky Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické oslovily anketou 2 střední školy 
v J. Hradci – Obchodní akademii a Gymnázium Vítězslava Nováka. Celkem odpovídalo 79 
studentů – 51 gymnazistů a 28 studentů Obchodní akademie. Dva anketní lístky byly před 
zpracováním vyřazeny, jelikož v nich byly uvedeny zjevně nesmyslné a nepravdivé odpovědi. 
 
První otázka se týkala zájmu studentů o volnočasové aktivity. 
 

Věnujete se nějaké zájmové činnosti? 

25

52

ano

ne

 
 
Celkem 68 % dotázaných se žádné zájmové činnost nevěnuje. Uváděné důvody, proč se této 
činnosti nevěnují jsou následující: 
 

Důvod Absolutní počet Relativní počet 
Nedostatek času 26 50 % 
Nezájem 13 25 % 
Dojíždění 18 34,6 % 
Účastní se jinde 4 7,7  % 
Zdravotní problémy 1 1,9´% 

 
Téměř polovina studentů neví, zda je pro ně nabídka volnočasových aktivit dostačující. 
Celkem 21 z nich uvedlo, že dostatečná není.  
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Je nabídka volnočasových aktivit dostačující? 

21

21

35 ano 
ne

nevím

 
 
Studentům ve městě nejvíce chybí kulturní akce (koncerty, hudební kluby, divadlo, alternativní 
akce), tanec či tvrdší sporty (kickbox, rugby, americký fotbal) 
 
Poslední otázka se týkala toho, zda mají respondenti vlastní zkušenosti s drogami, domácím 
násilím, vandalismem a šikanou, či zda se s těmito jevy setkali ve svém okolí a zda by věděli, 
kam se případně obrátit. Z výsledků vyplývá, že studenti středních škol se s těmito jevy často 
setkávají ve svém okolí, někteří mají i osobní zkušenosti. 
 
Výzkum č. 2 
Pracovnice Domu dětí a mládeže (pí. Kalinová) provedla analýzu ve všech středních školách 
ve městě. Výsledky získané z analýzy byly poskytnuty také pro účely komunitního plánování. 
Dotázáno celkem 775 respondentů – z toho 277 chlapců a 498 dívek ve věku 15 – 20 let. 
 

Rozložení respondentů 
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Výzkumem byl zjišťován zájem o volnočasové aktivity v různých oblastech (sport, výtvarné 
aktivity, hudba,...). Jednotlivé aktivity byly v dotazníku vyjmenovány a respondenti jim 
udělovali bodové hodnoty od 1 do 10. Hodnota 1 znamenala, že o aktivitu student nemá vůbec 
zájem a 10 naopak – velmi dobrá aktivita, které by se rád účastnil. 
 
Ze sportovní aktivit je nejmenší zájem např. o hokej, hokejbal, americký fotbal, vodní polo, 
futsal, kriket, plážový volejbal či pozemní hokej. Největší zájem ze strany studentů je např. o 
bojové sporty, spinning, plavání, střelba, lezení, in line, fris bee, cykloturistika. 
 
Výtvarné aktivity se umístily téměř v polovině bodové škály. 

 
Výtvarné aktivity 
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Ještě menší zájem je mezi dotazovanými v oblasti hudebních aktivit. Téměř všechny hudební 
nástroje byly ohodnoceny číslem 1. Větší bodovou hodnotu získala kytara, sólový a sborový 
zpěv, saxofon, bicí a klavír. 
 
Mezi tanečními aktivitami je největší zájem o hip hop, společenský tanec, aerobik a jógu. 
 
V podotázce, která se týkala ostatních aktivit, je největší zájem o fotografování, PC grafiku, 
PC programátor nebo o divadlo. 
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Ostatní aktivity 
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V závěru tazatelka zjišťovala, jakým způsobem by se děti chtěly scházet. Na výběr byly 
možnosti: kroužek, krátkodobý kurz, seminář, víkendová dílna. Jednotlivé varianty měli 
respondenti obodovat čísly 1 – 3 (1 = nejlepší; 3 = nejhorší). 
 

Způsob scházení 
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Výzkum č. 3 
Bc. Martina Klivická (pracovnice odboru sociálních věcí, MěÚ J. Hradec) v rámci své 
diplomové práce provedla výzkum mezi rodiči dětí 3. a 4. tříd základní školy. Cílem výzkumu 
bylo zjistit, podle čeho rodiče vybírají volnočasové aktivity pro své děti a jak jsou s nabídkou 
těchto aktivit ve městě spokojeni. Velikost výzkumného vzorku byla 100 respondentů. Jako 
výzkumnou metodu zvolila dotazník. 
 
Celkem 59% rodičů předložilo dítěti nabídku zájmových aktivit v Jindřichově Hradci. Samo 
dítě si aktivitu vybralo z jiného zdroje než od rodičů ve 41% případů. 
 

Výběr aktivity 
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Téměř 70 % rodičů získalo první informaci o zájmové aktivitě z jiných zdrojů než od svého 
dítěte.  
Celkem 30 % rodičů získalo informaci od svých známých, 22% z letáků, 2% z internetových 
stránek, 1% z médií a 13% odjinud (z vlastních zkušeností, od sourozenců dítěte či osobní 
aktivitou). 
 

Získání informací o zájmových aktivitách 
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Největší organizace pro trávení volného času v Jindřichově Hradci zná dohromady 78% 
rodičů (Dům dětí a mládeže 94 %, TJ Slovan 91 %, TJ Sokol 45 %, Junák – svaz skautů a 
skautek ČR 70 % a Základní umělecká škola 88 %). 
 

Znalost organizací (z celkového počtu 9 respondentů, kteří na otázku odpověděli) 
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V Jindřichově Hradci není moc možností, kam se obrátit pro získání souhrnných informací o 
zájmových aktivitách. Určité informace jsou na oficiálních webových stránkách města, ale 
jsou silně omezené a neaktualizované. Informace by zájemcům podal i odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy na Městském úřadě Jindřichův Hradec. Kompletní informace se dají najít v 
ročence města, která je občanům zdarma k dispozici v Informačním středisku. Jasně se 
potvrdilo, že v Jindřichově Hradci chybí organizace typu informačního centra pro mládež, 
které poskytuje komplexní informační servis pro děti a jejich rodiče. 
 
Další zjišťovanou informací byl způsob trávení volného času. Celkově dotazník vyplnilo 102 
rodičů. Z tohoto počtu celkem 15 dětí (15%) nenavštěvuje žádnou zájmovou aktivitu. 
Důvody, proč děti žádný kroužek nenavštěvují se dají zařadit do čtyř hlavních oblastí – 
problémy s dojížděním, zdravotní problémy, nedostatek času a skutečnost, že dítě o žádnou 
aktivitu nemá zájem nebo si žádnou nevybralo. 
 
Průměrně mají děti 1,794 aktivit. Největší počet zájmových aktivit u jednoho dítěte je 6. Jaké 
aktivity navštěvují děti respondentů uvádí následující tabulka. 
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Seznam aktivit 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.4 Osoby ohrožené sociálním vyloučením  
 
Pracovní skupina „Lidé ohrožení sociálním vyloučením“ si vytvořila okruhy osob, které mají 
zkonkretizovat tuto široce pojatou skupinu: problematika AIDS, matky s dětmi, sociálně-
vyloučení dospělí, drogově závislí – dospělí, bezdomovci, neplatiči, menšiny, dlouhodobě 
nezaměstnaní. Kromě těchto jmenovaných skupin by sem bylo možné zařadit také cizince 
žijící na území Jindřichova Hradce. Na třetím setkání byly do problematiky skupiny zařazeny 
také rómské děti.  
 
 

NEZAM ĚSTNANOST 
 

Znevýhodněnými skupinami na trhu práce jsou zejména ženy s malými dětmi, osoby s nízkou 
kvalifikací, příslušníci romské menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby nad 50 let a 
osoby do 25 let, které tvoří 23,9 % z celkového počtu uchazečů (podíl absolventů a 
mladistvých na celkovém počtu uchazečů je 10,0 %), dále i dlouhodobě legálně usídlení 
cizinci. 
Pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci úřadu práce déle než 6 měsíců, je zařazen 
mezi dlouhodobě nezaměstnané. Dlouhodobě nezaměstnaní, zejména ti s nízkou úrovní 
kvalifikace, tvoří skupinu osob nejvíce ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Mezi 
další skupiny ohrožené chudobou patří neúplné rodiny s nejméně jedním nezaopatřeným 
dítětem a domácnosti se třemi a více dětmi.  
 

Informace o nezaměstnanosti byly získány z Úřadu práce v J. Hradci. K dispozici byly údaje 
za rok 2005, 2006 a 2007. Nejvíce ohroženou skupinou dlouhodobou nezaměstnaností jsou 
lidé do 25 let a nad 50 let věku. 

umělecké aktivity počet dětí 
výtvarná výchova 13 
hra na hudební nástroj 10 
sborový zpěv, hudební 
výchova 8 
keramika 6 
tanec, balet 6 
dramatická výchova 4 
grafika 1 

ostatní aktivity počet dětí 
skauting 13 
výpočetní technika 10 
náboženství 3 
zdravotnický kroužek (ČČK) 3 
modelářský kroužek 3 
kroužek vaření 2 
anglický jazyk 2 
pionýr 2 
železniční kroužek 1 
ruční práce 1 
košíkářství  1 

sportovní aktivity počet dětí 
sportovní hry 16 
hokej 10 
fotbal 6 
plavání 5 
házená  5 
aerobik 4 
basketball 3 
in-line bruslení 3 
tenis 2 
country, clogging 2 
jezdectví 2 
taekwondo 1 
volejbal 1 
gymnastika 1 
orientační běh 1 
stolní tenis 1 
střelba 1 
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Roční průměr uchazečů o zaměstnání do 25 let činil v roce 2005 celkem 650 osob, v roce 
2006 se jednalo o 578 osob a v roce 2007 došlo k jejich snížení na 369 osob. 
 

Průměrný počet uchazečů o zaměstnání do 25 let z okres J. Hradec 
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Pokud se jedná o uchazeče nad 50 let jejich počet se ve sledovaném období pohybuje 
v rozmezí 690 – 780 osob.   
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Průměrný počet všech uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce v J. Hradci ve 
sledovaných letech je uveden v grafu níže. 
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Průměrný počet všech uchazečů o zaměstnání za okres J. Hradec 
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Evidovaní uchazeči o zaměstnání podle věku k 31. 12. 2007 za okres J. Hradec 
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Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2007 
 
 

DROGOVÁ PROBLEMATIKA A INFEK ČNÍ CHOROBY 
 
Za organizaci P.Centrum poskytl informace o drogové problematice Mgr. Týmal. 
Činnost P.Centra zahrnuje následující aktivity: 

� Kontaktní centrum P.Centrum 
Průměrná roční statistika: 25 klientů, 170 kontaktů, 4000 vyměněných jehel. 

� Terénní program pro okres J. Hradec   
Průměrná roční statistika: 30 klientů, 130 kontaktů, 11500 vyměněných jehel. 

� Specifická primární prevence na školách a školských zařízeních  
Průměrná roční statistika: 3500 klientů, 220 hodin. 
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Krajský úřad zpracoval v roce 2005 „Zprávu o stavu ve věcech drog v Jihočeském kraji“. 
Z uvedené zprávy jsou pro naše účely zajímavé pouze dva údaje: 

� přehled hospitalizací v Jindřichohradecké nemocnici a 
� trestná činnost uživatelů omamných látek. 

 
Trestná činnost po linii toxikomanie 

 2001 2002 2003 2004 

Počet trestných činů 8 9 18 7 

Počet osob 21 13 20 11 

Mladiství/děti 6 3 7 - 
Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz – krajský úřad – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, upraveno 

 
Trestná činnost uživatelů omamných látek 

 Počet Věk Dní 

Užívání a závislost na alkoholu 28 46,9 5,1 

Užívání alkoholu léků, drog 29 48,5 5,1 
Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz – krajský úřad – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, upraveno 

 
Dne 28. 6. 2007 byl zasílán dopis na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje 
s prosbou o poskytnutí informace o počtu osob, kteří jsou infikování virem HIV či jsou 
nakaženi jinými infekčními chorobami v Jindřichově Hradci.  Krajská hygienická stanice 
poskytla následující informace: 

� ke dni 15. 10. 2007 bylo evidováno na epidemiologickém oddělení Krajské hygienické 
stanice České Budějovice – Územní pracoviště Jindřichův Hradec 23 osob 
s diagnózou chronické virová hepatitida C a 56 osob s diagnózou chronická virová 
hepatitida B. 

� ke 30. 6. 2007 bylo v Jihočeském kraji evidováno 27 osob infikovaných virem HIV 
(údaje za okres J. Hradec nejsou k dispozici) 

 
 

PROBLEMATIKA CIZINC Ů 
 
Dne 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky. Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, 
včetně občana Evropské unie.  
 
Zákon rozlišuje pouze dva druhy pobytu cizince na území České republiky, a to pobyt 
přechodný a pobyt trvalý. Cizinec, s výjimkou platných úlev z vízové povinnosti, potřebuje 
pro vstup na území České republiky příslušné vízum. 
 
Víza se rozdělují na: 
krátkodobá – např. průjezdní, letištní, vízum k pobytu do 90 dnů,... 
dlouhodobá – např. vízum k pobytu nad 90 dnů, diplomatické vízum,.. 
 
Každý cizinec může po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR požádat o povolení 
k trvalému pobytu.  
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Cizinci s povoleným pobytem na území okresu J. Hradec 
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Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – statistické přehledy, upraveno 
 

5 nejčastějších státních občanství cizinců ke 31. 12. 2006 

Oblast Ukrajina Slovensko Vietnam Polsko Rusko 
Česká republika 102 594 58 384 40 779 18 894 18 564 
Jihočeský kraj 4 088 2 061 1 625 286 399 
Okres J. Hradec 276 237 366 56 22 
Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – statistické přehledy, upraveno 
 

 
PŘÍPRAVNÁ T ŘÍDA V J. HRADCI JAKO SOU ČÁST MŠ, ZŠ A 

PRAKTICKÉ ŠKOLY V J. HRADCI 
 

Přípravná třída je určená dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí rok před zahájením 
povinné školní docházky tj. od 5 let nebo pro děti starší s odkladem začátku povinné školní 
docházky . 
Trvalý pobyt v J.Hradci není podmínkou pro přijetí.  
O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel na žádost zákonního zástupce dítěte a 
doporučení pedagogicko –psychologické poradny . 
 
Třída je umístněná pod hradem v zrekonstruované historické budově (bývalá Gobelínka) 
v blízkosti řeky s přímým vstupem na zahradu s dětským koutkem . 
Docházka do přípravné třídy je dobrovolná, zdarma, s možností stravování . Dítě  po 
ukončení  přípravné třídy může nastoupit na kteroukoliv základní školu. Výuka je vedená 
speciálním pedagogem se znalostí konkrétní životní a sociální situace každého dítěte . 
 
Děti si během školního roku osvojí základní hygienické návyky, zlepší vyjadřovací 
schopnosti a slovní zásobu,  naučí se správně používat psací náčiní, poznávat barvy,…. 
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Přípravná třída umožňuje dětem trávit čas  ve vysoce podnětném prostředí s dobrou 
vybaveností třídy (pomůcky , stavebnice , počítač …). 
Nezbytnou součástí výuky jsou - výlety , návštěvy kina , divadla a  knihovny , karnevaly , 
besídky , vaření ve cvičné kuchyňce… 
Cílem přípravné třídy je předcházet školní neúspěšnosti dětí na základních školách a následné 
bezproblémové začlenění do kolektivu dětí . 
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5. ANALÝZA POSKYTOVATEL Ů 
SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB  
 
Analýza poskytovatelů byla provedena dotazníkovým šetřením mezi poskytovateli, jež působí 
na území města Jindřichův Hradec v měsících červen až září 2007.  Dotazníky byly rozeslány 
buď v elektronické podobě nebo poštou. Následně byly provedeny strukturované rozhovory. 
Všech oslovených 22 poskytovatelů dotazníky vrátilo. 
 
Cílem analýzy bylo především zjistit: 

� základní údaje o s poskytovatelů: sídlo, kontaktní údaje, 
� zaměření činnosti, 
� cílovou skupinu uživatelů služeb, 
� počet uživatelů jednotlivých služeb, 
� plány poskytovatelů sociálních služeb do budoucna, 
� dostupnost pro klienty. 

 
Jednotlivé organizace se od sebe odlišují svým přístupem ke klientům a mají také různé 
postupy při vedení evidence.  Získané údaje nejsou vždy u všech organizací srovnatelné.  
 

5.1 Základní informace o organizacích 
 
Agentura sester 
Kontakt: Kristína Vokáčová, U Nemocnice 380/III, J. Hradec, tel.: 384 326 979, 731 407 087 
    e-mail: agentura.sester@post.cz  
 
Organizace zajišťuje terénní komplexní ošetřovatelskou péči. Jedná se o pomoc při osobní 
hygieně a nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu. Cílovými skupinami jsou 
senioři a osoby se zdravotním postižením.  
Úhrada za jednotlivé úkony probíhá od zdravotních pojišťoven. 
Péči zajišťuje 10 zdravotních sester.  
 
ASSISI – občanské sdružení 
Kontakt: Zdeněk Novák, Klášterská 98/II, Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 843 
 
Sdružení vzniklo v roce 2002. Pomáhá osobám bez přístřeší, v krizi a matkám s dětmi od tří 
let. Kromě zajištění bydlení pomáhají klientům i s vyřizováním záležitostí na úřadech. Klienti 
mohou být z celé republiky. Jedná se především o ženy. Obyvatelé mají k dispozici 12 
pokojů. Devět z nich je menších pro cca 2 osoby. Ve zbylých 3 mohou být ubytováni až 4 
osoby.  
 
Bobelovka – centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb 
Kontakt: Mgr. Milena Maryšková, Otín 90, Jindřichův Hradec, tel.: 384 320 325, 384 320 494 
    e-mail: reditel@bobelovka.cz  
 
Cílovou skupinou organizace jsou osoby s mentálním postižením, případně přidruženými 
kombinovanými vadami od pěti let věku. Pro klienty jsou připravovány, kromě každodenních 
služeb, i další aktivity – turistické výlety, besídky, rehabilitační a rekreační pobyty, návštěvy 
divadel a kin, sportovní akce, rodinné dny, návštěvy bazénu nebo zájmové kroužky.  
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Druhy poskytovaných služeb: 
� Ambulantní – denní stacionář 
� Pobytové – týdenní stacionář (týdenní pobyt) a domov pro osoby se zdravotním 

postižením (celoroční pobyt) 
 
Centrum pro zdravotně postižené, pracoviště Jindřichův Hradec 
Kontakt: Marie Šánová, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 723 
    e-mail: czpjkjh@seznam.cz  
 
Organizace zajišťuje především sociální poradenství pro své klienty  (včetně půjčování 
kompenzačních pomůcek) a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Chod organizace v Jindřichově Hradci zajišťují 2 pracovnice. Ty klientům např. 
pomáhají s vyplňováním žádostí, popřípadě s jejich vyřízením, poradí klientovi i další možné 
služby. 
 
Domácí zdravotní péče – Eva Šafránková 
Kontakt: Eva Šafránková, U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec, tel.: 384 376 253 
    e-mail: dzpbednarova@seznam.cz  
 
Organizace poskytuje především péči v oblasti zdravotnických služeb (očkování, odběry krve, 
převazy). Pomáhá při doléčení osob, které byli propuštěni z nemocnice.  
Primární cílovou skupinou jsou senioři. Kromě nich organizace poskytuje pomoc i osobám se 
zdravotním postižením, bez přístřeší, osobám v krizi, uživatelům drog či cizincům a 
uprchlíkům. 
 
Domov důchodců Jindřichův Hradec 
Kontakt: Ing. Jiří Kubát, Otín 103, Jindřichův Hradec, tel.: 384 322 067, 384 321 687 
    e-mail: dd.jhradec@tiscali.cz  
 
Uživateli služeb jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a 
zdravotního stavu, a které potřebují určitou pomoc, podporu, případné plné zajištění svých 
základních potřeb. Cílovou skupinou organizace jsou osoby, jež dosáhly věku rozhodného pro 
přiznání starobního důchodu nebo také osoby, jež byly posouzeny jako plně invalidní. 
Celková kapacita služby domova pro seniory je 133 lůžek. Obyvatelé mají k dispozici dvou a 
třílůžkové pokoje. 
 
Domov pro matky s dětmi  
Kontakt: Radka Plucarová, Políkno 47, Jindřichův Hradec, tel.: 384 326 320, 724 636 260 
    e-mail: dmd.polikno@seznam.cz  
 
V Domově pro matky s dětmi-azylovém zařízení je poskytována pobytová služba matkám a 
jejich dětem nebo těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení. Domov pro matky s dětmi je v provozu od roku 1998 jako pobytové zařízení 
sociálních služeb. V roce 2006 bylo poskytnuto ubytování celkem 26 osobám, v roce 2007 se 
jednalo o 34 osob. 
 
Farní charita Jindřichův Hradec 
Kontakt: Bc. Ivana Vlasáková, Kostelní 74/I, J. Hradec, tel.: 384 361 690, 776 777 810 
    e-mail: charita.jh@seznam.cz  
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Organizace poskytuje především sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc, 
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, dále pomáhá s poskytnutím stravy nebo 
pomoci při zajištění stravy.  
Mezi klienty farní charity patří bezdomovci, osamělé matky s dětmi, staří lidé, nepřizpůsobiví 
občané, Romové, lidé v ohrožení a v krizových situacích.  
 
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit Jindřichův Hradec 
Kontakt: Anna Vymětalová, Nádražní 731/II, Jindřichův Hradec, tel.: 602 454 428 
 
Sdružení pořádá besedy Klubu aktivního stáří se zaměřením na historii, se zdravotní i kulturní 
tématikou (1x měsíčně), dále organizuje návštěvy divadelních představení (4x ročně), 
celodenní poznávací zájezdy se zaměřením na poznávání kulturních památek (2x ročně) a 
besídky (2x ročně). 
 
Kontakt bez bariér – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 
V současné době již organizace neexistuje – součástí občanského sdružení OKNA jako SK 
Kapři. Činnost prospívá lidem s handicapem formou plavání 3x týdně na 1-1,5 hodiny. Je 
založeno na dobrovolné práci mladých lidí, většinou studentů Střední zdravotnické školy. 
 
Mesada, občanské sdružení 
Kontakt: Ing. Jaroslava Pařízková, Růžová 30/II, Jindřichův Hradec, tel.: 384 321 513 
    e-mail: jhradec@mesada.eu  
 
Hlavní cílovou skupinou občanského sdružení jsou senioři a osoby s mentálním a tělesným 
postižením. Do náplně organizace patří sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením a sociální rehabilitace, která zahrnuje podporované zaměstnávání.  
Podporované zaměstnávání je komplexem služeb, jehož cílem je poskytnout člověku 
takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za odpovídajících 
platových podmínek. Sociálně aktivizační služby umožňují seniorům se pravidelně setkávat 
a smysluplně zaplnit svůj volný čas.  
 
O. s. LORM - Společnost pro hluchoslepé 
Kontakt: Mgr. Eva Paulíková, Na Točně 1/V, J. Hradec (adresa centra), tel.: 777 764 200 
    Korespondence: Vajgar 701/III, J. Hradec, e-mail: jiznicechy@lorm.cz  
 
Cílovou skupinou organizace jsou osoby se zrakovým a sluchovým postižením. Služby pro 
Jihočeský kraj zajišťuje jedna pracovnice. Mezi poskytované služby patří doprovod, 
předčítání, tlumočení, kontakt s úřady, poskytování informací, částečně osobní asistence 
(pomoc při péči o vlastní osobu). 
Během roku společnost organizuje 5 edukačně-rehabilitačních pobytů; 1 zimní a 4 letní. 
Účastníci se sjíždějí z celé republiky. 
 
O. s. OKNA Jindřichův Hradec 
Kontakt: PaeDr. Drahomíra Blažková, Větná 742/V, Jindřichův Hradec, tel.: 723 733 556 
    e-mail: Blazkova.D@seznam.cz  
 
Cílovou skupinou sdružení jsou osoby s handicapem (hlavně mentálním, tělesným, zrakovým 
a kombinovaným). Mezi služby poskytované občanským sdružením OKNA patří: 
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� program PětP – volnočasový sociálně preventivní program zaměřený na děti od 6 do 
15 let s nějakým sociálním či zdravotním handicapem nebo na děti velmi nadané 
izolované z kolektivu. Dobrovolníci tráví s dítětem 2 – 3 hodiny týdně. 

� Program HELPP – volnočasový program pro dospělé klienty, realizovaný též 
pomocí dobrovolníků v dopoledních hodinách. Cílem je vytváření a upevňování 
pracovních dovedností a náplň volného času handicapovaných lidí.  

� Letní tábor pro děti s handicapem – cena 2 300, - Kč za 10 dní 
� Rodičovská skupina – setkávání rodičů dětí 1x měsíčně 

 
Oblastní spolek českého červeného kříže Jindřichův Hradec 
Kontakt: Zdeňka Hanzalová, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 135 
    e-mail: jindrichuvhradec@cervenykriz.eu  
 
Hlavní cílovou skupinou organizace jsou děti a mládež. Pomoc poskytuje ale i dalším 
skupinám jako jsou cizinci, etnické menšiny, osoby bez přístřeší, senioři, osoby propuštěné ze 
školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 
Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. 
V oblasti sociální je provozován sociální sklad s oblečením a humanitární pomocí. Kromě 
toho zajišťuje pracovnice přednášky, školení, soutěže a volnočasové aktivity pro mladé 
zdravotníky a organizuje darování krve.  
 
P.Centrum Jindřichův Hradec 
Kontakt: Mgr. Milan Týmal, Masarykovo nám. 168/II, Jindřichův Hradec, tel.: 775 567 705 
    e-mail: p.centrum@osmeta.cz  
 
P.Centrum v Jindřichově Hradci se zabývá poradenstvím, terapií a terénním programem pro 
uživatele drog. Kromě této primární cílové skupiny organizace poskytuje pomoc také dalším 
skupinám: děti a mládež ohrožené delikvencí, osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS, osoby 
bez přístřeší. Jedná se o volně přístupné nízkoprahové zařízení.   
 
Pečovatelská služba  
Kontakt: Zdeňka Snížková, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, tel.: 384 327 257 
    e-mail: ps.snizkova@seznam.cz  
 
Organizace poskytuje především seniorům pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti a také 
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Vedlejší cílovou skupinu jsou také 
rodiny s dětmi. Činnost zajišťuje 16 pracovníků v sociálních službách. Ke dni 17. 3. 2008 byl 
stav uživatelů pečovatelské služby v Jindřichově Hradci 300. 
 
Proutek, o. s. 
Kontakt: Mgr. Jan Kostečka, Plasná 3, Kardašova Řečice, tel.: 384 382 028 
    e-mail: poutek@proutek.cz  
 
Chráněné bydlení Proutek umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít co 
nejběžnějším životem, a to za pomoci týmu asistentů. Služba je poskytována celodenně a 
celoročně na statku Plasná, který leží 12 km od Jindřichova Hradce.  
Obyvatelé mají k dispozici dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj se společnou 
kuchyní a dvěma koupelnami. 
 



Komunitní plán sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec 

 

 33 

Společnost pro podporu lidem s mentálním postižením ČR, o. s., okresní organizace 
Modrý zvonek 
Kontakt: Mgr. Milena Maryšková, Na Kopečku 162 – Radouňka, J. Hradec, tel.: 607 188 104 
    e-mail: spmp.modryzvonek@seznam.cz  
 
Organizace Modrý zvonek pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich 
rodinám. Velmi úzce spolupracuje s Bobelovkou, zejména je zde pro děti, mládež i dospělé 
pobývající v tomto zařízení.  Ale nejen pro ně organizace zajišťuje velké množství 
vzdělávacích, tělovýchovných, kulturních a společenských aktivit (taneční a výtvarný 
kroužek). Organizuje rehabilitační pobyty jak víkendové, tak týdenní.  
 
Středisko rané péče České Budějovice 
Kontakt: Mgr. Martina Papoušková, Jizerská 4, České Budějovice, tel.: 385 520 088 
    e-mail: budejovice@ranapece.cz  
 
Středisko poskytuje služby rodinám s dětmi  se zrakovým a kombinovaným postižením v 
Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov v kraji Vysočina. Středisko rané péče existuje 
v Jihočeském kraji již od roku 1994.  Jedná se o službu bezplatnou. 
Těžištěm práce jsou návštěvy rodin, provádí se také instruktáž rodičů v oblasti rozvíjení 
schopností dítěte, pomoc při řešení obtížné životní situace v rodině, krizová intervence, 
pořádání seminářů pro rodiče. 
 
Svaz tělesně postižených, Jindřichův Hradec 
Kontakt: Věra Přenosilová, Miřiovského 822/II, Jindřichův Hradec, tel.: 723 733 556 
 
Organizace zajišťuje pro své členy náplň volného času – jedná se o kulturní a zájmové 
činnosti.  Jsou to například návštěvy vybraných výstav (Hobby, výstava květin), účasti na 
rekondičních a školících pobytech, návštěvy bazénů (Třeboň) či zájezd do zahraničí na vlastní 
náklady účastníka. 
 
Ústav sociální péče 
Kontakt: Mgr. Věra Füllsacková, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, tel.: 384 397 709 
    e-mail: uspjh@uspjh.cz  
 
Cílovou skupinou organizace jsou dospělé osoby mentálním a kombinovaným postižením.  
Posláním a hlavním cílem ústavu je vytvoření náhradního rodinného prostředí a v něm 
poskytování komplexní péče svým klientům. 
Organizace umožňuje pobyt denní, týdenní i celoroční. 
Součástí zařízení jsou také 4 dílny: keramická, truhlářská, dílna pro ruční práce a pro tkaní. 
 
Výchovný ústav pro mládež v Jindřichově Hradci 
Kontakt: Mgr. Pavel Vítkovský, Gymnazijní 118/II, J. Hradec, tel.: 384 370 731 
    e-mail: vumj.jh@tiscali.cz 
 
Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou, která je zřizována Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy  ČR. Do zařízení jsou přijímány dívky z celé republiky ve 
věku 15 – 18, resp. 19 let s nařízenou ústavní výchovou po ukončení povinné školní 
docházky. Cílovými skupinami jsou osoby s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým či 
kombinovaným postižením, uživatelé drog, dívky ohrožené prostitucí či delikvencí. 
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5.2 Výsledky analýzy poskytovatelů  
 

DOSTUPNOST PRO KLIENTY 
 
Dostupnost sociální služeb ovlivňuje to, zda je prostor, kde se služby poskytují bezbariérový. 
V Jindřichově Hradci je 9 zařízení, která se dotazníkového šetření zúčastnila, bezbariérových. 
Celkem 4  bezbariérová nejsou a 5 zařízení je bez bariér jen částečně.  Pro svoji činnosti 
nemají sídlo 4 organizace. Členové se scházejí dle příležitosti v různých dostupných 
prostorech. Organizace Kontakt bez bariér provozuje své aktivity pouze v městském bazénu. 
 

Rozložení odpovědní na otázku, zda je zařízení bezbariérové 

9

4

5

4
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ne

částečně

bez sídla

 
 
U otázky týkající se časové dostupnosti uvedlo 8 poskytovatelů nepřetržité poskytování 
služeb (24 hod. denně). Podle možností a přání klienta se řídí 3 respondenti. V pracovní dny 
je pro své klienty přístupných 10 poskytovatelů. Zbývající 4 na uvedenou otázku vůbec 
neodpověděli. Důvodem neuvedení odpovědi bylo, že nelze přesně stanovit dobu poskytování 
služeb. Organizace nemají sídlo, kam by mohli lidé docházet. Náplní jejich činnosti jsou 
převážně volnočasové aktivity pro klienty (např. zájezdy, plavání, přednášky,...). 

 

„Jaká je časová dostupnost Vámi poskytovaných služeb?“ 
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Další otázka se týkala toho, zda jsou služby zcela zdarma či musí klienti službu plně či 
částečně platit. Ze služeb, které jsou v tomto šetření analyzovány je jich 38 % poskytováno 
zdarma, zbývajících 62 % služeb si uživatel hradí sám. 
 

Rozložení odpovědí týkajících se finančních dostupnosti služeb 

38%

62%

zdarma

zpoplatněno

 
 
 

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 
Z dotázaných poskytovatelů zajišťuje služby pobytového charakteru 6 z nich, 8 organizací 
pracuje v terénu a ambulantní služby poskytuje 9 dotazovaných. 
Celkem 5 organizací zařadilo své služby mezi volnočasové či zájmové aktivity. 
 

Forma poskytované služby 

9

8

6

5

ambulantní 

terénní

pobytové

volnočasové aktivity
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PLÁNY DO BUDOUCNA 
 
Z 22 oslovených poskytovatelů sociálních služeb odpovědělo na otázku týkají se plánu další 
činnosti pouze 14 z nich, což je 64 % respondentů. 
  

Plány další činnosti 

64%

36%
odpovědělo

neodpovědělo 

 
 

V blízké budoucnosti se poskytovatelé chystají realizovat následující aktivity: 
� certifikace služeb, 
� rozšíření kapacity chráněného bydlení, 
� zahájit provoz chráněné dílny, 
� rozšířit program HELPP, 
� rozšíření služeb o doprovod, předčitatelská služba, 
� získání nových prostor, 
� dokončit zpracování standardů kvality, 
� vzdělávání personálu 
� rozšíření služeb pro seniory – počítačové kurzy. 

 
 

CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY V JIND ŘICHOV Ě HRADCI 
 
Na otázku „Jaké služby je potřeba v našem regionu doplnit?“ odpovědělo 15 poskytovatelů 
sociálních služeb (68 %). Zbývajících 7 svou odpověď neuvedlo. 
 
Z uvedených odpovědí vyplynuly následující typy služeb, které by podle poskytovatelů  
uživatelé uvítali: 

� Osobní asistence, 
� Denní stacionář, 
� Chráněné bydlení a chráněné dílny, 
� Dům na půli cesty, 
� Sociálně-terapeutické dílny, 
� Bezplatná právnická poradna, 
� Hospicová péče, 
� Rozšíření terénních služeb, 
� Respitní péče, 
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� Nízkoprahové centrum, 
� Dobrovolnické centrum 
� Mateřská školka pro staré občany. 

 

Jaké služby je potřeba v našem regionu doplnit 

68%

32%

odpovědělo

neodpovědělo

 
 

5.3 Výsledky analýzy zdrojů systému sociálních služeb 
 
Sběr dat pro analýzu zdrojů vycházel ze stejného dotazníku, jež byl použit pro analýzu 
poskytovatelů sociálních služeb. Na otázky týkající se ekonomiky služby odpovědělo cca 50 
% z dotázaných.  
 
 

FORMY ORGANIZACE 
 

V Jindřichově Hradci působí v oblasti sociálních služeb nemalý počet organizací. Nejčastější 
formou jsou občanská sdružení (13 respondentů). Na druhém místě jsou příspěvkové 
organizace. Objevuje se zda také jedna organizace, která má formu účelového zařízení církví 
a jedna je zřízená městem J. Hradec. Celkem 2 organizace se zabývají domácí zdravotní péčí. 
 

Přehled forem organizací působících v sociálních službách v J. Hradci 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠT ĚNÍ  
 
Z údajů získaných od respondentů vyplynulo, že v sociálních službách v J. Hradci pracuje 60 
zdravotních sester, 39 vychovatelek, 17, sociálních pracovníků, pouze 3 osobní asistenti, 3 
rehabilitační pracovníci, atd. Pracovníků, kteří zajišťují chod organizací po administrativní či 
provozní stránce (obědy, údržba), je 49.  
Profesní složení personálu je uvedeno v tabulce níže. 
 

Počet pracovníků v jednotlivých profesích v roce 2006 

Profese Fyzický počet v roce 2006 
psycholog bez atestace 2 
pedagog 9 
speciální pedagog 1 
vychovatelka 39 
zdravotní sestra 60 
ošetřovatel/ka 3 
sanitář/ka 26 
pečovatel/ka 26 
pracovník v sociálních službách 20 
sociální pracovník 17 
osobní asistent 3 
zdravotnický asistent 3 
protidrogový poradce 1 
terénní pracovník 2 
rehabilitační pracovník 3 
management zařízení 6 
administrativní pracovník 14 
pomocný personál 29 
dobrovolný pracovník 27 

 
Z tabulky je patrné, že poskytovatelé sociálních služeb využívají 27 dobrovolníků. Konkrétně 
se jedná o 4 organizace. Zbývajících 18 s dobrovolníky nepracuje. 
 

Rozdělení organizací podle toho, zda pracují s dobrovolníky či nikoliv 

4

18

ano

ne
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50%50%

odpovědělo

neodpovědělo

FINANČNÍ ZDROJE 
 
Zdroje příjmů byly zjišťovány v letech 2006 a 2007. Za rok 2006 uvedlo údaje 12 organizací 
(55 %). Za loňský rok pouze 11 organizací. 
 

Procentní rozložení organizací, které poskytly informace o svých zdrojích příjmu 

ROK 2006            ROK 2007 
  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
Na financování sociálních služeb se podílely tyto zdroje: 

� finance ze státní správy, 
� finance ze samosprávy, 
� programy EU, 
� sponzorské dary, 
� dary a sbírky, 
� zdroje z vlastní činnosti, 
� úhrady od klientů. 

 
Grafy uvedené níže porovnávají tyto kategorie příjmů v letech 2006 a 2007. Příjmy v roce 
2006 byly celkem 91 187 842,- Kč. Jelikož se jedná o příjmy pouze 12 organizací (ale těch 
největších v regionu), byla by skutečná suma vyšší. Totéž platí i pro rok 2007, kdy údaje 
poskytlo pouze 11 respondentů. Celková zjištěná částka je  76 421 498,- Kč. 
 
Nejvyšším příjmem v roce 2006 byly finance ze samosprávy (přes 56 mil. Kč), v roce 2007 to 
byly naopak finance ze státní správy (přes 43 mil. Kč). V roce 2006 získali poskytovatelé 
téměř 12 mil. Kč z Evropské Unie. V roce 2007 to bylo pouze 454 000 Kč. Úhrady od klientů 
se zvýšily z 17,4 mil. Kč na 23,7 mil. Kč. Dary i zdroje z vlastní činnosti se v loňském roce 
oproti roku 2006 snížily. 
 

55%

45% odpovědělo

neodpovědělo727
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Zdroje příjmů v roce 2006 
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Zdroje příjmů v roce 2007 
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Informace o svých nákladech poskytlo pouze 12 organizací (55 %). Náklady v roce 2007 
vzrostly na dvojnásobek částky z roku 2006; tj z 82,9 mil. Kč na 164,7 mil. Kč. 
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Celkové náklady 

82 948 466

164 767 150

rok 2005

rok 2006

 
 
 

BYTY V MAJETKU M ĚSTA 
 
V majetku města jsou 3 domy s pečovatelskou službou (dále DPS) – ul. Růžová, Větrná a      
U Nemocnice. Byty v DPS jsou samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny pro bydlení 
starých a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, 
příjemců pečovatelské služby, občanů, jež jsou v základních životních úkonech soběstační, 
ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku, nebo zdravotního stavu pomoc 
nebo péči jiné osoby. Bydlení v DPS není určeno pro osoby, které jsou z důvodu zdravotního 
postižení odkázány na komplexní péči jiné osoby, osobám, které nejsou v základních 
životních úkonech soběstačné, osobám trvale upoutaným na lůžko, osobám psychicky 
postiženým nebo alkoholikům. 
 
Žádosti o přidělení DPS se podávávají odboru sociálních věcí MěÚ Jindřichův Hradec. Odbor 
podané žádosti eviduje podle data přijetí a každou žádost prověří a doplní o vlastní šetření 
zaměřené zejména na sociální a zdravotní situaci žadatele, jeho potřeby, bytovou situaci, 
majetkové poměry. 
 
Jednotlivcům jsou přidělovány především byty 1+0, manželským nebo jiným dvojicím byty 
větší (2+0, 1+1). V případě uvolnění vhodného bytu předloží odbor sociálních věcí žádosti 
doplněné o vlastní šetření radě města k rozhodnutí. Rada města rozhodne, komu bude byt 
přidělen. 
 
V DPS Větrná 50/V a U Nemocnice 61/III a 62/III se platí finanční příspěvek za přidělení 
bytu. Jednotlivci s trvalým pobytem v J. Hradci platí 10 000,- Kč, jestliže žijí u blízkých 
příbuzných či v nájemních bytem a  25 000,- Kč, pokud mají byt či dům v osobním 
vlastnictví. Manželské dvojice platí 15 000,- Kč nebo 30 000,- Kč. Jednotlivci s trvalým 
pobytem mimo J. Hradec hradí příspěvek ve výši 40 000,- Kč a dvojice ve výši 50 000, - Kč. 
V DPS Růžová 30/II se žádný finanční příspěvek neplatí. 
Žadatel bude rozhodnutím rady města zcela osvobozen od povinnosti uhradit příspěvek, 
pokud: 

� současně s uzavřením smlouvy na byt v DPS ulice Větrná a U nemocnice ukončí 
nájem ve stávajícím městském bytu a tento byt předá odboru správy majetku města, 
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� žadatel s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci je plně odkázán na používání 
invalidního vozíku nebo je zcela nebo prakticky nevidomý. 

 
Počet bytů v DPS 

 Růžová 30/II U Nemocnice 61/III a 62/III Větrná 50/V 
Garsoniéra 56 22 23 
1+1 (nebo 2+0 Větrná) 11 4 25 
Zdroj: evidence odboru sociálních věcí 
 
Ostatní byty v majetku města má na starosti odbor správy majetku města, oddělení správy 
bytů. Toto oddělení rozhoduje o tom, zda uvolněný byt bude přidělen jako: 

� byt nájemní – přidělení na základě nejvyšší nabídky nájmu, 
� byt nájemní – přidělení na základě nejvyšší potřebnosti (občané v tísni), 
� byt nájemní – dle okolností konkrétního případu, 
� byt určený na náhradní ubytování nebo přístřeší – na návrh odboru kanceláře starosty, 

oddělení právní, 
� byt služební, 
� byt určený na prodej. 

 
V majetku města je cca 800 bytů. Jejich rozmístění je po celém městě – ul. Hvězdná, Větrná, 
Nušlova, Janderova, U Knihovny, Jarošovská, nám. Míru, sídl. U Nádraží. 
Pokud dojde k uvolnění městského bytu, je tato informace vyvěšena na úřední desce 
v Klášterské ulici. 
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6. Organizační struktura procesu komunitního 
plánování sociálních služeb ve městě J. Hradec 
 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA JINDŘICHŮ HRADEC 
 
 
 

RADA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC 
 
 
 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – MANAŽER PROJEKTU 
Vedoucí odboru sociálních věcí 

 
 

KOORDINÁTORKA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Referentka odboru sociálních věcí Městského úřadu Jindřichův Hradec 

 
 

TRIÁDA 
zástupce z řad     zástupce z řad   zástupce z řad 
poskytovatelů     zadavatelů               uživatelů 

 
 
 

ŘÍDÍCÍ SKUPINA 
 
 
 

PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Děti a mládež          Osoby ohrožené      Lidé se                      Senioři 
                                sociálním vyloučením                  zdravotním  

                                             postižením  
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7. Vize komunitního plánu 
 
Dostupnost         

Odbornost         KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
Pro potřebné                     v Jindřichově Hradci se snaží zjistit potřeby 
Rozumnost                             občanů, nabídku pomáhajících institucí,  
Otevřenost                              zprostředkovat vzájemnou komunikaci 

Všímavost                                  a zajistit potřebné služby tak, 

Aktivita                          aby se občané ve složitých životních situacích 

Zajímavost                                 cítili ve svém městě bezpečně 
Empatie      DOPROVÁZENI  

Naděje 

Informovanost 
 

8. Pracovní skupiny 
 
Pracovní skupiny jsou hlavní organizační složkou procesu KPSS. V jednotlivých pracovních 
skupinách jsou zastoupeni zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Pracovní 
skupiny na začátku svého setkávání stanovily SWOT analýzu, z které byly vytvořeny prioritní 
oblasti1. 
 
V rámci veřejného projednání Komunitního plánu sociálních služeb pro město J. Hradec byly 
vytvořeny 4 pracovní skupiny: 

� Osoby se zdravotním postižením 
� Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
� Děti a mládež 
� Senioři  

 
Z členů jednotlivých pracovních skupiny byly vybráni jejich vedoucí. Na konkrétní osobě se 
dohodli všichni členové každé pracovní skupiny. 
 

8.1 Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ 
 
Vedoucí pracovní skupiny 
PaeDr. Drahomíra Blažková 
 
Členové pracovní skupiny 
Mgr. Jan Kostečka - Proutek o.s. 
Mgr. Milena Maryšková - SPMS – Modrý zvonek + Bobelovka – centrum pobytových a       
                                                                                    ambulantních služeb 
Roman Pišný 
Naděžda Šteflová 

                                                
1 Priority vymezují oblasti, na které je třeba se v rámci komunitního plánování sociálních služeb podrobněji 
zaměřit. 
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Ivana Mrázová - Mesada, o. s. 
Hana Vocilková - Mesada, o. s. 
Mgr. Věra Füllsacková - ÚSP J. Hradec 
Alois Hudeček 
PaeDr. Drahomíra Blažková - o. s. OKNA 
Marie Šánová - Centrum pro zdravotně postižené 
Miroslava Ferdanová - Centrum pro zdravotně postižené 
Blanka Novotná 
Jan Holický 
Nina Cibulková 
Zuzana Mariánková 
Mgr. Eva Paulíková - o. s. LORM 
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D. – FM VŠE 
Květa Kučerová - ROSKA 
 
 
SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY „LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM P OSTIŽENÍ“ 

 
Silné stránky Slabé stránky 

- některé nové budovy bez bariér 
- slevy na MHD, bazén 
- vstřícnost MěÚ                                 
- množství a rozmanitost neziskových  
   organizací 

- malá kapacita terénních služeb 
- architektonické bariéry i na úřadech 
- chybí osobní asistence 
- málo pracovní příležitostí pro lidi se ZP 
- malá informovanost veřejnosti 
- malá komunikace mezi organizacemi 
- chybí dopravní služba pro osoby se ZP 

Příležitosti Hrozby 
- chráněné dílny, chráněné bydlení 
- finance Evropské unie 
- průvodcovská služba 
- dobrovolnické centrum 
- podporované bydlení, zaměstnávání 
- vzdělávání poskytovatelů 
- seznam bariér ve městě 

- nedodržování stavebního zákona (bariéry) 
- reforma veřejných financí 
- přílišná administrativa pro poskytovatele 

 

8.2 Pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením“ 
 

Vedoucí pracovní skupiny 
Jaroslava Paštiková - Jihočeská rozvojová, o. p. s., České Budějovice 
 
Členové pracovní skupiny 
PhDr. Alena Böhmová – Probační a mediační služba 
Zdeňka Hanzalová – Český červený kříž 
Karel Hloušek 
Dita Jírová – MěÚ J. Hradec 
Bc. Martina Klivická – MěÚ J. Hradec 
Blanka Novotná 
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Mgr. Ingrid Obšilová – Mateřská škola, základní škola a praktická škola, J. Hradec -   
                                      přípravná třída 
Mgr. Milan Týmal – P.Centrum Jindřichův Hradec 
Bc. Ivana Vlasáková – Farní charita 
Radka Plucarová – Dům pro matky s dětmi, Políkno 
Simona Klusáková 
 
 

SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY „OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁ LNÍM 
VYLOU ČENÍM“ 

 
Silné stránky Slabé stránky 

- spolupráce institucí 
- nízká kriminalita 
- neexistence problematických menšin 
- o. s. META 
- aktivní městská policie i na poli prevence 
- osvěta o AIDS 

- není organizace Rómů 
- vyloučené komunity („Šindelna“,  
   „Všivárna“) 
- chybí občanská poradna 
- málo pracovních příležitostí pro některé    
   skupiny obyvatelstva 
- nedostatek poraden 

Příležitosti Hrozby 
- lepší informovanost lidí 
- krizové bydlení pro muže 
- Evropský sociální fond 
- výměn informací mezi poskytovateli služeb 

- nedostatek financí pro poskytovatele 
- provozní doba zařízení vzhledem  
   k zaměstnání rodičů 
 

 

8.3 Pracovní skupina „D ěti a mládež“ 
 
Vedoucí pracovní skupiny 
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D. – FM VŠE 
 
Členové pracovní skupiny 
Mgr. Aleš Adamec – Junák, Mateřská škola, základní škola a praktická škola J. Hradec 
Mgr. Kateřina Pobudová 
Mgr. Vladimír Fejt – MěÚ J. Hradec 
Zdeňka Hanzalová – Český červený kříž 
Radim Strojek – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Mgr. Milan Týmal – P.Centrum J. Hradec 
Josef Němeček – o. s. Krtek 
Blanka Novotná 
Jaroslava Paštiková - Jihočeská rozvojová, o. p. s., České Budějovice 
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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY „D ĚTI A MLÁDEŽ“ 
 

Slabé stránky Silné stránky 
- aktivní základní školy 
- rozmanitost služeb pro děti do 15 let 
- Dům dětí a mládeže 
- neziskové organizace 
- dobrá informovanost dětí 
- město organizuje aktivity pro  
   nepřizpůsobivé děti 

- mimoškolní nabídka pro děti nad 15 let 
- nízká kapacita 
- chybí otevřená sportoviště, klubovny 
- nízká motivace dětí 
- chybí Dům na půl cesty 
- nabídka pro rodiče s dětmi 
- zařízení pro rodiny s dětmi 

Příležitosti Hrozby 
- neformální trenér – organizátor volného  
   času 
- rozšíření volnočasových aktivit pro   
   nepřizpůsobivé děti 
- finance Evropské unie 
- analýza potřeb a nabídky (dostupnosti) 
- informovanost rodičů (motivovat) 
- výchova k rodičovství 

- nedostatek financí 
- dopravní dostupnost 
- měkké drogy 
- nárůst šikany 
- komunikace rodič x dítě 

 

8.4 Pracovní skupina „Senioři“  
 
Vedoucí pracovní skupiny 
Lenka Radkovičová – Mesady, o. s. 
 
Členové pracovní skupiny 
Lenka Burdová, MěÚ J. Hradec 
Nina Cibulková 
Vlastimila Fidlerová – Sdružení sociálních aktivit 
Zdeňka Hanzalová – Český červený kříž 
Alois Hudeček 
PhDr. Miroslava Chroboková 
Ing. Bohuslav Kolář 
Ing. Jiří Kubát – DD Otín, J. Hradec 
Ivana Mrázová - Mesada, o. s. 
Mgr. Jaroslava Sedláková – FM VŠE 
Jan Petrášek 
Jaroslav Pikhart 
Jindřich Přibil 
Zdeňka Snížková – Pečovatelská služba J. Hradec 
Drahoslava Tinhoferová – Pečovatelská služba J. Hradec 
Marie Šánová – Centrum pro zdravotně postižené 
Miroslava Ferdanová – Centrum pro zdravotně postižené 
Jaroslava Vázlerová 
Dana Viktorinová 
Ivana Vlasáková - Farní charita 
Kristína Vokáčová – zastupitelka města + Agentura sester 
Vodičková Milena 
Mgr. Marcela Vítová – Ledax o. p. s.., České Budějovice 
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Růžena Mišková – Svaz tělesně postižených 
 
 

SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY „SENIO ŘI“ 
 

Silné stránky Slabé stránky 
- nový dům s pečovatelskou službou 
- nabídka volnočasových aktivit 
- pečovatelská služba 
- domácí zdravotní péče 
- domov pro seniory 

- nabídka aktivit jen pro mobilní občany 
- špatná informovanost o nabídce 
- chybí denní stacionář 
- chybí osobní asistence 
- umístění DPS u silnice 
- chybí slevy pro seniory na MHD 

Příležitosti Hrozby 
- lepší komunikace 
- respitní péče 
- důstojná péče o umírající 
- dobrovolnické centrum 
- fondy Evropské unie 
- tísňová linka 
- pořádání společenských setkání při  
   slavnostních příležitostech 

- nedostatek financí 
- neúcta mladých 
- bariérové autobusy 
- nový zákon o sociálních službách 
- zvyšován počtu osob ohrožených sociálním  
   vyloučením 
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9. Řídící skupina 
 
 
Řídící skupina je nejvyšším řídícím orgánem komunitního plánování sociálních služeb. 
Funguje na principu rovného postavení všech členů a rozhoduje demokratickým způsobem na 
základě rovného přístupu k informacím.  
 
Úkolem a pravomocí této skupiny je řídit proces komunitního plánování. Řídící skupina 
schvaluje všechny důležité kroky a dokumenty, které jsou v procesu KPSS realizovány či 
připraveny. Jednání řídící skupiny se účastní hosté, zejména odborníci a zástupci 
zainteresovaných subjektů, koordinátor, příp. metodik.  
 

PŘEHLED ČLENŮ ŘÍDÍCÍ SKUPINY 
 
Mgr. Aleš Adamec  Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola  
  Jindřichův Hradec 

Bc. Daniel Rosecký  Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, metodik 
komunitního plánování 

PaeDr. Drahomíra Blažková   o. s. OKNA 

Ing. Jan Palaugari  vedoucí odboru sociálních věcí 

Jaroslava Paštiková  Jihočeská rozvojová, o. p. s. 

Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.  o. s. OKNA, FM VŠE 

Ing. Jiří Blížil  Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec 

Kristína Vokáčová  zastupitelka města Jindřichův Hradec 

Lenka Radkovičová   o. s. Mesada 

Marie Málková  o. s. OKNA, uživatelka sociálních služeb 

Mgr. Vladimír Fejt  vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Ing. Gabriela Hrušková  koordinátorka procesu komunitního plánování MěÚ 
Jindřichův Hradec 
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10. Finanční analýza  
 

10.1 Současné výdaje města J. Hradec 
 
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Jindřichův Hradec každý rok přiděluje dotace 
organizacím působících v oblasti sociálních služeb, zájmové činnosti seniorů a zdravotně 
znevýhodněných a organizacím, které působí proti sociálnímu vyloučení. V letošním roce 
byla RMě odsouhlasena částka ve výši 150 000,- Kč. Písemná žádost musí být podána 
nejpozději do 31. 1. daného roku. Usnesením RMě č. 303/02 bylo schváleno ponechání 20% 
rezervy z celkové částky určené na dotace, která je určena pro jednorázové nepředvídané 
akce a nepředvídané výdaje.  

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost pro příslušný rok se uzavírá mezi Městem Jindřichův 
Hradec, zastoupeným starostou města a příslušnou organizací. Smlouva mimo jiné obsahuje 
ujednání, že finanční prostředky nesmí být použity na mzdy funkcionářů a zaměstnanců a na 
jakékoliv stravování. Čerpání dotace probíhá formou převodu finančních prostředků na účet 
organizace a to po předložení kopií uhrazených faktur doložených výpisem z účtu. Tato 
dotace musí být vyčerpána do 15.12 příslušného roku. 

Rozdělení dotací 

Název organizace Přidělená částka pro 
rok 2008 (bez rezervy) 

Přidělená částka pro rok 
2007 (včetně rezervy) 

Český červený kříž – oblastní 
spolek J. Hradec 

30 000,- 36 000,- 

Svaz tělesně postižených – místní 
organizace Vajgar 

6 000,- 10 000,- 

Farní charita 4 000,- 4 000,- 
Centrum pro zdravotně postižení Jč. 
Kraje – pracoviště J. Hradec 

10 000,-  13 000,-  

SONS ČB – pobočka J. Hradec 0,-  6 000,- 
Středisko rané péče SPRD -       Č. 
Budějovice 

5 000,- 11 000,- 

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním post. – Modrý zvonek 

10 000,- 9 000,- 

Jindřichohradecké sdružení 
sociálních aktivit 

10 000,- 15 000,- 

ROSKA J. Hradec 8 000,- 11 000,- 
O. s. OKNA 30 000,- 11 000,- 
Kontakt bB J. Hradec  
(nyní součást o. s. OKNA) 

0,- 17 000,-  

O. s. Koníček Adamov  
(nežádá o dotaci) 

0,-  3 000,- (nevyčerpali) 

JUNÁK Jindřichův Hradec 0,- 4 000,- 
O. s. Sportovní klub OK (SKOK) 2 000,- 0,- 
Hospic Prachatice 3 000,- 0,- 
Proutek, o. s. 5 000,- 0,- 
CELKEM 123 000,- 150 000,- 
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V letošním roce byla ponechána rezerva 27 000,- Kč, která bude rozdělena mezi organizace 
v závěru roku. 
 
Organizační složkou města je Domov pro matky s dětmi v Políkně. V rozpočtu města na rok 
2008 jsou schváleny výdaje na provoz této organizace ve výši 2 294 000,- Kč. 
Dalším výdajem z rozpočtu města je také provoz domů s pečovatelskou službou. V roce 2008 
se jedná o částku 510 000,- Kč. 
Město pravidelně zajišťuje  výchovně rekreační tábor pro děti, Středisko výchovných činností 
a víkendové pobyty pro děti z málo podnětného socio-kulturního prostředí. Roční výdaje  činí 
215 000,-Kč 
 
Kromě odboru sociálních věcí poskytuje dotace také odbor školství, a to do oblasti sportu a 
volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

 
 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Dotace v oblasti sportu 4 718 900,- 4 693 000,- 5 000 000,- 
Dotace v oblasti volnočasových aktivit dětí a 
mládeže 

400 000,- 500 000,- 500 000,- 

Mimořádné dotace: 
Rok 2006 – mimořádná dotace organizaci JUNÁK (stavební úpravy v objektu bývalého 
„Klubu mládeže“) – 400 000,- Kč 
 
Rok 2007 – akce pořádané odborem školství mládeže a tělovýchovy – 50 000,- Kč 
- projekt pro školy s názvem „Cesta mezi paragrafy“ 
- lehkoatletický trojboj ZŠ 

Rok 2008 – akce pořádané odborem školství mládeže a tělovýchovy – 50 000,- Kč 

- projekt pro školy s názvem „Cesta mezi paragrafy“ 
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11. Přehled prioritních oblastí a opatření 
 
Prioritní oblasti jsou nazvané stejně jako jednotlivé pracovní skupiny. Některá opatření se 
prolínají mezi všemi pracovními skupinami. Byla proto vytvořena pátá prioritní oblast, která 
se týká všech řešených oblastí. 
 
Prioritní oblasti jsou tedy následující: 

� Obecná podpora sociálních služeb 
� Osoby se zdravotním postižením 
� Děti a mládež 
� Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
� Senioři 

 
Prioritní oblast Opatření 

1.1. Rozvoj dobrovolnictví v J. Hradci  
Obecná podpora sociálních služeb 1.2. Setkávání poskytovatelů sociálních a 

souvisejících služeb 
2.1. Udržení stávajících sociálních služeb pro 
osoby se zdravotním postižením 
2.2. Udržení stávajících doprovodných 
služeb pro osoby se zdravotním postižením  
2.3. Návrh systému sociálních služeb pro 
osoby s duševním onemocněním 
2.4. Vznik a provoz denního stacionáře pro 
lidi s handicapem  
2.5. Vznik a provoz chráněného bydlení pro 
osoby s tělesným handicapem  
2.6. Poradenské centrum LORM 
v Jindřichově Hradci 
2.7. Bariéry ve městě Jindřichův Hradec 
2.8. Spolupráce dětských lékařů a 
pomáhajících pracovníků při doprovázení 
rodin, pečujících o dítě s handicapem ve 
věku 0-6 let. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby se zdravotním postižením 

2.9. Zajištění dopravní služby 
3.1. Činnost města pro snížení sociální 
izolace dětí a mládeže ze slabého socio-
kulturního prostředí 
3.2. Činnost YMCA – Mateřské centrum 
Klíček 
3.3. Rozvoj služeb pro rodiče s dětmi 
3.4. Zlepšení informovanosti dětí a mladých 
lidí o možnostech využití volného času 
v Jindřichově Hradci a okolí 
3.5. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
v Jindřichově Hradci  
3.6. Prevence sociálně-patologických jevů 

 
 
 
 
 
 
 
Děti a mládež 

3.7. Dům na půl cesty  
 4.1. Udržení stávajících sociálních služeb pro 
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osoby ohrožené sociálním vyloučením 
4.2. Udržení stávajících doprovodných 
služeb pro osoby ohrožené soc. vyloučením 
4.3. Protidrogové centrum P.Centrum 
v Jindřichově Hradci 
4.4. Rozšíření nabídky občanského 
poradenství v Jindřichově Hradci 
4.5. Návrh řešení problémové situace v 
objektu Šindelna  v Jindřichově Hradci 
4.6. Omezení výherních automatů 
v Jindřichově Hradci 
4.7. Zavedení služby Mentor 
4.8. Krizové bydlení 

 
 
 
 
 
 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

4.9. Veřejně prospěšné práce 
5.1. Udržení stávajících sociálních služeb pro 
seniory 
5.2. Udržení stávajících doprovodných 
služeb pro seniory 
5.3. Podpora realizace mobilního hospice  
5. 4. Zajištění slev pro seniory 
5.5. Udržení a rozšíření pečovatelské služby 
5.6. Zřízení „Týdenního stacionáře 
s návaznými službami“ 

 
 
 
 
 
Senioři 

5.7. Osobní asistence v J. Hradci  
 
 
Za realizaci jednotlivých aktivit uvedených níže jsou zodpovědní realizátoři v nich 
uvedení. 
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12. Prioritní oblast: Obecná podpora sociálních 
služeb 
 
OPATŘENÍ: 
 1.1. Rozvoj dobrovolnictví v Jindřichově Hradci 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V Jindřichově Hradci existuje několik organizací pracujících s dobrovolníky, většina z nich pracuje 
neformálním modelem mimo působnost zákona o dobrovolnické službě. Zatím jediným 
akreditovaným programem podle tohoto zákona je program Pět P realizovaný o.s. Okna. 
Dobrovolníkem v dobrovolnických programech mohou být lidé všeho věku, také mládež. 
Smysluplně strávený čas může nabídnout dobrovolná práce ve prospěch lidí, kteří to potřebují – 
v sociálních službách. Pro dobrovolníky může dobrovolnictví  znamenat obohacení osobního života, 
pocit uspokojení a naplnění,  navázání nových přátelských vztahů,  získání nových zkušeností a 
dovedností,  navázání profesních kontaktů, změnu životního stylu, posun v životních hodnotách. 
Profesionálně řízené dobrovolnictví obsahující supervizorskou podporu dobrovolníků může 
významně posunout mladé lidi k uznávání hodnot občanské společnosti jako je lidská solidarita, 
vzájemná pomoc a odpovědnosti za sebe i své okolí. 
 
AKTIVITY: 

• Rozvoj Dobrovolnického centra při o.s.Okna a nabídka dobrovolné práce ve prospěch 
dětí 

• Rozvoj Dobrovolnického centra při o.s.Okna a nabídka dobrovolné práce ve prospěch 
lidí s handicapem 

• Přednášková a osvětová činnost Dobrovolnického centra 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Rozvoj Dobrovolnického centra při o.s.Okna a nabídka dobrovolné práce ve prospěch dětí 
 
Popis aktivity: Program Pět P klade si  za cíl prospět dětem školního věku, které ještě 

nepatří do odborné profesionální péče, ale jejichž životní dráha je již 
narušena, obvykle nějakým sociálním či zdravotním problémem. Program 
Pět P je nestátní sociálně preventivní volnočasový program, který je určen 
dětem ve věku od 6 do 15 let. Pět P v názvu znamená přátelství, prevenci, 
pomoc, péči a podporu.Dobrovolníci v tomto programu jsou studenti a 
mladí lidé starší 18ti let. Součástí programu je letní tábor pro děti 
s handicapem. 

Realizátor: o.s.OKNA  
Spoluprac. subjekt Fakulta managementu VŠE  
Rozpočet: Pět P včetně tábora: 340 000,-/ ročně 
Předpokládané zdroje Dotace Ministerstva vnitra ČR na akreditovaný program Pět P, dotace 

města, sponzorské dary, vlastní prostředky sdružení 
Časový harmonogram Průběžně realizováno  
 
Rozvoj Dobrovolnického centra při o.s.Okna a nabídka dobrovolné práce ve prospěch lidí s 
handicapem 
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Popis aktivity: SK Kapři prospívá lidem s handicapem formou plavání 3x týdně na 1-1,5 
hodiny. Je založeno na dobrovolné práci mladých lidí, většinou studentů 
Střední zdravotnické školy. 

D-klub dává smysluplnou náplň mladým lidem, kteří chtějí někomu 
pomoci. Odehrává se částečně v komunitním centru Okénko a částečně 
v terénu. Dobrovolnická práce je různorodá – předčítání lidem 
nevidomým, vytváření výrobků na benefiční trhy, doprovod pro volný čas 
lidem s handicapem, pomoc při beneficích. 

Realizátor: o.s.OKNA  
Spoluprac. subjekt Fakulta managementu VŠE  
Rozpočet: Kapřík:  110 000,- 

D-klub: 10 000 
Celkem: 120 000,-/ročně 

Předpokládané zdroje Dotace města J. Hradec, sponzorské dary, vlastní prostředky sdružení 
Časový harmonogram Průběžně realizováno  
 
Přednášková a osvětová činnost Dobrovolnického centra  
 
Popis projektu: S cílem zvýšit povědomí mladých lidí o možnostech dobrovolnictví 

v Jindřichově Hradci realizuje koordinátorka, supervizorka s pomocí 
dobrovolníků besedy na středních školách, vytváří a distribuuje materiály o 
dobrovolnických programech, publikuje články na dané téma 
v regionálním tisku. 

Realizátor: o.s.OKNA 
Spoluprac. subjekt Fakulta managementu VŠE, ADRA 
Rozpočet: 10 000,-/rok 
Předpokládané zdroje Dobrovolná práce koordinátorky a supervizorky programu 
Časový harmonogram Průběžně realizováno 
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OPATŘENÍ: 
 1.2. Setkávání poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V současné době je v Jindřichově Hradci několik poskytovatelů sociálních služeb. Nyní se 
potkávají v rámci komunitního plánování, díky němuž mohou efektivněji spolupracovat a 
upravovat své služby dle potřeb klientů tohoto města. 
Chtěli bychom tuto spolupráci zachovat i pro budoucí období. 
 
AKTIVITY: 

• Setkávání poskytovatelů sociálních služeb z Jindřichova Hradce  
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
Setkávání poskytovatelů sociálních služeb z Jindřichova Hradce 
 
Popis aktivity: V rámci této aktivity bude občanská poradna zajišťovat setkávání všech 

poskytovatelů sociálních služeb z Jindřichova Hradce alespoň 1x ročně. 
V rámci tohoto setkání by se poskytovatelé měli seznámit s nabízenými 
službami ostatních poskytovatelů. V rámci tohoto setkání by občanská 
poradna zaktualizovala kontaktní údaje na jednotlivé poskytovatele 
(aktualizace adresáře).  
V případě, že by během roku vyvstaly mimořádná aktuální témata z potřeb 
klientů či jednotlivých poskytovatelů, svolala by občanská poradna 
mimořádnou schůzku s relevantními poskytovateli k danému problému a 
společně by hledali řešení. 

Realizátor: Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. 
Spoluprac. subjekt Město Jindřichův Hradec – zapůjčí prostory 
Rozpočet: 0,- 
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram Min. 1x ročně a jinak dle aktuální potřeby 
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13. Prioritní oblast: Osoby se zdravotním 
postižením 
 
OPATŘENÍ: 
 2.1. Udržení stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením  
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V současné době stávající zařízení a organizace poskytují nezbytné pobytové, ambulantní a 
terénní služby. Nejvíce služeb je k dispozici pro osoby s mentálním postižením, dále Občanské 
sdružení LORM se věnuje velmi specifické skupině obyvatel – hluchoslepí. Všechny služby jsou 
ve městě již zavedeny a poskytovány na profesionální úrovni. Jejich omezení či zánik by způsobil 
výrazné zhoršení stávající situace.    
 
AKTIVITY: 

• Činnost Ústavu sociální péče   
• Činnost Mesady - poskytování služby sociální rehabilitace  
• Činnost Bobelovky – centrum pobytových a ambulantních služeb 
• Činnost Centra pro zdravotně postižené JK - odborné sociální poradenství pro lidi se 

zdravotním postižením a seniory vč. půjčování kompenzačních pomůcek  
• Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením ČR – poradna pro uživatele 

sociálních služeb 
• Chráněné bydlení Proutek pro lidi s mentálním postižením v Plasné 
• Chráněné bydlení Proutek v J. Hradci 
• Činnost občanského sdružení LORM  
• Činnost Střediska rané péče 

 
Činnost Ústavu sociální péče (§ 46, § 47, § 48) 
 
Popis aktivity: ÚSP Jindřichův Hradec je jedním ze zařízení Ústavu sociálních služeb 

Jindřichův Hradec, který je zřizován Jihočeským krajem. ÚSP Jindřichův 
Hradec poskytuje sociální služby pro ženy a muže se zdravotním 
postižením, kteří potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči. 
Snahou ÚSP Jindřichův Hradec je umožnit těmto lidem žít v co nejvyšší 
míře běžným životem, a to dle jejich přání a schopností.  
ÚSP Jindřichův Hradec poskytuje na základě smlouvy s uživatelem: 
- pobytové služby v domově pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) 
(kapacita 110) a v týdenním stacionáři (§ 47) (kapacita 5 osob) 
- ambulantní službu v denním stacionáři (§ 46) (kapacita 15 osob). 

Služby zařízení jsou určeny pro dospělé občany se zdravotním 
postižením, zejména mentálním a kombinovaným, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří byli posouzeni 
jako plně invalidní. 
Uživatelům služeb je poskytována pomoc při zvládání jejich života 
v několika důležitých oblastech (bydlení, zdraví, soběstačnost, 
společnost, práce a právo), a to podle druhu poskytované sociální služby. 
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Realizátor: Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec, příspěvková organizace 
ÚSP Jindřichův Hradec 

Rozpočet: 42 500 000,- Kč / rok 
Předpokládané zdroje: Dotace MPSV, příjmy z úhrad od uživatelů, platby od zdravotních 

pojišťoven, vlastní příjmy 
Časový harmonogram: trvale 
 
Činnost Mesady - poskytování služby sociální rehabilitace  
 
Popis aktivity: V současné době je sociální rehabilitace v Jindřichově Hradci 

poskytována nejen osobám se zdravotním, mentálním, smyslovým a 
kombinovaným postižením, ale i osobám se sociálním znevýhodněním a 
ohroženým sociálním vyloučením. Služba je terénní  a je poskytována 
v domácím prostředí uživatele. Některé činnosti, individuální konzultace, 
či skupinové aktivity, probíhají v kanceláři, popř. venku (např. nácvik 
využívaní veřejných dopravních prostředků apod.).  

Podpora uživatele v nácviku  potřebných dovedností vede k větší 
samostatnosti uživatele a k jeho sociálnímu začlenění. Cílem sociální  
rehabilitace je zařazení uživatele služby do běžného života. 

Služba obsahuje následující prvky:  
- Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace.  
- Sestavení osobního profilu uživatele a individuálního plánu. 
- Nácvik dovedností stanovených v individuálním plánu  
- Vyhledávání a vytváření pracovního místa, podpora při hledání 

podporovaného, chráněného či jiného bydlení, podpora při 
hledání vhodných vzdělávacích aktivit. 

- Podpora při dojednávání pracovních podmínek a při vyřizování 
formalit spojených s nástupem do zaměstnání uživateli služby i 
jeho zaměstnavateli 

- Budování či rozšiřování sociálních sítí uživatelů služby  
- Poradenské služby 

Pro rok 2008 bohužel organizace neobdržela na tuto službu žádné dotace. 
Realizátor: Mesada, občanské sdružení, pobočka Jindřichův Hradec, 
Rozpočet: 1 100 000,- Kč / rok 
Předpokládané zdroje : MPSV, Evropský sociální fond 
Časový harmonogram : trvale 
 
Činnost Bobelovky – centrum pobytových a ambulantních služeb (§ 46,§ 47,§ 48) 
 
Popis aktivity: Osoby s mentálním postižením je potřeba postupně začleňovat do běžné 

společnosti, zkvalitňovat jejich život, nabídnout jim adekvátní 
volnočasové aktivity. Velmi důležitá je podpora a pomoc při rozvoji 
osobnostně sociálních dovedností, pomoc při řešení podmínek a  
způsobu života a plánování do budoucna. Pomoc zajistit lidem s MP 
důstojný a spokojený život v intaktní společnosti. Bobelovka – centrum 
pobytových a ambulantních služeb je příspěvková organizace zřízená 
Jihočeským krajem pro klienty s mentálním postižením od 5 let věku. 
Organizace poskytuje denní, týdenní i celoroční pobyt. Denní stacionář 
(§ 46)  má kapacitu 15 klientů, týdenní (§ 47) 30 osob a na celoročním 
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pobytu (§ 48) může být 19 klientů. 
Klienti v organizaci pobývají v malých skupinách strukturovaných jak 
podle věku a specifik postižení, tak i podle zájmů, schopností, 
poskytování pracovně terapeutických činností nebo v neposlední řadě s 
ohledem na školní docházku. Jsou ubytování v 1 – 4lůžkových pokojích. 
Podporu klientů zajišťují na základě individuálních plánů kvalifikovaní 
vychovatelé, pracovníci sociální péče, zdravotní sestry, fyzioterapeutky a 
sociální pracovník.  

Realizátor: Bobelovka  - centrum pobytových ambulantních sociálních služeb  
Jindřichův Hradec 

Spoluprac. subjekt Zřizovatel Jihočeský kraj – krajský úřad 
Rozpočet: 18 960 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Dotace MPSV   
Časový harmonogram trvale 
 
Činnost Centra pro zdravotně postižené JK - odborné sociální poradenství pro lidi se 
zdravotním postižením a seniory vč. půjčování kompenzačních pomůcek (§ 37) 
 
Popis aktivity: Pomoc lidem se zdravotním postižením a seniorům, kteří neznají svá 

práva a povinnosti uživatele sociálních služeb, nevědí si rady při 
uzavírání smlouvy s poskytovateli sociálních služeb, nevědí z jakých 
sociálních  služeb si mohou vybírat a za jaké ceny tyto služby mohou být 
poskytovány, cítí se bezradní v nejrůznějších otázkách týkajících se  
sociálních služeb. 
Poradenství (§ 37) pro seniory a osoby se zdravotním postižením: 

- Informační místo pro zdravotně postižené občany, jejich rodinné 
příslušníky a blízké – zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných  zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

- Pomoc při řešení obtížné sociální situace. 
- Půjčování kompenzačních pomůcek a pomoc  při výběru 

kompenzačních pomůcek z katalogů různých dodavatelů.  
- Prodej drobných pomůcek pro sluchově postižené (baterie, 

olivky, krytky, odvlhčovací tablety, hadičky). 
- Spolupráce s Národním institutem pro integraci osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace v Praze. 
Realizátor: Centrum pro zdravotně postižené JK – pracoviště Jindřichův Hradec 
Spoluprac. subjekt Město Jindřichův Hradec, okolní městské a obecní úřady, OV a ZO STP 

a jiné organizace sdružující zdravotně postižené občany a seniory, VZP, 
MEYRA, SPEKTRA, ORTOSERVIS, SNN PC České Budějovice 

Rozpočet: 410 000,- Kč 
Předpokládané zdroje: Dotace MPSV, finanční sponzorské dary měst a obcí a případné dary 

ostatních sponzorů 
Časový harmonogram trvale 
 
Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením ČR – poradna pro uživatele sociálních 
služeb – odborné sociální poradenství (§ 37) 
 
Popis aktivity: Na základě nového postavení občana k sociálním službám byla 
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vytvořena tato služba, která je určena všem uživatelům sociálních služeb 
a všem zájemcům o jejich současnou podobu. 
Poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením zahrnuje: 

- smlouva o poskytování sociální služby v regionu (výběr sociální 
služby, pomoc  při jednání s poskytovateli, výše plateb za 
sociální službu, sepsání smlouvy o poskytování služby s fyzickou 
osobou, pomoc při vypracování žádostí, odvolání) 

- příspěvek na péči (základní informace o podání žádosti, okruh 
oprávněných osob, pravidla vyplácení, zásady užití, povinnosti 
žadatele a pobíratele) 

- ostatní informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace, 
informace pro členy rodiny ZP, doporučení vhodného postupu 
domáhání se práv 

Realizátor: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
Spoluprac. subjekt Centrum pro zdravotně postižené JK 
Rozpočet:  
Předpokládané zdroje: Dotace MPSV 
Časový harmonogram trvale 
 
Chráněné bydlení Proutek v J. Hradci (§ 51) 
 
Popis aktivity: Posláním Chráněného bydlení (§ 51) Proutek, jakožto poskytovatele 

sociální služby, je umožňovat dospělým lidem s mentálním postižením 
žít co nejběžnějším - svobodným a zodpovědným - životem, a to za 
pomoci týmu asistentů, v přirozeném prostředí bytů v Jindřichově 
Hradci. 
Služba je poskytována celodenně a celoročně ve 2 bytech v Jindřichově 
Hradci, které má sdružení v nájmu. Kapacita chráněného bydlení je 6 
míst. 
Služba je poskytovaná lidem s mentálním postižením v pásmu lehkého a 
středně těžkého mentálního postižení. 

Obyvatelé mají k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se 
společnou kuchyní a sociálním zázemím. Pokoje si obyvatelé dovybavují 
vlastním nábytkem. 
Poskytované služby odpovídají zákonu o sociálních službách (§ 51). 

Realizátor: Proutek, občanské sdružení 
Rozpočet: Cca 1 100 000,- / rok 
Předpokládané zdroje Dotační řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb 

Úhrady uživatelů 
Časový harmonogram trvale 
 
Činnost občanského sdružení LORM (§ 70, § 56, § 37, § 66) 
 
Popis aktivity: Činnost občanského sdružení LORM pro celý Jihočeský kraj zahrnuje 

tyto registrované služby: 

- Sociální rehabilitace (§ 70) zahrnuje nácvik komunikace, 
sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu 
s červenobílou holí. 
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- Tlumočnické služby (§ 56) pro osoby s hluchoslepotou 

- Odborné sociální poradenství (§ 37) 

- Sociálně-aktivizační služby (§ 66) zahrnují: 
a) edukačně rehabilitační pobyty – 5 týdenních pobytů za rok 

pro 15 hluchoslepých klientů a 15 průvodců. Pobyty jsou 
zaměřené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace. 
Programy se doplňují o zajímavé prvky jako např. o 
arteterapii, muzikoterapii, výlety, sportovní, společenské a 
kulturní aktivity 

b) klubová setkání – konají se zpravidla 2x měsíčně. 
 
Služby jsou poskytovány jak terénní, tak ambulantní. Z Jindřichova 
Hradce využívají služby 3 klienti. 

Realizátor: O.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: Náklady na jednotlivé soc. služby nejsou rozpočítány na jednotlivá 

poradenská centra a oblastní pracoviště 
Předpokládané zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadační fond Českého rozhlasu, 

veřejná sbírka Červenobílé dny, klub dárců Červenobílé klubko, 
individuální dárci 

Časový harmonogram trvale 
 
Činnost Střediska rané péče SPRP České Budějovice (§ 54) 
 
Popis aktivity: Středisko poskytuje služby rané péče (§ 54) rodinám s dětmi se 

zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do max. 7 
let na území Jihočeského kraje a části kraje Vysočina. Služby jsou 
zaměřeny na tři oblasti – na podporu vývoje dítěte s postižením, na 
podporu rodiny jako fungujícího celku a na budování vztahu dítěte a jeho 
rodiny s okolím.  
Organizace nabízí: 

- Informace 
- Provázení a podporu rodin 
- Psychologické, pedagogické a sociální poradenství 
- Pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí 

s postižením 
- Poradenství v oblasti výchovy dítěte, komunikace a interakce 

s ním 
- Podporu vývoje dítěte ve všech oblastech, program stimulace 

zraku 
- Náměty na výběr pomůcek a na úpravy domácího prostředí 
- Funkční vyšetření zraku 
- Půjčování speciálních hraček, pomůcek, literatury, videa, CD 
- Zpravodaj pro rodiče Rolnička 
- Pomoc při výběru předškolního zařízení 
- Odborné instruktáže pro spolupracující zařízení 

Služby rané péče poskytujeme zdarma, na týdenní kurzy a časopis klienti 
přispívají. Služby jsou poskytovány ze 75% terénní formou 
v domácnostech uživatelů. Cílem služeb je umožnit rodině vychovávat 
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dítě v jeho přirozeném prostředí a žít běžný život. 
V roce 2008 je kapacita pracoviště 60 klientů. Klientem je rodina dítěte 
s postižením. Přímo v Jindřichově Hradci je raná péče poskytována 3 
klientům. 

Realizátor: Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 1 820 000,-Kč/rok za celý Jihočeský kraj 
Předpokládané zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadační fond Českého rozhlasu, 

Nadace O2, Městské a obecní úřady 
Časový harmonogram trvale 
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OPATŘENÍ: 
 2.2. Udržení stávajících doprovodných služeb pro osoby se zdravotním postižením  
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Většina organizací poskytuje kromě v zákoně uvedených činností také doprovodné služby. Ty 
jsou pro klienty velmi důležité. Umožňují jim rozvoj schopností a dovedností, aktivní trávení 
volného času, zařazení do společnosti. Nabídka organizací je rozmanitá a velmi dobře doplňuje 
registrované služby dle zákona o sociálních službách. 
 
AKTIVITY: 

• Činnost Bobelovky – centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb  
• Činnost chráněné dílny pro lidi s mentálním postižením v Plasné  
• Činnost občanského sdružení OKNA  
• Činnost Centra pro zdravotně postižené JK 
• Činnost Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením – Modrý zvonek 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Činnost Bobelovky - Nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků 
 
Popis aktivity: Pro klienty jsou připravovány kromě každodenních služeb i další aktivity 

- turistické výlety, besídky, rehabilitační a rekreační pobyty, návštěvy 
divadel a kin, sportovní akce, rodinné dny, návštěvy bazénu nebo 
zájmové kroužky.  
Areál zařízení doplňují prostory se zázemím pro tělocvik, keramickou či 
tkalcovskou práci, je zde i cvičná kuchyňka a dřevodílna. 
Cílem doprovodných služeb je zajistit klientům všestranný a obsahově 
vyvážený program vycházející z individuálních plánů a tím zvýšit kvalitu 
jejich života jako přípravu na samostatný život a možné zaměstnání 

Realizátor: Bobelovka  - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb  
Jindřichův Hradec 

Spoluprac. subjekt Zřizovatel Jihočeský kraj – KÚ 
Rozpočet: 20 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Dotace MPSV   
Časový harmonogram trvale 
 
Činnost chráněné dílny v Plasné 
 
Popis aktivity: Chráněná dílna v Plasné je určena zejména lidem s mentálním 

postižením. Službu využívají i občané J. Hradce. 
V chráněné dílně v Plasné pracuje celkem 14 lidí s mentálním postižením 
pod vedením 2 pracovních mistrů. Jejich úkolem je naučit zaměstnance 
dokonale nové pracovní dovednosti a pomáhat jim s těmi, které sami 
nezvládnou. Pracovní mistři také některé výrobky dokončují. 
Zaměstnanci chráněné dílny pracují na zkrácený pracovní úvazek, 
většinou 12 hodin týdně, a mají odpovědnost za kvalitu práce, pracovní 
výkon. Za odvedenou práci pobírá každý zaměstnanec mzdu. 
Samostatnost při práci je ohodnocena zvláštní odměnou.  
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V textilní dílně a dřevodílně se vyrábí například dřevěný bubínek, tkaný 
koberec, batikovaná taška, nealergický polštář nebo stojánek na 
ubrousky či látkové panenky. Výjezdní program chráněné dílny zahrnuje 
úklid firemních areálů, údržbu sadů, zeleně, sekání trávy, hrabání listí a 
jiné.  

Realizátor: Proutek, o. s. 
Rozpočet: 980 000 ,- Kč / rok 
Předpokládané zdroje Dotace Úřadu práce J.Hradec podle § 78 zákona 435/2004 

Příjmy z vlastní činnosti: prodej výrobků a služeb 
Příspěvky sponzorů a dárců 

Časový harmonogram Trvale 
 
Činnost občanského sdružení OKNA 
 
Popis aktivity: Občanské sdružení OKNA vzniklo v roce 2003 z podnětu rodin, které 

pečují o handicapované dítě. Tyto rodiny cítily potřebu se spojit a 
usilovat o lepší život a sociální zařazení jejich handicapovaných dětí.  
 Z jejich potřeb vzešla většina aktivit, které sdružení realizuje. 
Aktivity:  
- Sportovní klub KAPŘI – plavání pro děti i dospělé s handicapem. 
Realizováno 3x v týdnu vždy 2 hodiny v areálu Sportrelax JH s.r.o. 
Kapacita 20 dětí, 10 dospělých. 
- Program Pět P – setkávání dospělého dobrovolníka s handicapovaným 
dítětem 1x týdnu po dobu 2 – 3 hodin. Akreditováno MVČR. Kapacita 
16 dětí. 
- Program HELPP pro dospělé klienty. Realizováno denně 8 – 14 hod. 
v Komunitním centru Okénko. Kapacita 10 dospělých. 
- Rodičovská skupina. Realizováno 1x měsíčně v rozsahu 3 hodin, 
kapacita 12 dospělých. 
- Provoz chráněné dílny Okénko. Denně 8 – 14 hod., zaměstnáno 5 osob 
s TZP 
- Tábor pro děti s handicapem. Realizováno 1x ročně pro 25 dětí, délka 
trvání 10 dní. 
- Letní dílna – pobytová 10denní akce pro dospělé, kapacita 10 osob.  
- Školáci – víkendové aktivity pro děti ze Základní školy praktické. 
Kapacita 10 dětí. 
- Dobrovolnický klub – individuální pomoc dle aktuálních potřeb, 
setkávání 1x měsíčně. Kapacita neurčena. 
- Benefiční akce – ples, květinová odpoledne, příležitostné aktivity. 
- Dětský klub Růžička – integrované nepravidelné aktivity pro 
předškolní děti. Kapacita105 dětí předškolního věku. 
- Půjčovna pomůcek pro děti s handicapem. Pomůcky podle aktuálních 
potřeb klientů. 
- Provoz Komunitního centra OKÉNKO a Dobrovolnického centra – 
zázemí pro aktivity sdružení – vzdělávání rodičů, vzdělávání týmu.  
V dubnu 2008 mělo sdružení 180 členů. 

Realizátor: o.s.OKNA 
Spoluprac. subjekt Úřad práce J.Hradec, Město Jindřichův Hradec, Základní škola 

praktická, Fakulta managementu VŠE Praha, pracoviště  J. Hradec 
Rozpočet: 1 420 000,-/rok 
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Předpokládané zdroje Dotace Úřadu práce, Města J. Hradec, prodej výrobků, ESF, benefiční 
akce, členské příspěvky 

Časový harmonogram trvale 
 
Činnost Centra pro zdravotně postižené JK - zájmová činnost ve spolupráci se základními 
organizacemi pro ZP 
 
Popis aktivity: Osvětová činnost a spolupráce s MO sdružujícími zdravotně postižené 

občany : 
- kurzy tréninku paměti,  
- pomoc při zajišťování rekondičních pobytů (l – 2 turnusy),  
- pomoc MO při zajištění schůzí, informačních posezení, 

kulturních akcí, plavání 
- pomoc při zajišťování zájezdu pro upevnění zdraví k moři  

(nejméně jeden autobus účastníků) 
Tato činnost je založena na potřebách MO STP, se kterou dle možností 
spolupracuje a pomáhá při organizování různých akcí. 

Realizátor: Centrum pro zdravotně postižené JK – pracoviště Jindřichův Hradec 
Spoluprac. subjekt městské a obecní úřady, organizace STP a ostatní organizace sdružující 

zdravotně postižené a seniory 
Rozpočet: 23 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Dotace MPSV, finanční sponzorské dary měst a obcí a případné dary 

ostatních sponzorů 
Časový harmonogram trvale 
 
Činnost Společnosti pro podporu lidem s mentálním postižením ČR, – Modrý zvonek  
  
Popis aktivity: Společnost nabízí poradenství v sociální oblasti. Jeho hlavním účelem je 

pomoci lidem s řešením jejich nepříznivé situace – např. poradit, kam se 
mají obrátit; poskytování základních informací, jak vyřešit jejich 
problém; odkázat na odbornou pomoc. 

Dále zajišťuje víkendové pobyty pro rodiny osob s mentálním 
postižením. Kromě těchto pobytů nabízí také 7-10 denní rehabilitační 
pobyty pro osoby s mentálním postižením. Členové se mohou účastnit 
společenských akcí (divadla, festivaly, besídky, diskotéky, plesy, 
koncerty, apod.). Na některých se podílejí i při jejich organizaci, zejména 
ve spolupráci s Bobelovkou. Modrý zvonek také nabízí ve spolupráci 
s Bobelovkou taneční a výtvarný kroužek.  
Společnost má ve své základně 46 členů z J. Hradce. 

Realizátor: SPMP, o.s., OO Modrý zvonek Jindřichův Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 150 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Dotace MZ , dotace Města J. Hradec, lidské zdroje (sponzoři), členové 
Časový harmonogram trvale 
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OPATŘENÍ: 
 2.3. Návrh systému sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V současné době v Jindřichově Hradci neexistují žádné sociální služby, které by byly zaměřeny na 
osoby s duševním onemocněním. Potřeby této cílové skupiny jsou naprosto nezmapované. 
Mapování potřeb a počtu osob s duševním onemocněním je metodologicky náročné, protože je 
těžké s jejími příslušníky navázat neanonymní kontakt. Pro návrh dalšího postupu rozvoje 
sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním je nutné zmapovat jejich potřebnost a 
navrhnout na základě takového zkoumání další postup.   
 
AKTIVITY: 

• Výzkum potřeb lidí s duševním onemocněním 
• Návrh systému sociálních služeb včetně finanční rozvahy navrhovaných opatření 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Výzkum potřeb lidí s duševním onemocněním 
 
Popis aktivity: Výzkum potřeb lidí s duševním onemocněním, který bude na zakázku 

realizovat některá z agentur (nebo konsorcium) se zkušenostmi v oblasti 
práce s lidmi s duševním onemocněním. Výzkum bude vycházet zejména 
z následujících zdrojů: 

- Informace od příslušníků cílové skupiny 
- Informace od praktických lékařů 
- Informace od lékařů psychiatrů 
- Informace od psychologů 
- Informace od poskytovatelů sociálních služeb, kteří se okrajově 

skupinou osob s duševním onemocněním setkávají 
Realizátor: Renomovaná agentura (nebo konsorcium) pracující s lidmi s duševním 

onemocněním s metodickými zkušenostmi s výzkumem mezi příslušníky 
této cílové skupiny 

Spoluprac. subjekt Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: 100 000,- Kč 
Předpokládané zdroje OP LZZ, Město Jindřichův Hradec 
Časový harmonogram 2009 
 
Návrh systému sociálních služeb včetně finanční rozvahy navrhovaných opatření 
 
Popis aktivity: Ve spolupráci města JH, realizátora předešlé zakázky a vybraných 

poskytovatelů služeb bude vytvořen plán vzniku sociálních služeb pro lidi 
s duševním onemocněním, včetně jeho finančního vyjádření (náklady i 
plánované zdroje). 

Realizátor: Město JH, popř. externí subdodavatel 
Spoluprac. subjekt Poskytovatelé sociálních služeb, agentura, která zpracovala analýzu, popř. 

další přizvaní aktéři 
Rozpočet: 50 000,- Kč 
Předpokládané zdroje OP LZZ, Město Jindřichův Hradec 
Časový harmonogram 2010 
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OPATŘENÍ: 
 2.4. Vznik a provoz denního stacionáře pro lidi s handicapem (§ 46) 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Lidé s handicapem, žijící v rodinách, potřebují denní režim, motivaci k aktivnímu životu, pobyt 
v kolektivu a potřebnou péči. Zároveň rodiny těchto lidí potřebují odlehčení při náročné péči a  
jistotu, že je o jejich rodinné příslušníky v době jejich nepřítomnosti (např. po dobu strávenou 
v zaměstnání) postaráno. V Jindřichově Hradci byla zjištěna poptávka po denním stacionáři 
rodinného typu u klientů s tělesným, zdravotním a mentálním handicapem (v součastné době 9 
zájemců navštěvuje program HELPP). Někteří chtějí součastně po část dne pracovat v dílně jako 
zaměstnanci na malý úvazek. 
 
AKTIVITY: 

• Vznik denního stacionáře rodinného typu pro lidi se zdravotním, tělesným nebo 
lehkým mentálním a kombinovaným handicapem  

• Provoz denního stacionáře 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Vznik denního stacionáře rodinného typu pro lidi se zdravotním, tělesným nebo lehkým 
mentálním a kombinovaným handicapem  
 
Popis aktivity: Vznik denního stacionáře (§ 46) rodinného typu pro lidi se zdravotním, 

tělesným a lehkým mentálním handicapem s nácvikem pracovních 
dovedností. Po první fázi přípravy a vzdělávání týmu získání registrace dle 
Zákona o sociálních službách a napojení se na dotace z MPSV (či kraje) na základě 
splnění registračních podmínek a standardů kvality. Jako fakultativní službu by 
stacionář nabízel plavání pro handicapované, pobytové a poznávací akce 
určené k osobnostnímu rozvoji klientů. 

Realizátor: o.s.OKNA  
Spoluprac. subjekt Fakulta managementu VŠE, Město J. Hradec 
Rozpočet: 350 000,-Kč 
Předpokládané zdroje Dotace od Jihočeského kraje, Města J. Hradec, platby klientů, benefice, 

sponzorské dary, Evropské fondy 
Časový harmonogram 2008 žádost  o registraci sociální služby u Krajského úřadu,  

2009 start provozu stacionáře 
 
Provoz denního stacionáře 
 
Popis aktivity: Po registraci sociální služby a zajištění finančních prostředků zahájení 

provozu denního stacionáře (§ 46) v pracovních dnech. Provozní doba bude 
stanovena podle zájmu klientů a časových možností služby. Okamžitá 
kapacita je 10 klientů. 

Realizátor: o.s.OKNA  
Spoluprac. subjekt Fakulta managementu VŠE, Město J. Hradec 
Rozpočet: 1 100 000 Kč/ročně 
Předpokládané zdroje Dotační řízení MPSV, Město J. Hradec, platby klientů, benefice, sponzorské 

dary, Evropské fondy 
Časový harmonogram Od 2009 trvale 
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OPATŘENÍ: 
2.5. Vznik a provoz chráněného bydlení pro osoby s tělesným handicapem (§ 51) 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V Jindřichově Hradci dosud chybí poskytovatel sociální služby chráněného bydlení pro osoby 
s tělesným handicapem. Z ohlasů od lidí z okolí občanského sdružení OKNA máme zjištěný zájem 
o tuto službu. Lidé s tělesným handicapem potřebují speciálně přizpůsobené prostředí a vybavení 
bytů. Zároveň potřebují pomoc při zvládání běžných denních úkonů.  
 
AKTIVITY: 

• Přístavba dvou bezbariérových garsoniér pro chráněné bydlení u Komunitního centra 
Okénko 

• Provoz chráněného bydlení 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Přístavba dvou bezbariérových garsoniér pro chráněné bydlení u Komunitního centra 
Okénko  
 
Popis aktivity: Přístavbou dvou bezbariérových garsoniér pro chráněné bydlení (§ 51) 

vzniknou 2 bytové jednotky. Klienti budou moci přes den využívat služby 
Komunitního centra Okénko (denní stacionář, zaměstnání). 

Realizátor: Občanské sdružení OKNA 
Spoluprac. subjekt MPSV, Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: 2 500 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Dotace MPSV 75% 

Spoluúčast 25% - benefice, sponzorské dary apod. 
Časový harmonogram Stavba do konce roku 2008, zahájení provozu rok 2009 
 
Provoz chráněného bydlení 
 
Popis projektu: Po výběru personálu a obsazení dvou nově vzniklých garsoniér klienty 

zahájíme poskytování služby chráněné bydlení (§ 51) podle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem služby bude zařazení tělesně 
handicapovaných občanů do běžné společnosti, pomoc při zvládání 
běžných denních úkonů s cílem osamostatnění a výhledem na samostatné 
bydlení. 

Realizátor: Občanské sdružení OKNA 
Spoluprac. subjekt KUJCK, MUJH 
Rozpočet: 996 000,-/rok 
Předpokládané zdroje Dotace MPSV, platby klientů, dotace Města J. Hradec, dary, benefiční 

akce 
Časový harmonogram Od roku 2009 trvale 
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OPATŘENÍ: 
2.6. Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Občanské sdružení LORM sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky, odborníky 
i všechny ostatní zájemce zabývající se problematikou hluchoslepých osob již od roku 1991.  

Od roku 2005 jsou služby poskytovány terénně i na Jindřichohradecku a na území celého 
Jihočeského kraje. Na základě depistáže, která byla prováděna v průběhu dvou let, se doposud 
podařilo vyhledat na 15 hluchoslepých osob, z toho 5 osob na Jindřichohradecku.  

Občanské sdružení Lorm je jediným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, který se 
věnuje problematice kombinovaného postižení zraku a sluchu. Vzhledem k rozvíjejícím se službám, 
úspěšné depistáži a zájmu veřejnosti bude v průběhu měsíce dubna 2008 otevřeno v Jindřichově 
Hradci poradenské centrum LORM, kam se budou moci klienti i veřejnost obracet. 
 
AKTIVITY: 

• Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT 
 
Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec  
 
Popis aktivity: Každé pondělí si do Poradenského centra, které sídlí Na Točně 1/V 

v prostorách panelového domu sídl. Hvězdárna, mohou osoby se 
souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně, přijít pro pomoc a 
radu například z oblasti sociálně právní, ohledně výběru kompenzační 
pomůcky či se zde mohou také učit jiným formám komunikace jako je 
např. Lormova abeceda, Braillovo písmo či taktilní znakový jazyk. Ve 
zbývající pracovní dny si mohou objednat služby přímo v místě bydliště. 

Při Poradenském centru budou pravidelně pořádána klubová setkání a 
zajímavé akce pro hluchoslepé klienty s cílem snížit jejich společenskou 
izolaci. Mezi aktivity budou patřit výtvarné dílny, zajímavé přednášky, 
posezení u kávy, návštěvy haptických výstav či divadel, výlety a také 
setkávání se zajímavými osobnostmi. 

Mezi další plánované akce patří i zpřístupňování informací o hluchoslepotě 
veřejnosti formou hravých výukových bloků a vzdělávací činnost pro 
studenty sociálně a zdravotně zaměřených oborů. 

První Den otevřených dveří v Poradenském centru Jindřichův Hradec se 
uskutečnil 7. dubna 2008. 

Realizátor: O.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, oblastní pracoviště pro 
Jihočeský kraj 

Spoluprac. subjekt  
Rozpočet:  
Předpokládané zdroje Z rozpočtu O.s. LORM: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadační 

fond Českého rozhlasu, veřejná sbírka Červenobílé dny, klub dárců 
Červenobílé klubko, individuální dárci 

Časový harmonogram Od dubna 2008 trvale 
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OPATŘENÍ: 
2.7. Bariéry ve městě Jindřichův Hradec 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Téma bariér bylo jedním z nejdiskutovanějších v procesu komunitního plánování. Osoby se 
zdravotním postižením vnímají ve městě různé bariéry, které si zdravý člověk příliš neuvědomuje. 
Některé problémy byly již částečně vyřešeny v průběhu plánování. 
 
AKTIVITY: 

• Nákup autobusů s plošinou 
• Bezbariérový přístup na zimní stadion 
• Stropní zvedák pro osoby se zdravotním postižení v bazénu 
• Řešení bezbariérovosti KD Střelnice 
• Systém řešení bariér ve městě 
• Průvodce bezbariérových přístupů 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Nákup autobusů s plošinou 
 
Popis aktivity: Z důvodu zlepšení podmínek pro tělesně postižené v městské hromadné 

dopravě budou v následujícím období nakoupeny 3 nové autobusy 
Mercedes-Benz Citaro. Ty jsou vybaveny výsuvnou plošinou, která slouží 
pro nájezd osob upoutaných na invalidní vozík do autobusu a z autobusu. 

Realizátor: ČSAD 
Spoluprac. subjekt Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: dle ceny autobusů 
Předpokládané zdroje Rozpočet ČSAD 
Časový harmonogram v roce 2008 nákup 1 autobusu, do roku 2013 nákup dalších 2 autobusů 
 
Bezbariérový přístup na zimní stadion 
 
Popis aktivity: I když je zimní stadion je uvnitř bezbariérový, bohužel chybí bezbariérový 

přístup do budovy, např. prostřednictvím nájezdové rampy nebo plošiny. 
Zajištění bezbariérového přístupu do budovy zimního stadionu bylo 
zařazeno do rozpočtu města na rok 2008. 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: 200 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Rozpočet města 
Časový harmonogram 2008 
 
Stropní zvedák pro osoby se zdravotním postižení v bazénu 
 
Popis aktivity: Město Jindřichův Hradec má v plánu rekonstrukci plaveckého bazénu. Ta 

začne již v letošním roce, hlavní část proběhne ale až v roce 2009. Lidé 
upoutaní na invalidní vozík ale nemohou nyní bazén využívat. V jeho 
prostorách chybí stropní zvedák, který slouží pro spuštění člověka do 
vody. Současné zařízení sloužící k tomuto účelu není použitelné. V plánu 
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je zabudování nového zařízení. Podmínkou je, že nesmí zasahovat do stěn 
bazénu. Výběr konkrétního zařízení bude v kompetenci projektanta. 
Vhodný je např.: stropní zvedák Handi-Move s kolejovým pojezdem.  
Další problematický bod současného bazénu je příliš nízká toaleta a madla 
ve velké výšce. 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: 200 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Rozpočet města 
Časový harmonogram 2009 
 
Řešení bezbariérovosti KD Střelnice 
 
Popis aktivity: KD Střelnice představuje pro obyvatele Jindřichova Hradce centrum 

kulturního vyžití. Vybudování výtahu na Střelnici umožní 
handicapovaným občanům přístup do tohoto objektu.  

Realizátor: Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: 1 200 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Rozpočet města 
Časový harmonogram 2009 
 
Systém řešení bariér ve městě 
 
Popis aktivity: Průběžně se bude před každoročním schvalováním rozpočtu města scházet 

skupina osob, která vznikne z pracovní skupiny „Lidé se zdravotním 
postižením“. Jejich úkolem bude mapovat bariéry ve městě J. Hradec a 
doporučovat radě města řešení těch nejaktuálnějších pro příslušný rok. 
V rámci procesu komunitního plánování byly zatím identifikovány 
následující bariéry: 

- řada objektů není přístupná, chybí nájezdy či plošiny (např. kostely, 
sportovní zařízení, divadlo, školská zařízení,...) 

- nevyhovující vstup do restaurací, kaváren, cukráren 
- špatně řešené vstupy a výstupy z MHD 
- nedostatečné ozvučení křižovatek (hlavně u polikliniky) 
- obchody mají úzké dveře a nedostatečný prostor mezi regály pro 

průjezd kočárků a invalidních vozíků 
- nedostatek činností a spolků pro nevidomé 
- chybí vodící znaky na přechodu v ul. Klášterská a u brány 
- špatná kvalita chodníků 
- schody v nemocnici 
- těžké přecházení na kruhovém objezdu pro nevidomého občana 

Realizátor: Pracovní skupina 
Spoluprac. subjekt Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: min. 500 000,- Kč ročně 
Předpokládané zdroje Rozpočet města 
Časový harmonogram trvale 
 
Průvodce bezbariérových přístupů 
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Popis aktivity: Vypracovat průvodce bezbariérových přístupů ve městě J. Hradec pro 
osoby se zdravotním postižením a dále vytvoření verze průvodce pro 
nevidomé občany. 

Realizátor Město J. Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet 50 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Rozpočet města 
Časový harmonogram 2009 
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OPATŘENÍ: 
2.8. Spolupráce dětských lékařů a pomáhajících pracovníků při doprovázení rodin, pečujících 
o dítě s handicapem ve věku 0-6 let. 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Rodiny, které se starají o dítě s handicapem ve věku 0 – 6 let, jsou většinou v situaci, kdy se s touto 
skutečností obtížně vyrovnávají a hledají cestu, jak s problémem naložit. Většina pediatrů věnuje 
rodinám potřebnou lékařskou péči. Vedle této péče je nutné dodat informace také o možnostech 
péče pedagogické a psychologické. Instituce, poskytující službu rané péče a speciálně pedagogická 
centra zatím přímo v Jindřichově Hradci neexistují. Je třeba rodičům doporučovat služby 
jednotlivých institucí podle jejich odborného zaměření, aby děti byly včas podchyceny a podpořen 
jejich osobní rozvoj a rodiny také získaly příslušné dokumenty pro správné zaškolení svých dětí.  
AKTIVITY: 

• Zajištění setkávání a předávání informací  
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
Popis aktivity: Aktivita zahrnuje realizaci setkávání lékařů, speciálních pedagogů a 

psychologů, výměnu informací, zkušeností a příkladů dobré praxe. 
Intervaly setkávání:  1x ročně 

Realizátor: Město J. Hradec – odbor sociálních věcí, 1. MŠ v Jindřichově Hradci, 
Občanské sdružení OKNA 

Spoluprac. subjekty Instituce, poskytující službu rané péče, Speciálně pedagogická centra 
Rozpočet: 0,- 
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram Průběžně, 1x ročně 
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OPATŘENÍ: 
2.9. Zajištění dopravní služby 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Člověk, který nemá žádný handicap se např. k lékaři nebo na zájmové aktivity dopraví sám či za 
pomoci příbuzných. Lidé upoutaní na invalidní vozík mají situaci poněkud ztíženou. Dopravu 
k lékaři zajišťuje pouze jedna sanita. V Bobelovce funguje dopravní služba pouze pro klienty 
zařízení. Jejich auto ale není přizpůsobené pro vozíčkáře, zejména elektrické vozíky . Jediné takové 
auto je v Ústavu sociálních služeb, ale používat jej mohou také pouze klienti tohoto ústavu. 
 
AKTIVITY: 

• Hledání zajištění dopravní služby 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Hledání zajištění dopravní služby 
 
Popis aktivity: Z diskuse pracovní skupiny v rámci procesu komunitního plánování 

nevzešlo žádné konkrétní řešení situace. Vybudování samostatné dopravní 
služby by bylo pro klienty velmi drahé nebo by služba musela být silně 
dotovaná. Jedním z dobrých nápadů bylo využití sanity pro převoz osob 
upoutaných na invalidní vozík. Ta by musela být vybavena nájezdovou 
rampou. Člověk by se do vozu a z vozu dostal sám. Nutná konzultace 
s nemocnicí, zda by takovéto řešení bylo možné.  
Do budoucna je potřeba hledat vhodné varianty, která by vyřešily přepravu 
osob na invalidním vozíku. 

Realizátor: Město J. Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 0,- Kč 
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram 2008 
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14. Prioritní oblast: Děti a mládež 
 
OPATŘENÍ:  
3.1. Činnost města pro snížení sociální izolace dětí a mládeže ze slabého socio-kulturního 
prostředí 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Činnost města je zaměřená na snížení sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním 
vylučováním, konkrétně dětí a mládeže ze slabého socio-kulturního prostředí. Snahou je zejména 
předcházet situacím, kdy děti „vyrůstají ve šlépějích svých rodičů“, respektive situaci, kdy životní 
styl komunity, která je dlouhodobě bez práce a vlastních příjmů, přijmou za svůj. Cílem činností 
města je vést k rozvoji komunikačních schopností účastníků, schopností se veřejně vyjadřovat, 
k osvojení základních hygienických návyků a základních norem chování a k prevenci sociálně 
patologických jevů, především primární a sekundární prevenci v oblasti boje s návykovými látkami. 
Činnosti jsou zaměřeny motivačním způsobem na rozvíjení zájmu o plnohodnotný život.  
Výchovně rekreační tábor pro děti již proběhl 7x a víkendový pobyt proběhl čtvrtým rokem tedy 8x. 
Zařízení odborného poradenství pro péči o děti od roku 2000. 
Hlavním smyslem tohoto opatření je zachování všech výše uvedených činností, jelikož dochází 
k neustálé obměně účastníků tak, jak dorůstají do věku, který jim dovoluje se zapojit do činnosti (6 
let) a činnost postupně opouští cca v 15 – 16 letech.  
 
AKTIVITY: 

• Zachování činnosti i kapacity „Za řízení sociálně výchovné činnosti“   
• Zachování činnosti i kapacity „Výchovně rekreačního tábora pro děti“   
• Zachování činnosti i kapacity „Víkendových výchovně rekreačních pobytů“ 
• Zachování činnosti i kapacity „Za řízení odborného poradenství pro péči o děti“ 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
  
Zachování činnosti i kapacity „sociálně výchovné činnosti“   
  
Popis aktivity: Jedná se o aktivitu, která umožňuje dětem z rodin, kde rodiče v plné míře 

neplní rodičovskou zodpovědnost, smysluplné trávení volného času 
alespoň v jednom dnu v týdnu po dobu školního roku. Program je 
koncipován 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.  
Kapacita – 25 dětí 
Místo konání – klubovna Ústavu soc. služeb J.Hradec a tělocvična SOŠ a 
SOU J.Hradec 

Realizátor:  Město Jindřichův Hradec – odbor sociálních věcí  
Spoluprac. subjekt OS ČČK J.Hradec, Střední odborná škola  a střední odborné učiliště 

J.Hradec, Ústav sociálních služeb J.Hradec 
Rozpočet: 25.000,--Kč ročně 
Předpokládané zdroje Rozpočet Města J.Hradec 
Časový harmonogram minimálně do roku 2009 včetně a v dalších letech vždy po dobu  

školního roku 1x týdně  
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Zachování činnosti i kapacity „Výchovně rekreačního tábora pro děti“   
 
Popis aktivity:  Výchovně rekreační tábor je určen pro děti, jejichž rodiče neplní povinnost 

plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,  nevykonávají nebo zneužívají práva 
plynoucí z této zodpovědnosti, rovněž pro děti, které byly svěřeny do 
výchovy jiné osoby než rodiče, pro děti, které vedou zahálčivý nebo 
nemravný život, děti, na kterých byl spáchán trestný čin nebo které byly 
k jeho spáchání zneužity. Je určen pro děti z málo podnětného 
sociokulturního prostředí a dále jako odměna pro děti v zařízení sociálně 
výchovné činnosti. Pobyt se dítěti poskytuje na žádost zákonných zástupců 
dítěte nebo s jejich souhlasem. 
Účelem pobytu je 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. 
Kapacita – 30 dětí  
Místo konání – turistická základna DDM J.Hradec v Dolním Radíkově 

Realizátor: Město J.Hradec – odbor sociálních věcí 
Spoluprac. subjekt OS ČČK J.Hradec, Dům dětí a mládeže J.Hradec, OŘ  PČR J.Hradec 
Rozpočet: 140.000,--Kč ročně 
Předpokládané zdroje rozpočet Města J.Hradec 
Časový harmonogram 1x ročně – konec srpna – minimálně do roku 2009 včetně a v dalších 

letech ve stejném rozsahu 
  
Zachování činnosti i kapacity „Víkendových výchovně rekreačních pobytů“ 
 
Popis aktivity Tato aktivita je určena pro děti obdobně jako výchovně rekreační tábor. 

Jde o umožnění intenzivnější práce s dětmi i v průběhu roku mimo letní 
prázdniny. Z toho 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.  
Kapacita: 20 dětí při jedné akci  
Místo konání: Turistická základna DDM J.Hradec v Dolním Radíkově 

Realizátor Město J.Hradec 
Spoluprac. subjekt OS ČČK J.Hradec, DDM J.Hradec 
Rozpočet 50.000,--Kč ročně 
Předpokládané zdroje rozpočet Města J.Hradec 
Časový harmonogram 2x ročně minimálně do roku 2009 včetně a v dalších letech ve stejném 

rozsahu 
 
Zachování činnosti i kapacity „odborného poradenství pro péči o děti“ 
 
Popis aktivity: Odbor sociálních věcí poskytuje zejména doporučení zaměřená na řešení 

vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí a na péči rodičů o děti a to včetně 
dětí zdravotně postižených . V rámci odborného poradenství se poskytují 
poradenské služby nebo se tyto zprostředkovávají jak rodičům, tak jiným 
osobám odpovědným za výchovu dětí ve věcech výchovy a výživy dětí 
v mezigeneračních vztazích atd. Tyto služby se poskytují i dětem. 
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V rámci této činnosti se organizují kursy pro rodiče. 
Realizátor: Město J.Hradec 
Spoluprac. subjekt OMPP J.Hradec, OPPP J.Hradec a další odborná pracoviště 
Rozpočet: 30.000,--Kč  ročně 
Předpokládané zdroje rozpočet Města J.Hradec  
Časový harmonogram trvale  
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OPATŘENÍ: 
 3.2. Činnost YMCA – Mateřské centrum Klíček 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Rodiče řádně a celodenně pečujících o své dítě či děti (od 3 do 4 let mohou děti na 4 hodiny denně 
navštěvovat mateřskou školku bez ztráty nároku na pobírání rodičovského příspěvku rodičem) mají 
možnost využít nabídky cvičení rodičů s dětmi, které organizuje Sokol J.Hradec a Slovan J.Hradec. 
Starší děti navštěvují také další sportovní kluby. Výuka angličtiny pro děti od 3 do 6 let je nabízena 
Jazykovou školou Zachová a Hudební školou YAMAHA kde také nabízejí taneční a hudební kurzy. 
Některé z kurzů Domu dětí a mládeže jsou rovněž určeny malým dětem. Rodiče s předškolními 
dětmi mohou také navštěvovat Mateřské centrum Klíček. Naopak chybí možnost využít rodinného 
poradenství a případně krátkodobé hlídání malých dětí. 
 
AKTIVITY: 

• Rozvoj služeb Mateřského centra Klíček při YMCA J. Hradec 
• Úprava předzahrádky 
• Informa ční centrum pro rodiny s dětmi 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT 
 
Rozvoj služeb Mateřského centra Klíček při YMCA J.Hradec 
 
Popis aktivity: Mateřské centrum Klíček při YMCA – Jindřichův Hradec se nachází v 

Mateřské školce pod gymnáziem v Jindřichově Hradci.  

V MC Klíček můžete pro nejmenší děti najít rytmická cvičení, výtvarný 
program, zpívání.Všechny programy zajišťují rodiče dětí a YMCA je ráda, 
že může poskytnout prostor aktivním maminkám, které chtějí své nápady v 
centru realizovat. Znamená to, že další zájemci mohou nabídnout pro děti 
nové aktivity. Záleží pouze na jejich fantazii, schopnostech a ochotě 
programy zajistit a vést.YMCA je dobrovolnická organizace, a tak i práci 
rodičů v našem MC vnímá jako příležitost k dobrovolnické práci pro 
ostatní. Všechny náklady spojené s činností dětí v MC hradí YMCA. 
Prostory MC je možné využívat pro pravidelná setkávání maminek a dětí, 
ale po dohodě i pro různé nepravidelné akce pro děti – besídky, oslavy 
narozenin apod. Plánuje se rozšíření stávající nabídky (hudební, výtvarné 
či jiné programy pro malé děti, jednorázové akce, výlety, přednášky aj.) 
z důvodu nabídnutí služeb, zázemí MC a možnosti vzájemného setkávání 
co nejširší škále rodičů.  

Realizátor: YMCA Jindřichův Hradec 
Spoluprac. subjekt Pedagogicko-psychologická poradna a další organizace pracující s dětmi 
Rozpočet: 5 000,- Kč 
Předpokládané zdroje YMCA J.Hradec, Město J.Hradec, granty 
Časový harmonogram podzim 2008 
 
Úprava předzahrádky 
 
Popis aktivity: V současné době se dokončuje úprava předzahrádky (rekonstrukce 

pískoviště, úprava trávníku, postavení přístřeší na kočárky a nářadí atd.) 
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z důvodu možnosti kombinovat pobyt v mateřském centru s hrou na 
malém hřišti bez přístupu psů. 

Realizátor: YMCA Jindřichův Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 30 000,- Kč 
Předpokládané zdroje YMCA J.Hradec, Město J.Hradec, granty 
Časový harmonogram jaro 2008 
 
Informa ční centrum pro rodiče s dětmi 
 
Popis aktivity: Do budoucna je v plánu poskytování informací rodičům s dětmi z důvodu 

výměny kontaktů, zkušeností a získávání nových vědomostí a znalostí, 
včetně informování o pořádaných akcích. Návštěvníci by také získávali 
informace o organizacích pracujících v sociální oblasti. 
Dalším významným krokem může být zřízení stálé či denní služby 
(zaměstnanec na ½ úvazek, který se bude věnovat programům pro děti a 
jejich rodiče, organizovat dobrovolníky a další). 

Realizátor: YMCA Jindřichův Hradec 
Spoluprac. subjekt Pedagogicko-psychologická poradna a další organizace pracující s dětmi 
Rozpočet: 50 000,- Kč 
Předpokládané zdroje YMCA J.Hradec, Město J.Hradec, granty 
Časový harmonogram 2009 – informování v provozních hodinách 

v dalších letech – získání zaměstnance 
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OPATŘENÍ: 
 3.3. Rozvoj služeb pro rodiče s dětmi 

 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Dnešní děti a mládež raději než ke sportu tíhnou často k aktivitám jako počítače, alkohol a drogy. 
Dětská hřiště a sportoviště s kvalitní nabídkou herních prvků mohou děti přilákat k venkovním 
hrám a aktivnímu životnímu stylu. Hřiště pro děti má na starosti společnost MIHOS. Sportoviště ve 
většině případů provozuje společnost Regionsport nebo má objekt soukromého vlastníka. Hřiště u 
škol mají v kompetenci školy samotné. 

Od roku 2000 je postaveno 8 nových dětských hřišť, která jsou pravidelně kontrolována a 
opravována. Evidence kontrol a oprav je v kompetenci firmy MIHOS. Dle usnesení Rady města J. 
Hradec jsou staré hrací prvky, které neodpovídají současným normám, průběžně odstraňovány. 
Studenti FM VŠE prováděli analýzu sportovišť. Z jejich výsledků vyplynulo, že sportoviště jsou 
neudržovaná a ve špatné stavu. Prolézačky jsou zastaralé a některé i nebezpečné. 

Sídliště Hvězdárna je nejmladším městským sídlištěm, jehož výstavba nebyla dosud ukončena. Byla 
zde vybudována 24-třídní základní škola s kapacitou 700 žáků, výstavba mateřské školy však již 
nebyla realizována. Její absence způsobuje stále větší problémy při zajišťování předškolní výchovy 
a vzdělávání dětí žijících na sídlišti Hvězdárna.  
 
AKTIVITY: 

• Mateřská školka Hvězdárna 
• Dětská hřiště a sportoviště 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT 
 

Mateřská školka HVĚZDÁRNA 
 

Popis aktivity: Výstavba nové mateřské školy zvýší celkovou kapacitu míst v mateřských 
školách v J. Hradci, kterých je 697. V současné době není možné vyhovět 
všem žádostem o umístění dětí do mateřských škol. Výstavba mateřské 
školy umožní rozšířit celkovou kapacitu o 90 míst a tím bude možno 
poskytnout předškolní výchovu a vzdělávání všem dětem předškolního 
věku žijícím v Jindřichově Hradci a blízkém okolí. 

Realizátor: Město JH – odbor školství mládeže a tělovýchovy 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 39 069 009,- Kč 
Předpokládané zdroje Rozpočet města J. Hradec, Regionální operační program NUTS II – 

Jihozápad – Stabilizace a rozvoj měst a obcí – Rozvoj infrastruktury pro 
sociální integraci 

Časový harmonogram 2008-2009 
 
Dětská hřiště a sportoviště 
 
Popis aktivity: Je potřebné zpracovat „Paspart hřišť“ v majetku města a organizací 

zřizovaných městem (členění dětská hřiště a sportoviště). Paspart by měla 
zpracovat ve spolupráci s městským úřadem osoba oprávněná provádět 
projektové práce obsahovat by měl zejména: 

- Technickou dokumentaci hřišť v rozsahu požadovaném stavebním 
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zákonem a prováděcími předpisy  
- Doklad o legalizaci prokazující soulad stavebně technického řešení 

hřiště s dnešní legislativou (stavební povolení, ohlášení …) 
- Návrhy na stavebně technické úpravy hřiště v případech kdy hřiště 

není v soulad s obecně technickými požadavky a nelze (herní 
prvky, dopadové bezpečnostní zóny …), návrh využít jako podklad 
pro uplatnění do návrh rozpočtu města (opravy i investice)  

- Provozní řád hřiště (pro koho je hřiště určeno, jak je přístupné, kdo 
je správcem ….) 

- Soupis požadavků na provádění údržby a kontroly (výměna písku, 
úklid, sečení, nátěry …) 

Realizátor: Město JH 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 300 tis.Kč – při využití práce odborů MěÚ 
Předpokládané zdroje Rozpočet města, granty  
Časový harmonogram 2009  
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OPATŘENÍ: 
3.4. Zlepšení informovanosti dětí a mladých lidí o možnostech využití volného času 
v Jindřichově Hradci a okolí 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Z provedených analýz byla zjištěna malá informovanost dětí a mládeže o možnostech 
volnočasových aktivit. Zejména pro děti ze sociálně slabého prostředí není dostatečný přehled o 
nabídce různých, zejména pak finančně nenáročných mimoškolních aktivit.  
 
AKTIVITY: 

• Vznik webového portálu, jednoroční pilotní fáze odzkoušení 
• Provoz portálu a zajištění jeho aktualizace a dlouhodobé udržitelnosti 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Vznik webového portálu, jednoroční pilotní fáze odzkoušení 
 
Popis aktivity: Na základě poptávky dětí vyjádřené v soutěži osmých tříd „Navrhněte si 

svůj web“ vznikne webový portál pro děti a mládež z Jindřichova Hradce a 
okolí, který bude obsahovat nabídku volnočasových aktivit, přehled 
sportovišť, poradnu (a další dle výsledků soutěže). Dále bude na funkci 
webu a jeho náplni pracovat také zástupce města J. Hradec, Junáku, J. 
Hradec a celá pracovní skupina komunitního plánování.  
V průběhu jednoho roku bude naplněn daty a bude navržena koncepce 
aktualizace dat. Osloveni budou potenciální provozovatelé portálu. 

Realizátor: FM VŠE 
Spoluprac. subjekt Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Růže J.Hradec 
Rozpočet: 140 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Bude požádáno o grant Jihočeského kraje 
Časový harmonogram 2008 
 
Provoz portálu a zajištění jeho aktualizace a dlouhodobé udržitelnosti 
 
Popis projektu: Po odzkoušení provozu, budou osloveni potenciální zájemci o provozování 

webu, budou zaškoleni v systému aktualizace. Z vlastních zdrojů budou 
systém udržovat a aktualizovat 

Realizátor: Bude nalezen v průběhu aktivity 1 
Spoluprac. subjekt Bude nalezen v průběhu aktivity 1 
Rozpočet: 1500 Kč / měsíc na aktualizaci 

3 000,- ročně na webhosting a doména 
Předpokládané zdroje Z rozpočtu realizátora,  granty, dotace a jiné 
Časový harmonogram 2009 a dále 
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OPATŘENÍ: 
3.5. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Jindřichově Hradci (§62) 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Na Jindřichohradeckých sídlištích (Hvězdárna a Vajgar) se pohybuje tzv. problematická mládež, 
která je většinou ze sociálně slabých rodin u které je velké riziko patologických jevů jako je 
alkoholismus, drogy a vyčlenění této mládeže ze společnosti. Tato mládež nemá  motivaci trávit  
čas aktivně a ani finance na různé zájmové činnosti. Jednou z možných alternativ trávení volného 
času je právě zařízení nízkoprahového typu. Mládež může svobodně přijít, strávit volný čas a 
odejít bez závazků vůči poskytovateli. 
Cílem projektu Zóna S je pomoc dětem a mládeži je snižovat riziko vzniku sociálně nežádoucího 
chování zejména u tzv. neorganizované mládeže a dětí. Nízkoprahové zařízení  této skupině nabízí  
bezplatnou pomoc a alternativní možnosti trávení volného času neorganizované mládeži a dětem 
spolu s možností vzniku osobních vztahů důvěry jednak mezi mládeží a pracovníky zařízení i 
mezi mládeží navzájem. 
 
AKTIVITY: 

• Hledání vhodné formy činnosti a registrace 
• Hledání vhodných prostor pro vykonání aktivity 
• Zajištění provozu nízkoprahového zařízení 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
Hledání vhodné formy činnosti a registrace 
 
Popis aktivity: V roce 2008 bylo zažádáno o registraci občanského sdružení. Následně 

bude zažádáno o registraci sociální služby (§62). Tato registrace by měla 
napomoci žádosti o dotace z výše zmíněných zdrojů financování a 
žádosti o prostory vhodné pro vykonávání činnosti. 

Realizátor: o.s. Zóna S - v jednání 
Spoluprac. subjekt Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha, misijní stanice J. Hradec 
Rozpočet: 0,- 
Předpokládané zdroje   
Časový harmonogram Začátek roku 2008 
 
Hledání vhodných prostor, jejich úpravy a vybavení. 
 
Popis aktivity: Vhodné prostory pro vykonávání činnosti budou zajištěny ve spolupráci s 

městem Jindřichův Hradec nejlépe na jednom ze dvou sídlišť v 
Jindřichově Hradci (Hvězdárna a Vajgar). 
Dalším krokem bude zajištění dostatečných financí pro rekonstrukci 
objektu a samozřejmě nalezení vhodných lidí pro zajištění provozu. 

Realizátor: o.s. Zóna S - v jednání 
Spoluprac. subjekt Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: dle vhodných prostor - cca. 500.000,- 
Předpokládané zdroje vlastní zdroje, granty, sponzorské dary, Město Jindřichův Hradec 
Časový harmonogram Rok 2008 
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Zajištění provozu nízkoprahového zařízení 
 
Popis aktivity: Zařízení Zóna S nabízí čtyři základní formy služeb:  

1. volný vstup a pobyt (klient může využít výhod zařízení oproti ulici, 
může zde vykonávat své osobní činnosti);  

2. volnočasové aktivity (klient má k dispozici základní vybavení pro 
trávení volného času, může se účastnit různých programů – zábavných, 
sportovních, osvětových, na bázi zážitkové pedagogiky, a také 
jednodenních a vícedenních výjezdů);  

3. sociální služby (zařízení provádí kontaktní práci, poskytuje situační 
intervenci, základní poradenství a doprovodné aktivity);  

4. činnosti zaměřené na prevenci (programy zaměřené na snížení rizik 
soc. patologických jevů u cílové skupiny 

Předpokládaný počet klientů 100. 
Předpokládaný počet pracovních úvazků 4. 

Realizátor: o.s. Zóna S - v jednání 
Spoluprac. subjekt Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha, misijní stanice J. Hradec, 

Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: cca. 1.500.000,- Kč/rok 
Předpokládané zdroje Vlastní zdroje, MPSV, sponzorské dary, granty, Město Jindřichův Hradec 
Časový harmonogram Rok 2009 dále 
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OPATŘENÍ:  
3.6. Prevence sociálně-patologických jevů 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
  
Problematika sociálně patologických jevů je také v J. Hradci poměrně rozsáhlá. Jednotlivé jevy 
mají v mnoha případech vzájemné vazby. Jejich prevence vyžaduje systémový přístup, 
komplexnost, včasnost, vytrvalost i pružnost.  
Soustavou opatření, která předcházejí prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
v J. Hradci se zabývají různé organizace a instituce, zájmové organizace pracující s dětmi a 
mládeží (viz přiložený seznam), ale také město prostřednictvím odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy.  
 
AKTIVITY: 

• Podpora současných organizací a jejich činnosti 
• Cesta mezi paragrafy 
• Probační program Právo pro každý den 
• Specifická primární prevence na školách a školských zařízeních okresu J. Hradec 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 

Podpora současných organizací a jejich činnosti 
 
Popis aktivity: - Podpora stávajících a nově vzniklých zájmových organizací 

pracujících s dětmi a mládeží  prostřednictvím dotačního 
systému Města J. Hradec.  

- Každá z organizací, která svou činnost soustředí na práci 
s dětmi a mládeží, každoročně dostává, po splnění podmínek k 
poskytnutí finanční dotace, příspěvek na činnost z rozpočtu 
Města J. Hradec.  

- Současně může organizace požádat o poskytnutí dotace či 
příspěvku na pořádání mimořádných akcí pro děti a mládež.  

Realizátor: Město Jindřichův Hradec, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Rozpočet: 400 – 500 tis. Kč 
Předpokládané zdroje Rozpočet města  
Časový harmonogram trvale 
 
Cesta mezi paragrafy 

 
Popis aktivity: Předcházet  sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže formou 

interaktivní primární prevence, jejímž cílem je: 
- součinnost základních škol v J. Hradci 
- soulad s tématy Rámcového vzdělávacího programu 
- společná příprava, distribuce a implementace podkladů a 

materiálů, které mohou podpořit součásti školního vzdělávacího 
programu 

- podpora součinnosti a propojení všech subjektů participujících 
na oblasti primární prevence (základní školy, odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy MěÚ J. Hradec, Probační a mediační 
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služba, ČČK, Policie ČR apod.) 
- představení jednotlivých okruhů primární prevence a nabídka 

interaktivních diskusí s účastí odborníků z jednotlivých 
spolupracujících subjektů 

- soustavná informovanost o jednotlivých formách prevence. 
 
Celá aktivita spočívá v uspořádání školních kol  soutěže s cílem zlepšit 
informovanost žáků o tématech úzce souvisejících se sociálně 
patologickými jevy. Následně každá škola vybere své soutěžní 
družstvo, které společně s družstvy ostatních škol soutěží v rámci 
komponovaného pořadu Cesta mezi paragrafy. Zde se jednotlivá 
družstva škol setkají se zástupci všech zainteresovaných 
spolupracujících organizací a přes různé otázky, scénky, krátké filmové 
ukázky atd. předvedou své dovednosti a znalosti z oblasti primární 
prevence. Současně posílí své kompetence v rámci upevnění návyků, 
znalostí  a dovedností v rámci prevence soc. patol. jevů. 

Realizátor: Město J. Hradec - odbor školství, mládeže a tělovýchovy  
Spoluprac. subjekt jindřichohradecké základní školy,  Okresní ředitelství Policie ČR v J. 

Hradci, Městská policie J. Hradec, sdružení META J. Hradec, Oblastní 
spolek ČČK J. Hradec, Oblastní skupina mládeže ČČK J. Hradec, 
DDM J. Hradec, Česká školní inspekce České Budějovice, ZZS 
Jihočeského kraje, oblastní středisko J. Hradec, Probační a mediační 
služba ČR 

Rozpočet: 140 300,-  
Předpokládané zdroje rozpočet města J. Hradec, Grantový program Jihočeského kraje 
Časový harmonogram září – prosinec 2008  
 
Probační program Právo pro každý den  
 
Popis aktivity: Probační program je výchovné opatření dle § 17 zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže, kterého se mohou zúčastnit mladiství delikventi 
dobrovolně nebo jim může být i nařízen soudem. Je určen zejména 
pro prvopachatele méně závažných trestných činů a lze jej využít i 
jako zdroj prevence pro pachatele přestupků apod.  Jeho hlavním 
posláním je snížit opakování trestné činnosti u mladistvých formou 
skupinové interaktivní výuky zaměřené na předání užitečných 
právních znalostí, posílení sociálních dovedností a rozvoj 
odpovědnosti za vlastní jednání. 1-2 běhy ročně po 36-42 výukových 
hodinách 

Realizátor: Sdružení Meta J. Hradec 
Spoluprac. subjekt PMS J. Hradec, o.p.s.Partners Czech Praha 
Rozpočet: 30 000,- Kč ročně 
Předpokládané zdroje dotace v rámci probačních programů Ministerstva spravedlnosti, 

Město J.Hradec a okolní obce, granty Jihočeského kraje 
Časový harmonogram 2008 trvale 
 
Specifická primární prevence na školách a školských zařízeních okresu J. Hradec 
 
Popis aktivity: Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností J.Hradec je 13 
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základních, 6 malotřídních a 6 středních škol. 
Pro žáky škol základního stupně a pro studenty a učně škol středního 
stupně je třeba zajišťovat provádění pravidelných preventivních aktivit, 
aby byli, přiměřeně věku, připraveni na možné setkání s nabídkou 
nejrůznějších drog (vč. cigaret a alkoholu a vybaveni vlastním 
přesvědčením, proč drogu ke svému životu nepotřebují. 
Specifická primární prevence sociálně patologických jevů a prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, včetně následné péče, je na 
Jindřichohradecku realizována především Sdružením Meta, o. s. 
Programy primární prevence podléhají standardům odborné 
způsobilosti, služba je certifikovaná. 
Cílem služby je vybavit děti znalostmi a dovednostmi, které jim 
umožní vyhnout se riziku zneužití drogy, nebo ho alespoň oddálí, 
vybavit rodiče a pedagogy znalostmi a dovednostmi umožňujícími 
správný přístup k případnému drogovému problému dítěte a k jeho 
řešení. 
Průměrná roční statistika: 3500 klientů, 220 hodin. Služba má 
akreditaci MŠMT a je certifikovaná Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. 

Realizátor: Sdružení Meta, o.s. 
Spoluprac. subjekt Město J.Hradec, Třeboň, Dačice, Jihočeský kraj 
Rozpočet: 825 000,- Kč/ročně – předpokládaný podíl města 90 000,- Kč 
Předpokládané zdroje RVKPP, MŠMT, Jihočeský kraj, města J. Hradec, Třeboň a Dačice, 

sponzoři 
Časový harmonogram Trvale 
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OPATŘENÍ:  
3.7. Dům na půl cesty (§ 58) 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V rámci působnosti Města Jindřichův Hradec není k dispozici žádné zařízení, které by nabídlo 
možnost poskytnutí pobytové služby podle § 58 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
pro osoby do 26-ti let věku , které po dosažení zletilosti, opouštějí školská zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a 
pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu tresty odnětí svobody nebo ochranné léčby.  
Cílem je zajistit přechod výše uvedených osob z kolektivního zařízení do běžného života 
s důrazem na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí těchto lidí.  
Takové zařízení se nevyskytuje ani v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
  
AKTIVITY: 

• Prostorové zabezpečení sociální služby 
• Provoz domu na půl cesty 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
  
Prostorové zabezpečení sociální služby  
 
Popis aktivity: Možná jsou následující alternativní řešení: 

a) zajištění bytu – pro cca 4-5 klientů  nebo  
b) zajištění objektu – pro cca 4-5 klientů  
Výhodnější se jeví řešení, kterým je propojení tohoto zařízení s jiným 
typem azylového domu (§ 57), neboť tak by se ušetřily  provozní 
nebo zřizovací náklady a zejména personální náklady  

Realizátor: Město J. Hradec   
Předpokládané zdroje: Rozpočet Města J. Hradec 
Rozpočet: cca 1.5 mil. Kč na zřízení 
Časový harmonogram 2010, poté trvale  
 
Provoz domu na půl cesty 
  
Popis aktivity: Počet pracovníků 1+1 

Sociální pracovník musí odpovídat svým vzděláním požadavkům 
daným zákonem č.108/2006 Sb -§§ 109,110,111,115,116,120 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec, popř. jiný subjekt  
Spoluprac. subjekty Okolní obce 
Rozpočet: cca 1,2 mil. Kč /rok  
Předpokládané zdroje rozpočet Města J. Hradec, dotace, granty  
Časový harmonogram zřízení v roce 2010, poté trvale  
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15. Prioritní oblast: Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 
 
OPATŘENÍ: 
4.1. Udržení stávajících sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Na území SO ORP Jindřichův Hradec se nachází přes 100 uživatelů tvrdých drog (odhad vychází ze 
zdrojů JčK). Vzhledem k tomu bylo v J. Hradci zřízeno Kontaktní centrum a terénní program pro 
uživatele drog. Nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení pomáhá řešit matkám 
s dětmi azylový dům v Políkně s kapacitou 17 lůžek s možností přistýlky. Formou rad a poskytování 
informací pomáhá občanská poradna Farní charity. 
 
AKTIVITY: 

• Činnost Domova pro matky s dětmi v Políkně (§ 57) 
• Činnost Farní charity v Jindřichově Hradci - Občanské poradenství (§ 37) 
• Činnost kontaktního centra P.Centrum v Jindřichově Hradci  (§ 59) 
• Činnost kontaktního centra pro neuživatele drog v J. Hradci (§ 59) 
• Terénní program pro okres J. Hradec (§ 69) 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
Činnost Domova pro matky s dětmi v Políkně 
 
Popis aktivity: V Domově pro matky s dětmi-azylovém zařízení je poskytována pobytová 

služba matkám a jejich dětem nebo těhotným ženám, které se ocitly v 
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Tato služba je 
poskytována na přechodnou dobu nepřevyšující jeden rok. Mezi základní 
zajišťované činnosti dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách patří 
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování 
práv oprávněných zájmů. Dále je v tomto zařízení poskytována 
systematická výchovná a poradenská péče při péči o děti, pomoc při 
zprostředkování trvalého bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školních a 
předškolních zařízení, pomoc při jednání s orgány místní a státní správy a 
pod. 
Toto zařízení funguje v Jindřichově Hradci již od roku 1998. V roce 2006 
bylo poskytnuto ubytování celkem 26 osobám, v roce 2007 se jednalo o 34 
osob.  

Realizátor: Město Jindřichův Hradec 
Spoluprac. Subjekt  
Rozpočet: 3 000 000,-Kč/ročně 
Předpokládané zdroje Dotace MPSV (1 500 000,-Kč), rozpočet města 
Časový harmonogram Trvale 
 
Činnost Farní charity v Jindřichově Hradci - Občanské poradenství (§ 37) 
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Popis aktivity Principem práce v poradně je respektovat lidskou individuální potřebu, 
důstojnost a práva včetně činností podporující klienta v procesu integrace. 
Každá práce s klientem probíhá individuálně. Služba je uskutečňována 
prostřednictvím rad, zprostředkováním informací o právech, povinnostech 
a oprávněných zájmech, nasměrování k odborníkům, aktivní pomocí při 
vyjednávání na úřadech, vyplňování a sestavování nejrůznějších dopisů a 
žádostí, zastupování, doprovázení. Forma poskytované služby je jednak 
ambulantní a jednak terénní.  
Cílovou skupinou jsou lidé v krizových situacích, snahou je dosažení 
zlepšení sociální situace klienta. Farní charita se snaží vést klienty k 
samostatnému rozhodování a větší míře soběstačnosti tak, aby v budoucnu 
nebyli závislí na cizí pomoci. Konečným cílem je opětovné začlenění 
klienta do společnosti. Služba je určena lidem, kteří se následkem 
nepříznivé situace ocitli ve stavu snížené soběstačnosti v některých 
oblastech, např. v uplatňování práv a nároků, kontaktu se společností a 
rodinou, v komunikaci s okolím, lidem, kteří nejsou schopni bez vnější 
podpory vyřešit specifickou situaci ve svém životě.  
V roce 2006 celkem 455 kontaktů, počet klientů cca 50. 

Realizátor: Farní Charita Jindřichův Hradec 
Spoluprac. subjekt ostatní charity, DCH České Budějovice, Město J. Hradec, o.s. Okna 
Rozpočet: Roční náklady na činnost se pohybují kolem 240 000,- Kč  
Předpokládané zdroje Dotace MPSV, sbírky, dárci, dotace Města J. Hradec 
Časový harmonogram Trvale 
 
Činnost kontaktního centra P.Centrum v Jindřichově Hradci (§ 59) 
 
Popis aktivity: Jedná se o nízkoprahový kontakt uživatelů drog s odbornou institucí. 

Poskytováno je základní zdravotní a sociální poradenství a pomoc, 
potravinový a hygienický program, zprostředkování léčby, program 
snižování škod (harm reduction - zejména výměna a likvidace špinavých 
jehel). Cílem služeb je minimalizace škod způsobených užíváním drog 
společnosti i samotným uživatelům, řešení jejich konkrétních 
individuálních problém, podpora a motivace k zkvalitnění jejich života a 
postupné zapojení klientů do vazeb odpovědnosti a solidarity v rámci 
místní komunity a společnosti.  
Mezi základní činnosti patří sociálně-terapeutické činnosti, poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Průměrná roční statistika: 25 klientů, 170 kontaktů, 4000 vyměněných 
jehel. 

Realizátor: Sdružení Meta, o. s. 
Spoluprac. Subjekt Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: 220 000,- Kč/ročně na provoz služeb v rámci celého okresu J. Hradec – 

předpokládaný podíl města 25 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Rozpočet města J. Hradec, Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky, MPSV, MZdr., Jihočeský kraj, města Třeboň a Dačice, sponzoři 
Časový harmonogram Trvale 
 
Činnost kontaktního centra pro neuživatele drog v J. Hradci (§ 59) 
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Popis aktivity: Mezi lidi zasažené drogovým problémem patří nejen samotní uživatelé 

drog, ale i jejich rodinní příslušníci a blízké osoby. Protidrogové centrum 
poskytuje:: 

- protidrogové poradenství a terapii – centrum nabízí možnost 
individuálních konzultací i tzv. Rodičovské skupiny. Cílem služby 
je vybavit rodiče a blízké osoby informacemi a dovednostmi ke 
zvládnutí problému jednak v sobě a jednak i s dětmi či partnery 
zneužívajícími drogy. 

Průměrná roční statistika – 50 klientů, 120 kontaktů 
Realizátor: Sdružení Meta, o. s. 
Spoluprac. subjekt Město J. Hradec 
Rozpočet: 380 000,- Kč  
Předpokládané zdroje Rozpočet města J. Hradec  (20 000,- Kč), rozpočet města Třeboň, Dačice, 

sponzoři 
Časový harmonogram Trvale 
 
Terénní program pro okres J. Hradec  (§ 69) 
 
Popis aktivity: Jedná se o nízkoprahový kontakt odborníka s uživateli drog v jejich 

přirozeném prostředí. Poskytováno je základní zdravotní a sociální 
poradenství a pomoc, program snižování škod (zejména výměna a 
likvidace špinavých jehel), zprostředkování odborného poradenství, terapie 
a léčby. Cílem je motivovat klienty ke změně života. 
Mezi základní činnosti patří pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při 
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, sociálně-terapeutické 
činnosti, poskytování informací o rizicích spojených se současným 
způsobem života. 
Průměrná roční statistika: 30 klientů, 130 kontaktů, 11500 vyměněných 
jehel. 

Realizátor: Sdružení Meta, o. s. 
Spoluprac. Subjekt Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: 700 000,- Kč/ ročně na provoz služeb v rámci celého okresu J. Hradec – 

předpokládaný podíl města 45 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Rozpočet města J. Hradec, Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky, MPSV, MZdr., Jihočeský kraj, města Třeboň a Dačice, sponzoři 
Časový harmonogram Trvale 
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OPATŘENÍ: 
4.2. Udržení stávajících doprovodných služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Sociálně slabým rodinám, bezdomovcům, osobám propuštěným z výkonu trestu pomáhá Český 
červený kříž a Farní charita s ošacením. O tyto služby je velký zájem.. 
Jejich omezení či zánik by způsobil výrazné zhoršení stávající situace.  
 
AKTIVITY: 

• Činnost Farní charity v Jindřichově Hradci - Volnočasové aktivity a šatník 
• Ošacovací středisko OS ČČK J. Hradec pro občany v nouzi 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
Činnost Farní charity v Jindřichově Hradci - Volnočasové aktivity a šatník 
 
Popis aktivity: Organizace pomáhá pomocí svého šatníku sociálně slabým rodinám, 

bezdomovcům, osobám propuštěným z výkonu trestu. Lidem v tíživé 
situaci poskytuje organizace tzv.   první pomoc – balíčky jídla, ošacení, 
jízdenky.  Kromě toho také pořádá různé volnočasové aktivity pro děti a 
seniory (besídky, dětský den, 1 posezení se seniory, 4 – 6 přednášek za 
rok, 2-3 zájezdy ročně). 

Realizátor: Farní Charita Jindřichův Hradec 
Spoluprac. subjekt ostatní charity, DCH České Budějovice, Město J. Hradec, FM VŠE,        

o.s. Okna 
Rozpočet: Nelze určit 
Předpokládané zdroje Dotace MPSV, sbírky, dárci, dotace Města J. Hradec 
Časový harmonogram trvale 
 
Ošacovací středisko OS ČČK J. Hradec pro občany v nouzi 
 
Popis aktivity: Touto činností se organizace zabývá již od roku 2003 a smyslem pomoci 

sociálně slabým občanům, bezdomovcům, samoživitelům, rodinám s více 
dětmi a navrátilců z výkonu trestu. Tito na základě doporučení MěÚ a OÚ 
dostávají ošacení zdarma. 
Do sociální činnosti je zahrnuto i aktivní vyhledávání potřebných občanů, 
signalizování příslušným orgánům a zajištění bezodkladné pomoci. 
Sběr ošacení a jeho prodej za symbolické ceny je prováděn v ošacovacím 
středisku – jedná se o pronajatou místnost. Výtěžek  této činnosti je použit 
na další sociální aktivity. V roce 2007 ošacovací středisko poskytlo své 
služby celkem 563 osobám.  

Realizátor: OS ČČK J. Hradec 
Spoluprac. Subjekt Město J. Hradec, OÚ, MS ČČK 
Rozpočet: 20 000,- Kč/ročně 
Předpokládané zdroje Vlastní zdroje, příjmy od občanů 
Časový harmonogram trvale 
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OPATŘENÍ: 
 4.3. Protidrogové centrum P.Centrum v Jindřichově Hradci 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
P.Centrum (protidrogové centrum) v Jindřichově Hradci je součástí  minimální sítě protidrogových 
zařízení a služeb Jihočeského kraje. Úkolem služeb P.Centra je minimalizace škod  způsobených 
užíváním drog společnosti i samotným uživatelům, udržení sociálního sepjetí uživatelů drog 
s okolním světem, řešení jejich konkrétních individuálních problémů, podpora a motivace ke 
zkvalitnění jejich života, proces obnovy společenských vztahů s rodinami a institucemi a postupné 
zapojení klientů do vazeb odpovědnosti a solidarity v rámci místní komunity a společnosti. 
Organizace se nachází v místnostech Města Jindřichův Hradec. Vzhledem k uvažované rekonstrukci 
objektu a jinému využití bude nutné zajistit jiné působiště P.Centra. 
 
AKTIVITY: 

• Nalezení nových prostor pro protidrogové centrum 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
Nalezení nových prostor pro protidrogové centrum 
 
Popis aktivity: Získání objektu či místností k pronájmu pro potřeby protidrogového centra  

s nájemným do výše cca 50.000 Kč/rok. Minimální velikost 3 místnosti, 
ideálně s dvojím sociálním zařízením na místě, které není v zorném poli 
městského kamerového systému. 

Realizátor: Sdružení Meta, o.s. 
Spoluprac. subjekt Město Jindřichův Hradec 
Rozpočet: 0,- Kč 
Předpokládané zdroje Město J. Hradec, Jihočeský kraj, Sdružení Meta, o. s. 
Časový harmonogram 2008 – 2009 
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OPATŘENÍ: 
4.4. Rozšíření nabídky občanského poradenství v Jindřichově Hradci 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Na Občanskou poradnu v Českých Budějovicích se obrací spousta obyvatel z okresu Jindřichův 
Hradec. České Budějovice jsou pro uživatele této služby velmi daleko, a tedy finančně i časově hůře 
dostupné. Tudíž se domníváme, že by bylo vhodné tuto službu rozšířit i do Jindřichova Hradce. 
V současné době dva roky fungující Občanská poradna v Českých Budějovicích při Jihočeské 
rozvojové o.p.s., která je členem Asociace občanských poraden ČR má zájem zřídit detašované 
pracoviště v Jindřichově Hradci, Táboře a Prachaticích, protože kapacita poradny v ČB je již 
naplněná a počet zájemců o službu stále roste. Pro pracoviště má již vyškolené poradce.  

Profesionální Občanská poradna znamená pro město velký přínos. Nejen že znamená silnou sociální 
síť pro její obyvatele – tím, že buď uživatele sama zadrží a pomůže mu těžkou situaci zvládnout 
nebo ho odkáže k tomu správnému odborníkovi, ale zároveň působí jako prostředník v komunikaci 
mezi obyvateli, ostatními poskytovateli sociálních služeb a státní správou. Tato péče o obyvatele 
našeho města zajistí menší výskyt patologických jevů, které s sebou těžké životní situace nesou.  

Půjde o rozšíření již fungujícího občanského poradenství v JH o další cílové skupiny a formy práce. 
 
AKTIVITY: 

• Založení Občanské poradny 
• Provoz Občanské poradny 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Založení občanské poradny 
 
Popis aktivity: Aktivita zahrnuje: 

� nalezení prostor (centrum města, bezbariérovost, dvě místnosti, 
sociální zařízení) 

� nakoupení nábytku 
� 2x PC s vybavením 
� zavedení internetu 
� kopírka 
� zakoupení odborné literatury 
� zajištění informovanosti o službě (letáky apod.) 

Realizátor: Jihočeská rozvojová o.p.s. 
Spoluprac. subjekt prostory - Město Jindřichův Hradec, privátní sféra, další organizace  
Rozpočet: 200 000,- Kč 
Předpokládané zdroje OP LZZ 
Časový harmonogram červenec – srpen 2008 
 
Provoz občanské poradny (§ 37) 
 
Popis aktivity: Dle zákona 108/2006 Sb. je občanská poradna definována jako 

poskytovatel odborného sociálního poradenství (§ 37), který se zaměřuje 
na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin. Do občanské poradny 
má možnost přijít kdokoliv, kdo  se ocitnul v těžké životní situaci a 
potřebuje s ní pomoci. 
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Poradna bude otevřena pro osobní konzultace 2-3dny v týdnu ( dále 
poskytujeme telefonické či emailové konzultace). Otevírací hodiny jsou 
uzpůsobeny tak, aby do poradny mohli přijít i pracující zájemci ( např. PO 
a ST 10-18h, PÁ 8-14). Poradenství poskytují sociální pracovníci, navíc 
proškolení ve vedení poradenského rozhovoru, kteří se dále průběžně 
proškolují v nových zákonech a aktuálních problémech. Jedna konzultace 
trvá 45 minut. Konzultace jsou poskytovány v těchto oblastech:  

- sociální dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovně-právní vztahy a 
zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní 
vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika, 
zdravotnictví, školství a vzdělávání, ochrana spotřebitele, občanské 
soudní řízení, trestní právo 

Poradci jsou vyškoleni v práci s právním programem ASPI . 
Realizátor: Jihočeská rozvojová o.p.s. 
Spoluprac. subjekt Asociace občanských poraden 
Rozpočet: 600 000,- Kč/ rok 
Předpokládané zdroje Dotační řízení pro poskytovatele soc. služeb,  Město J. Hradec 
Časový harmonogram Od října 2008 
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OPATŘENÍ: 
4.5. Návrh řešení problémové situace v objektu Šindelna  v Jindřichově Hradci 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Šindelna je objekt na okraji Jindřichova Hradce, kde je celkem 23bytů pro neplatiče z Jindřichova 
Hradce. V současné době je zde velká koncentrace Romů.  Město trápí agresivita obyvatelů mezi 
sebou i navenek, velký nepořádek v objektu a drobná kriminalita mládeže i dospělých. 
Problematická východiska vzniklé situace: 
velká koncentrace neplatících rodin na jednom místě, velká koncentrace Romů, nefungující 
intenzivní terénní pracovník v místě, nefungující práce s celou rodinou, nemožnost dětí navštěvovat 
odpovídající nízkoprahové zařízení,   odloučenost komunity. Obyvatelé objektu mají k dispozici 
pouze studenou vodu, což je pro rodiny s dětmi nevyhovující. Pokusy získat lepší bydlení končí ve 
většině případů neúspěchem. Zavedení teplé vody by zkvalitnilo život rodin. 
             
AKTIVITY: 

• Vytvoření místa terénního pracovníka 
• Výkon práce domovníka 
• Zavedení teplé vody do objektu 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
Vytvoření místa terénního pracovníka 
 
Popis aktivity: Definování pracovní náplně, kompetencí a kvalifikačních požadavků 

pracovníka pro terénní práci v oblasti osob ohrožených sociálním 
vyloučením.  Vytvoření pracovního místa terénního pracovníka s 1,0 
úvazkem, který by také vykonával činnosti dříve zahrnuté pod romského 
poradce pro celý obvod města Jindřichův Hradec a další terénní práci pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Realizátor: Město J. Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: mzda 
Předpokládané zdroje Město J. Hradec 
Časový harmonogram Od 2009 trvale 
 
Výkon práce domovníka 
 
Popis aktivity: Osoba domovníka, který by měl mezi obyvateli autoritu, by mohla vyřešit 

problém s nepořádkem v objektu. Ten se skládá ze dvou budov. Pro 
rozdílnost povah jednotlivých obyvatel by bylo žádoucí, aby každý vchod 
měl vlastního domovníka.  

Realizátor: Město J. Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: odměny popř. slevy na nájmu 
Předpokládané zdroje Město J. Hradec 
Časový harmonogram Od 2009 trvale 
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Zavedení teplé vody do objektu 
 
Popis aktivity: Rada města určí podmínky, za kterých může být teplá voda do objektu 

zavedena, po naplnění podmínek město zajistí zavedení teplé vody do 
společných prostor domu. 

Realizátor: Město J. Hradec  
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 500 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Město J. Hradec 
Časový harmonogram Určení podmínek 2009 
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OPATŘENÍ: 
4.6. Omezení výherních automatů v Jindřichově Hradci 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V Jindřichově Hradci se nachází velké množství výherních automatů. Jejich existence ve městě 
s sebou nese velký výskyt patologických jevů. (trestná činnost k získání peněz na sázky, 
alkoholismus, ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, psychické problémy manžela/ky i dětí atd.)  

Je potřeba zmírnit ohrožení lidí sociálním vyloučením. Spousty problémů, které ve městě existují 
nám přináší právě existence výherních automatů, jejichž důsledky se musí řešit v rámci sociálních 
služeb. Finance, které město získává z výherních automatů, se však dávají na údržbu zeleně, a ne do 
podpory sociálních služeb a preventivních aktivit, které řeší dopady těchto automatů. 

Řešením není výherní automaty odsunout do odlehlých lokalit města. Cílem je mít ve městě co 
nejméně těchto výherních automatů. 
 

AKTIVITY: 
• Průběžné omezování výherních automatů ve městě. 
• Vytvoření systému pro rozdělování výnosu města z výherních automatů  

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Průběžné omezování výherních automatů ve městě 
 
Popis aktivity: Město bude dělat vše, co mu legislativa dovolí, aby ve městě bylo co 

nejméně výherních automatů.  
Omezení výherních automatů je důležité proto, že patologické hráčství je 
nebezpečné nejen pro hráče samotné, ale také pro jeho rodinu i město.  

Realizátor: Město J. Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 0,- Kč 
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram Od 2008 trvale 
 
Vytvoření systému pro rozdělování výnosu města z výherních automatů 
 
Popis aktivity: Pro rozdělování financí získaných od provozovatelů výherních automatů 

město vytvoří nový systém. Tyto finanční prostředky by měly být použity 
na preventivní aktivity, sociální služby a další činnosti řešící dopady 
patologického hráčství. 

Realizátor: Město J. Hradec 
Spoluprac. subjekt Pracovní skupina 
Rozpočet: 0,- Kč 
Časový harmonogram 2008 
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OPATŘENÍ: 
4.7. Zavedení služby Mentor 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Z dosavadní praxe PMS lze konstatovat, že vykonatelnost alternativních trestů u romské populace 
má rezervy a zároveň se jeví i prostor v preventivních aktivitách vzhledem k trestné činnosti. 
Mentor nejčastěji na pokyn PMS působí na odsouzené vzhledem k vykonání trestu obecně 
prospěšných prací a dodržování podmínek dohledu probačního úředníka, čímž přispívá k zamezení 
přeměny těchto trestů v trest odnětí svobody se všemi dalšími negativními důsledky. Možným 
specifikem je práce s mladistvými a nezletilými delikventy, kde se kromě výše uvedeného může 
zaměřovat i na preventivní činnost u ohrožených rodiny za vyžití místní znalosti, popř.při spáchání 
trestné činnosti na reparaci způsobených škod ještě před rozhodnutím soudu. 
 
AKTIVITY: 

• Vytipování vhodných osob 
• Zajištění proškolení mentorů a následná činnost mentorů  

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Vytipování vhodných osob 
 
Popis aktivity: Je nutno vytipovat 1-2 dospělé osoby z romské komunity, které by o tuto 

činnost měly zájem a zároveň splňovaly podmínku, že v posledních 5 
letech nemají záznam v rejstříku trestů. 

Realizátor: PMS ČR, středisko J. Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 0,- Kč 
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram 2008 
 
Zajištění proškolení mentorů a následná činnost mentorů 
 
Popis aktivity: Po dohodě s SPJ o.s. Praha zapojení mentora do proškolení a po úspěšném 

složení zkoušek vlastní výkon činnosti mentora pod záštitou SPJ. 
Realizátor: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., Korunní 101, Praha 3 
Spoluprac. subjekt PMS ČR, středisko J.Hradec 
Rozpočet: cca 40 000,-Kč na 1 mentora a rok 
Předpokládané zdroje grantový program Rady vlády ČR, Evropský sociální fond, dotační zdroje 

Města J.Hradec 
Časový harmonogram 2008 trvale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komunitní plán sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec 

 

 100 

OPATŘENÍ:  
4.8. Krizové bydlení 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Krizové bydlení je určeno pro občany, kteří se ocitli bez bydlení. Do této situace se dostávají buď 
vlastní vinou, nebo z jiných dalších důvodů. Tito lidé se v počátku svých problémů většino snaží 
situaci vyřešit. Postupem času však někteří z nich zaujmou životní styl a životní postoj, kdy již 
nechtějí, nebo také nemají sílu aktivně svoji neutěšenou bytovou situaci řešit. Stávají se závislými 
na sociálním systému. Pro oblast krizového bydlení je potřeba od sebe organizačně oddělit skupinu 
občanů, kteří mají vlastní snahu svoji situaci řešit a mají k tomu vlastní dispozice (např. osoby po 
výkonu trestu odnětí svobody) od těch, kteří svým přístupem nechtějí opustit systém finanční a jiné 
podpory společnosti (např. bezdomovci se svým životním stylem). Pro prvou skupinu jsou vhodné 
ubytovny bez intenzivnější sociální práce. Druhá skupina (klasických bezdomovců) vyžaduje 
intenzivnější sociální práci v azylovém zařízení, nebo v noclehárně. Mezi těmito dvěma skupinami 
není ostrá hranice, obě skupiny jsou navzájem propustné.  Dostatečná kapacita ubytoven působí 
jako prevence proti tomu, aby se člověk nedostal do druhé skupiny, tato preventivní řešení jsou pro 
společnost levnější než  péče o osoby již plně závislé na sociální pomoci. 
V Jindřichově Hradci  je velmi dobře zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi, nebo těhotné 
ženy v DMD Políkno. Kapacita tohoto zařízení 7 pokojů s max. 42 lůžky je pro potřeby Jindřichova 
Hradce dostatečná. Pro osoby, které nemají skutečný zájem a možnosti osamostatnit se lze v 
omezené míře lze využít azylových zařízení v Českých Budějovicích, Jihlavě a jinde. Bohužel ale 
zcela chybí krizové bydlení pro muže a to zejména ubytování formou ubytovny.  
 
AKTIVITY: 

• Určení objektu pro ubytovnu 
• Příprava objektu s využitím dotací 
• Provoz ubytovny 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
  
Určení objektu pro ubytovnu 
  
Popis aktivity: Určení vhodného objektu je jedním z nejdůležitějších předpokladů vzniku 

ubytovny, ideálním objektem  by byla stavba využitelná nejenom jako 
ubytovna, ale také pro další, třeba i registrované služby  podle zákona 
(např. noclehárna § 63, nízkoprahové denní centrum § 61 apod.). 
V návaznosti na další aktivitu – hledání finančních zdrojů je vhodné 
uvažovat i o výstavbě nového objektu, který by splňoval požadavky na 
ubytování 6 až 12 osob. 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec  
Spoluprac. subjekt Organizace, veřejnost, fyzické osoby 
Rozpočet: 0,- Kč 
Předpokládané zdroje Strukturální fondy, rozpočet města 
Časový harmonogram 2009 
  
Příprava objektu s využitím dotací 
 
Popis aktivity: Podle dispozice objektu určit náklady na jeho přípravu, včetně možnosti 

výstavby novostavby. Sledovat možnosti čerpání dotací na přípravu a 
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provoz objektu, podání žádosti o poskytnutí dotace a její čerpání.  
Realizátor: Město Jindřichův Hradec, neziskové organizace, fyzické osoby a jiné   
Spoluprac. subjekt Organizace, veřejnost, fyzické osoby 
Rozpočet: Není určen 
Předpokládané zdroje Rozpočet Města J.Hradec, fondy kraje, EU 
Časový harmonogram 2010  
  
Provoz ubytovny 
  
Popis aktivity: Noclehárna  pro muže s kapacitou 6 – 12 osob může fungovat na komerční 

bázi, dle vhodnosti objektu možno využít spojení s registrovanými 
službami (noclehárny, nízkoprahové denní centra apod.) a provoz 
zajišťovat i prostřednictvím státní dotace. 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec, občanská sdružení, fyzické osoby.  
Spoluprac. subjekt Organizace, veřejnost, fyzické osoby 
Rozpočet: Není určen 
Předpokládané zdroje MPSV, vlastní zdroje 
Časový harmonogram  2010 a násl. 
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OPATŘENÍ:  
4.9. Veřejně prospěšné práce 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V Jindřichově Hradci je řada občanů dlouhodobě bez zaměstnání, kteří postupně ztrácí pracovní 
návyky a zneužívají pak sociální dávky. Zejména pro tyto a také pro osoby, které se náhle ocitli bez 
práce je možné zřídit institut veřejně prospěšných prací. Možné je využít nástrojů podpory 
zaměstnanosti úřadu práce. Vhodným zaměstnavatelem je společnost MIHOS s.r.o., která zajišťuje 
údržbu a opravy veřejného majetku. Předpokladem bezproblémového fungování VPP je zajištění 
minimálního nezbytného zázemí pro zaměstnance poblíž centra města, kde jsou práce vykonávány 
(šatna, hygienické zázemí a prostor na nářadí). Protože často budou vykonávat VPP osoby 
s kriminální minulostí a po výkonu odnětí trestu svobody, je nezbytné předejít pohybu těchto osob a  
možným krádežím v sídle firmy MIHOS. 
 
AKTIVITY: 

• Vytvoření zázemí pro osoby vykonávající veřejně prospěšné práce 
• Vlastní zajištění VPP s využitím dotací ÚP 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
  
Vytvoření zázemí pro osoby vykonávající veřejně prospěšné práce 
  
Popis aktivity: Zázemí pro 10 osob vykonávajících veřejně prospěšné práce by mělo být 

poblíž centra města, kde se budou práce vykonávat. V tomto místě je bude 
úkolovat zaměstnanec MIHOS s.r.o. Tím nevyvstanou problémy 
s dopravou na místo výkonu práce. Zázemí by mělo obsahovat hygienické 
zázemí, prostor šaten a prostor na odkládání ručního nářadí. 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec, MIHOS s.r.o. 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: Není stanoven 
Předpokládané zdroje Rozpočet města 
Časový harmonogram 2009 
  
Vlastní zajištění VPP s využitím dotací ÚP  
  
Popis aktivity: Společnost MIHOS s.r.o. ve spolupráci s Úřadem práce J. Hradec 

zrealizuje výkon VPP. 
Realizátor: MIHOS s.r.o. 
Spoluprac. subjekt Úřad práce Jindřichův Hradec 
Rozpočet: Dle skutečného průběhu VPP 
Předpokládané zdroje Rozpočet MIHOS s.r.o. a ÚP 
Časový harmonogram Od 2008 
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16. Prioritní oblast: Senioři 
 
OPATŘENÍ: 
5.1. Udržení stávajících sociálních služeb pro seniory 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V současné době stávající zařízení a organizace poskytují nezbytné pobytové, terénní a aktivizační 
služby pro cílovou skupinu „Senioři“. Pobytové služby zabezpečuje se svými 133 lůžky Domov 
důchodců, terénní služby jsou v kompetenci pečovatelské služby a aktivizační služby zajišťuje 
občanské sdružení Mesada. Omezení těchto služeb a jednotlivých aktivit či jejich zánik by způsobil 
výrazné zhoršení stávající situace.  
 
AKTIVITY: 

• Činnost MESADY - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (§ 66) 

• Činnost Domova důchodců Jindřichův Hradec (§49, §50) 
• Činnost pečovatelské služby (§ 40) 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Činnost MESADY - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
(§ 66) 
 
Popis aktivity: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

jsou  v  Jindřichově Hradci provozovány v Domě s pečovatelskou službou 
v ul. Růžová 30/ II. O tuto službu je z řad seniorů zájem, a proto by měla 
být zachována. Aktivity využívají jak obyvatelé DPS, tak ostatní senioři 
žijící ve městě. 
Uživatelům služby je nabízeno zprostředkování přednášek, výletů, 
mezigenerační setkávání  a nejrůznější společenské akce. Dále organizace 
nabízí kreativní techniky práce jako je kreslení, malování, modelování, 
vaření, šití, košíkářství aj. Tyto činnosti nejen zvyšují a udržují rozsah 
jemné motoriky,  ale v neposlední řadě mají vliv i na psychiku. Uživatel 
služby se cítí být  užitečný a skutečnost, že je stále  aktivní je pro něj 
velkým  přínosem. Prostřednictvím nabízených služeb se také snažíme 
zlepšit kvalitu života seniorů. Důležitým faktorem těchto aktivit z hlediska 
uživatele je změna každodenního životního stereotypu. 
Uživatelům služby je nabízena také pomoc při komunikaci s úřady a 
institucemi  při vyřizování běžných záležitostí a vyhledávání nejrůznějších 
informací.  
Denně využívá služeb organizace 10-15 klientů. Při větších akcích 35-40 
klientů. 

Realizátor: MESADA, o.s. – pobočka Jindřichův Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 550 000,- Kč ročně 
Předpokládané zdroje Město Jindřichův Hradec, MPSV  
Časový harmonogram průběžně 
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Činnost Domova důchodců Jindřichův Hradec (§ 49, § 50) 
 
Popis aktivity: Organizace poskytuje potřebnou péči – pobytové služby v domově pro 

seniory – uživatelům služeb, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku a zdravotního stavu, a kteří již potřebují pomoc, podporu, případně 
plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich 
rodinou, jinými osobami či terénními nebo ambulantními sociálními 
službami. Celková kapacita služby domova pro seniory (§ 49) je 133 
lůžek. Ubytování se poskytuje ve dvou a třílůžkových pokojích. Součástí 
Domova důchodců je také domov se zvláštním režimem (§ 50) pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a ostatními typy demencí. 
Kapacita služby je 20 míst. Přednostně je služba poskytována osobám, 
které mají trvalý pobyt na území Jihočeského kraje. 
Počet uživatelů z J. Hradce je cca 60 %.  

Realizátor: Domov důchodců J. Hradec 
Spoluprac. subjekt Zřizovatel JČK 
Rozpočet: 23 500 000, - Kč 
Předpokládané zdroje MPSV, zdravotní pojišťovny, dotace od zřizovatele, úhrady od uživatelů, 

příspěvek na péči 
Časový harmonogram trvale 
 
Činnost pečovatelské služby (§ 40) 
 
Popis aktivity: Jedná se o terénní nebo ambulantní službu. Základní činnosti při 

poskytování pečovatelské služby (§ 40) jsou uvedeny jak v zákoně o 
sociálních službách, tak ve vyhlášce 505/2006 Sb. (§ 6). Vyhláška 
upravuje i maximální výši úhrady za poskytnuté úkony. Zřizovatelem 
organizace je Jihočeský kraj. Pečovatelská služba je ve městě rozdělena na 
2 okrsky. Činnost zajišťuje 16 pracovníků v sociálních službách. Ti 
vykonávají přímou komplexní péči o uživatele pečovatelské služby v jejich 
domácnostech a ambulantní pečovatelskou službu ve 2 střediscích osobní 
hygieny, která jsou provozována v Domech s pečovatelskou službou. Ke 
dni 17. 3. 2008 byl stav uživatelů pečovatelské služby v Jindřichově 
Hradci 300. Nejvíce žádanou službou je dovoz obědů, běžné nákupy, 
pochůzky, praní a žehlení prádla, pomoc při osobní hygieně a pomoc při 
zajištění chodu domácnosti. 
Pracovní doba je od 7,00 hod do 15,30 hod (nebo od 6,30 hod. do 15,00 
hod.).  

Realizátor: Pečovatelská služba - Ústav sociálních služeb 
Spoluprac. subjekt Zřizovatel JČK 
Rozpočet: 7 500 0000 Kč/ročně 
Předpokládané zdroje Státní dotace, příjmy klientů, rozpočet Krajského úřadu 
Časový harmonogram trvale 
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OPATŘENÍ: 
5.2. Udržení stávajících doprovodných služeb pro seniory 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V současné době stávající organizace zajišťují seniorům komplexní ošetřovatelskou péči přímo 
v bytě klienta a volnočasové aktivity, které umožňují seniorům vzájemné setkání a aktivní trávení 
volného času. Tyto služby jsou velmi využívané a jejich omezení či zánik by způsobil výrazné 
zhoršení stávající situace. 
 
AKTIVITY: 

• Činnost Agentury sester – Kristína Vokáčová 
• Činnost Českého červeného kříže – rekondiční pobyty 
• Činnost Domácí zdravotní péče – Eva Šafránková 
• Volnočasové aktivity seniorů  

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Činnost Agentury sester – Kristína Vokáčová  
 
Popis aktivity: Jedná se o odbornou komplexní ošetřovatelskou péči poskytovanou 

zdravotními sestrami v bytě klienta. Je určená dlouhodobě nemocným 
pacientům, pacientům po propuštění z nemocnice, po úrazech a všem, 
jejichž stav vyžaduje pravidelnou dlouhodobou a kvalifikovanou péči. 
Dostupnost péče je 7 dní v týdnu, 24 hodin denně pro oblast 
Jindřichohradecka. Cílem ošetřovací návštěvy je zajištění zdravotní péče 
vedoucí ke stabilizaci zdravotního stavu klienta, zlepšení soběstačnosti a 
zkvalitnění života. 
Standardní domácí péče zahrnuje i domácí hospicovou péči nevyléčitelně 
nemocným, umírajícím a jejich rodinám. V současné době je poskytována 
pouze zdravotními sestrami ve spolupráci s ošetřujícím lékařem. Tato péče 
pro svoji specifickou náročnost v ošetřování není dostatečně zajištěna, a 
proto je nutné v rámci rozvoje hospicové péče usilovat o vznik pracoviště 
specializovaného v poskytování paliativní péče. 
Zdravotní výkony v domácí péči předepisuje praktický lékař a výkony jsou 
plně hrazené zdravotními pojišťovnami (max. 3 hodiny denně). Agentura 
sester ve své činnosti zacvičuje rodinu v ošetřování, zajišťuje krátkodobé 
zapůjčení potřebných kompenzačních pomůcek – chodítka, toaletní křesla, 
vycházkové vozíky, antidekubitální podložky, inhalační přístroje, 
biolampy,… a poskytuje poradenství v sociální oblasti. 
Služba je personálně zajištěná všeobecnými sestrami na 5,0 úvazku. Ročně 
je ošetřeno cca 300 klientů. 

Realizátor: Kristína Vokáčová, Agentura sester 
Spoluprac. subjekt Lékaři, poskytovatelé sociálních služeb 
Rozpočet: Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami (platba za výkon včetně 

dopravy do 20 km od J. Hradce) 
Předpokládané zdroje Zdravotní pojišťovny, dotace, sponzoři 
Časový harmonogram trvale 
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Činnost Českého červeného kříže – rekondiční pobyty  
 
Popis aktivity: Organizace zajišťuje rekondiční pobyt pro seniory. Touto činností se 

oblastní spolek Českého červeného kříže v J. Hradci zabývá již od roku 
2004. Týdenní rekondiční pobyt se uskutečňuje 1x ročně pro 30 osob. 
Mezi hlavní aktivity tohoto pobytu patří rehabilitační cvičení, výlety do 
přírody, besedy, ruční práce a navázání družby mezi MS ČČK. Pobyty 
umožňují seniorům rozvíjení kontaktů, pozitivně ovlivňují také jejich 
psychiku. 

Realizátor: OS ČČK J. Hradec 
Spoluprac. subjekt MS ČČK 
Rozpočet: 40 000,- Kč 
Předpokládané zdroje Vlastní zdroje, z ČČK v rámci dotace MZ ČR 
Časový harmonogram trvale 
 
Činnost Domácí zdravotní péče – Eva Šafránková 
 
Popis aktivity: Jedná se o terénní práci, která je poskytovaná v bytě nemocného, 

indikovaná praktickým nebo ošetřujícím lékařem je plně hrazená 
z prostředků zdravotního pojištění. Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu. Personál tvoří 15 odborně vzdělaných sester s praxí. 
K dispozici je 5 – 7 aut, dojezdová vzdálenost je 20 km od Jindřichova 
Hradce. Domácí zdravotní péče spolupracuje s 15ti praktickými lékaři a 
s odbornými lékaři  nemocnice. 
Organizace poskytuje především péči v oblasti zdravotnických služeb 
(očkování, odběry krve, převazy, podávání infuzí, péče o umírající, 
aplikace injekcí,...). Pomáhá při doléčení osob, které byly propuštěny 
z nemocnice. Další poskytovanou službou je poradenství v sociální oblasti 
a půjčování zdravotních pomůcek. 

Realizátor: Eva Šafránková 
Spoluprac. subjekt lékaři 
Rozpočet: Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami (platba za výkon včetně 

dopravy do 20 km od J. Hradce) 
Předpokládané zdroje Zdravotní pojišťovny, sponzoři 
Časový harmonogram: trvale 
 
Volnočasové aktivity seniorů 
 
Popis aktivity: Pro seniory je smysluplné využití volného času důležité, protože je 

aktivizuje a chrání před sociální izolací. V Jindřichově Hradci zajišťují 
volnočasové aktivity různé svazy a organizace.  

- Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit - sdružení pořádá besedy 
Klubu aktivního stáří se zaměřením na historii, se zdravotní i kulturní 
tématiku (1x měsíčně), dále organizuje návštěvy divadelních představení 
(4x ročně), celodenní poznávací zájezdy se zaměřením na poznávání 
kulturních památek (2x ročně) a besídky (2x ročně).  

- Farní charita Jindřichův Hradec - organizuje přednášky, které se konají v 
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městské knihovně.  

- MESADA, o. s. - v prostorách MESADY je  připraven pro seniory 
program (přednášky, pletení košíků, rehabilitační cvičení, cvičení 
paměti...).  

- Svaz tělesně postižených – organizace pořádá společenské setkání na 
konkrétních aktivitách (HOBBY v Č. Budějovicích, výlety do přírody, 
celoroční zájezdy do plaveckého bazénu v Třeboni). 

Realizátor: Jednotlivé organizace 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: Dle rozpočtů jednotlivých organizací 
Předpokládané zdroje Rozpočet města, sponzoři, účastníci 
Časový harmonogram trvale 
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OPATŘENÍ: 
5.3. Podpora realizace mobilního hospice (§ 44) 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
V současné době je poskytována péče nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich rodinám pouze 
zdravotními sestrami ve spolupráci s ošetřujícím lékařem. Výhledově je nutné usilovat o založení 
domácí paliativní péče (tzv. „domácí hospic“ či „mobilní hospic“) formou občanského sdružení, 
která bude poskytovat specializovanou paliativní péči v domácím nebo náhradním sociálním 
prostředí pacientů. Cílem paliativní péče je zaručit nemocnému, že nebude trpět nesnesitelnou 
bolestí, vždy bude zachována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane 
osamocen. Kvalita této péče předpokládá permanentní dostupnost formou návštěv lékaře – 
specialisty, sestry, sociálního pracovníka, psychologa, fyzioterapeuta, pastoračního pracovníka a 
dalších vyškolených pracovníků a dobrovolníků. Vhodné je napojení na stacionář respitní péče a na 
lůžkový hospic 
 
AKTIVITY: 

• Podpora realizace mobilního hospice (§ 44) 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Podpora realizace mobilního hospice (§ 44) 
 
Popis aktivity: a) V případě potřeby bude zřízeno občanské sdružení, které bude ve 

spolupráci např. s hospicem Jana Nepomuka Neumana v Prachaticích či 
s mobilním hospicem Cesta domů usilovat o zajištění služby mobilního 
hospice v J. Hradci. 
b) Výchova zdravotních sester na školách a v hospicích. 

Realizátor: PhDr. Miroslava Chroboková, MUDr. Eva Zýková 
Spoluprac. subjekt o. s. Hospic sv. Jana N. Neumanna, Centrum léčby bolesti, Cesta domů 
Rozpočet: V jednání 
Předpokládané zdroje V jednání, EU, MPSV, MZ ČR, zdravotní pojišťovny 
Časový harmonogram a) 2008 

b) 2009 
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OPATŘENÍ: 
5.4. Zajištění slev pro seniory 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Senioři ve městě Jindřichův Hradec nemají žádným způsobem zvýhodněné cestování městskou 
hromadnou dopravou. Jiná města mají pro občany, kteří dosáhnou určitého věku slevy nebo 
dopravu zdarma. Zde jsou slevy vázány pouze na průkazky ZTP – slevy se týkají pouze průkazek 
druhého a třetího stupně. Pro všechny obyvatele města je výhodné využívání čtvrtletních nebo 
měsíčních jízdenek. 
 
AKTIVITY: 

• Slevy na MHD 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Slevy na MHD 
 
Popis aktivity: Na nedostatky ve slevách MHD pro seniory bylo upozorněno 

zastupitelstvo při schvalování rozpočtu města na rok 2008. Proběhne 
jednání s ČSAD, které stanoví podmínky, za jakých bude možné slevy 
poskytovat. Slevy by bylo vhodné zavést pro lidi starší 70 let. Návrh 
řešení: senior si zakoupí roční průkazku (např. za 200 Kč) pro přepravu 
městskou hromadnou dopravou. 

Realizátor: Město J. Hradec 
Spoluprac. subjekt Zastupitelka města Kristína Vokáčová, Jindřichohradecké sdružení 

sociálních aktivit 
Rozpočet: náklady dle jednání s ČSAD budou zohledněny do smlouvy o dopravě 
Předpokládané zdroje Rozpočet města 
Časový harmonogram 2009 
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OPATŘENÍ: 
 5.5. Udržení a rozšíření pečovatelské služby (§ 40) 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Poskytované služby pečovatelek odpovídají zákonu o sociálních službách. V tomto rozsahu 
organizace poskytuje své služby kvalitně. Na pracovní skupině byl vznesen požadavek na rozšíření 
služeb na víkendy a večery. V současné době lze pečovatelskou službu o víkendech poskytnout 
pouze za předpokladu, kdy se jedná o náhlé, přechodné snížení soběstačnosti uživatele, se kterým 
má organizace uzavřenou smlouvu o pečovatelské službě a který o takovou službu požádal a nemá 
možnost, aby mu péči zajistila rodina.  
Rada kraje také zveřejnila záměr předat pečovatelskou službu k 1. 1. 2009 jinému subjektu. 
 
AKTIVITY: 

• Potřeba rozšíření pečovatelské služby (§ 40) 
• Pokračování pečovatelské služby 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Potřeba rozšíření pečovatelské služby (§ 40) 
 
Popis aktivity: Pečovatelská služba (§ 40) od klientů z J. Hradce zatím žádné požadavky 

na rozšíření služby neeviduje. Bylo by třeba provést průzkum nejen u 
současných klientů organizace, kolik z nich má zájem o rozšíření služeb a 
v jakém rozsahu. Po transformaci Pečovatelské služby zavést na zkušební 
dobu držení pohotovosti večer a o víkendech. Zajistit propagaci této 
nabídky. 

Realizátor: Pečovatelská služba 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: Dle rozsahu služby 
Předpokládané zdroje MPSV, zřizovatel, úhrady od uživatelů 
Časový harmonogram 2009 
 
Pokračování pečovatelské služby 
 
Popis aktivity: V návaznosti na záměr Jihočeského kraje jednat o zajištění pečovatelské 

služby na území města. 
Realizátor: Město J. Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: V jednání (podle předběžných jednání by se příspěvek města mohl 

pohybovat kolem 1,2 mil. Kč) 
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram 2008 
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OPATŘENÍ: 
 5.6. Zřízení „Týdenního stacionáře s návaznými službami“ (§ 47) 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
 
Mezi hlavní cíle Komunitního plánování sociálních služeb Jindřichova Hradce patří zajištění 
provázanosti sociálních služeb. Zvláště citelná je absence „Týdenního stacionáře s návaznými 
službami“ pro různé věkové kategorie a pro lidi s různou mírou zdravotního postižení. 
 
AKTIVITY: 

• Hledání zdrojů pro zřízení stacionáře (§ 47) 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
Hledání zdrojů pro zřízení stacionáře (§ 47) 
 
Popis aktivity: Město Jindřichův Hradec a poskytovatelé sociálních služeb budou hledat 

možnosti zřízení „Týdenního stacionáře s návaznými službami“ (§ 47). 
Zařízení poskytne služby pro různé věkové kategorie a pro lidi s různou 
mírou zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. 
Výhodné by bylo propojení s odlehčovací službou (§ 44). 
Služba bude obsahovat 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, poskytnutí 
ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv a zájmů. 
Kromě zajištění základních potřeb bude zařízení nabízet pestrý výběr 
činností a aktivit, kterými klienti vyplní svůj volný čas. Zároveň nabídne i 
zapojení se do pracovní činnosti (podle individuálních schopností klienta). 
Mohl by být provázán s dalšími terénními službami. 

Realizátor: Město J. Hradec 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: Není určen 
Předpokládané zdroje Rozpočet města, EU, ministerstvo, JČ kraj 
Časový harmonogram Není určen 
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OPATŘENÍ:  
5.7. Osobní asistence v J. Hradci (§ 39) 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE :  
 
Potřeba osobní asistence v Jindřichově Hradci vyplynula při jednání pracovní skupiny komunitního 
plánování sociálních služeb. MESADA poskytuje osobní asistenci od roku 2003 v Písku. V J.Hradci 
má pobočku, kde by bylo možno stávající služby o službu osobní asistence rozšířit. 
 
AKTIVITY:  

• Vznik služby osobní asistence v J. Hradci (§ 39) 
 

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
Vznik služby osobní asistence v J. Hradci (§ 39) 
 
Popis aktivity: Poskytování služby osobní asistence v rozsahu služeb daným zákonem 

č.108/2006 Sb. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení tak, 
aby mohly co nejdéle pobývat ve svém přirozeném prostředí. Dále je jim 
umožněna účast na sociálně aktivizačních službách pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory, které poskytuje MESADA. Služba je 
terénní, probíhá v domácím prostředí uživatele a venku při doprovodu na 
místo určení. 
Služba bude zpočátku zajištěna dvěma pracovníky na celkem 1,5 
pracovního  úvazku a bude zahájena od května 2008. 

Realizátor: MESADA, o. s. 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet: 350 000,- Kč ročně 
Předpokládané zdroje dotace od MPSV, příjmy z úhrad od uživatelů (v roce 2008 příspěvek od 

Města J.Hradec ve výši 209 000,-Kč)  
Časový harmonogram trvale 
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17. Monitorování, hodnocení a aktualizace 
komunitního plánu 

 

17.1 Monitorování realizace komunitního plánu 
 
Monitorování je proces systematického sběru informací o finanční a technické realizaci 
komunitního plánu. Cílem tohoto sběru dat je umožnit efektivní a profesionální hodnocení 
účinnosti plánu a jeho složek z hlediska dosažení cílů v nich stanovených.  
 
Monitorování realizace Komunitního plánu sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec 
bude zajišťovat odbor sociálních věcí městského úřadu. Ten bude průběžně zaznamenávat 
postup realizace jednotlivých projektů. Jednou ročně odbor také připraví monitorovací zprávu 
o realizaci komunitního plánu. 
 

17.2 Hodnocení realizace komunitního plánu 
 
Hodnocení zahrnuje samostatnou analýzu dat umožňující provádět závěry o schopnosti plánu 
dosáhnout svých stanovených cílů.  
 
Jednotlivé pracovní skupiny se na svých posledních setkáních dohodly na pravidelném 
setkávání, které se bude uskutečňovat 1x ročně vždy v průběhu dubna. Na těchto schůzkách 
bude probíhat hodnocení komunitního plánu. To znamená, že bude projednána monitorovací 
zpráva a posouzeny jednotlivé realizované projekty z hlediska naplnění svých cílů. Svolávání 
členů pracovních skupin bude zajišťovat odbor sociálních věcí.  
 
Řídící skupina projedná změny navrhované pracovní skupinou také 1x ročně vždy v průběhu 
měsíce května. 
 

17.3 Aktualizace komunitního plánu 
 
Kompletní aktualizace komunitního plánu byla na pracovních skupinách naplánována na rok 
2010. Předpokládané ukončení tohoto projektu je v roce 2011.  Skutečný termín aktualizace  
se může lišit v závislosti na aktuálních potřebách. 
 
Opět by měly být sestaveny  pracovní skupiny z uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů. Dále 
se provede aktualizace sociálně-demografické analýzy a jednotlivých analýz potřeb uživatelů 
sociálních služeb. Výsledkem aktualizace bude opět návrh opatření a jednotlivých aktivit. 
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18. Příloha č. 1: Organizace pracující s dětmi  
 
Automotoklub J. Hradec 
Libuše Letošková 
28. října 528/II, Jindřichův Hradec 

 
Český rybářský svaz, místní organizace 
Josef Kostka 
Schwaigrova 1118/II, Jindřichův Hradec 
Tel.: 606 602 062 

 

Dům dětí a mládeže 
Mgr. Vladimír Prokýšek 
Růžová 10/II, Jindřichův Hradec 
Tel: 384 361 196, 602 161 031 
Email: info@ddmjh.cz  

 
Hamerský potok o. s. 
Mgr. Jana Dvořáková, Hana Krejčová 
(akce pro školy) 
Tel.: 384 320 846, nezarka@email.cz  
Tel.:721 843 404, hana.krejcova@email.cz 

 
Junák - svaz skautů a skautek ČR 
Středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec 
Barbora Tichavová, DiS. 
Vajgar 876/III, Jindřichův Hradec 
tel.: 774 663 997,  
e-mail: junakjh@skaut.cz  

 
o.s. Krtek 
Němeček Josef 
Kosmonautů 27/V, J. Hradec 
Tel: 722 693 194 

 
o.s. Společnost Vítězslava Nováka při 
ZUŠ 
Mgr. Kulhavá Jarmila 
Janderova 165/II, Jindřichův Hradec 
Tel: 384 361 909 
Email: info@zus-jhradec.cz   

 
o.s. Vespolek 
Mgr. Lucie Černická 
Mobilní telefon: 732 483 158 
Email: vespolek@enc.cz  

Pionýrská skupina 8. března 
Dušan Dušek 
sídl. Vajgar 573/III 
tel.: 776 079 203 
email: dusek.dusan@seznam.cz  

 

SPORTRELAX JH s. r. o. 
U Stadionu 1115/II, Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 361 703 
Email: sportrelaxjh.turyna@tiscali.cz   

 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při 
speciálních školách 
Mgr. Miluše Havlíková 
Jarošovská 1125/II, Jindřichův Hradec 
Tel: 384 382 345, 723 716 107 

 

Skaut – český skauting A.B.S. 
Středisko Pětilisté růže 
Miroslav Stručovský 
Po Vrchy 149/III, Jindřichův Hradec 
tel.: 603 242 398,  
e-mail.: Strucovsky.M@seznam.cz 
www.dvojka.unas.cz, www.skautabs.cz  

 
YMCA J. Hradec 
Mgr. Jan Blažek 
Bratrská 129/IV, Jindřichův Hradec 
Tel: 384 361 521 
Email:blajan@email.cz, ymca-jh@esnet.cz  

 

Sportovní organizace: 

 
Aerobik team Lena 
Lenka Průchová 
Vajgar 582/III, Jindřichův Hradec 
Tel.: 777 950 925 
Email: lpruchova@centrum.cz  

 
Aeroklub, o. s. 
Pavel Vránek 
Pražská 744/II, Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 009, email: akjh@letni.cz  
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FIT studio EDEN 
Lenka a Vladimír Šelongovi 
Jarošovská 55/II, J. Hradec 
tel.: 384 361 232, 602 560 824-5 
www.fit-studio-eden.cz  

 
SKOK (Sportovní klub OK) Jind řichův 
Hradec 
Otakar Kinšt 
Buk 60, Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 361 486, 606 934 098 
Email: skokjh@quick.cz 

 

Sportovní klub Sport Gym J.Hradec 
fitnescentrum Merkur 
Petr Musil 
sídl. Vajgl 595/III, J. Hradec 
Tel.: 602 312 243, 602 250 504 
Email: petr.o.musil@seznam.cz  

 

TC Vaněk – sportovní klub 
Jan Vaněk 
Mládežnická 253/IV, Jindřichův Hradec 
Tel.: 774 510 521 
Email: tcvanek@seznam.cz  

 
TJ Házená J. Hradec 
Jan Dvořák 
Jarošovská 743/II, J. Hradec 
Tel.:  723 927 097 
Email: jdvorakhazena@seznam.cz  
www.tjhazena.jh.wz.cz 

 

TJ SLOVAN Jind řichův Hradec 
Jaromíra Jannová 
Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 361 798, 723 304 135 
Email: jh.slovan@tiscali.cz  

 

T. J. SOKOL Jindřichův Hradec 
Radim Kvitský 
U Stadionu 1283/II, Jindřichův Hradec 
Tel.: 724 239 251 
Email: kvitsky@seznam.cz  

 

 

 

USK Fakulty managementu 
Ing. Pavel Král  
Jarošovská 1117/II 
tel.: 384 417 238 
Email: kralpa@fm.vse.cz  

 
Veslařský klub Vajgar 
Martin Jedlička 
Denisova 847/II, Jindřichův Hradec 
Email: reklamajk@tiscali.cz  

 
  
 
 
 


