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1. Úvod 
 
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.  
 
Na začátku analýzy je uvedeno krátké seznámení s problematikou cílové skupiny. Další text 
se poté blíže zaměřuje na oblasti:  
� dlouhodobě nezaměstnaní, 
� drogová problematika, 
� počet neplatičů a soudních vystěhování, 
� problematika menšin a cizinců, 
� přípravná třída v J. Hradci 
� poskytovatelé sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

 
1.1 Uvedení do problematiky cílové skupiny 
 
Dlouhodobě nezaměstnaní 
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.  
Dlouhodobou nezaměstnaností jsou ohroženi především nekvalifikovaní, mladiství (bez 
kvalifikace), osoby se zdravotním postižením, ženy s malými dětmi a osoby po návratu z 
výkonu trestu. Z hlediska národnosti jsou často dlouhodobě nezaměstnaní příslušníci 
romské komunity. Dlouhodobě je bez práce více žen než mužů. Riziko narůstá také u 
vyšších věkových kategorií a občanů se změněnou pracovní schopností. 
 
Nejvyšší podíly uchazečů evidovaných déle než 1 rok byly k 31. 12. 2006 v okresech Most, 
Karviná, Ostrava-město, Chomutov a Teplice. U těchto okresů podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných přesahoval hranici 50 %. Naopak nejnižší podíl těchto uchazečů mají okresy 
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s nízkou nezaměstnaností, tzn. Praha-východ, Benešov, Praha-západ a Pelhřimov. Z pohledu 
krajů je na tom nejlépe Praha a Jihočeský kraj. 
 
Drogová problematika 
Užívání drog se stalo jedním z vážných společenských problémů nejenom v naší zemi, ale 
v celém světě. V České republice definuje drogy zákon č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách.  
Nová „Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009“ si klade za cíl zlepšit 
situaci v užívání všech typů drog a aktivně zapojit co nejširší část společnosti.  
V tomto dokumentu jsou uvedeny hlavní charakteristiky situace v České republice, např.: 
� Zastavil se pokles věku první zkušenosti s nelegálními drogami. Uživatelé heroinu a 

pervitinu stárnou, což svědčí o snižujícím se přílivu jejich nových uživatelů. 
� Klesá počet úmrtí  na předávkování drogami. 
� Síť služeb je stabilizovaná a zahrnuje široké spektrum nabídek od primární prevence, 

přes terénní služby a nízkoprahová kontaktní centra, po ambulantní či pobytová 
léčebná a resocializační centra. 
� Zvyšuje se počet odhalených a stíhaných trestných činů nezákonné výroby a 

distribuce drog. 
 
Protidrogovou politiku České republiky tvoří 4 základní pilíře: 
� primární prevence – aktivity zaměřené na přecházení užívání drog, popř. oddálení 

první zkušenosti s drogou do vyššího věku, 
� léčba a resocializace – zahrnuje spektrum služeb léčby k abstinenci dostupných pro 

uživatele drog, 
� snižování rizik – aktivity snižování možných zdravotních a sociálních rizik a dopadů 

užívání drog na uživatele a na společnost, 
� snižování dostupnosti drog – aktivity vymáhání práva k potlačování nabídky drog. 

 
Jihočeský kraj realizuje aktivní protidrogovou politiku od roku 2001. Od roku 2002 již 
podle vlastní protidrogové strategie. Kraj zřizuje pod odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví funkci krajského protidrogového koordinátora a pracovníka pro prevenci 
sociálně patologických jevů.  
Od roku 2002 pracuje a odborně konzultuje protidrogovou problematiku krajská 
protidrogová koordinační skupina (KPKS). V roce 2005 se sešla celkem 4x a na svých 
setkáních řešila především otázky financování protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 
2005, odborné posuzování protidrogových projektů a programů, vyjádření k potřebám a 
strategii a další aktuální drogové problémy v kraji. 
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Tabulka č. 1: Základní droga u uživatelů v Jihočeském kraji 
 2005 2006 
Uživatelé pervitinu 206 293 
Uživatelé heroinu 126 185 
Uživatelé kanabinoidů 90 71 

Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz – krajský úřad – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Zpráva o stavu ve 
věcech drog v Jihočeském kraji v roce 2005 
 
Problematika AIDS 
AIDS představuje soubor nemocí způsobených destrukcí imunitního systému virem zvaným 
HIV. Tento virus se vyskytuje v sekretech pohlavního ústrojí a v krvi.  
HIV (Humman Immunodeficiency Virus = virus lidského imunodeficitu) je virus, který 
způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento 
virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek, takzvaných T-lymfocytů, které mají 
důležitou úlohu v imunitním systému lidského organismu. Virus se v nich množí, poškozuje 
jejich funkci a nakonec je i usmrcuje. Jejich absolutní počet se tak snižuje, což vede k úplné 
ztrátě imunity a ke vzniku onemocnění AIDS.  
Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, 
např. teplota nad 60  oC, běžné dezinfekční prostředky, zejména chlorové preparáty, i mýdlo. 
Virus HIV se vyskytuje v tělesných tekutinách, zejména v krvi, ve spermatu a v poševním 
sekretu. Při zaschnutí záhy hyne. K získání nákazy musí do organismu vnímavého člověka 
proniknout určité množství viru HIV, hovoříme o tzv. infekční dávce.  
Podle údajů z českého statistického úřadu bylo v České republice v roce 2003 registrováno 8 
nových případů nemoci AIDS. Celkový počet nakažených byl 173 osob. 
 
Problematika bezdomovectví 
Bezdomovectví se objevilo jako nový fenomén po roce 1989. Jedná se o problematiku, která je 
stále na vzestupu. Pod pojmem „bezdomovci“ se nejčastěji rozumí ti, kteří nemají žádnou 
střechu nad hlavou a dočasné útočiště nachází v charitativních organizacích.  
 
Jejich počet není sledován a neexistuje ani celkový oficiální odhad. I nejmírnější neoficiální 
odhady se pohybují v řádu desítek tisíc osob. Podle sčítání lidu, domů a bytů (2001) žije v 
nouzových obydlích 45 tisíc lidí (v roce 1991 jich bylo 6 000). Nejčastější příčiny 
bezdomovectví jsou nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, problémy v oblasti sociálních 
vztahů (rozvody), závislost na návykových látkách a zdravotní postižení (mentální i fyzické). 
 
Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách definuje tři typy sociálních služeb – sociální 
poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Do poslední jmenované 
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skupiny jsou řazeny služby pro bezdomovce. Tyto služby napomáhají zabránit sociálnímu 
vyloučení osob. Konkrétně se jedná o: 
� azylové domy (§ 57) – poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, 
� domy na půl cesty (§ 58) – poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let 

věku, které po dosažení zletilosti opouštějí např. zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody,.. 
� nízkoprahová denní centra (§ 61) – poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 

pro osoby bez přístřeší, 
� noclehárny (§ 63) – poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají 

zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. 
 
Problematika menšin a cizinců 
MENŠINY 
Sčítání lidu v České republice z roku 2001 uvedlo 10 206 436 obyvatel celkem; z toho 373 294 
obyvatel moravské národnosti, 11 248 slezské národnosti, 183 749 slovenské národnosti, 38 321 
německé národnosti, 50 971 polské národnosti,  19 857 maďarské národnosti, 11 716 romské národnosti, 
353 019 ostatní a nezjištěné národnosti.  
 
Národnostní politika v ČR se v současnosti řídí definicí národnostní menšiny podle zákona 
č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin. Zákon definuje národnostní 
menšinu takto: „národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území 
současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým 
původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli 
být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní 
svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které 
se historicky utvořilo.“  
 
Národnostní politika ČR rozlišuje menšiny národnostní a menšiny etnické. Příslušníkem 
národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání 
být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné 
národnosti. Toto ustanovení splňuje 11 národnostních menšin: bulharská, chorvatská, 
maďarská, německá, polská, rómská, rusínská, ruská, řecká, slovenská a ukrajinská. 
 
CIZINCI 
Česká republika patří mezi země s relativně nízkým počtem cizinců. Jejich podíl v populaci 
činí 2,5 %. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v České republice k 31. 12. 2005 
evidováno 278 312 cizinců, z toho 110.598 cizinců s trvalým pobytem (tj. přibližně 40 % všech 
evidovaných cizinců), dále 145.909 cizinců s pobytem dlouhodobým či přechodným a 21.805 
cizinců s vízem nad 90 dnů. Složení cizinců z hlediska státního občanství se již od roku 1997 
na prvních pěti místech nemění. V jednotlivých letech se pouze vystřídala na první pozici 
Ukrajina a Slovensko (Ukrajina zaujímala první pozici v roce 1998, 1999, 2000 a dále v letech 
2004 a 2005) - a na třetí pozici Vietnam a Polsko (Polsko však zaujímalo třetí pozici pouze v 



KPSS v Jindřichově Hradci – „Lidé ohrožení sociálním vyloučením“ 
 

 7 

roce 1997 a v letech tomuto roku předcházejících; v roce 1998 byla zjištěna již mírná početní 
převaha občanů Vietnamu). 
 
Graf č. 1: Nejčetnější státní občanství cizinců v ČR ke 31. 12. 2005 
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Zdroj: www.czso.cz  
 
Graf č. 2: Nejčetnější státní občanství cizinců v Jihočeském kraji ke 31. 12. 2005 
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Zdroj: www.czso.cz  
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2. Dlouhodobě nezaměstnaní 
 
Informace o nezaměstnanosti byly získáno z Úřadu práce v J. Hradci. K dispozici byly údaje 
za rok 2005, 2006 a první pololetí letošního roku. Nejvíce ohroženou skupinou dlouhodobou 
nezaměstnaností jsou lidé do 25 let a nad 50 let věku. 
 
Roční průměr uchazečů o zaměstnání do 25 let činil v roce 2005 celkem 650 osob, v roce 2006 
se jednalo o 578 osob a za letošní rok je to zatím 437 osob. Tato skupina tvoří ve všech 
sledovaných letech přibližně 20 % ze všech uchazečů o zaměstnání. 
 
Graf č. 3: Průměrný počet uchazečů o zaměstnání do 25 let za okres J. Hradec 
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Pokud se jedná o uchazeče nad 50 let jejich počet se ve sledovaném období pohybuje 
v rozmezí 763 – 780 osob.  V roce 2005 tvořili tito uchazeči o zaměstnání 23 % ze všech 
uchazečů, v roce 2006 25 % a v letošním roce je to zatím 28 % ze všech uchazečů. 
 
Graf č. 4: Průměrný počet uchazečů o zaměstnání nad 50 let za okres J. Hradec 
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Osoby, které jsou na úřadu práce evidovaní delší dobu než 6 měsíců, jsou zařazeny mezi 
dlouhodobě nezaměstnané. Jejich počet tvoří cca 50 % ze všech osob zaevidovaných na 
úřadu práce. V roce 2005 se jednalo o 1605 osob, v roce 2006 1544 osob a za 1. pololetí roku 
2007 patří mezi dlouhodobě nezaměstnané 1314 osob. 
 
Graf č. 5: Průměrný počet dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání za okres J. Hradec 
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Průměrný počet všech uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce ve sledovaných 
letech je uveden v grafu č. 4. 
 
Graf č. 6: Průměrný počet všech uchazečů o zaměstnání za okres J. Hradec 
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3. Drogová problematika 
 
Za organizaci P.Centrum poskytl Mgr. Týmal informace o drogové problematice v regionu 
Jindřichohradecko. Průzkum „Sonda do drogové scény a analýzy potřeb regionu 
Jindřichohradecko“ z roku 2006 uvádí následující údaje:  26 kontaktovaných (problémových) 
uživatelů drog, 226 známých uživatelů drog, 2 226 osob 1x a více v kontaktu s drogou. 
Většinou se jedná o marihuanu, z „tvrdých“ drog převažuje pervitin, asi 3 skupinky 
uživatelů konzumují sezónně makovinu a mimo sezónu substituční opiátovou náhražku 
Subutex. 
Podle odhadů sdružení Meta je uživatelů tvrdých drog cca 250, z toho asi 50 problémových, 
počet kuřáků marihuany kolem 2000. 
 
Údaje z Průběžné zprávy P.Centra v J. Hradci za 1. pololetí 2007: 
� kontaktní program: 26 klientů, 180 kontaktů s nimi, 2065 vyměněných jehel 
� poradenství: 29 klientů, 91 kontaktů v délce 10 – 30 minut 

Jelikož P.Centrum funguje v Jindřichově Hradci teprve první rok, předpokládá se po 
rozběhnutí programu nárůst výše uvedených čísel. 
 
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. 

 
Tabulka č. 2: 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 
 
Tabulka č. 3: Přehled hospitalizací v Jindřichohradecké nemocnici v důsledku užívání návykových 
látek v roce 2005 

 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: 
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� 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) 
 

4. Počet neplatičů a soudních vystěhování 
 
U Okresního soudu v Jindřichově Hradci bylo zjišťováno počet exekucí jako ukazatel 
možného počtu neplatičů. V roce 2006 soud řešil cca 3 000 exekucí. Jedná se bohužel o údaj 
za celý okres. Zjistit počet exekucí pouze za město není možné. 
 
V roce 2005 bylo soudem v J. Hradci podáno 15 návrhů týkajících se výpovědi či vyklizení 
městského bytu, v roce 2006 se jednalo o 16 osob. Jestliže dotyčný nevrátí byt po uplynutí 
výpovědní lhůty, která je uvedena v rozsudku, podávají se návrhy na exekuční vystěhování. 
V roce 2005 bylo těchto návrhů 11, v roce 2006 5 a za letošní rok jsou tyto návrhy zatím 2.  
Počet skutečně vystěhovaných v jednotlivých letech je uveden v tabulce. Hodnoty nemusí 
korespondovat s počty podaných návrhů, neboť soudní řízení (podaný návrh) může být již 
podán v roce předchozím. V průměru trvá soudní spor až po vystěhování cca 10 měsíců 
(včetně výpovědní lhůty). Navíc se některá podání berou v průběhu řízení zpět, a to když 
dlužník vše uhradí ještě před nařízením jednáním. 
  
Tabulka č. 4: Počet podaných návrhů na vystěhování a skutečně vystěhovaných v letech 2005 - 2007 

Počet skutečně vystěhovaných Rok Počet podaných návrhů 
na přivolení k výpovědi, 

vyklizení bytu 
Počet podaných 

návrhů na 
exekuční řízení 

dobrovolně exekučně 
2005 15 11 6 4 
2006 16 5 9 6 
2007 4 2 2 3 
Zdroj: Městský úřad Jindřichův Hradec – právní oddělení 
 5. Problematika cizinců 
 
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. 



KPSS v Jindřichově Hradci – „Lidé ohrožení sociálním vyloučením“ 
 

 12 

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.  
 
Tabulka č. 5: Cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území okresu J. Hradec ke 30. 6. 2006 

Státní příslušnost Počet cizinců Státní příslušnost Počet cizinců 
Austrálie 1 Německo  6 
Bělorusko 3 Osoba bez stát. přísluš. 1 
Egypt 2 Palestina 1 
Francie 2 Polsko 4 
Chile 1 Rakousko 19 
Chorvatsko 3 Rusko 7 
Jordánsko 1 Slovensko 85 
Kambodža 1 USA 3 
Maďarsko 2 Švýcarsko 1 
Makedonie 2 Ukrajina 181 
Moldavsko 19 Uzbekistán 1 
Mongolsko 4 Vietnam 100 

Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz – krajský úřad – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, upraveno 
 
Graf č. 7:  Cizinci s povoleným pobytem na území okresu J. Hradec ke 30. 6. 2006 

806

460
trvalý pobyt
dlouhodobý pobyt

 Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz – krajský úřad – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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Tabulka č. 6: Počet cizinců v Jihočeském kraji v letech 1998 – 2005 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Česká republika 220 187 228 862 200 951 210 794 231 608 240 421 254 294 278 312 

Jihočeský kraj 9 835 10 036 8 088 7 920 8 698 9 660 9 954 10 595 
okres J. Hradec 802 833 832 834 919 1 084 1 212 1 261 
Zdroj: www.czso.cz  
 
6.  Přípravná třída v J. Hradci jako součást 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 barvičky … 
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 . 
 
Kontakt: MŠ, ZŠ a Praktická škola, Jarošovská 1125/II, Jindřichův Hradec  
 
Zpracovala: Mgr. Ingrid Obšilová 
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7. Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby ohrožené   
    sociálním vyloučením 
 
Z výsledků „Analýzy poskytovatelů sociálních služeb“ bylo zjištěno, že v Jindřichově Hradci 
existují pro tuto cílovou skupinu 4 organizace: 
� Domov pro matky s dětmi 
� Farní charita Jindřichův Hradec 
� P.Centrum Jindřichův Hradec 

 
Domov pro matky s dětmi 
Cílou skupinou tohoto zařízení jsou matky s dětmi, které se ocitly v krizi či jsou bez přístřeší. 
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. 
 
Farní charita Jindřichův Hradec 
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.  
Celkový počet klientů v roce 2006 byl 49. V témže roce bylo provedeno 455 kontaktů.   
 
P.Centrum Jindřichův Hradec 
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.   
V roce 2006 navštívilo P.Centrum 33 klientů. 
 
ASSISI – občanské sdružení 
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. V současné době je zde 
ubytován pouze jeden muž. 
Obyvatelé mají k dispozici 12 pokojů. Devět z nich je menších pro cca 2 osoby. Ve zbylých 3 
mohou být ubytováni až 4 osoby.  
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8. Zdroje informací 
 
� Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009  
� Národní akční plán sociálního začleňování 2004 – 2006 
�  Statistická ročenka trhu práce v České republice 2006 
� Zpráva o stavu ve věcech drog v Jihočeském kraji v roce 2005  
� zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
� zákon 273/2001 Sb.  o právech příslušníků národnostních menšin 
� zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 
www.czso.cz  
www.gymfry.cz/zmp0203/frycova/  
www.kraj-jihocesky.cz 
www.vlada.cz 


