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1. Úvod 
Dotazníkové šetření probíhalo mezi poskytovateli, jež působí na území města Jindřichův 
Hradec v měsících červen až září 2007. 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. 

 
Sběr dat pro analýzu poskytovatelů služeb byl proveden prostřednictvím dotazníků, které 
byly všem známým poskytovatelů rozeslány buď v elektronické podobě nebo poštou. 
Následně byly provedeny strukturované rozhovory. Všech oslovených 22 poskytovatelů 
dotazníky vrátilo.  
 
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.  
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2. Základní informace 
Seznam  poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují své služby obyvatelům Jindřichova 
Hradce a zároveň byli ochotni zúčastnit se dotazníkového šetření v rámci projektu 
Komunitního plánování sociálních služeb: 
� O. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 
Kontakt: Mgr. Eva Paulíková, tel.: 777 764 200 
� Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
Kontakt: Mgr. Martina Papoušková, Jizerská 4, České Budějovice, tel.: 385 520 088 
email: budejovice@ranapece.cz  
� Modrý zvonek – sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
Kontakt: Mgr. Milena Maryšková, Radouňka 162, J. Hradec, tel.: 607 188 104 
email: spmp.modryzvonek@seznam.cz 
� Centrum pro zdravotně postižené, pracoviště Jindřichův Hradec 
Kontakt: Marie Šánová, Janderova 147/II, J. Hradec, tel.: 384 361 723 
email: czpjkjh@seznam.cz  
� Oblastní spolek českého červeného kříže Jindřichův Hradec 
Kontakt: Zdeňka Hanzalová, Pravdova 837/II, J. Hradec, tel.: 384 361 135 
� Chráněné bydlení Proutek 
Kontakt: Bc. Věra Petráková, Plasná 3, Kardašova Řečice, tel.: 775 020 950 
email: proutek@proutek.cz  
� Občanské sdružení OKNA Jindřichův Hradec 
Kontakt: PaeDr. Drahomíra Blažková, Pod Hradem 124/III, J. Hradec, tel.: 723 733 556 
email.: blazkova.d@seznam.cz  
� Svaz tělesně postižených v ČR, organizace Vajgar Jindřichův Hradec 
Kontakt: Věra Přenosilová, Miřiovského 822/II, J. Hradec, tel.: 723 305 529 
� Domov pro matky s dětmi 
Kontakt: Radka Plucarová, Políkno 47, tel.: 384 326 320 
email: dmd.polikno@seznam.cz  
� Farní charita Jindřichův Hradec 
Kontakt: Bc. Ivana Vlasáková, Kostelní 74/I, tel.: 384 361 690 
email: charita.jh@seznam.cz  
� Občanské sdružení MESADA, pobočka Jindřichův Hradec 
Kontakt: Ing. Jaroslava Pařízková, Růžová 30/II, J. Hradec, tel.: 384 321 513 
email: jhradec@mesada.eu  
� Domácí zdravotní péče a sociální sestra – Eva Šafránková 
Kontakt: Eva Šafránková, U Nemocnice 380/III, J. Hradec, tel.: 384 376 253 
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� P. Centrum Jindřichův Hradec 
Kontakt: Mgr. Milan Týmal, Masarykovo nám. 168/II, J. Hradec, tel.: 775 567 705 
email: p.centrum@osmeta.cz  
� Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec – Bobelovka 
Kontakt: Ing. Jiří Blížil, Otín 90, J. Hradec, tel.: 384 320 325 
email: info@bobelovka.cz  
� Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec 
Kontakt: Marie Paulíková, Česká 1175/II, J. Hradec, tel.: 384 361 569 
email: uss.paulikova@seznam.cz  
� Pečovatelská služba 
Kontakt: pí. Kubíčková, Česká 1175/II, J. Hradec, tel.: 384 327 257 
� Domov důchodců J. Hradec 
Kontakt: Ing. Jiří Kubát, Otín 103, J. Hradec, tel.: 384 322 067 
email: dd.jhradec@tiscali.cz  
� Kristína Vokáčová – Agentura sester 
Kontakt: Kristína Vokáčová, U Nemocnice 380/III, J. Hradec, tel.: 384 326 979 
� Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit 
Kontakt: Anna Vymětalová, Nádražní 731/II, J. Hradec, tel. 602 454 428 
� Ústav s výchovně-léčebným režimem pro mládež 
Kontakt: Mgr. Pavel Vítkovský, Gymnazijní 118/II, J. Hradec, tel.: 384 370 731 
email: Vum.jh@tiscali.cz  
� Kontakt bez bariér – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 
Kontakt: Ivan Jůna, Kosmonautů 14/V, J. Hradec, tel.: 776 225 034 

             Email: ivan.juna@kontaktbB.cz  
� ASSISI – občanské sdružení 
Kontakt: Zdeněk Novák, Klášterská 98/II, J. Hradec, tel.: 384 361 843 
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2.1 Dostupnost pro klienty 
Tato kapitola se zaměřuje na oblasti: 
� přístupnost služeb klientům, 
� bezbariérovost, 
� časová dostupnost poskytovaných služeb, 
� finanční podmínky, 
� spádovost služby. 

 
Přístupnost služeb klientům 
Poskytovatelé odpovídali na otázku „Jak jsou služby nabízené ve Vašem zařízení přístupné 
klientům?“. Z nabízených 4 možností mohlo být uvedeno i více variant. Nejvíce odpovědí 
získala možnost, že je zařízení přístupné po vzájemné dohodě uživatele a poskytovatele 
služeb. Takto odpovědělo 13 respondentů.  Volný přístup do zařízení označilo osm 
poskytovatelů. Formální přijetí do péče je nutné u dvou organizací.  
 
Graf č. 1: Odpověď na otázku, jak jsou nabízené služby přístupné klientům. 
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Bezbariérovost 
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. 
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Graf č. 2: Rozložení odpovědí na otázku, zda je zařízení bezbariérové. 
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Časová dostupnost poskytovaných služeb 
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,...). 
 
Graf č. 3: „Jaká je časová dostupnost Vámi poskytovaných služeb?“ 
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Finanční podmínky 
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. 
 
Graf č. 4:  Rozložení odpovědí týkající se finanční dostupnosti služeb. 
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Spádovost služby 
Organizace, jež se zúčastnily tohoto šetření, poskytují své služby nejen v rámci obce, ale i na 
větším území.  Pro klienty z celé republiky poskytují své služby 3 organizace. Z Jihočeského 
kraje mají klienty 2 poskytovatelé. Nejvíce respondentů, konkrétně 5, odpovědělo, že jejich 
spádovým územím je celý okres Jindřichův Hradec a také celé území obce III. typu. Pouze 
v Jindřichově Hradci a okolním obcích poskytují své služby 4 respondenti a 2 poskytovatelé 
vůbec neodpověděli. 
 
Graf č. 5: Spádovost služby 
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2.2 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. 
 
Graf č. 6: Forma poskytování služby 
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2.3 Cílové skupiny poskytovatelů sociálních služeb 
V procesu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci se věnuje pozornost čtyřem 
cílovým skupinám. Podle tohoto schématu byli poskytovatelé v dalším textu rozděleni, aby 
bylo možno analyzovat služby, které jsou poskytované určité skupině. 
Na otázku, do které skupiny by poskytovatel své zařízení zařadil odpovědělo 11 dotázaných, 
že se věnují osobám se zdravotním postižením, 6 organizací pracuje se seniory, 4 respondenti 
se věnují osobám ohroženým sociálním vyloučením a jedna organizace má za primární 
cílovou skupinu děti a mládež. 
 
Graf č. 7: Rozdělení poskytovatelů podle toho, jaké primární cílové skupině se věnují 
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Nejedná se ale o absolutní počty organizací ve městě. Celkem 38 % poskytovatelů (tj. osm 
organizací) se totiž věnuje několika cílovým skupinám. 
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2.4 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. 
 
Graf č. 8:  Plány další činnosti 
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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. 
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2.5 Chybějící služby v Jindřichově Hradci 
Na otázku „Jaké služby je potřeba v našem regionu doplnit?“ odpovědělo 15 poskytovatelů 
sociálních služeb (68 %). Zbývajících 7 svou odpověď neuvedlo. 
 
Graf č. 9: Jaké služby je potřeba v našem regionu doplnit 
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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, 
� Nízkoprahové centrum, 
� Dobrovolnické centrum 
� Mateřská školka pro staré občany. 
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3. Poskytovatelé sociálních služeb 
V rámci komunitního plánování byly vytvořeny 4 pracovní skupiny.: 
� Senioři 
� Děti a mládež  
� Osoby se zdravotním postižením  
� Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Na základě těchto skupin byla rozdělena také tato část analýzy poskytovatelů sociálních 
služeb do stejných 4 kategorií. V každé jsou popsáni poskytovatelé, kteří se cílové skupině 
věnují a jaké služby poskytují. 
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3.1 Senioři 
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit Jindřichův Hradec 
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). 
 
Tabulka č. 1: Věkové složení členů Jindřichohradeckého sdružení sociálních služeb 

Věková kategorie Počet členů v roce 2006 Počet členů v roce 2007 
27 – 50 let 1 0 
51 – 60 let 3 8 
61 – 75 let 80 91 
76 – 90 let 62 66 
Celkem 146 165 

 
Domácí zdravotní péče a sociální sestra 
Organizace poskytuje především péči v oblasti zdravotnických služeb (očkování, odběry 
krve, převazy). Pomáhá při doléčení osob, které byli propuštěni z nemocnice.  
Další poskytovanou službou je sociální poradenství. V roce 2006 bylo provedeno 498 
kontaktů. 
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. 
 
Tabulka č. 2: Složení personálu 

Profese Fyzický počet 
Zdravotní sestra 18 
Sociální pracovník 1 

 
Agentura sester 
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. 
V roce 2006 měla agentura 237 klientů, u kterých bylo provedeno 4 701 návštěv. Mezi klienty 
jsou lidé z J. Hradce a okolních obcí. 
Péči zajišťuje 10 zdravotních sester.  
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Tabulka č. 3: Věkové složení uživatelů 
Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 

19 – 26 let 39 
61 – 75 let 198 
Celkem  237 

 
Domov důchodců Jindřichův Hradec 
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.  Počet čekajících na umístění je 
přibližně 40. 
Obyvatelé mají k dispozici dvou a třílůžkové pokoje. 
 
Tabulka č. 4: Věkové složení uživatelů služeb 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
27 – 50 let 1 
51 – 60 let 4 
61 – 75 let 22 
76 – 90 let 87 
Nad 90 let 17 
Celkem 131 

 
Tabulka č. 5: Složení personálu 

Profese Fyzický počet 
Zdravotní sestra 16 
Ošetřovatel/ka 2 
Sanitář/ka 16 
Sociální pracovník 1 
Zdravotnický asistent 3 
Rehabilitační pracovník 2 
Pracovník v sociálních službách 3 
Management zařízení 1 
Administrativní pracovník 1 
Jiné: úklid, údržba, švadlena, sklad 18 
Celkem 63 
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Mesada, občanské sdružení 
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.  
 
Tabulka č. 6: Věkové složení uživatelů 

Počet klientů v roce 2006 Věková kategorie 
Podporované zaměstnávání Senioři 

19 – 26 let 7 5 
27 – 50 let 28 6 
51 – 60 let 14 40 
61 – 75 let 0 10 
76 – 90 let 0 1 
Celkem 49 62 

 
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. Zejména je určeno osobám s mentálním, fyzickým, smyslovým či 
kombinovaným znevýhodněním, kognitivními problémy nebo psychickým onemocněním, 
dále o osoby se sociálním znevýhodněním, např. o občany se změněnou pracovní schopností, 
částečným nebo plným invalidním důchodem.  
 
Tabulka č. 7: Druhy projektů podporovaného zaměstnávání 

Název projektu Počet klientů v roce 2006 
Najdi si práci v Jihočeském kraji 48 
Návrat do práce v Jihočeském kraji 10 
Příprava na práci v Jihočeském kraji 15 
Cesta ke změně 10 

 
Sociálně aktivizační služby umožňují seniorům se pravidelně setkávat a smysluplně zaplnit 
svůj volný čas. Klienti si zdokonalují praktické, pracovní a sociální dovednosti. Sdružení 
pořádá výlety, organizuje nejrůznější přednášky (o zdravém životním stylu, o historii 
Jindřichova Hradce, cestopisné přednášky).  
 
Od roku 2004 funguje v Jindřichově Hradci v domě s pečovatelskou službou sociálně 
informační centrum. 
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Pečovatelská služba  
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. 
V roce 2006 bylo v Jindřichově Hradci bylo provedeno cca 400 úkonů. 
Službu zajišťuje 14 pečovatelek a jeden dobrovolný pracovník. 
 
Tabulka č. 8: Věkové složení uživatelů 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
v okrese J. Hradec 

Do 3 let 1 
6 – 14 let 1 
27 – 50 let 10 
51 – 60 let 28 
61 – 75 let 180 
76 – 90 let 506 
Nad 90 let 45 
Celkem 771 
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3.2 Děti a mládež 
Oblastní spolek českého červeného kříže Jindřichův Hradec 
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.  
Organizace také pořádá okresní a krajská studijní střediska, kterých se účastní až 130 dětí 
z různých škol. 
V roce 2006 bylo poskytnuto ošacení cca 92 klientům. 
 
Tabulka č. 9: Věkové složení uživatelů služeb – „sociální sklad“ 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 (odhad) 
Do 3 let 20 
3 – 5 let 25 
6 – 14 15 
27 – 50  let 10 
51 – 60 let 12 
61 – 75 let 10 
Celkem  92 
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3.3 Osoby se zdravotním postižením 
Středisko rané péče České Budějovice 
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. 
 
Tabulka č. 10:  Kapacita služby 

Kapacita služby v roce 2006 Počet neuspokojených klientů v roce 2006 
50 rodin 7 (odhad) 

 
Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovávání 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.  
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. 
 
Tabulka č. 11:  Základní činnosti služby 

Základní činnosti při poskytování sociální služby Celkový počet poskytnutí 
činností v roce 2006 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 184 
Sociální poradenství 184 
Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím 36 
Pomoc při obstarávání osobních záležitostí 60 
Telefonická krizová pomoc 58 
 
Tabulka č. 12: Věkové složení uživatelů služeb 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
Do 3 let  21 
3 – 5 let 15 
6 – 14 let 7 

 
Služby organizace zajišťuje 5 členný pracovní tým, který se skládá ze 4 sociálních pracovníků  
(psycholog, koordinátor,  poradci rané péče) a 1 administrativní pracovnice. 
 
Modrý zvonek, sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
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 
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vzdělávacích, tělovýchovných, kulturních a společenských aktivit (taneční a výtvarný 
kroužek). Organizuje rehabilitační pobyty jak víkendové, tak týdenní.  
Každý člen platí roční příspěvek ve výši 200,- Kč. Nyní má organizace cca 130 členů (včetně 
rodičů dětí). 
 
Centrum pro zdravotně postižené, pracoviště Jindřichův Hradec 
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. 
Primární cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Kromě této skupiny se 
centrum pro zdravotně postižené věnuje také seniorům. Služby jsou poskytovány bezplatně.  
 
Tabulka č. 13: Základní činnosti  

Základní činnosti Celkový počet poskytnutí 
činností v roce 2006 

Kapacita činností 
služby v roce 2006 

Sociální poradenství 2 025 2 000 
Pomoc při uplatňování práv a při 
obstarávání osobních záležitostí 

55 50 
 
Tabulka č. 14: Věkové složení uživatelů služeb 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
19 – 26 let 16 
27 – 50 let 266 
51 – 60 let 498 
61 – 75 let 703 
76 – 90 let 585 
Nad 90 let 12 
Celkem 2 080 

 
 
Výchovný ústav pro mládež v Jindřichově Hradci 
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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Tabulka č. 15: Činnosti při poskytování sociální služba 
Typ služby Počet klientů Kapacita činností služby 

Ubytování, výchova a vzdělávání 37 24 (12 2lůžkových 
pokojů)  

 
Přibližně 80 % klientů potřebuje péči dlouhodobou (od 4 měsíců). Zbývajícím 20 % klientů  
stačí střednědobá péče trvající do 3 měsíců.  
 
Základním principem výchovné práce v zařízení je individuální práce s dívkou realizovaná 
v rámci skupiny skupinovým vychovatele, psychologem, příp. externími pracovníky. Tento 
individuální plán má 3 fáze: 
� 1. fáze adaptační – orientace a adaptace dívky v novém prostředí, 
� 2. fáze vytvoření individuálního programu rozvoje osobnosti, 
� 3. fáze výstupní – příprava na návrat do kmenového zařízení. 
 

Tabulka č. 16: Složení personálu 
Profese Fyzický počet 

Psycholog  1 
Pedagog – učitel 4 
Speciální pedagog 1 
Vychovatel/ka 20 
Sociální pracovník 2 
Management zařízení 1 
Administrativní pracovník 3 
Pomocný personál 4 
Jiné zařazení 9 

 
Proutek, o. s. 
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.  
 
Tabulka č. 17: Kapacita služby 

 
Typ služby 

Celkový počet 
poskytnutí služby 
v roce 2006 

Kapacita služby 
v roce 2006 

Počet 
neuspokojených 
klientů v roce 2006 

Chráněné bydlení 6 4 6 
 
Služba je poskytována lidem s mentálním postižením v pásmu lehkého a středně těžkého 
mentálního postižení. 
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Tabulka č. 18: Věková složení uživatelů 
Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
15 – 18 let 1 
19 – 26 let 5 

 
Obyvatelé mají k dispozici dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj se společnou 
kuchyní a dvěma koupelnami. 
Obyvatelům chráněného bydlení je poskytována pomoc: 
� s přípravou stravu, zajištění celodenní stravy, 
� při praní, žehlení a drobných opravách prádla, 
� při běžném úklidu a údržbě domácnosti, podpora v hospodaření s penězi, pomoc 
s nákupy, 
� pomoc při upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podpora při 
získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu, 
� doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivitu, pomoc při 
upevňování kontaktů s rodinou, přáteli a známými, 
� při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Tabulka č. 19: Složení personálu 

Profese Fyzický počet 
Sociální pracovník 1 
Osobní asistent 3 
Management zařízení 1 

 
Občanské sdružení OKNA Jindřichův Hradec 
Cílovou skupinou sdružení jsou osoby s handicapem (hlavně mentálním, tělesným, 
zrakovým a kombinovaným). 
 
Mezi služby poskytované občanským sdružením OKNA patří: 
� 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. Na září 2007 je plánováno 
rozšíření programu cca pro 7 klientů. 
� Letní tábor pro děti s handicapem – cena 2 300, - Kč za 10 dní 
� Rodičovská skupina – setkávání rodičů dětí 1x měsíčně 
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Tabulka č. 20: Kapacita služby 
Typ služby Celkový počet poskytnutí 

služby v roce 2006 
Kapacita služby 
v roce 2006 

Počet neuspokojených 
klientů v roce 2006 

PětP 12 12 4 
HELPP 2 2 0 
Letní tábor 26 26 0 
Rodičovská skupina 10 10 0 
 
Tabulka č. 21: Věkové složení uživatelů 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
6 – 14 let tábor, program PětP                            26  
19 – 26 let program HELPP                                    2 
27 – 50 let rodičovská skupina                             10                  
Celkem 38 

 
Tabulka č. 22: Složení personálu 

Profese Fyzický počet 
Psychoterapeut 1  
Management zařízení 1 
Administrativní pracovník 2 
Dobrovolný pracovník 15 

 
Svaz tělesně postižených, Jindřichův Hradec 
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. 
Svaz tělesně postižených sdružuje asi 230 členů ve věku 70 – 80 let. 
 
Bobelovka – centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb 
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.  
 
Druhy poskytovaných služeb: 
� Ambulantní – denní stacionář 
� Pobytové – týdenní stacionář (týdenní pobyt) a domov pro osoby se zdravotním 
postižením (celoroční pobyt) 
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Tabulka č. 23: Počet poskytnutí služby 
Typ služby Celkový počet poskytnutí 

služby v roce 2006 
Kapacita služby v roce 

2006 
Denní stacionář 15 15 
Týdenní stacionář 26 30 
Celoroční pobyt 19 19 
 
Tabulka č. 24: Věkové složení uživatelů služeb 

Věková kategorie Typ služby 
6 – 14 let 15 -18 let 19 – 26 let 27 – 50 let 

Denní stacionář 6 5 2 2 
Týdenní stacionář 11 4 7 4 
Celoroční pobyt 6 7 6 0 
 
Obyvatelé mají k dispozici jedno- až čtyřlůžkové pokoje. Celková kapacita lůžek je 49. 
 
Tabulka č. 25: Složení personálu 

Profese Fyzický počet 
Vychovatel/ka 14 
Zdravotní sestra 2 
Pečovatel/ka 12 
Sociální pracovník 1 
Rehabilitační pracovník 2 
Management zařízení 2 
Administrativní pracovník 3 
Pomocný personál 7 
Celkem 43 

 
Ústav sociální péče 
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. 
 
Tabulka č. 26: Věkové složení uživatelů 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
19 – 26 let 8 
27 – 65 let 103 
Nad 66 9 
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Organizace umožňuje pobyt denní, týdenní i celoroční. Obyvatelé mají k dispozici 
jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje. 
 
Tabulka č. 27: Kapacita služby 

Typ služby Celkový počet poskytnutí služby v roce 2006 
Denní pobyt 15 
Týdenní pobyt 5 
Celoroční pobyt  110 

 
Personál obyvatelů ústavu sociální péče pomáhá při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy, při obstarávání osobních záležitostí.  Zajišťuje 
také sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti. Součástí zařízení jsou také 4 dílny: keramická, truhlářská, 
dílna pro ruční práce a pro tkaní. 
 
Tabulka č. 28: Složení personálu 

Profese Fyzický počet 
Pracovník v sociálních službách 12 
Zdravotní sestra 14 
Ošetřovatel/ka 1 
Sanitář/ka 10 
Sociální pracovník 2 
Celkem 39 

 
LORM - Společnost pro hluchoslepé 
Cílovou skupinou organizace jsou osoby se zrakovým a sluchovým postižením. Služby pro 
Jihočeský kraj zajišťuje jedna pracovnice. V současné době má na starosti celkem 7 klientů. 
Pouze 2 z nich jsou přímo z Jindřichova Hradce.  
Mezi poskytované služby patří doprovod, předčítání, tlumočení, kontakt s úřady, 
poskytování informací, částečně osobní asistence (pomoc při péči o vlastní osobu). 
Služby jsou poskytování individuálně – podle možností a přání klienta. 
Během roku společnost organizuje 5 edukačně-rehabilitačních pobytů; 1 zimní a 4 letní. 
Účastníci se sjíždějí z celé republiky. 
 
Kontakt bez bariér – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 
Organizace pro své klienty zajišťuje průběžný celoroční plavecký program, rehabilitaci a 
týdenní pobytové akce s intenzivním sportovním a rehabilitačním programem. 
� Celoroční plavecký program – výuka plavání probíhá 5,5 hod týdně v městském 
bazénu pro 20 osob (z toho 15 klientů do 18 let). Každý klient se výukového 
programu účastní minimálně 1x týdně. Výuka je vedena individuálně 30 – 45 minut. 
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� Týdenní pobytové akce – během roku se pořádá 10 – 11 týdenních pobytů, jež jsou 
zaměřeny především na rozvoj fyzické zdatnosti a soběstačnosti. Jsou pořádány 
v Praze, Svitavách, Kynžvartu a Strakonicích.  

 
Činnost sdružení zajišťuje jeden pracovník a při výuce pomáhá 8 studentů Střední 
zdravotnické školy v J. Hradci. Za služby se platí průměrně 150 Kč za měsíc. 
 
Tabulka č. 29: Věkové složení uživatelů 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
3 – 5 let 2 
6 – 14 let 11 
15 – 18 let 4 
19 – 26 let 1 
27 – 50 let 3 
Celkem 21 
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3.4 Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
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. 
Obyvatelé mají k dispozici 4 dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a 3 pokoje třílůžkové 
také s možností přistýlky. 
 
Tabulka č. 30: Cena služby 

 Cena služby 
Dospělá osoba jako jednotlivec 90,- Kč/den 
Rodina – dospělá osoba 60,- Kč/den 
              – dítě 30,- Kč/den 

 
V roce 2006 bylo poskytnuto ubytování celkem 26 osobám. Nejvíce klientů potřebuje pomoc 
dlouhodobou (70 %), pouze 10 % osob potřebuje pomoc trvající 3 a méně týdnů, zbývajících 
20 % potřebuje pomoc střednědobou (do 3 měsíců). 
 
Tabulka č. 31: Věkové složení uživatelů 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
Do 3 let 9 
6 – 14 let 3 
15 – 18 let 1 
19 – 26 let 4 
27 – 50 let 9 
Celkem  26 

 
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.  
Cílovou skupinou jsou lidé v krizových situacích, snahou je dosáhnout zlepšení sociální 
situace klienta. Mezi klienty farní charity patří bezdomovci, osamělé matky s dětmi, staří 
lidé, nepřizpůsobiví občané, Romové, lidé v ohrožení a v krizových situacích. 
Každá práce s klientem probíhá individuálně. Většina klientů vyžaduje jednorázovou 
pomoci či radu.  
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Tabulka č. 32: Základní činnosti při poskytování sociální služby 
Základní činnosti při poskytování sociální služby Celkový počet poskytnutí činností 

v roce 2006 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy balíčky financované z dotace-přímá 

pomoc                                                  52 
Sociální poradenství 195 
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

52 
Pomoc při uplatňování práv a při obstarávání 
osobních záležitostí 

51 
Telefonická krizová pomoc 95 
Zprostředkování duchovní služby 10 
 
Celkový počet klientů v roce 2006 byl 49. V témže roce bylo provedeno 455 kontaktů.  Podle 
údajů organizace je kapacita služby 500 kontaktů. Činnost organizace zajišťuje jedna sociální 
pracovnice. 
 
Tabulka č. 33: Věkové složení uživatelů služeb 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
Do 3 let 3 
3 – 5 let 3 
6 – 14 let 2 
19 -26 let 5 
27 -50 let 25 
51 – 60 let 4 
61 – 75 let 6 
76 -90 let 1 
Celkem 49 

 
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, z toho tvořili téměř 2/3 muži. 
Organizace má jednoho sociálního pracovníka a jednoho protidrogového poradce, který je 
zároveň také vedoucím P.Centra. 
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Tabulka č. 34: Základní činnosti služby 
Základní činnosti při poskytování sociální služby Celkový počet poskytnutí 

činností v roce 2006 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 55 
Podpora vytváření a zdokonalování základních 
pracovních návyků a dovedností 

26 
Výměnný program 14 
 
Tabulka č. 35: Věkové složení uživatelů 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
15 – 18 let 18 
19 – 26 let 15  
Celkem 33 

 
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.  
 
Tabulka č. 36: Věkové složení uživatelů 

Věková kategorie Počet klientů v roce 2006 
3 – 5 let 1 
6 – 14 let 2 
15 – 18 let 2 
27 – 50 let 4 
51 – 60 let 5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


