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ÚVODNÍ SLOVO
Příprava prvního plánu sociálních a souvisejících služeb na území SO ORP (správního obvodu obce s
rozšířenou působností) Český Krumlov byla zahájena v polovině roku 2011. V následujícím roce pak vznikl
první rozvojový plán pro celé Českokrumlovsko. Plánování na území SO ORP tehdy navázalo na komunitní
plánování ve městě Č. Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004. Dnes již je plánování sociálních a
navazujících služeb, a to formou komunitní, tedy se zapojením všech aktérů (zadavatelů, poskytovatelů,
uživatelů i širší veřejnosti), v ČR běžně využívanou metodou. Metodou, která umožňuje efektivně v dané
oblasti identifikovat problémy a zejména nalézat vhodná řešení odpovídající místním podmínkám a
skutečným potřebám občanů. Ať už se jedná o potřeby seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin s
dětmi či potřeby lidí, kteří se dostali do tíživé životní situace a neobejdou se bez pomoci druhých.
Jedním z hlavních cílů plánování je nastavování optimální a udržitelné sítě sociálních služeb. Naplňování
tohoto cíle je však nemyslitelné bez širší koordinace a vzájemné spolupráce všech zainteresovaných. I proto
jsou dnes plány rozvoje koncipovány na širší území tak, aby mohlo docházet při zajišťování nezbytných
služeb
ke sdružování zdrojů, ať už lidských či materiálních. V roce 2014 aktualizovaný plán se snaží reflektovat
aktuální potřeby v sociální oblasti na celém území SO ORP. Mnohé z potřebných služeb, aktivit a programů
však není účelné a ani možné zajistit pouze prostřednictvím služeb vymezených zákonem o sociálních
službách. V některých aspektech v sociální oblasti je nutné zabývat se otázkou rozvoje v širších
souvislostech, tedy i „nad rámec“ samotného zákona. Proto i nový plán nezahrnuje pouze aspekty rozvoje
sociálních služeb definovaných zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ale zároveň se zabývá i
aktivitami, které na ně navazují a bez nichž bychom nemohli hovořit o komplexní síti služeb v sociální
oblasti.
Každý koncepční plán rozvoje musí být živým dokumentem, dokumentem, s nímž se nadále kontinuálně
pracuje, jehož jednotlivá opatření procházejí revizí a úpravou na základě průběžného monitoringu a hledání
optimálních
a aktuálních řešení pro jejich skutečnou realizaci. Je možné, že ne vždy se muselo podařit nalézt optimální
řešení identifikovaného problému, nicméně tento plán představuje v takových případech zpravidla první
krok k jeho postupnému hledání. I proto nepokládáme práci na plánu rozvoje za ukončenou, jednotlivá
opatření

budou

v rámci implementace postupně zpřesňována a aktualizována s cílem nalézat nejvhodnější způsob pro jejich
naplňování a finanční zajištění. A to nadále za otevřené a široké spolupráce všech aktérů, bez níž by
plánování rozvoje sociálních služeb ztrácelo smysl.
Již na přípravě plánu se v pracovních skupinách a v řídicí skupině podílely desítky lidí z řad odborné i širší
veřejnosti regionu, zástupci obcí, úřadů, poskytovatelů i skutečných či potenciálních uživatelů služeb. Další
občané se pak zapojili do tvorby plánu prostřednictvím připomínek či dotazníkových šetření. Všem patří
velké poděkování za jejich čas a vůli se na plánování sociálních a souvisejících služeb v našem regionu
podílet.

Za tým zpracovatelů plánu Tomáš Zunt, vedoucí řídící skupiny.
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1 ÚVODNÍ INFORMACE A VYMEZENÍ POJMŮ
Co je to plánování sociálních služeb, jeho role a poslání
Posláním komunitního plánování je především zajišťování dostupnosti sociálních a souvisejících služeb
pro jejich stávající a potenciální uživatele na vymezeném území – v tomto případě ve správním území obce
s rozšířenou působností Český Krumlov.
Plán rozvoje sociálních služeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj), uživatelů
a poskytovatelů sociálních služeb. Možnost zapojit se do tvorby plánu má také široká veřejnost, každý komu
je téma sociálních či souvisejících služeb blízké. Tvorba plánu sociálních služeb v praxi představuje zjišťování
stavu poskytování sociálních služeb v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečné,
resp. nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních
prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných
konzultací komunitní plán, který je konsenzem (často i kompromisem) mezi tím, co je možné a tím, co bylo
označeno jako potřebné či prioritní. Plánování sociálních služeb představuje cyklický a opakující se proces.
Naplňování plánu sociálních služeb je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného
zpracování aktualizace plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.

Vymezení základních pojmů
Komunitní plánování
Jde o metodu použitelnou při řešení a plánování řady oblastí. Podstata této metody spočívá ve vzájemné
a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma nějakým způsobem dotýká. V ČR je metoda
komunitního plánování využívána zejména při plánování v oblasti sociálních služeb. Využití však nachází
rovněž
např. v oblasti tvorby strategických rozvojových plánů měst, mikroregionů apod.
Nepříznivá sociální situace
Rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou
sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující
prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů, řešit
vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Plán rozvoje sociálních služeb
Jedná se o dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb. Jeho obsahem je:
-

popis a analýza existujících zdrojů a potřeb,

-

strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,

-

povinnosti zúčastněných subjektů,

-

způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu.

Plánování rozvoje sociálních služeb
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Jedná se o proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich
uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
Poskytovatel
Rozumí se jím subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pracovní skupina
Je tvořena zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a dalšími případnými zájemci
o danou problematiku. Zabývá se konkrétními úkoly, oblastmi a tématy spojenými s rozvojem sociálních
služeb v řešeném území.
Řídící skupina
Jedná se o skupinu složenou ze zástupců zadavatelů, uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb. Hlavní
úlohou Řídící skupiny je organizace procesu plánování.
Sociální služba
Rozumí se jí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Široká veřejnost
Rozumí se jí všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné
a jsou schopni a ochotni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho následné realizaci. Dále se širokou
veřejností myslí obyvatelstvo dotčeného regionu.
Účastník plánování sociálních služeb
Rozumí se jím uživatel, zadavatel, poskytovatel, ale i další osoba či organizace, která je zainteresovaná
na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní. Tzn. jedná se o všechny, kterých se daný
problém
či téma dotýká.
Uživatel
Osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci.
Zadavatel
Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou především obce,
kraje
a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
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2 POSTUP ZPRACOVÁNÍ PSS
Použité metody, organizace procesu
Při procesu KPSS na území ORP Český Krumlov bylo využito osvědčených metod používaných pro plánování
zajištění sociálních a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Kromě jiného byla využita
například Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji nebo metodiky
zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Během práce na Plánu sociálních služeb bylo rovněž
přihlédnuto
ke struktuře „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje“ (www.kpjck.cz). Bylo také
využito zkušeností z období přípravy Plánu sociálních služeb pro území ORP Český Krumlov na roky 2012 2014.
Při zpracování KPSS bylo využito metod, jejichž podstatou bylo zejména využití zkušeností odborníků v
dílčích oblastech a zapojení široké veřejnosti. Důraz byl kladen na zohlednění zastoupení všech účastníků
triády (poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb).
Stručný přehled použitých metod:

-

řízené pohovory (zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb);
anketní šetření – zjišťování potřeb místních obyvatel prostřednictvím ankety;
práce v pracovních skupinách – řízená práce zástupců triády v celkem 3 pracovních skupinách
vymezených dle cílových skupin uživatelů sociálních a souvisejících služeb v řešeném území (ORP);

-

koordinace procesu prostřednictvím řídící skupiny – řízená práce zástupců triády v řídící skupině,
jejímž hlavním cílem byla koordinace a řízení celého procesu plánování;

-

veřejná projednání – prezentace problematiky sociálních a souvisejících služeb a jejich plánování a
rozvoje před zájemci z řad široké veřejnosti a projednání námětů a připomínek občanů v území;

-

projednání KPSS se zástupci zadavatelů - obcí v území ORP – představení procesu KPSS a jeho
výstupů zástupcům obcí ve správním území ORP, průběžné rozesílání informací o KPSS.

Řídící skupina a pracovní skupiny
Řídící skupina je řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v oblasti realizace plánování sociálních
a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov. Hlavní kompetence Řídící skupiny jsou následující:
a.

ustanovuje pracovní skupiny a jmenuje jejich vedoucí (vlastní volba vedoucího pracovní skupiny náleží
do kompetence každé pracovní skupiny),

b.

konzultuje a odsouhlasuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb
v postupných krocích a úkolech k jejich dosažení,

c.

předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na principech
partnerství mezi všemi účastníky procesu PSS, pracuje s informacemi a zohledňuje již vytvořené a
osvědčené spolupráce, podporuje zapojení místních společenství,

d.

zajišťuje publicitu procesu PSS,

e.

navrhuje a schvaluje externí spolupracovníky pro realizaci PSS,
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f.

zajišťuje spolupráci se sociální komisí rady města Č. Krumlov,

g.

sleduje a vyhodnocuje ve spolupráci s dalšími určenými orgány realizaci PSS.

Složení řídící skupiny:
č.

Organizace

Jméno

funkce

1

Město Český Krumlov a ICOS, o.p.s.

Tomáš Zunt

Vedoucí ŘS

2

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.

Ivana Ambrusová

Člen PS

3

PPP Č.B. - pobočka Č.K.

Jakub Průcha

Člen PS

4

Městský úřad Český Krumlov

Martin Sýkora

Člen PS

5

Městský úřad Český Krumlov

Ingrid Pechová

Člen PS

6

Město Vyšší Brod

Milan Zálešák

Člen PS

7

Domov důchodců Horní Planá

Renata Březinová

Člen PS

8

CPDM, o.p.s.

Vlastimil Kopeček

Člen PS

9

Jihočeská rozvojová, o.p.s.

Miroslav Kotoun

Člen PS

10

Městský úřad Český Krumlov

Jiří Čermák

Člen PS

11

Obec Větřní – terénní pracovník

Kateřina Křivohlávková

Člen PS

Pracovní skupiny (PS) jsou základním článkem a pracovním orgánem Řídící skupiny. Pracovní skupiny jsou
zřízeny pro následující oblasti: 1. Senioři a zdravotně postižení, 2. Děti, mládež a rodiny s dětmi, 3. Osoby
v krizi. Hlavními kompetencemi PS jsou:
a.

PS odpovídá zejména za definici a vytváření profilu řešené cílové skupiny,

b.

PS definuje problémové oblasti vztahující se k cílovým skupinám v oblasti působnosti,

c.

PS sestavuje SWOT analýzu za dané oblasti,

d.

PS formuluje strategické cíle, priority, opatření a aktivity k jejich naplnění,

e.

PS připravuje výstupy své činnosti jako podklady pro jednání ŘS.

Složení pracovních skupin – viz dále.
Jednání Řídící skupiny i všech pracovních skupiny bylo ošetřeno zpracovaným a schváleným jednacím
řádem.
Základní organizační strukturu uplatněnou při procesu tvorby PSS v území ORP Český Krumlov lze znázornit
prostřednictvím následujícího grafu:
Graf 1

Organizační schéma procesu PSS

Řídící skupina (zástupci zadavatelů, poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb)

Jihočeská rozvojová o.p.s., město Český
Krumlov – realizační tým, partneři
projektu

Pracovní skupina 1 Senioři
a zdravotně postižení

Pracovní skupina 2
Děti, mládež a rodiny
s dětmi

Pracovní skupina 3
Osoby v krizi Strana 7
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Zajištění publicity
Pokračování procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku bylo zajištěno díky
projektu „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov,
reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00006, který byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
K zajištění publicity projektu byly využity tištěné materiály (pozvánky na jednání pracovních skupin a řídící
skupiny, pozvánky na veřejná projednání, podklady na jednání, tiskové zprávy k projektu, anketní šetření,
zápisy z jednání atd.); internet / webové stránky (webová e-nástěnka, průběžné tiskové zprávy,
dotazníková

šetření

a další informace na webových stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s. a města Č. Krumlov - hlavních
koordinátorů procesu plánování sociálních a souvisejících služeb); prezentace zdrojů financování při
všech vhodných příležitostech (např. při úvodních jednáních pracovních skupin a řídící skupiny, při
proškolení členů řídící skupiny a pracovních skupin, při příležitosti veřejných projednání KPSS, při osobních
jednáních se zástupci zadavatelů sociálních služeb ad.).
Významným prostředkem pro zajištění publicity byla také realizovaná anketa mezi obyvateli
regionu. Jejím prostřednictvím se podařilo (kromě jejího hlavního účelu, kterým bylo zjištění názorů a
potřeb místních obyvatel) významně posílit informovanost o nabídce sociálních a souvisejících služeb
v území.
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3 VIZE A PRIORITY PRO ROKY 2015 - 2017
Vize PSS 2015 - 2017
Během jednání všech 3 pracovních skupin byly postupně diskutovány a aktualizovány rozvojové vize.
Smyslem vize je vyjádřit jednoduše, koncentrovaně a přitom srozumitelně optimální stav a požadovanou
kvalitu

sociálních

a souvisejících služeb z hlediska jednotlivých potřeb a požadavků cílových skupin. Výstupem debaty je vždy
znění rozvojové vize schválené jednohlasnou většinou na úrovni každé pracovní skupiny. Dílčí vize za každou
pracovní skupinu jsou popsány dále.
Pro naplnění všech 3 rozvojových vizí je nezbytné postupně dále zvyšovat participaci všech subjektů,
které jsou do plánování sociálních služeb na území ORP zapojeny, přičemž toto zapojení je žádoucí
zejména ze strany zadavatelů (obcí), které by měly finančně podporovat sociální služby pro své
potřebné občany.
PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ (PS 1) – vize
Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro
naplnění potřeb seniorů a zdravotně postižených.
PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY (PS 2) – vize
Zajištění komplexní sítě kvalitních služeb odpovídající aktuálním potřebám a zajištění osvěty cílové skupiny, která
je podporována pružnými systémy financování a doplněna o vzdělávání pracovníků v této oblasti.
PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI (PS 3) – vize
Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro
naplnění různých potřeb osob náležících k etnickým menšinám a osob v krizi a s tím související dostatečná
informovanost.

Přehled priorit PSS
Stejně jako v předcházejícím plánovacím období, i pro období 2015 – 2017 bylo stanoveno, že z hlediska
zajištění dostupnosti, optimalizace a zlepšování kvality sociálních a souvisejících služeb jsou prioritními
směry:
a) zachování a další rozvoj stávajících sociálních služeb ne území ORP,
b) zachování a rozvoj stávajících souvisejících služeb ne území ORP.
Bylo proto dojednáno, že opatření a aktivity budou řazeny do struktury dvou následujících prioritních os:
Priorita č. 1

Podpora systému poskytovaných sociálních služeb

Priorita č. 2

Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb

Každá prioritní osa je dále členěna do opatření. Opatření jsou potom členěna do dílčích aktivit, přičemž
každé aktivitě jsou dále přiřazeny odpovědní realizátoři, spolupracující subjekty a termíny plnění těchto
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aktivit. V neposlední řadě je nastaven (tam, kde je to možné) odhad zajištění zdrojů financování, a to na celý
předpokládaný časový horizont, tj. do roku 2017.
Priority

Vymezují (určují) oblasti, témata, problémy, kterými se plánovací proces bude v řešeném
referenčním období zabývat a které se objeví v plánu rozvoje sociálních služeb. Stanovují
základní směry, které jsou pak naplňovány opatřeními a konkrétními aktivitami.

Opatření

Určují hlavní cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně a jakými způsoby bude
řešeno, aby došlo k naplnění každé priority. Opatření a jeho vymezení vychází ze zdrojů,
které jsou pro plánovací proces k dispozici, resp. jsou reálně či potenciálně dosažitelné.

Aktivity

Popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou v rámci procesu plánování
realizovány, včetně toho, jak, kdo, kdy a za co je bude dělat.

V následujícím přehledu je shrnuta struktura PSS v členění na priority, opatření a aktivity a to dle výstupů
z práce všech 3 pracovních skupin (úroveň opatření je např. 1.1., úroveň aktivity je např. 1.1.1.).
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PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
(PS 1)
Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství
1.2. Osobní asistence (§ 39)
1.2.1. Podpora a rozvoj služby osobní asistence
1.3. Pečovatelská služba (§ 40)
1.3.1. Podpora pečovatelské služby
1.4. Tísňová péče (§ 41)
1.4.1. Podpora tísňové péče
1.5. Odlehčovací služby (§ 44)
1.5.1. Podpora a rozvoj pobytové formy odlehčovací služby
1.6. Domovy pro seniory (§ 49)
1.6.1. Podpora domovů pro seniory
1.7. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48), Domovy
se zvláštním režimem (§ 50)
1.7.1. Vznik domova pro osoby se zdravotním postižením a Domova se
zvláštním režimem
1.8. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče (§ 52)
1.8.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
1.9. Tlumočnické služby (§ 56)
1.9.1. Podpora tlumočnické služby
1.10. Sociálně terapeutická dílna (§ 67)
1.10.1. Zachování služby sociálně terapeutické dílny
1.11. Sociální rehabilitace (§ 70)
1.11.1. Podpora sociální rehabilitace
Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
2.1. Hospicová péče (lůžkový hospic nebo domácí hospicová péče)
2.1.1. Podpora lůžkového hospice nebo domácí hospicové péče
2.2. Půjčovny kompenzačních pomůcek
2.2.1. Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek
2.3. Domácí zdravotní péče
2.3.1. Podpora domácí zdravotní péče
2.4. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství v Českém Krumlově
1.1.2. Vznik a rozvoj služby odborné sociální a právní poradenství na
Lipensku
1.2. Azylové domy (§ 57)
1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi
1.3. Nízkoprahová denní centra (§ 61)
1.3.1. Vznik nízkoprahového denního centra
1.4. Noclehárny (§ 63)
1.4.1. Vznik noclehárny
1.5. Terénní programy (§ 69)
1.5.1. Podpora služby terénní programy
Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
2.1. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi
2.1.1. Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi
2.2. Podpora potřebných humanitárních a zdravotnických služeb
2.2.1. Podpora ošacovacího střediska
2.2.2. Podpora ubytovny a hygienického zázemí pro osoby v nepříznivé
situaci
2.3. Ubytovací kapacity s podporou poskytovaných sociálních a
souvisejících služeb pro osoby v krizi
2.3.1. Podpora ubytovacích kapacit s podporou poskytovaných
sociálních a souvisejících služeb pro osoby v krizi
2.4. Prostupné bydlení
2.4.1. Vytváření a podpora systémů prostupného bydlení
2.5. Informační kampaně pro osoby v krizi
2.5.1. Realizace informačních kampaní zaměřených zejména na osoby
ohrožené domácím násilím
2.6. Protidluhová prevence
2.6.1. Podpora aktivit v oblasti protidluhové prevence
2.7. Monitoring osob v krizi a jejich potřeb
2.7.1. Průběžný monitoring osob v krizi a jejich potřeb
2.8. Terénní pracovníci
2.8.1. Podpora terénního pracovníka ve městě Český Krumlov a v obci

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
1.1. Raná péče (§ 54)
1.1.1. Podpora služby rané péče
1.2. Azylové domy (§ 57)
1.2.1. Vznik a podpora služby azylový dům pro rodiny
1.3. Domy na půl cesty (§ 58)
1.3.1. Podpora služby domy na půl cesty
1.4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
1.4.1. Podpora stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež a vznik této služby v dalších lokalitách ORP Český Krumlov
1.5. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
1.5.1. Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
2.1. Rodinné a mateřské centrum
2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center
2.2. Kluby pro děti a mládež
2.2.1. Podpora klubů pro děti a mládež
2.3. Preventivní programy
2.3.1. Podpora preventivních programů pro mladistvé
2.3.2. Vznik sekundárně preventivních programů pro nezletilé
2.3.3. Podpora preventivních programů v oblasti primární prevence
2.3.4. Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování při ZŠ
2.4. Návazné formy bydlení pro odcházející klienty Domu na půli
cesty a Azylového domu a mladé rodiny
2.4.1. Podpora návazného bydlení
2.5. Asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí
2.5.1. Podpora vzniku a zachování pozic asistentů pedagoga pro děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí
2.6. Podpora rodin a dětí v ohrožení
2.6.1. Podpora zachování a rozvoje služby "Podpora rodin a dětí v
ohrožení"
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3.1. Dobrovolnictví
3.1.1. Udržení Dobrovolnického centra Český Krumlov
3.1.2. Podpora dobrovolnických programů
3.2. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
3.2.1. Zajištění vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
3.3. Zajištění informovanosti o sociálních a souvisejících službách
3.3.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a souvisejících službách
3.4. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením
3.4.1. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením
3.5. Plánování sociálních služeb na území ORP Č. Krumlov
3.5.1. Monitorování potřeb a aktualizace PSS
3.5.2. Udržení procesu PSS na území ORP Č. Krumlov
3.6. Zázemí pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb
3.6.1. Podpora výstavby, rekonstrukcí či jiných úprav objektů vhodných pro poskytování sociálních a souvisejících služeb
3.7. Koncepce prevence kriminality
3.7.1. Vznik a realizace plánů prevence kriminality v obcích

PRŮŘEZOVÉ PRIORITY A OPATŘENÍ

zdravotně postižené
2.4.1. Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně
postižené
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Větřní
2.8.2. Vznik pozic terénních pracovníků v dalších obcích
2.9. Domovníci v sociálně vyloučených lokalitách
2.9.1. Podpora domovníků ve městě Český Krumlov v objektech Za
Tavírnou 108, Vyšehrad 182 a Lipová 161 a v obci Větřní v objektech
Rožmberská 53 a 55
2.9.2. Vznik funkcí domovníků v dalších obcích
2.10. Posilující bezpečnost
2.10.1. Prosazování principů community policing v aktivitách Policie ČR
2.10.2. Prosazování principů community policing v aktivitách
městské/obecní policie
2.10.3. Zavedení a podpora pracovních pozic Asistent prevence
kriminality ve městě Český Krumlov a dalších obcích s výskytem
sociálně vyloučených lokalit
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Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené (PS
1)
Složení pracovní skupiny
č.

Organizace

Jméno

funkce

1

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.

Ivana Ambrusová

Vedoucí PS

2

JCZPS Ceský Krumlov

Veronika Kadlecová

Člen PS

3

Domov důchodců Horní Planá

Renata Březinová

Člen PS

4

Dům pro seniory Wágnerka

Hana Spoladore, Jana Prokopcová

Člen PS

5

Město Vyšší Brod

Jan Jankovec

Člen PS

6

DPS Křemže

Anna Červenková

Člen PS

7

DPS Brloh

Dana Sixlová

Člen PS

8

DS Kaplice, detašované praciště Č.K.

Ivana Balková

Člen PS

9

FOKUS Č.B. - středisko Č.K.

Pavla Ohnisková, Andrea Dvořáková

Člen PS

10

Nemocnice Český Krumlov

Jaroslav Šíma

Člen PS

11

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Jana Rošlapilová

Člen PS

12

SPRP České Budějovice

Kateřina Urbanová

Člen PS

13

ARPIDA České Budějovice

Dana Kopecká

Člen PS

14

Městský úřad Český Krumlov

Eva Pražmová

Člen PS

SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
→

→
→
→
→
→

Existence sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu (domovy
pro seniory, pečovatelské služby, odlehčovací služby, osobní
asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutická dílna,
odborné sociální poradenství, tísňová péče, sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče)
Pokrytí části regionu službou Domácí zdravotní péče
Existence seniorských klubů
Existence terénní pečovatelské služby
Dostatečná kapacita půjčoven kompenzačních pomůcek
Existence tréninkového bydlení pro osoby s chronickým
duševním onemocněním

SLABÉ STRÁNKY
→
→
→
→
→
→
→
→

PŘÍLEŽITOSTI
→
→
→
→
→

Maximální využití externích zdrojů financování služeb
(prostředky EU, MPSV, JK, obce)
Rozšíření nabídky vzdělávacích, volnočasových a
aktivizačních činností
Vznik terénní odlehčovací služby
Zvýšení informovanosti o sociálních a souvisejících službách
(např. chráněná místa, pracoviště pro ZP včetně motivace pro
jejich vytvoření)
Pokračování projektu senior taxi v Č. Krumlově

Nulová kapacita denních stacionářů pro cílovou skupinu dětí
se ZP
Horší dostupnost odborné lékařské péče ve vzdálenějších
obcích OK
Nedostatečné propojení mezi poskytovateli služeb a obcemi
(např. finanční participace)
Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se ZP
Chybějící legislativa a kapacity pro nízkonákladové bydlení
(sociálního bydlení) v regionu
Neexistence kapacity chráněného bydlení pro osoby se
zdravotním postižením a neexistence domova se zvláštním
režimem
Chybí terénní odlehčovací služba
Nedostatek psychiatrů
OHROŽENÍ

→
→
→

Nedostatečná úhrada poskytované zdravotní péče ze strany
zdravotních pojišťoven
Omezení dotačních titulů (EU, MPSV, JK, obce)
Negativní vývoj legislativních podmínek
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Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Číslo a název

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)

Opatření:
Odborné sociální poradenství je na území ORP Český Krumlov poskytováno
Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Č. Krumlov.
Služba zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke
konfliktu se společností.
Služba obsahuje tyto činnosti:
a)
b)
c)

Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Odborné sociální poradenství je rovněž poskytováno prostřednictvím sociálních
odborů obcí III. stupně (město Č. Krumlov) a obcemi II. stupně (V. Brod, H. Planá).
Toto poradenství je určeno pro všechny cílové skupiny, nejen pro seniory a
zdravotně postižené).
Cílem opatření je zachování stávající kapacity poskytovaných služeb odborného
sociálního poradenství pro seniory a osoby s různými formami zdravotního
postižení či jejich kombinací.
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. Kapacita ambulantní formy
poskytování je 1200 klientů za rok. Pracovní dny jsou pondělí až středa. Kapacita
terénní formy poskytování je 200 klientů za rok. Pracovní den je úterý. V souvislosti
se zajištěním této služby i v budoucnu bude nutné řešit prostory pro její
poskytování, neboť stávající prostory budou výhledově pravděpodobně využity pro
jiné účely.

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství
Zachování registrované sociální služby odborné sociální poradenství pro výše
uvedené cílové skupiny v ORP Český Krumlov (celková roční kapacita 1400
uživatelů).
Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

666 410

686 400

706 900

Město Český Krumlov

70 000

72 100

74 200

Ostatní obce ORP

30 000

30 900

31 800

Ostatní: prodej baterií

53 500

55 100

56 800

2 000

2 000

2 000

CELKEM

821 910

846 500

871 700

Plánovací období

2015

2016

2017

Počet uživatelů

600

600

600

Počet intervencí (nad 30 minut)

85

85

85

Počet kontaktů

600

600

600

-

-

-

Ostatní: pronájem SONS

Plánované indikátory

Počet hodin přímé práce
Plánovaný realizátor:

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Český
Krumlov
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Číslo a název

1.2. Osobní asistence (§ 39)

Opatření
Cílem opatření je zachování stávající a postupné rozšiřování kapacity poskytovaných
služeb osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a
seniory na území ORP Český Krumlov při zachování kvality poskytované služby. Jedná
se o terénní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z
Krátký popis

důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace

Opatření

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním

(a co je jeho cílem,

prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. V současné době zajišťuje

kritéria dosažení

službu na území ORP Český Krumlov (s přesahem do území ORP Kaplice) ICOS Český

cíle)

Krumlov, o.p.s. a mimo území ORP Český Krumlov Arpida, centrum pro rehabilitaci
osob se zdravotním postižením, o.s.
Kritériem je zachování minimální kapacity 25 uživatelů a její postupné navyšování (30
uživatelů v roce 2016 a 35 uživatelů v roce 2017) - poznámka: z hlediska kapacity
služby je relevantnější počet hodin přímé péče, než počet uživatelů.

Číslo a název

1.2.1. Podpora a rozvoj služby osobní asistence

Aktivity
Zachování (roční kapacita 25 uživatelů) a rozvoj (30 uživatelů v roce 2016 a 35
uživatelů v roce 2017) registrované sociální služby osobní asistence pro osoby se
Charakteristika
Aktivity

zdravotním postižením a seniory v ORP Český Krumlov, respektive 11 500 hodin přímé
péče (rok 2015), 12 500 hodin (rok 2016) a 13 500 hodin (rok 2017). Na zajištění služby
pro děti a mládež v ČK přispívá pravidelně město Č. Krumlov (250 000,- /rok), část
rozpočtu tvoří úhrady uživatelů za poskytnuté služby, na financování služby participují
(měly by participovat) i ostatní obce, jejichž občanům je služba poskytována.
Plánovací období
MPSV
Jihočeský kraj

Plánované náklady

Město Český
Krumlov

2015
Navýšení

Zachování

Navýšení

Zachování

Navýšení

1 740 000

0

1 800 000

200 000

1 850 000

350 000

300 000

0

300 000

0

300 000

0

300 000

0

300 000

10 000

300 000

50 000

50 000

0

50 000

10 000

50 000

20 000

1 150 000

0

1 198 000

90 000

1 250 000

180 000

60 000

0

60 000

0

60 000

20 000

3 600 000

0

3 708 000

310 000

3 816 000

620 000

Ostatní (nadace, ÚP)
CELKEM
Plánovací období
Plánované
indikátory

2015

2016

2017

Zachování

Navýšení

Zachování

Navýšení

Zachování

Navýšení

25

0

25

5

25

10

11 500

0

11 500

1 000

11 500

2 000

Počet uživatelů
Počet hodin přímé
práce

Plánovaný

2017

Zachování

Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů

2016

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

realizátor

Číslo a název

1.3. Pečovatelská služba (§ 40)

Opatření:
Krátký popis

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které

Opatření:

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
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(a co je jeho cílem,

zdravotního postižení, a také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné

kritéria dosažení cíle)

osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob a v
zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony:
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Cílem opatření je zajistit podmínky pro poskytování terénní služby osobám
(zejména seniorům, osobám s tělesným postižením, osobám se zdravotním
postižením, rodinám s dětmi), které mají sníženou soběstačnost, a to v jejich
přirozeném prostředí bez narušení sociálních vazeb.
Kritériem je zachovat stávající kapacitu 495 uživatelů na území ORP Český Krumlov.

Číslo a název Aktivity:

1.3.1. Podpora pečovatelské služby
Zachování registrované sociální služby pečovatelská služby v ORP Český Krumlov

Charakteristika
Aktivity:

(kapacita 200 uživatelů Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., 100 uživatelů obec
Větřní, 75 uživatelů město Vyšší Brod, 45 uživatelů obec Loučovice, 30 uživatelů
městys Křemže, 25 uživatelů obec Brloh, 20 uživatelů město Horní Planá).
Plánovací období
MPSV
Město Český Krumlov

Plánované náklady:

Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
Ostatní: kompenzační pomůcky
CELKEM

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:

2 330 000

2 400 000

420 000

420 000

420 000

20 000

20 000

20 000

950 000

1 000 000

1 050 000

20 000

20 000

20 000

3 677 000

3 790 000

3 910 000
2017

Počet uživatelů

200

200

200

Počet úkonů

36 000

37 000

38 000

Počet hodin přímé práce

9 000

10 500

12 000

2015

2016

2017

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.

Obec Větřní
CELKEM
Plánovací období

Plánované náklady:

2 267 000

2016

Příjmy od uživatelů

Plánovaný realizátor:

2017

2015

MPSV

Plánované indikátory

2016

Plánovací období

Plánovací období
Plánované náklady:

2015

1 289 620

1 329 000

1 369 000

47 000

47 000

47 000

240 000

247 000

254 000

1 576 620

1 623 000

1 670 000

2015

2016

2017

80

80

80

Počet úkonů

9 000

9 000

9 000

Počet hodin přímé práce

2 023

2 023

2 023

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

898 000

925 000

953 000

70 000

70 000

70 000

Počet uživatelů

Obec Větřní

Město Vyšší Brod
Příjmy od uživatelů
CELKEM

125 000

129 000

133 000

1 093 000

1 124 000

1 156 000
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Plánovací období
Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:

Plánované náklady:

2015

2016

2017

58

58

58

Počet úkonů

18 488

18 488

18 488

Počet hodin přímé práce

5 228

5 228

5 228

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

595 000

613 000

632 000

Obec Loučovice

400 000

400 000

400 000

73 000

75 000

77 000

1 068 000

1 088 000

1 109 000

Počet uživatelů

Město Vyšší Brod

Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období
Plánované indikátory

2015

2016

2017

45

45

45

-

-

-

1 600

1 600

1 600

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

386 600

398 000

410 000

Jihočeský kraj

50 000

50 000

50 000

Příjmy od uživatelů

95 000

97 000

100 000

CELKEM

531 600

545 000

560 000

Plánovací období

2015

2016

2017

25

25

25

-

-

-

2 000

2 000

2 000

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

283 716

293 000

301 000

Město Horní Planá

10 000

10 000

10 000

Příjmy od uživatelů

30 000

30 000

30 000

CELKEM

323 716

333 000

341 000

Plánovací období

2015

2016

2017

25

25

25

Počet úkonů

3 170

3 170

3 170

Počet hodin přímé práce

2 130

2 130

2 130

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

327 000

337 000

347 000

Městys Křemže

141 000

141 000

141 000

Příjmy od uživatelů

100 000

103 000

106 000

CELKEM

568 000

581 000

594 000

Plánovací období

2015

2016

2017

25

25

25

Počet úkonů

4 500

4 500

4 500

Počet hodin přímé práce

2 124

2 124

2 124

Počet uživatelů
Počet úkonů
Počet hodin přímé práce

Plánovaný realizátor:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Obec Loučovice

Počet uživatelů
Počet úkonů
Počet hodin přímé práce

Plánovaný realizátor:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Obec Brloh

Počet uživatelů

Město Horní Planá

Počet uživatelů
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Plánovaný realizátor:

Městys Křemže

Číslo a název

1.4. Tísňová péče (§ 41)

Opatření:
Tísňová péče je služba, která představuje komplex služeb poskytovaných pomocí
distanční hlasové a elektronické komunikace, zprostředkované přes pevnou
telefonní linku a mobilní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou a
odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení
nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti, trvale či přechodně znevýhodněni.
Tísňová péče je poskytována 24 hodin denně. Služba obsahuje tyto základní
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

činnosti:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Cílem opatření je zajistit poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické
komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví, nebo
života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
Kritériem je zachovat stávající kapacitu 200 uživatelů, která je na území ORP Český
Krumlov cílovým skupinám k dispozici.

Číslo a název Aktivity:

1.4.1. Podpora tísňové péče

Charakteristika

Zachování registrované sociální služby tísňová péče v ORP Český Krumlov (kapacita

Aktivity:

200 uživatelů).

Plánované náklady:

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

892 000

919 000

946 000

Město Český Krumlov

420 000

420 000

420 000

80 000

82 000

85 000

140 000

150 000

160 000

1 532 000

1 571 000

1 611 000

Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

Plánované indikátory

2015

2016

2017

Počet uživatelů

68

73

80

Počet kontaktů

1 500

1 750

1 800

Plánovaný realizátor:

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.

Číslo a název

1.5. Odlehčovací služby (§ 44)

Opatření:
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované
osobám,
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

které

mají

sníženou

soběstačnost

z

důvodu

věku,

chronického

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě
nezbytný odpočinek. Služba je na území ORP Č. Krumlov poskytována v Domě s
pečovatelskou službou na Vyšehradě v Českém Krumlově. Pobytová odlehčovací
služba (Domovinka) je poskytována nepřetržitě 24 hodin, nebo jako denní pobyt
individuálně podle potřeb uživatele. K dispozici je 8 pokojů s celkovým počtem 14
lůžek. Z toho jsou 2 pokoje jednolůžkové a 6 pokojů dvoulůžkových.
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Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Cílem opatření je zajistit nezbytnou podporu péče o seniora a zdravotně
postiženého a poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek. Kritériem je zachovat
stávající kapacitu 14 lůžek na území ORP Český Krumlov.
Kromě pobytové a ambulantní formy této sociální služby je v souladu se zájmem co
nejdelšího setrvání klienta v jeho přirozením domácím prostředí rovněž potřebné
zabývat se otázkou vzniku terénní formy této sociální služby.
Číslo a název Aktivity:

1.5.1. Podpora a rozvoj pobytové formy odlehčovací služby

Charakteristika

Zachování a rozvoj pobytové formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov

Aktivity:

(kapacita 14 lůžek).

Plánované náklady:

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

861 000

887 000

913 000

Město Český Krumlov

187 000

193 000

200 000

1 800 000

1 920 000

2 120 000

80 000

80 000

80 000

2 928 000

3 080 000

3 313 000

Příjmy od uživatelů
Ostatní: úhrada pojišťovny
CELKEM
Plánovací období

Plánované indikátory

2015

2016

2017

Počet uživatelů

50

55

55

Počet lůžkodnů

4 380

4 400

4 400

Plánovaný realizátor:

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.

Číslo a název

1.6. Domovy pro seniory (§ 49)

Opatření:
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Cílem opatření je zajistit poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
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pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která nemůže být zajištěna v přirozeném
prostředí.
Kritériem je zachovat stávající kapacitu 212 lůžek na území ORP Český Krumlov.
Číslo a název Aktivity:

1.6.1. Podpora domovů pro seniory
Zachování registrované sociální služby domovy pro seniory v ORP Český Krumlov.
Domov důchodců Horní Planá kapacita 110 lůžek, Czech one Prague, s.r.o. (Dům pro

Charakteristika
Aktivity:

seniory Wágnerka) 74 lůžek, Domov pro seniory Kaplice – detašované pracoviště
Český Krumlov kapacita 28 lůžek. Součástí této aktivity je i vytvoření systému pro
zajištění spolufinancování této sociální služby z rozpočtů obcí v území ORP a to při
současné snaze o zajištění co největšího podílu využívání kapacity této sociální
služby pro občany bydlící / žijící v území ORP Č. Krumlov.
Plánovací období
MPSV
Město Český Krumlov

Plánované náklady:

Ostatní obce ORP

100 000

1 400 000

1 400 000

36 099 000

37 099 000

38 099 000

Plánovací období

2015

2016

2017

Počet uživatelů

110

110

110

Obložnost

99 %

99 %

99 %

2015

2016

2017

Domov důchodců Horní Planá
2 535 370

2 620 000

2 700 000

Město Český Krumlov

100 000

100 000

100 000

Ostatní obce ORP

200 000

200 000

200 000

13 823 430

14 240 000

14 670 000

250 000

250 000

250 000

50 000

50 000

50 000

16 958 800

17 460 000

17 970 000

2015

2016

2017

74

74

74

99 %

99 %

99 %

Příjmy od uživatelů

CELKEM
Plánovací období
Počet uživatelů
Obložnost

Czech one Prague, s.r.o. (Dům pro seniory Wágnerka)
Plánovací období
MPSV

2015

2016

2017

2 549 000

2 664 000

2 874 000

Město Český Krumlov

75 000

75 000

75 000

Ostatní obce ORP

75 000

75 000

75 000

6 425 000

6 550 000

6 679 000

257 000

283 000

311 000

9 381 000

9 647 000

10 014 000

Příjmy od uživatelů
Ostatní: fondy zdravotních pojišťoven
CELKEM
Plánovací období
Počet uživatelů
Obložnost
Plánovaný realizátor:

100 000

1 400 000

Ostatní: dary

Plánované indikátory

100 000

200 000

Ostatní: fondy zdravotních pojišťoven

Plánované náklady:

11 100 000

25 299 000

MPSV

Plánovaný realizátor:

10 600 000
200 000

Plánovací období

Plánované indikátory

10 100 000

24 799 000

CELKEM

Plánované náklady:

2017

200 000

Ostatní: fondy zdravotních pojišťoven

Plánovaný realizátor:

2016

24 299 000

Příjmy od uživatelů

Plánované indikátory

2015

2015

2016

2017

28

28

28

99 %

99 %

99 %

Domov pro seniory Kaplice – detašované pracoviště Český Krumlov
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Číslo a název

1.7. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48), Domovy se zvláštním

Opatření:

režimem (§ 50)
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo
závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a
ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto

Krátký popis

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v

Opatření:

těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým

(a co je jeho cílem,

potřebám těchto osob.

kritéria dosažení cíle)

Cílem tohoto opatření je reagovat na identifikovanou potřebu v rámci území ORP
Český Krumlov pobytových forem sociálních služeb zaměřených zejména na cílovou
skupinu osob se zdravotním postižením a skupinu seniorů. K naplnění tohoto
opatření může dojít kombinací obou níže uvedených aktivit.
V rámci opatření je navržen vznik Domova pro osoby se zdravotním postižením,
který bude součástí Domova se zvláštním režimem v minimální kapacitě cca 40 - 50
lůžek. V současné době jsou klienti umisťováni mimo ORP Český Krumlov, např. do
Alzheimercentra Prácheň.

Číslo a název Aktivity:

1.7.1. Vznik domova pro osoby se zdravotním postižením a Domova se
zvláštním režimem
V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba domovy pro
osoby se zdravotním postižením, předpokládaná kapacita je i s Domovem se

Charakteristika
Aktivity:

zvláštním režimem cca 40 - 50 lůžek. Předpoklad vzniku rok 2017.
Jedním z možných projektů pro naplnění tohoto opatření a související aktivity je
záměr obce Loučovice a organizace Porákova vila o.p.s., který spočívá v záměru
využití objektu bývalé Porákovy vily za účelem zřízení domova se zvláštním režimem
(Alzeheimer centrum). Pro uvedený projekt je zpracována studie využitelnosti.
Nevyčísleny (odhadovaný rozpočet projektu rekonstrukce Porákovy vily je cca 50

Plánované náklady:

mil. Kč – 40 mil. stavební práce, 10 mil. Kč vybavení objektu při plánované kapacitě
cca 40 lůžek).

Plánovaný realizátor:

Číslo a název
Opatření:

Poskytovatelé sociálních služeb (např. Porákova vila o.p.s., Nemocnice Č. Krumlov),
Jihočeský kraj, obce v ORP Český Krumlov

1.8. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§
52)
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby
osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu

Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto
propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je
zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových
sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
Cílem opatření je zachovat nezbytnou kapacitu sociální služby poskytovanou ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče a podpora spolupráce mezi zdravotnickým
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zařízením ústavní péče, obcí a rodinou. Obsahem opatření je rovněž podpora
spolupráce s poskytovateli všech forem sociálních služeb.
Kritériem je zachovat stávající kapacitu 4 lůžka na území ORP Český Krumlov.
Číslo a název Aktivity:

1.8.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

Charakteristika

Zachování sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Aktivity:

v ORP Český Krumlov (kapacita 4 lůžka).

Plánované náklady:

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

160 000

165 000

170 000

Město Český Krumlov

50 000

51 500

53 000

Příjmy od pojišťovny

570 000

580 000

590 000

Příjmy od uživatelů

360 000

365 000

370 000

Příspěvky na péči

350 000

355 000

360 000

1 490 000

1 516 500

1 543 000

CELKEM
Plánovací období
Plánované indikátory

Počet uživatelů
Obložnost

Plánovaný realizátor:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Číslo a název

1.9. Tlumočnické služby (§ 56)

2015

2016

2017

11

11

11

98 %

98 %

98 %

Opatření:
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
osobám s praktickou či úplnou hluchotou, jejichž mateřským jazykem a primárním
komunikačním prostředkem je český znakový jazyk. Důsledkem hluchoty je porucha
komunikace se slyšící a mluvící společností.
Krátký popis

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

Opatření:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

(a co je jeho cílem,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

kritéria dosažení cíle)

záležitostí.
V Jihočeském kraji je pouze jeden poskytovatel této služby Střep - Středisko
poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, který poskytuje tuto službu
jak ambulantní formou (0,05 úvazku = 12 kontaktů týdně), tak terénní formou (0,65
úvazku = 26 klientů týdně).

Číslo a název Aktivity:

1.9.1. Podpora tlumočnické služby
Ambulantní forma služby je poskytována v kontaktním poradenském centru

Charakteristika

v Českých Budějovicích. Terénní forma tlumočnické služby je typem především

Aktivity:

komunitního tlumočení v terénu (u lékaře, v zaměstnání, na úřadech, v bankách,
překládání psaného textu, tlumočení telefonických hovorů apod.).

Plánované náklady
na celý Jihočeský kraj:

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

496 156

512 000

527 000

Jihočeský kraj

98 932

102 000

105 000

Město České Budějovice

20 000

20 000

20 000

Město Český Krumlov

60 000

60 000

60 000

Ostatní
Plánované indikátory

5 000

5 000

5 000

CELKEM

680 088

699 000

717 000

Plánovací období

2015

2016

2017
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na celý Jihočeský kraj:

Počet uživatelů (ambulantní + terénní)

45 + 75

45 + 75

45 + 75

Počet kontaktů (ambulantní + terénní)

230 + 450

230 + 480

230 + 510

Plánovaný realizátor:

STŘEP – Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, o.s.

Číslo a název

1.10. Sociálně terapeutická dílna (§ 67)

Opatření:
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto
důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Krátký popis

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

Opatření:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

(a co je jeho cílem,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

kritéria dosažení cíle)

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Cílem opatření je zajistit poskytování ambulantní služby osobám s chronickým
duševním onemocněním.
Kritériem je zachovat stávající kapacitu 8 klientů na území ORP Český Krumlov.

Číslo a název Aktivity:

1.10.1. Podpora služby sociálně terapeutické dílny

Charakteristika

Zachování služby sociálně terapeutické dílny v ORP Č. Krumlov (kapacita ambulantní

Aktivity:

formy poskytování služby 8 klientů v jeden okamžik ve středisku Český Krumlov)

Plánované náklady:

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

378 000

389 000

400 000

40 000

40 000

40 000

5 000

5 000

5 000

CELKEM

423 000

434 000

445 000

Plánovací období

2015

2016

2017

Počet uživatelů

30

30

30

Počet hodin přímé práce

600

600

600

Město Český Krumlov
Ostatní: vlastní prostředky

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:

FOKUS České Budějovice, o.s. – středisko Český Krumlov

Číslo a název

1.11. Sociální rehabilitace (§ 70)

Opatření:
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se
poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových
služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Službu lze rovněž
využívat v přirozeném prostředí klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým
duševním onemocněním, kterým služba pomáhá při zvládání jejich životní situace,
při nalézání možných cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhá jim udržet a
rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb a možností.
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Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

1.11.1. Podpora sociální rehabilitace
Zachování služby sociální rehabilitace v ORP Český Krumlov (kapacita ambulantní
formy poskytování služby 8 uživatelů denně a kapacita terénní formy služby 3
uživatelé denně)
Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

857 000

604 000

622 000

Jihočeský kraj

25 000

26 000

27 000

ESF - OP LZZ

150 000

0

0

50 000

60 000

60 000

2 000

2 000

2 000

CELKEM

814 000

693 000

711 000

Plánovací období

2015

2016

2017

80

80

80

1 470

1 470

1 470

Město Český Krumlov
Ostatní

Plánované indikátory

Počet uživatelů
Počet hodin přímé práce

Plánovaný realizátor:

FOKUS České Budějovice, o.s. – středisko Český Krumlov

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
Číslo a název

2.1. Hospicová péče (lůžkový hospic nebo domácí hospicová péče)

Opatření:
Lůžkový hospic je zdravotnické zařízení poskytující nepřetržitou péči pacientům ve
stádiu nevyléčitelné nemoci, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Do
hospice přichází těžce nemocný člověk ve chvíli, kdy je nutná léčba paliativní
(úlevná), ale v domácím prostředí na fyzicky i odborně náročné ošetřování rodina
Krátký popis

nestačí nebo domácí péče není k dispozici.

Opatření:

Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným

(a co je jeho cílem,

způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují

kritéria dosažení cíle)

pacienta doma, předpokladem je zapojení rodiny do péče o nemocného.
Hospicová lůžka v jiných zdravotnických zařízeních mohou být provozována
odborníky v paliativní péči v tzv. rodinných/hospicových pokojích např. v nemocnici
či LDN.
Cílem opatření je zajistit poskytování hospicové péče v území ORP Český Krumlov.

Číslo a název Aktivity:

2.1.1. Podpora lůžkového hospice nebo domácí hospicové péče
V ORP Český Krumlov není v současné době lůžkový hospic ani domácí hospicová

Charakteristika
Aktivity:

péče. Nejbližší lůžkový hospic je v Prachaticích. Domácí hospicová péče na území
ORP Český Krumlov chybí. Cílem této aktivity je podpora poskytovatelů lůžkového
hospice nebo podpora vzniku služby domácí hospicové péče na území ORP Český
Krumlov.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Poskytovatelé služeb hospicové péče

Číslo a název

2.2. Půjčovny kompenzačních pomůcek

Opatření:
Krátký popis

Cílem půjčoven kompenzačních pomůcek je pomoc při řešení sociální nebo

Opatření:

zdravotní životní situaci uživatele. Uživateli mohou být senioři, osoby dlouhodobě
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(a co je jeho cílem,

nemocné, osoby propuštěné z nemocničního léčení, osoby nemocné po úrazech a

kritéria dosažení cíle)

na doléčení, osamocení lidé, rodiny, které se starají o své zestárlé nebo nemocné
rodiče. V současnosti půjčovny kompenzačních pomůcek fungují při těchto
poskytovatelích sociálních služeb: Domovy pro seniory Kaplice, pobočka Český
Krumlov a Czech One Prague - Wágnerka, Domy s pečovatelskou službou, Jihočeské
centrum pro zdravotně postižené a seniory, Nemocnice Český Krumlov, Český
červený kříž Č. Krumlov.
Cílem opatření je zlepšení dostupnosti kompenzačních pomůcek a rozšíření
možností jejich zapůjčení do domácího prostředí, a to pro celé území ORP Č.
Krumlov. Zlepšením dostupnosti se má na mysli jednak rozšíření množství těchto
pomůcek pro stávající půjčovny a jednak i případné rozšíření jejich provozovatelů.
Součástí aktivity je rovněž vznik jednotné databáze půjčoven kompenzačních
pomůcek v rámci území ORP, která bude dostupná zejména na webových stránkách
obcí v ORP.

Číslo a název Aktivity:

2.2.1. Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek

Charakteristika

Zachování a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek v ORP Český Krumlov.

Aktivity:
Plánovaný realizátor:

Číslo a název

Domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, Nemocnice Český Krumlov,
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory

2.3. Domácí zdravotní péče

Opatření:
Domácí zdravotní péče je doplňkem terénních sociálních služeb. Zdravotní péči
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

hradí zdravotní pojišťovna. Provádějí ji zdravotní sestry a jedná se o kvalifikované
služby jako např. aplikace injekcí, ošetřování chronických ran, některá kontrolní
vyšetření a další speciální úkony. Součástí odborné péče je i rehabilitace v širším
slova smyslu v domácím prostředí. Jedná se tedy o podporu při zajištění podmínek
pro poskytování těchto služeb. Jedním z nedostatků je malá informovanost o
možnostech využívání této služby.

Číslo a název Aktivity:

2.3.1. Podpora domácí zdravotní péče

Charakteristika

Zachování a zkvalitnění domácí zdravotní péče v ORP Český Krumlov a zvýšení

Aktivity:

informovanosti o možnostech využívání této služby.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Serafínová Klára – Domácí zdravotní péče

Číslo a název

2.4. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a zdravotně

Opatření:

postižené
Kromě rozvoje a optimalizace nabídky samotných sociálních služeb (ať už
pobytových, ambulantních či terénních) je pro uchování a zlepšování kvality života

Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

seniorů a zdravotně postižených potřeba věnovat pozornost i rozvoji nabídky pro
smysluplné trávení volného času obou cílových skupin. Do této oblasti patří
například podpora činnosti a nabídky akcí institucí věnujících se organizovaným
formám trávení volného času cílových skupin, podpora rozvoje systému
celoživotního učení a celkově rozvoj integračních aktivit směrem k oběma cílovým
skupinám. Kritériem naplnění opatření bude fungující a živá nabídka volnočasových,
vzdělávacích a integračních aktivit v regionu zajišťovaná fungujícími organizacemi,
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které budou své aktivity realizovat v odpovídajících prostorách.
Číslo a název Aktivity:

2.4.1. Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně
postižené
Obsahem aktivity je podpora senior klubů a obdobných organizací působících
v území ORP jako platformy pro organizaci aktivit starších nebo zdravotně
postižených občanů (včetně zapojování cílové skupiny do tvorby programové

Charakteristika

nabídky apod.), podpora organizace aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání (např.

Aktivity:

akademie třetího věku, specializované vzdělávací kurzy apod.) a aktivizačních
programů pro seniory a zdravotně postižené a podpora zájmových a integračních
aktivit pro uvedené cílové skupiny (sportovní, společenské a jiné akce pro obě cílové
skupiny).

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Senior kluby, další organizace působící v dané oblasti
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Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny (PS 2)
Složení pracovní skupiny
č.

Organizace

Jméno

funkce

1

PPP Č.B. - pobočka Č.K.

Jakub Průcha

Vedoucí PS

2

Obec Zlatá Koruna

Dagmar Maňásková

Člen PS

3

CPDM, o.p.s.

Iva Sonnbergerová

Člen PS

4

KoCeRo, o.p.s.

Dagmar Turnhöferová

Člen PS

5

Městský úřad Český Krumlov

Pavel Pípal

Člen PS

6

Městský úřad Český Krumlov

Eva Kalkušová

Člen PS

7

PMS ČR - středisko Č.K.

Marcela Nerudová

Člen PS

8

SVP Spirála

Viktorie Kušnirenková

Člen PS

9

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Petra Cajthamlová, Tereza Lysoňková

Člen PS

10

Komise SPOD, SOŠZ a SOU ČK

Halka Jánová

Člen PS

11

Dětský domov a ZŠ Horní Planá

Irena Bumbová

Host PS

12

Mateřské centrum Křemílek (Křemže)

Alena Nováková

Host PS

13

Rodinné centrum Krumlík

Květa Valčuhová

Host PS

SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
→

→

→
→
→

Existence zavedených stávajících sociálních služeb v regionu
(Dům na půl cesty, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
Azylový dům pro matky s dětmi)
Existence zavedených souvisejících služeb (rodinná a
mateřská centra, aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
probační program Právo pro každý den, preventivní
programy, volnočasové aktivity)
Existující sociální a související služby jsou cílovou skupinou
využívány
Rostoucí kapacita nabídky volnočasových aktivit pro děti a
mládež
Připravenost stávajících poskytovatelů sociálních služeb ke
spolupráci s ostatními obcemi ORP

SLABÉ STRÁNKY
→

→
→

→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
PŘÍLEŽITOSTI
→

Rozvoj sociálních a souvisejících služeb typu NZDM a
školních klubů v dalších obcích

Absence potřebných sociálních i souvisejících služeb v obcích
mimo město Český Krumlov (např. azylový dům pro rodiny,
prostory pro volnočasové aktivity)
Nedostatečná nabídka vhodných forem bydlení pro danou
cílovou skupinu
Nedostatečné zázemí pro poskytování služeb v sociální
oblasti (např. vhodné prostory, dobrovolníci, kvalifikovaný
personál apod.)
Snižující se věk a zvyšující se počet dětí a mladistvých
s projevy rizikového chování
Z důvodu nedostatku financí není realizován probační
program Právo pro každý den
Nedostatek školních psychologů
Nedostatek dobrovolníků pro práci s touto cílovou skupinou
(např. doučování, volnočasové programy, programy typu
školní kluby)
Nedostatek denních programů pro děti během letních
prázdnin
Vysoký počet evidovaných mladistvých po absolvování
základního vzdělání na ÚP
Omezené finanční prostředky pro zajištění služby asistenta
pedagoga
Neexistence MŠ v některých obcích nebo jejich nízká
kapacita
Absence sekundárně preventivních programů pro nezletilé
Nedostatek dětských psychiatrů
OHROŽENÍ

→

Snižující se motivace rodin k řešení problémů, nefungující
rodinné zázemí
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→

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Využití investičních dotací na výstavbu a rekonstrukci objektů
poskytujících sociální služby (např. řešení pro lokalitu Špičák
114 v Českém Krumlově)
Využití možností vícezdrojového financování pro rozvoj
sociálních služeb
Rozšíření spolupráce obcí se stávajícími poskytovateli
sociálních a souvisejících služeb (včetně finanční podpory)
Rozšíření nabídky programů pro nezletilé a mladistvé
s rizikovým chováním
Zapojení komunity do konkrétních aktivit (účast na veřejných
aktivitách v obcích atd.)
Vznik preventivních programů pro nezletilé s rizikovým
chováním
Další rozvoj dětských hřišť v obcích regionu
Posilování informovanost o sociálních a souvisejících
službách pro tuto skupinu
Příprava koncepcí prevence kriminality v dalších obcích
Rozvoj služeb komplexního rodinného poradenství
Hledání nových forem a možností rozšiřování nabídky
volnočasových aktivit pro děti a mládež (např. dny otevřených
dveří ve sportovních zařízeních, metodická podpora a
propagace dobrých příkladů, rozvoj dobrovolnictví v této
oblasti apod.)

→

→
→
→

Stále snazší dostupnost legálních i nelegálních omamných a
psychotropních látek a růst tolerance společnosti (včetně
rodin) k této problematice
Tendence rozlišovat děti, které jsou a nejsou obyvateli dané
obce z hlediska možností využívání některých služeb
Zvyšující se počet nově evidovaných mladistvých po
absolvování základního vzdělání na ÚP
Snižování objemu finančních prostředků v oblasti sociálních a
souvisejících služeb

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Číslo a název

1.1. Raná péče (§ 54)

Opatření:
Cílem opatření je poskytnout terénní služby rané péče rodinám, kde se narodilo dítě
Krátký popis

se

Opatření:

s ohroženým vývojem a to od narození do 7 let věku dítěte. Specifickým cílem je

zrakovým,

sluchovým,

mentálním

nebo

kombinovaným

postižením

či

(a co je jeho cílem,

umožnit rodinám vychovávat dítě s postižením co nejdéle ve svém přirozeném

kritéria dosažení cíle)

prostředí, přispět k prevenci umisťování dětí do ústavních zařízení a prevenci
vyčleňování rodin ze své komunity.

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:

1.1.1. Podpora služby rané péče
Zachování služby pro současné uživatele a možnost přijmout všechny rodiny, které
v důsledku náročné životní situace po narození dítěte s postižením požádají o
službu.
Průměrné roční náklady jsou 40.000 za jednoho klienta.
Středisko rané péče SPRP České Budějovice, Středisko rané péče Tamtam, Středisko

Plánovaný realizátor:

rané péče pro jihočeský region („I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením,
o.s.)

Číslo a název

1.2. Azylové domy (§ 57)

Opatření:
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. V současné době funguje pro ORP Č.
Krumlov Azylový dům pro matky s dětmi v Č. Krumlově s kapacitou 18 lůžek
(zachování služby Azylové domy pro matky s dětmi je řešeno v rámci PS 3 Osoby
v krizi).
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tohoto opatření je vznik a podpora Azylového domu pro rodiny na území ORP Cílem
Český Krumlov.
Kritériem opatření je vznik registrované sociální služby s kapacitou 20 lůžek určené
pro území ORP Český Krumlov.
Číslo a název Aktivity:

1.2.1. Vznik a podpora služby azylový dům pro rodiny

Charakteristika

Vznik registrované sociální služby Azylový dům pro rodiny v ORP Český Krumlov

Aktivity:

(kapacita 20 lůžek)
Plánovací období

Plánované náklady:

2015

2016

MPSV

0

0

Příjmy od uživatelů

0

0

100 000

CELKEM

0

0

1 100 000

2015

2016

2017

Počet uživatelů

0

0

20

Obložnost

0

0

99 %

Plánovací období
Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních služeb

Číslo a název

1.3. Domy na půl cesty (§ 58)

2017
1 000 000

Opatření:
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku,
které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a
pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

léčby. Tyto osoby musí mít trvalé bydliště na území ORP Český Krumlov, případně se
o pobyt mohou ucházet mladí lidé mající trvalé bydliště v Jihočeském kraji. Výběr
budoucích obyvatel Domu na půl cesty probíhá ve spolupráci se střediskem
výchovné péče Spirála, Dětským domovem, Odborem školství a odborem soc. věcí a
zdravotnictví Městského úřadu.
Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.
Kritériem je zachování registrované kapacity minimálně 7 míst lůžko/den na území
ORP Český Krumlov.

Číslo a název Aktivity:

1.3.1. Podpora služby domy na půl cesty

Charakteristika

Zachování registrované sociální služby domy na půl cesty v ORP Český Krumlov

Aktivity:

(kapacita 7 lůžko/den)

Plánované náklady:

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV (říjen - prosinec)

186 000

192 000

198 000

ESF - OP Lidské zdroje (leden - září)

558 000

575 000

592 000

Město Český Krumlov

236 000

236 000

236 000

Příjmy od uživatelů

196 000

196 000

196 000

2 000

2 000

2 000

1 178 000

1 201 000

1 224 000

Ostatní: praní prádla
CELKEM
Plánovací období
Plánované indikátory

Počet uživatelů
Obložnost

Plánovaný realizátor:

2015

2016

2017

10

10

10

50 %

50 %

50 %

Město Český Krumlov
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Číslo a název

1.4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Opatření:
Posláním NZDM je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného
času a edukačních aktivit usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a
mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci. Služba je
určená rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálněpatologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou
společnosti.
Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka
volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením,
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života,
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje
výchovné,

vzdělávací

a

aktivizační

činnosti,

zprostředkování

kontaktu

se

společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje bezplatně.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy, etnické menšiny.
Kritériem

naplněnosti

tohoto

opatření

je

zachování

registrované kapacity

ambulantní formy poskytování služby 75 uživatelů v daný okamžik a terénní formy
poskytování služby 1000 uživatelů/rok u Centra pro pomoc dětem a mládeži a
zachování registrované kapacity ambulantní formy poskytování služby 15 kontaktů
denně a terénní formy poskytování služby 15 kontaktů denně u KoCeRo komunitního centra Rovnost. Dále bude opatření naplněno vznikem a zajištěním
fungování dalších NZDM v rámci ORP.
Číslo a název Aktivity:

1.4.1. Podpora stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a vznik
této služby v dalších lokalitách ORP Český Krumlov
Obsahem aktivity je zachování registrované sociální služby nízkoprahová zařízení

Charakteristika
Aktivity:

pro děti a mládež v ORP Český Krumlov (Centrum pro děti a mládež na Špičáku a
pobočka na sídlišti Mír a ve Větřní, KoCeRo na Hřbitovní a ve Větřní). Dále je součástí
aktivity podpora vzniku této služby v další lokalitě města Český Krumlov (jedná se
zejména o sídliště Plešivec).
Plánovací období

Plánované náklady:

MPSV
Město Český Krumlov
CELKEM
Plánovací období

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:

2016

2017

1 150 000

1 185 000

1 220 000

932 466

960 000

990 000

2 082 466

2 145 000

2 210 000

2015

2016

2017

Počet uživatelů (ambulantní + terénní)

410 + 120

450 + 150

450 + 150

Počet kontaktů (ambulantní + terénní)

6000+1800

6000+1800

6000+1800

z toho opakovaných kontaktů

5600+1700

5600+1700

5600+1700

2015

2016

2017

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Plánovací období

Plánované náklady:

2015

MPSV
Úřad vlády

1 300 000

1 340 000

1 380 000

50 000

52 000

54 000
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Jihočeský kraj

30 000

31 000

32 000

Město Český Krumlov

50 000

50 000

50 000

5 000

5 000

5 000

20 000

20 000

20 000

1 455 000

1 498 000

1 541 000

Obec Větřní
Ostatní (nadace):
CELKEM
Plánovací období
Plánované indikátory

2015

2016

2017

Počet uživatelů (ambulantní + terénní)

170 + 50

170 + 50

170 + 50

Počet kontaktů (ambulantní + terénní)

1200 + 400

1200 + 400

1200 + 400

z toho opakovaných kontaktů

1140 + 380

1140 + 380

1140 + 380

Plánovaný realizátor:

KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s.

Číslo a název

1.5. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Opatření:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní
služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Cílem je pomoci konkrétním rodinám, které se ocitají nebo mohou ocitnout v
ohrožení, tak aby dokázali problémovou situaci vyřešit/překonat a dále rodina plnila
své základní funkce především vzhledem k dětem v rodině.

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

1.5.1. Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
V současné době je tato aktivita řešena v rámci služby „Podpora rodin a dětí v
ohrožení“ – viz opatření 2.6., od roku 2017 je plánováno, bude řešeno
prostřednictvím registrované služby.
Plánovací období

Plánované náklady:

2015

Plánovaný realizátor:

2017

MPSV

0

0

500 000

Ostatní zdroje

0

0

100 000

CELKEM
Plánované indikátory

2016

Plánovací období
Počet rodin

0

0

600 000

2015

2016

2017

0

0

25

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
Číslo a název

2.1. Rodinné a mateřské centrum

Opatření:
Krátký popis

Rodinná a mateřská centra zřizují zpravidla poskytovatelé služeb nebo maminky na

Opatření:

mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují

(a co je jeho cílem,

programy, umožňují rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o
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kritéria dosažení cíle)

dítě dostávají. Centra jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné
službě, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. V centrech
se učí rodiny využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality, pečující
rodiče zde nacházejí prostor pro vzdělávání, vzájemné setkávání apod. Centra
pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí.
Cíle mateřských center spočívají v aktivizaci rodičů (příp. jiných rodinných
příslušníků pečujících o děti) a dětí k setkávání, vzájemné komunikaci a poznávání.
To jim současně pomáhá při slaďování profesního a rodinného života (tj. realizovat v
regionu služby, které umožní rodičům pečujícím o své děti věnovat se dále profesi, a
to ať už na zkrácený úvazek nebo v podobě přípravy návratu na trh práce). Mezi
další služby a aktivity center patří služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let věku),
odborné, vzdělávací a osvětové akce pro rodiče s dětmi i širší veřejnost. Centra
zajišťují i jednorázové akce jako jsou besídky, výlety, burzy pro rodiče s dětmi apod.

Číslo a název Aktivity:

2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center
Cílem aktivity je zachování stávajících a vznik rodinných a mateřských center
v ostatních obcích na území ORP Český Krumlov. V rámci aktivity budou podpořeny
podpůrné služby (péče o děti): vzdělávací, poradenské a odborné aktivity pro
podporu rodičů dětí s cílem podpory kompetencí rodičů – jak profesních, tak
rodičovských, doplněné o širokou škálu dalších akcí pro rodiče s dětmi. Může se
jednat také o zajištění služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let věku) jako aktivity

Charakteristika

realizované v souladu se zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kdy rodič

Aktivity:

získá čas na výkon práce či na činnosti připravující na návrat na trh práce.
Osvěta a informovanost zaměstnavatelů i širší veřejnosti s cílem podpořit v regionu
využívání nástrojů pro slaďování pracovního a rodinného života (flexibilní prac.
doba, firemní školka ad). Aktivita zahrnuje i tvorbu metodiky pro zavedení této
praxe v regionu. Kromě podpory stávajících mateřských a rodinných center na
území ORP, je obsahem aktivity i podpora vzniku a fungování dalších těchto zařízení
na území ORP.

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Číslo a název

Nevyčísleny
RC Krumlík, MC Míša, MC Sluníčko, MC Sněhurka (všechna Český Krumlov), MC
Křemílek (Křemže), MC Holoubek (Holubov)
2.2. Kluby pro děti a mládež

Opatření:
Krátký popis

Cílem opatření je nabídnout dětem a mládeži na území ORP Český Krumlov širokou

Opatření:

nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit. Vhodným nástrojem pro naplnění cílů

(a co je jeho cílem,

opatření jsou právě kluby pro děti a mládež, které mohou dále úzce spolupracovat

kritéria dosažení cíle)

se školami.

Číslo a název Aktivity:

2.2.1. Podpora klubů pro děti a mládež

Charakteristika

V rámci aktivity bude podpořena činnost stávajících a iniciován vznik a zajištění

Aktivity:

fungování případných nových zařízení tohoto druhu na území ORP Český Krumlov.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Poskytovatelé souvisejících služeb

Číslo a název

2.3. Preventivní programy

Opatření:
Krátký popis

Preventivní programy jsou specializované probační programy, terapeutické
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Opatření:

programy, programy sociálního výcviku, programy k rozvíjení sociálních dovedností

(a co je jeho cílem,

a další programy primárně či sekundárně preventivní, určené cílové skupině nezletilí

kritéria dosažení cíle)

a mladiství s rizikovým chováním. Programy jsou realizovány ve formě skupinové
nebo individuální, případně v kombinaci.
Cílem těchto programů je předcházet sociálnímu selhání, zejména těm typům, které
ohrožují základní hodnoty společnosti, jako jsou kriminalita, experimentování a
užívání alkoholových i nealkoholových drog, násilí, šikana, xenofobie, rasismus
apod. Děje se tak prostřednictvím dlouhodobějších, ucelených, interaktivních,
tematicky zaměřených programů předávající objektivních informace o rizicích a
následcích nežádoucího chování (RCH) naplňující kritérium prevence.
Cílem opatření je realizovat takové aktivity, které přispějí ke zlepšení v oblasti
primární prevence rizikového chování, které se na území ORP vyskytují (jedná se
např. o záškoláctví, drogy, gamblerství či drobnou kriminalitu mezi mládeží všech
etnik). Cílem je minimalizovat projevy rizikového chování a rozvíjet vhodné formy
využívání volného času u dětí a mládeže.
Kritériem naplnění je realizace preventivních opatření při základních školách na
území ORP (v souvislosti s realizací koncepcí prevence kriminality a s realizací
preventivních programů).

Číslo a název Aktivity:

2.3.1. Podpora preventivních programů pro mladistvé
Zachování probačního programu Právo pro každý den. Jedná se o akreditovaný

Charakteristika
Aktivity:

probační program pro mladistvé prvopachatele realizovaný interaktivní skupinovou
formou v min. výměře 40 hod. přímé práce s klientem. Min. počet účastníků 6 –
max. počet účastníků 12. Program je zaměřen jak na změnu postojů, hodnot, tak na
zvýšení právního povědomí cílové skupiny a snížení rizika recidivy trestné činnosti.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

ICOS Český Krumlov, o.p.s., poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb

Číslo a název Aktivity:

2.3.2. Vznik sekundárně preventivních programů pro nezletilé
Vznik preventivních programů pro nezletilé v ORP Český Krumlov. Program by měl
splňovat následující předpoklady: kvalitní program s propracovanou metodikou a

Charakteristika
Aktivity:

proškolenými lektory, skupinová, individuální, případně kombinovaná forma
programu. Úzká spolupráce s SPOD, PMS, případně dalšími zainteresovanými
organizacemi. Z hlediska efektu je

nutná střednědobá či dlouhodobá realizace

programu, nikoliv jednorázové krátkodobé akce. Cílovou skupinou v rámci této
aktivity jsou nezletilí v ORP Č. Krumlov s rizikovým chováním.
Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

ICOS Český Krumlov, o.p.s. poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb

Číslo a název Aktivity:

2.3.3. Podpora preventivních programů v oblasti primární prevence
V rámci aktivity bude podpořena realizace programů primární prevence splňující
zadaná kritéria s následujícími dílčími aktivitami: osvojování a rozvoj sociálně
emočních dovedností a kompetencí, pomáhají odolávat žákům sociálnímu tlaku,

Charakteristika

zaměřené na zkvalitnění komunikace, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových

Aktivity:

situací, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy,
stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu apod. (viz. Metodické
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních 2010).

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

SVP, PPP, městská policie ČK, Policie ČR, CPDM o.p.s., sdružení Spirála o.s.,
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realizátoři v místě
Číslo a název Aktivity:

2.3.4. Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování při ZŠ
Cílem je realizovat při všech ZŠ takové aktivity, které přispějí ke zlepšení v oblasti

Charakteristika
Aktivity:

prevence rizikového chování, které se na území ORP vyskytují (jedná se např. o
záškoláctví, drogy, gamblerství či drobnou kriminalitu mezi mládeží všech etnik).
Cílem je minimalizovat projevy rizikového chování a rozvíjet vhodné formy využívání
volného času u dětí a mládeže.

Plánované náklady:

Nevyčísleny (Město Český Krumlov pro Základní školy Plešivec, Nádraží, T.G.M.
Linecká po Kč 20.000,- ročně)

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Č. Krumlov, iniciační role – město Č. Krumlov ve spolupráci se ZŠ

Číslo a název

2.4. Návazné formy bydlení pro odcházející klienty Domu na půli cesty a

Opatření:

Azylového domu a mladé rodiny
Cílem opatření je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci (klientům Domu na

Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

půli cesty a Domova pro matky s dětmi a dalším mladým rodinám) spojené se
ztrátou bydlení při návratu k běžnému způsobu života (získání zdroje stabilního
příjmu, který umožní odchod do návazného bydlení, obnovené vztahy s rodinou,
atd.).
Konečným cílem je odchod klienta do návazného bydlení, tzn. podnájemního nebo
nájemního bytu. Tento cíl je současně i kritériem naplněnosti tohoto opatření.

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Číslo a název

2.4.1. Podpora návazného bydlení
Cílem této aktivity je udržení dvou bytů v Českém Krumlově pro zajištění potřeb
návazného / startovacího bydlení pro odcházející klienty Domu na půli cesty a
Azylového domu a mladé rodiny.
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov a poskytovatelé sociálních služeb (zejména město Č.
Krumlov (zřizovatel Domu na půli cesty a Azylového domu).
2.5. Asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Opatření:
Cílem opatření je vznik a udržení pracovních pozic asistentů pedagoga na ZŠ v
obcích ORP Český Krumlov pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Asistent pedagoga vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga - třídního
učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

vzdělávání. Podporu asistentovi pedagoga poskytují i odborní pracovníci školských
poradenských zařízení.
Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:
a)

individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu

prostředí,
b) individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky,
c) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti,
d) pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou,
e) pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka.

Číslo a název Aktivity:

2.5.1.: Podpora vzniku a zachování pozic asistentů pedagoga pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí

Charakteristika

Podpora vzniku a udržení pracovních pozic asistentů pedagoga na ZŠ v obcích ORP

Aktivity:

Český Krumlov pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména pak
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v lokalitách, kde je vyšší riziko výskytu rizikového chování (např. Č. Krumlov, Větřní
ad.).
Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

ZŠ v ORP Český Krumlov

Číslo a název

2.6. Podpora rodin a dětí v ohrožení

Opatření:
Cílem opatření je udržení a rozvoj této komplexní služby pro rodiny s dětmi, které
se ocitají v ohrožení či mohou být ohroženi. Komplexní služba má pomoci rodinám
řešit problémy v jejich celé šíři, tak aby rodina opět plnila své základní funkce a
neohrožovala především vývoj svých dětí. Služba je poskytována v celém ORP.
Služba

zahrnuje:

AMBULANTNÍ SLUŽBY – komplexní poradenství: zahrnuje: základní poradenství,
psychologická pomoc a diagnostika, právní poradenství, rodinné poradenství,
včetně párové a rodinné terapie. V případě potřeby jsou kontaktováni i další
odborníci – speciální pedagog, logoped, mediátor, fyzioterapeut ad.
TERÉNNÍ SLUŽBY - zahrnuje: přímou sociální práci v rodinách, která reaguje na
potřeby konkrétních rodin, resp. dětí. Bude proto využívána široká škála metod, jak
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

konkrétní rodině pomoci: doprovázení rodin při řešení problémů dlouhodobějšího
charakteru, podpora rodičovských kompetencí zaměřujících se na řádnou péči o
dítě a zdravý vývoj dítěte, včetně nácviku praktických dovedností, sanace rodiny v
přirozeném prostředí, rozvoj a udržování osobních a sociálních schopností a
dovedností, zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm. Cílem je
rozvoj klientovy samostatnosti, napomáhat znovuobnovení fungování rodiny,
zkvalitnění života dítěte a rodiny, snížení rizika opakovaného selhávání rodiny .
ASISTOVANÉ KONTAKTY - podporované setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti
odborného pracovníka. Cílem je opětovné navázání vzájemných vztahů mezi
dítětem a rodičem, u kterého dítě nežije.
ASISTOVANÉ PŘEDÁVÁNÍ - předávání dítěte rodiči, se kterým má dítě určený styk
(soudně nebo dohodou), a to v případech, kdy nelze zajistit, aby si rodič dítě
vyzvedával v místě bydliště nebo na jiném místě (z důvodů nedodržování dohod,
slovního napadání, ad.).
Předpokládané počty klientů (ambulantní forma: cca 60-100 klientů ročně, terénní
forma: 10-20 rodin, asistované styky a kontakty: do 20 rodin ročně).

Číslo a název Aktivity:

2.6.1.: Podpora zachování a rozvoje služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“

Charakteristika

Zachování

Aktivity:

poradenských služeb, terénní služby i asistované kontakty a předávání.

Plánované náklady:

Cca 1,2 mil. Kč

Plánovaný realizátor:

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

a

rozvoj

služby,

která

zahrnuje

komplexní

systém

rodinných
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Pracovní skupina pro osoby v krizi (PS 3)
Složení pracovní skupiny
č.

Organizace

Jméno

funkce

1

Městský úřad Český Krumlov

Martin Sýkora

Vedoucí PS

2

CPDM, o.p.s. - Streetwork

Daniel Jambrikovič

Člen PS

3

Sbor Církve bratrské ČB - pobočka ČK

Dagmar Maňásková

Člen PS

4

OS Českého červeného kříže ČK

Eva Pejchalová

Člen PS

5

Dům na půl cesty ČK

Karel Lukáč

Člen PS

6

KoCeRo, o.p.s.

Dagmar Turnhoferová

Člen PS

7

o.s. Lačho lav

Jiří Pospíšil

Člen PS

8

Agentura pro sociální začleňování

Štěpán Bolf

Člen PS

9

Újezdní úřad voj. Újezdu Boletice

Daniela Voborníková

Člen PS

10

Krajské ředitelství policie JčK

Pavla Tůmová

Člen PS

11

Městský úřad Český Krumlov

Jana Pavlíková

Člen PS

12

Veřejnost

Eva Davidová

Člen PS

13

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Tereza Lysoňková

Člen PS

SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
→

→

→

→
→

→
→

Existence zavedených sociálních služeb (terénní programy –
KoCeRo o.p.s.,komunitní centrum Rovnost a CPDM streetwork,
odborné sociální poradenství - bezplatná právní poradna ICOS,
Azylový dům pro matky s dětmi a Dům na půl cesty)
Existence zavedených souvisejících služeb (ošacovací středisko
ČČK a Farní charita, kontaktní centrum pro drogově závislé –
CPDM)
Zavedené služby poradenství – dluhové poradenství,
poradenství pro imigranty a azylanty, oběti domácího násilí,
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na návykových látkách
Funkční spolupráce mezi Č. Krumlovem a obcemi II. stupně
v rámci sociální práce
Existence občanských sdružení pracujících v regionu
s etnickými menšinami – Soužití, Drom – Cesta (Český
Krumlov) a Lačho Lav, Aver Drom (Větřní)
Zřízené pracovní místo terénního pracovníka ve městě Český
Krumlov a v obci Větřní
Dostupnost Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, která je
specializována na střednědobou ústavní léčbu závislostí na
návykových látkách a patologického hráčství

SLABÉ STRÁNKY
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→

→
→
→
PŘÍLEŽITOSTI

Nedostatečná nabídka některých soc. a souv. služeb (např.
ubytovna pro osoby bez přístřeší, sociální bydlení apod.)
Chybějící síť poskytování potravinové pomoci pro osoby
v krizi
Projevy rasové nesnášenlivosti se stoupající tendencí jejich
agresivity včetně dopadů na zaměstnanost
Stoupající procento zaznamenané drobné majetkové
trestné činnosti a nárůst počtu uživ. drog
Nízká úroveň vzdělání mezi zástupci etnických menšin
Existence sociálně vyloučených lokalit
Nízká finanční gramotnost obyvatel a nedostatečná
prevence v oblasti dluhové problematiky
Nízký počet terénních pracovníků poskytovatelů sociálních
služeb mimo město Český Krumlov (např. v oblasti práce s
drogově závislými, osobami bez přístřeší, s prostitucí
apod.)
Chybí denní centrum pro osoby bez přístřeší
Chybí noclehárna
Chybí krizové ubytování pro rodiny nebo děti na útěku
Obtížné vyhledávání obětí domácího násilí
Nedostatečné množství prac. příležitostí a s tím spojená
vysoká nezaměstnanost v regionu (zejména příhraniční
obce)
Nedostatečná nabídka vhodných prostor a bytů pro sociální
služby
Chybějící nabídka služeb pro alkoholiky (poradenských a
podpůrných)
Nedostatek psychiatrů
OHROŽENÍ
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→
→
→
→

→
→
→
→
→
→

Větší zapojení samospráv do řešení problematiky cílových
skupin
Využívání možností ke zvýšení kvalifikace
Omezení hazardu a z něj plynoucích společenských a sociálně
nežádoucích jevů formou vyhlášek obcí
Udržení pozic domovníků v sociálně vyloučených objektech v Č.
Krumlově a ve Větřní a využití domovníků v dalších
problémových objektech
Maximální využití externích zdrojů financování služeb
(prostředky EU, MPSV, RVKPP, JK, obce atd.)
Zajištění sociální služby noclehárna (zejména se týká města
Český Krumlov)
Vybudování denního centra pro osoby bez přístřeší v místě
dostupné klientům (zejména se týká města Český Krumlov)
Vytvoření vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním
programem
Zintenzívnění a další rozvoj setkávání a veřejného dialogu k
problematice osob v krizi
Využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v sociálně
vyloučených lokalitách

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Rozšiřování sociálně vyloučených lokalit v regionu
Nárůst trestné činnosti
Zvyšování počtu uživatelů návykových látek a rozšiřování
tolerančních limitů společnosti, zejména k měkkým drogám
Nedostatek financí, růst zadluženosti, lichva a následná
dluhová past
Hrozba exekucí a s tím související ztráty bydlení
Zvyšování nezaměstnanosti v regionu
Omezení finančních prostředků na sociální a související
služby a s tím spojený možný zánik některých
poskytovatelů
Podceňování sociální politiky ze strany samospráv
Negativní vnímání cílové skupiny ze strany veřejnosti
Závislosti (alkohol, drogy, gamblerství)
Omezování lokalit možného pobytu osob sociálně
vyloučených bez přístřeší a bez příjmu

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Číslo a název

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)

Opatření:
Cílem opatření je podpora poskytovatelů, kteří poskytují odborné sociální a právní
poradenství na území ORP Č. Krumlov. Služba zahrnuje jak ambulantní, tak terénní
formu s důrazem kladeným na dluhovou problematiku. Poradna poskytující
odborné sociální a právní poradenství pro širokou cíl. skupinu (osoby v nepříznivé
sociální situaci, ohrožené soc. vyloučením) funguje ve spádové oblasti regionu – tj.
Č. Krumlově a v omezené míře v obci Větřní. Služba by měla dále fungovat v dalších
lokalitách dle potřeby (např. Lipensko), neboť růst zadluženosti mezi obyvateli je dle
výsledků terénního šetření provedeného při zpracování PSS obecným trendem
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

zaznamenaným na celém území. Mimo toto opatření je také podpora poradenství
vykonávaného městy Český Krumlov, Horní Planá, Vyšší Brod v území ORP v rámci
přenesené působnosti dle § 92 a § 93a

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách (koordinace poskytování sociálních služeb, poskytování odborného
sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, sociální práce,
které vedou k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob a
sociální práci u osob nacházejících se v hmotné nouzi). Odborné sociální
poradenství mimo ORP Český Krumlov zajišťuje v ORP České Budějovice např.
Jihočeská rozvojová, o.p.s., Theia, krizové centrum o.p.s.
Kritériem je zachování registrované kapacity poradny v Č. Krumlově (2700 intervencí
ambulantní, 312 terénní – jedná se o min. 30 min. intervence) pro občany ORP
Český Krumlov a ve Větřní (terénní forma) a vznik a rozvoj služby odborného
sociální a právní poradenství na Lipensku.

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství v Českém Krumlově
Zachování registrované kapacity služby odborné sociální poradenství - bezplatné
právní poradny v Č. Krumlově (2700 intervencí ambulantní, 312 terénní – jedná se o
min. 30 min. intervence) pro občany ORP Český Krumlov. Poradna poskytuje
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odborné sociální a právní poradenství pro širokou cíl. skupinu (osoby v nepříznivé
sociální situaci, ohrožené soc. vyloučením) v oblastech dluhové problematiky,
pracovního, občanského, rodinného, správního práva, lidsko-právní problematiky
ad. (pozn.: náklady služby zahrnují stejně jako udávané kapacity pouze ORP Český
Krumlov).

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

480 000

490 000

500 000

Město Český Krumlov

60 000

70 000

75 000

Obec Větřní

10 000

10 000

11 000

Ostatní obce ORP

10 000

10 000

11 000

Ostatní zdroje (MPO, nadace, dary)

70 000

69 000

53 000

CELKEM

630 000

649 000

650 000

Plánovací období

2015

2016

2017

Počet uživatelů

700

740

780

Počet intervencí (nad 30 min)

750

800

850

1 400

1 450

1 500

Počet kontaktů
Plánovaný realizátor:

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Číslo a název Aktivity:

1.1.2. Vznik a rozvoj služby odborné sociální a právní poradenství na Lipensku

Charakteristika
Aktivity:

Vznik a rozvoj registrované služby odborné sociální a právní poradenství (pobočky
poradny v rozsahu cca 1 den/týdně – 6 hodin) na Lipensku (624 intervencí
ambulantní – jedná se o min. 30 min. intervence).
Plánovací období

Plánované náklady:

2016

2017

MPSV

0

70 000

70 000

Ostatní obce ORP

0

50 000

50 000

Ostatní zdroje (MPO, nadace, dary)

0

10 000

14 000

CELKEM

0

130 000

134 000

2015

2016

2017

Počet uživatelů

0

110

130

Počet intervencí (nad 30 minut)

0

40

50

Počet kontaktů

0

140

160

Plánovací období
Plánované indikátory

2015

Plánovaný realizátor:

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Číslo a název

1.2. Azylové domy (§ 57)

Opatření:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi,
osoby bez přístřeší). Služba obsahuje tyto základní činnosti:
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Pracovníci domova poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální
podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci,
hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám
poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastních schopnosti ke zvládání potíží a
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nepříznivé situace.
Cílem opatření je podpora stávajícího Azylového domu pro matky s dětmi na území
ORP Český Krumlov (vznik a podpora Azylového domu pro rodiny je řešena v rámci
PS 2). Kritériem je zachování registrované kapacity 18 lůžek na území ORP Český
Krumlov.
Číslo a název Aktivity:

1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi v ORP Český Krumlov

Charakteristika

Zachování registrované kapacity sociální služby azylové domy v ORP Český Krumlov

Aktivity:

(kapacita 18 lůžek)

Plánované náklady:

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV (říjen - prosinec)

206 000

212 000

219 000

ESF - OP Lidské zdroje (leden - září)

618 000

637 000

656 000

Město Český Krumlov

243 000

243 000

243 000

Příjmy od uživatelů

116 000

116 000

116 000

5 000

5 000

5 000

1 188 000

1 213 000

1 239 000

Ostatní: praní prádla
CELKEM
Plánovací období
Plánované indikátory

Počet uživatelů
Obložnost

Plánovaný realizátor:

Město Český Krumlov

Číslo a název

1.3. Nízkoprahová denní centra (§ 61)

2015

2016

2017

25

25

25

90 %

90 %

90 %

Opatření:
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro
osoby bez přístřeší.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí. Cílem opatření je vznik nízkoprahového denního centra pro osoby bez
přístřeší v ORP Český Krumlov. Nízkoprahové denní centrum může být součástí
ubytovny.
Kritériem naplněnosti opatření bude vznik Nízkoprahového denního centra
(samostatně či v rámci ubytovny či noclehárny).

Číslo a název Aktivity:

1.3.1. Vznik nízkoprahového denního centra
V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba nízkoprahové
denní centrum pro osoby bez přístřeší, přičemž šetření v rámci zpracování PSS

Charakteristika

potvrdila potřebnost této služby, a to zejména ve městě Český Krumlov. Obsahem

Aktivity:

aktivity je tedy vznik takového centra (popř. jako součásti ubytovny či noclehárny
pro osoby v krizi), jehož předpokládaná kapacita je celkem 15 míst pro území ORP.
Předpoklad vzniku rok 2016 popř. rok 2017.

Plánovaný realizátor:

Poskytovatelé sociálních služeb

Číslo a název

1.4. Noclehárny (§ 63)

Opatření:
Krátký popis

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o
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Opatření:

využití služeb hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje tyto základní

(a co je jeho cílem,

činnosti:

kritéria dosažení cíle)

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí přenocování.
Cílem opatření je vznik noclehárny pro osoby bez přístřeší v ORP Český Krumlov.
Noclehárna může být rovněž součástí ubytovny nebo nízkoprahového denního
centra. Kritériem naplnění opatření je vznik fungující nové sociální služby –
noclehárny s kapacitou 10 lůžek.

Číslo a název Aktivity:

1.4.1. Vznik noclehárny
V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba noclehárny,

Charakteristika

přičemž byla při zpracování PSS potvrzena potřeba vzniku této služby. Obsahem

Aktivity:

aktivity je proto vznik noclehárny s předpokládanou kapacitou celkem 10 lůžek.
Předpoklad vzniku rok 2016 popř. rok 2017.

Plánovaný realizátor:

Poskytovatelé sociálních služeb

Číslo a název

1.5. Terénní programy (§ 69)

Opatření:
Cílem opatření je udržení sociální služby terénní programy. Smyslem terénních
programů je vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů drog a působit na
změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu užívání. V rámci služby
se poskytuje poradenství, které je poskytované vyškolenými pracovníky, splňující
požadavky na vzdělávání dle příslušného zákona o sociálních službách. Pracovník
poskytuje služby sociální prevence pro osoby nezasažené problémem, ale
pohybující se v rizikové lokalitě a službu sociálního poradenství v rámci kontaktu s
klienty na ulici. Služby jsou poskytovány všem, kteří mají problém s drogami nebo
jsou na nich závislí, dále těm, kteří jsou ohroženi drogou nebo jsou v kontaktu s
někým, kdo drogy užívá (dětem, rodičům, sourozencům, kamarádům, přátelům,
pedagogům). Cílem opatření je naplnit potřeby uživatelů této sociální služby v
požadované místní a časové dostupnosti.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži:
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

Služba Terénní programy je poskytovatelem CPDM realizována formou 2 projektů
(Streetwork a Viktorie). "Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice" se
zaměřuje především na navazování nových kontaktů v prostředí populace, která
buď aktivně užívá návykové látky, nebo je jejich užíváním ohrožena. Klientům je
nabízen výměnný program, informace a poradenství, screeningové testování na
přítomnost infekčních nemocí, asistence při vyřizování osobních záležitostí a
zprostředkování další navazující pomoci. Projekt Viktorie pak představuje rozšíření
poslání Streetworku na oblast pouliční a klubové prostituce na spádovém území
bývalého okresu Č. Krumlov. Snahou projektu při počátku bylo rozšířit služby
směrem k aktivnímu vyhledávání nových kontaktů přímo v prostředí pouliční a
klubové prostituce a doplnit tak síť služeb, která na Českokrumlovsku chyběla.
Kritériem je zachování registrované kapacity 145 uživatelů/rok na území ORP Český
Krumlov (včetně ORP Kaplice) – pro projekt Streetwork pro města Český Krumlov a
Kaplice a kapacity 90 uživatelů/rok, 100 intervencí (30 min. jednání), 550 kontaktů
(10 min jednání) – pro projekt Viktorie.
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost:
Cílem opatření je poskytovat službu osobám, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové
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skupiny osob, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně
ohrožené skupiny. K cílům terénních programů patří:
a) prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování romské populace,
b) prevence sociálně rizikových jevů ve vyloučených lokalitách,
c) sociální začleňování romské populace,
d) mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů (včetně jejich
dopadu na společnost),
e) zmírňování nerovností (včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání,
bydlení apod.),
f) pomoc klientům získávat a znovu nabývat sociální kompetence,
g) předávat informace pomáhající překonat obtížné životní situace.
Služba může být osobám poskytována anonymně.
Kritériem je zachování registrované kapacity minimálně 5 kontaktů/den na území
ORP Český Krumlov (především město Český Krumlov, obec Větřní). V souvislosti se
zajištěním této služby i v budoucnu bude nutné řešit prostory pro její poskytování,
neboť stávající prostory budou výhledově využity pravděpodobně pro jiné účely.
Číslo a název Aktivity:

1.5.1. Podpora služby terénní programy
Obsahem aktivity je zachování registrované kapacity služby terénní programy v ORP
Český Krumlov a ORP Kaplice u Centra pro pomoc dětem a mládeži: 145

Charakteristika
Aktivity:

uživatelů/rok na území ORP Český Krumlov (vč. ORP Kaplice) – pro projekt
Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice a kapacity 90 uživatelů/rok, 100
intervencí (30 min. jednání), 550 kontaktů (10 min jednání) – pro projekt Viktorie) a
zachování registrované sociální služby terénní programy v ORP Český Krumlov
poskytovatele KoCeRo - komunitního centra Rovnost (kapacita 5 kontaktů/den).
Plánovací období
MPSV
MZ

Plánované náklady –
projekt Streetwork:

2015
1 040 000

2016
1 072 000

2017
1 104 000

40 000

41 000

42 000

Úřad vlády

130 000

134 000

138 000

Jihočeský kraj

160 000

165 000

170 000

Město Český Krumlov

65 000

65 000

65 000

Město Kaplice

25 000

25 000

25 000

Ostatní obce ORP

39 074

40 000

40 000

1 499 074

1 542 000

1 584 000

CELKEM
Plánovací období

2015

2016

2017

Plánované indikátory

Počet uživatelů

250

250

250

– projekt Streetwork

Počet intervencí

1 700

1 800

1 800

Počet kontaktů

1 300

1 400

1 400

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

225 000

232 000

239 000

73 832

74 000

74 000

5 000

5 000

5 000

CELKEM

303 832

311 000

318 000

Plánovací období

2015

2016

2017

Plánované indikátory

Počet uživatelů

220

220

220

– projekt Viktorie

Počet intervencí

1 500

1 600

1 600

Počet kontaktů

1 000

1 000

1 000

Plánované náklady –
projekt Viktorie:

Město Český Krumlov
Ostatní zdroje (provozní dotace)
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Plánovaný realizátor:

Plánované náklady:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV

758 000

800 000

800 000

50 000

80 000

80 000

Úřad vlády
Město Český Krumlov

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:

53 000

50 000

50 000

CELKEM

861 000

930 000

930 000

Plánovací období

2015

2016

2017

Počet uživatelů

250

250

250

Počet intervencí

1 000

1 000

1 000

Počet kontaktů

1 000

1 000

1 000

KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s.

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
Číslo a název

2.1. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi

Opatření:
Cílem opatření je zachování dvou obytných místností v budově č.p. 108 Za Tavírnou
pro účely dočasného bydlení osob v sociální krizi. Jedná se o malometrážní
místnosti s příslušenstvím, nevhodné pro bydlení rodiny. Jejich smyslem je
poskytnout krátkodobé ubytování do doby, než si občan zajistí trvalé řešení své
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

situace.
Typ potenciálního uživatele: člověk, který náhle přišel o bydlení z jakéhokoliv
důvodu, občan po návratu z výkonu trestu nebo léčebny bez faktického bydliště,
občan utíkající před domácím násilím, bezdomovec ve zdravotním problému, apod.
Na byty je uzavírána smlouva o ubytování a to většinou na měsíc s tím, že může být
prodlužována. Uživatel má trvalý pobyt v Českém Krumlově (výjimky lze akceptovat
pouze ze závažných důvodů a jen v případě, že obytná místnost nebude obsazena).
Kritériem naplnění opatření bude zachované ubytování pro osoby v krizi s kapacitou
4 lůžka pro území ORP Č. Krumlov.

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

2.1.1. Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi
Zachování krátkodobého ubytování pro osoby v krizi s kapacitou 4 lůžka. Níže
uvedená hodnota obložnosti nevypovídá v tomto případě o efektivitě služby. V
rámci kapacity jsou připraveny lůžka pro řešení náhlých krizových situací / případů.
Plánovací období

Plánované náklady:

Plánované indikátory

2016

2017

Město Český Krumlov

70 000

70 000

70 000

Příjmy od uživatelů

50 000

50 000

50 000

CELKEM

120 000

120 000

120 000

Plánovací období

2015

2016

2017

8

8

8

40 %

40 %

40 %

Počet uživatelů
Obložnost

Plánovaný realizátor:

2015

Město Český Krumlov
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Číslo a název

2.2. Podpora potřebných humanitárních a zdravotnických služeb

Opatření:
Cílem tohoto opatření je zajištění potřebných sociálních, humanitárních a
zdravotnických služeb, které pro obyvatele ORP Český Krumlov zajišťuje Český
červený kříž – oblastní spolek Český Krumlov. Jedná se o služby ošacovacího
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

střediska, ubytovny a hygienického zázemí pro osoby v nepříznivé situaci doplněné
kompletem dalších služeb (např. zapůjčování vysoušečů, kompenzačních pomůcek
a zdravotnického materiálu). Dále se jedná o proškolování první pomoci, zajištění
zdravotnických dozorů na kulturních, sportovních a společenských akcích,
dárcovství krve, aktivit pro děti a mládež a pomoc zdravotně handicapovaným
občanům (Help-trans).
Kritériem naplněnosti opatření bude zajištěný komplet služeb ČČK s působností na
území ORP Č. Krumlov.

Číslo a název Aktivity:

2.2.1. Podpora ošacovacího střediska
Obsahem aktivity je zachování a další rozvoj služby ošacovacího střediska, které
v území ORP Český Krumlov zajišťuje Český červený kříž.

Charakteristika

V souvislosti se zajištěním služeb Českého červeného kříže bude nutné řešit

Aktivity:

výhledově vhodné prostory pro jejich poskytování, neboť stávající prostory, kde je
provozováno ošacovací středisko, budou výhledově využity pravděpodobně pro jiné
účely.

Plánované náklady:

Plánovací období

2015

2016

2017

Příjmy z ošacovacího střediska

420 000

420 000

420 000

CELKEM

420 000

420 000

420 000

Plánovaný realizátor:

Český červený kříž

Číslo a název Aktivity:

2.2.2. Podpora ubytovny a hygienického zázemí pro osoby v nepříznivé situaci
Obsahem aktivity je zachování a další rozvoj služeb ubytovny a hygienického zázemí
pro sociálně slabší občany a osoby v krizi.

Charakteristika

V souvislosti se zajištěním služeb Českého červeného kříže bude nutné řešit

Aktivity:

výhledově vhodné prostory pro jejich poskytování, neboť stávající prostory, kde je
provozováno ošacovací středisko, budou výhledově využity pravděpodobně pro jiné
účely.

Plánované náklady:

Plánovací období

2015

2016

2017

Příjmy z ubytovny (15 lůžek)

652 000

652 000

652 000

CELKEM

652 000

652 000

652 000

Plánovaný realizátor:

Český červený kříž

Číslo a název

2.3. Ubytovací kapacity s podporou poskytovaných sociálních a souvisejících

Opatření:

služeb pro osoby v krizi
Cílem opatření je vznik a podpora fungování ubytoven, které budou sloužit osobám
nebo rodinám v krizi / bytové nouzi. Nejedná se o podporu soukromých ubytoven,

Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

cílem je naopak podpořit vhodné formy ubytování pro osoby v krizi, kde bude
zajištěn dohled a odpovídající práce s klienty (vhodný je např. patronát města /
obce) a ubytovací služby budou propojeny s navazujícími sociálními nebo
souvisejícími službami (např. odborné sociální poradenství ad.).
Kritériem naplnění opatření zajištění dostatečné ubytovací kapacity pro osoby v krizi
(samostatně či v určité kombinaci s nízkoprahovým denním centrem nebo
noclehárnou) na území ORP Č. Krumlov.
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Číslo a název Aktivity:

2.3.1. Podpora ubytovacích kapacit s podporou poskytovaných sociálních a
souvisejících služeb pro osoby v krizi
Aktivita je zaměřena na podporu a vznik ubytovacích kapacit pro osoby v krizi, které
budou

zaměřeny

na

poskytování

ubytovacích

služeb

pro

sociálně

slabší

spoluobčany na území ORP Český Krumlov (jako je např. ubytovací zařízení Za
Charakteristika
Aktivity:

Tavírnou 108 v Českém Krumlově). Aktivita může být naplněna rovněž v určité
kombinaci s výše uvedenými aktivitami zaměřenými na nízkoprahové denní
centrum či noclehárnu. Cílem aktivity je kromě samotného ubytování pro klienty
zajistit i provázanost s odpovídajícími navazujícími sociálními nebo souvisejícími
službami.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Provozovatelé ubytoven, města a obce v ORP

Číslo a název

2.4. Prostupné bydlení

Opatření:
Cílem opatření vytváření podmínek pro postupný rozvoj tzv. prostupného bydlení
v obcích v území ORP Český Krumlov. Jedná se o zajištění krizového, krátkodobého a
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

následně dlouhodobého bydlení pro osoby / domácnosti v krizi, které často vykazují
nedostatečné kompetence pro udržení nájemní formy bydlení. Systém je založen na
principu individuálního postupu mezi jednotlivými stupni, přičemž průchod všemi
stupni by neměl být podmínkou k získání samostatného nájemního bydlení.
Kritériem

naplnění

opatření

bude vytvořený

systém

prostupného bydlení

odpovídající aktuálním požadavkům klientů (osob v krizi / domácností v nepříznivé
sociální situaci).
Číslo a název Aktivity:

2.4.1. Vytváření a podpora systémů prostupného bydlení
Aktivita se orientuje na podporu vytváření systémů prostupného bydlení v obcích
ORP. Systém prostupného bydlení je zpravidla tvořen 3 základními stupni, přičemž
některé z nich jsou již v rámci ORP pro cílovou skupiny dostupné, některé jsou
navržené k realizaci v rámci tohoto plánu a některé zcela chybí: 1) krizové bydlení

Charakteristika

(azylové bydlení; bydlení v ubytovnách s doprovodným sociálním programem,

Aktivity:

noclehárny), 2) bydlení v tréninkových bytech, ve kterých je pod/nájemníkům
poskytována doprovodná sociální asistence (sociálně aktivizační služby, terénní
sociální práce), 3) dlouhodobé sociální bydlení (bydlení, jehož parametry jsou
nastaveny tak, aby umožnily zajištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové
skupině).

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Číslo a název

Nevyčísleny
Města a obce v ORP, provozovatelé ubytoven, poskytovatelé sociálních a
souvisejících služeb
2.5. Informační kampaně pro osoby v krizi

Opatření:
Cílem opatření je vznik a podpora informační kampaně pro osoby v krizi zejména
Krátký popis

osoby ohrožené domácím násilím. Kampaň může sestávat z různých dílčích aktivit

Opatření:

zaměřených na zvýšení propagace možností řešení krizových situací a stavů občanů

(a co je jeho cílem,

na území ORP (např. tištěné materiály, osobní nabídka vhodných služeb apod.).

kritéria dosažení cíle)

Kritériem naplnění opatření bude fungující osvěta a pravidelně realizované aktivity
zaměřené na zvýšení informovanosti cílové skupiny o dané problematice.
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Číslo a název Aktivity:

2.5.1. Realizace informačních kampaní zaměřených zejména na osoby
ohrožené domácím násilím
V

Charakteristika
Aktivity:

rámci

této

aktivity

budou

podpořeny

kroky

vedoucí

k zajištění

vyšší

informovanosti cílové skupiny osob v krizi – zejména se zaměřením na osoby
ohrožené domácím násilím. Bude se jednat o různé dílčí formy propagace a osvěty
(tištěné

materiály,

přednášková

činnost,

prezentace

služeb

při

vhodných

příležitostech, webová prezentace ad).
Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb

Číslo a název

2.6. Protidluhová prevence

Opatření:
Cílem dluhového poradenství je pomoc lidem v obtížné majetkové situaci, do které
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

se dostali v důsledku svého předlužení. Úkolem poradce je poskytovat odborné
rady, jak takovou situaci vyřešit vlastními silami a v mezích zákona a snaží se také
přispívat k větší ekonomické gramotnosti u svých klientů.
Kritériem naplnění opatření je zvýšení informovanosti obyvatel na území ORP o
dluhové problematice a s ní souvisejícími hrozbami v sociální oblasti. V ideálním
případě je pak kritériem naplnění snížení míry zadluženosti mezi obyvateli.

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

2.6.1. Podpora aktivit v oblasti protidluhové prevence
Cílem této aktivity je včas a efektivně zakročit proti působení lichvářů. Součástí
aktivity budou zejména osvětové činnosti (šíření informací o rizicích zadlužování)
realizované různými formami a distribučními kanály.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb

Číslo a název

2.7. Monitoring osob v krizi a jejich potřeb

Opatření:
Obsahem opatření je zajištění průběžného sledování počtu osob v krizi a jejich
potřeb na území ORP Český Krumlov. Monitorovat osoby v krizi a jejich potřeby je
nutné

prostřednictvím

rozvoje

terénní

práce,

široké

spolupráce

všech

poskytovatelů, sdílení informací a systematickým vyhodnocováním dotazníků pro
Krátký popis

poskytovatele.

Opatření:

Smyslem opatření je hledat taková řešení, která povedou k lepší znalosti potřeb

(a co je jeho cílem,

cílové skupiny osob v krizi a tím pádem i ke zlepšení nabídky služeb pro tuto cílovou

kritéria dosažení cíle)

skupinu.
Kritériem naplnění opatření pak bude větší znalost cílové slupiny a její struktury
(počty osob v jednotlivých kategoriích, např. osoby bez přístřeší, oběti domácího
násilí, osoby v psychické krizi apod.) a konkrétních potřeb jednotlivých segmentů
této cílové skupiny.

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

2.7.1. Průběžný monitoring osob v krizi a jejich potřeb
Obsahem aktivity je zajištění průběžného monitoringu velikosti cílové skupiny osoby
v krizi (viz definice této cílové skupiny) a sledování jejich dílčích potřeb, a to na celém
území ORP Český Krumlov.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
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Číslo a název

2.8. Terénní pracovníci

Opatření:
Cílem opatření je udržení existence pracovní pozice terénního pracovníka při
Městském úřadě v Českém Krumlově a při Obecním úřadě ve Větřní a vznik této
pracovní pozice dalších obcích ORP Český Krumlov.
Terénní sociální pracovník vyhledává potencionální uživatele služby v jejich
přirozeném prostředí. Navazuje kontakt s potencionálním uživatelem a informuje
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

ho o možnostech a podmínkách sociální služby, kterou nabízí. Pracovník mapuje
situaci uživatele, včetně podmínek, v nichž žije, včetně dostupných zdrojů, které je
možné využít při řešení klientova problému. Klientovi poskytuje základní sociální
poradenství, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, poskytuje
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, objasňuje uživatelům jejich práva
a způsoby jejich uplatnění, poskytuje pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Terénní pracovník zprostředkovává sociální kontakty a působí jako poradce a
prostředník pro uživatele při vyřizování úředních záležitostí a při jednání
s institucemi. Při své práci dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a vede
dokumentaci práce s uživatelem.

Číslo a název Aktivity:

2.8.1. Podpora terénního pracovníka ve městě Český Krumlov a v obci Větřní

Charakteristika

Zachování pracovní pozice terénní pracovník na Městském úřadě v Českém

Aktivity:

Krumlově. a na Obecním úřadě ve Větřní

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov

Číslo a název Aktivity:

2.8.2. Vznik pozic terénních pracovníků v dalších obcích

Charakteristika

Vznik pracovních pozic terénních pracovníků v dalších obcích ORP – dle aktuální

Aktivity:

potřeby a situace v jednotlivých obcích.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov

Číslo a název

2.9. Domovníci v sociálně vyloučených lokalitách

Opatření:
Cílem opatření je udržení pracovních pozic domovníků v objektech ve vlastnictví
města Český Krumlov a obce Větřní a vznik pracovních pozic domovníků v dalších
obcí ORP Český Krumlov se sociálně vyloučenou lokalitou.
Domovník se zúčastňuje případných jednání, porad či školení pořádaných
majitelem, případně správcem bytového fondu města. Informace zde získané
Krátký popis

vhodným způsobem přenáší na nájemníky ostatních bytů v domě (např. pomocí

Opatření:

vývěsek apod.). Domovník dále sleduje technický stav spravovaného domu.

(a co je jeho cílem,

Upozorňuje majitele na nutnost provedení oprav a údržby. O nahlášených závadách

kritéria dosažení cíle)

vede evidenci. Dohlíží na dodržování čistoty a pořádku v domě. O prováděných
kontrolách vede evidenci. Zjištěné nedostatky projednává s nájemci. U závažných
nebo opakovaných nedostatků předává návrhy k projednání majiteli. Stará se o
hospodárnost provozu domů. Dohlíží na pořádek v bezprostřední blízkosti domu.
Zajišťuje zveřejnění písemností zasílaných majitelem. Podává informaci o své
činnosti majiteli. Plní pokyny zaměstnavatele, případně vlastníka.

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika

2.9.1. Podpora domovníků ve městě Český Krumlov v objektech Za Tavírnou
108, Vyšehrad 182 a Lipová 161 a v obci Větřní v objektech Rožmberská 53 a 55
Zachování pracovních pozic domovníků v objektech Za Tavírnou 108, Vyšehrad 182
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Aktivity:

a Lipová 161 a v obci Větřní v objektech Rožmberská 53 a 55

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Město Český Krumlov a obec Větřní

Číslo a název Aktivity:

2.9.2. Vznik funkcí domovníků v dalších obcích

Charakteristika
Aktivity:

Vznik pracovních pozic domovníků v dalších obcích v ORP - dle aktuální potřeby a
situace v jednotlivých obcích. Aktivita může být řešena také formou veřejně
prospěšných prací nebo veřejnou službou.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov

Číslo a název

2.10. Posilující bezpečnost

Opatření:
Cílem opatření je zajištění bezpečnosti občanů ORP Český Krumlov prostřednictvím
community policing a městských či obecních strážníků.
Community policing je filozofie policejní práce, která klade důraz na místní znalost a
ukotvenost policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech policejních postupů, které
Krátký popis

z této filozofie vycházejí, je zapojit veřejnost do policejní práce takovým způsobem a

Opatření:

v takové míře, aby se zvýšila její efektivita a zapojit policistu do veřejného života

(a co je jeho cílem,

takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila jeho prestiž. Jednotlivé postupy,

kritéria dosažení cíle)

které z této filozofie vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, veřejnosti,
samosprávy a místních organizací a institucí. Na otevřené, partnerské komunikaci,
sdílení společných problémů v oblasti kriminality a hledání a přijímání společných
řešení. Všechny tyto postupy jsou zaměřené na předcházení škodám a následkům
kriminálního a rizikového chování nebo na předcházení recidivě takového chování.

Číslo a název Aktivity:

2.10.1. Prosazování principů community policing v aktivitách Policie ČR
Obsahem aktivity je prosazování principů a podpora práce policie v duchu myšlenky
community policing, kde existuje užší vazba mezi policisty a veřejností. Policista

Charakteristika

v tomto případě vykonává dohled, musí být vidět, vyhledává, dokumentuje a trestá

Aktivity:

porušení zákona, získává poznatky k šetření trestné činnosti. Navíc vyhledává
problémy, které ovlivňují stav veřejného pořádku a pocit bezpečí občanů. Cíleně a
bezprostředně informuje občany o bezpečném chování a o reálnosti jejich obav.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Policie ČR, obce v ORP Český Krumlov a veřejnost

Číslo a název Aktivity:

2.10.2. Prosazování principů community policing v aktivitách městské / obecní
policie
V rámci této aktivity budou podporovány kroky vedoucí k prosazování principů
metody community policing na úrovni činnosti městské/obecní policie. To by mělo
přispět ke zlepšení zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci
působnosti jednotlivých obcí ORP Český Krumlov. Obecní policie obecně přispívá k

Charakteristika
Aktivity:

ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského
soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se
na dohledu, na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí
se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a činí opatření k
jeho obnovení, podílí se na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad
dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky a jiné
správní delikty.

Plánované náklady:

Nevyčísleny
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Plánovaný realizátor:
Číslo a název Aktivity:

Obce v ORP Český Krumlov
2.10.3. Zavedení a podpora pracovních pozic Asistent prevence kriminality ve
městě Český Krumlov a dalších obcích s výskytem sociálně vyloučených lokalit
Asistent prevence kriminality (dále jen „asistent“) je zaměstnancem samosprávy
zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Asistent plní úkoly na základě aktuálních problémů lokalit, požadavků a potřeb jejich
obyvatel. Díky své místní znalosti získávají a předávají k dalšímu opatření městské
policii nebo Policii ČR informace o určitých druzích protiprávního jednání páchaných
v sociálně vyloučených lokalitách. Podílejí se na mediaci vznikajících problémů již v
jejich počátku – např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinné spory, stížnost
na majitele psa, kterého se bojí apod. Zaměřují se na děti a mládež. Upozorňují děti
na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného prostranství,

Charakteristika
Aktivity:

kouření a návštěvy pohostinství. Asistenti vykonávají dohled u základních škol (před
zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad
bezpečností na silnicích (přechody pro chodce) i dohled nad bezpečností dětí při
začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jako
prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy. Asistenti
provádějí kontrolu heren, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou věkovou
hranicí. Podílejí se na dohledu nad veřejným pořádkem formou hlídkové služby
společně s hlídkami městské policie. Do možného popisu práce asistenta prevence
kriminality patří také návštěvy problémových rodin spolu se strážníkem městské
policie a předání informací a vysvětlení možných právních důsledků jejich
nežádoucího jednání. Zavedení funkce asistenta prevence kriminality je jedním z
klíčových opatření community policingu.

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov
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Průřezové priority a opatření
Číslo a název

3.1. Dobrovolnictví

Opatření:
Dobrovolnictví je dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě činnost, při níž
dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociálně slabým, příslušníkům národnostních
menšin, pomoc při péči o děti a mládež a rodiny v jejich volném čase.
Dobrovolníkem může být každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez
Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)

nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Na základě
naplňování těchto principů lze rovněž úspěšně rozvíjet komplex systému sociálních
a souvisejících služeb na Českokrumlovsku.
Cílem opatření je zajistit potřebné dobrovolnické programy a zapojit obyvatele
(dobrovolníky) do řešení problémů komunity. Dobrovolnictví v sociální oblasti je
v současnosti

zajištěno

především

prostřednictvím

akreditovaného

Dobrovolnického centra Č. Krumlov (zřizovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.), které
spolupracuje s řadou poskytovatelů na zajištění a podpoře programů pro všechny
cílové skupiny. Programy mohou vznikat i mimo akreditovaná dobrovolnická centra.
Číslo a název Aktivity:

3.1.1. Udržení Dobrovolnického centra Český Krumlov
Obsahem aktivity je zajištění dalšího fungování a rozvoje aktivit akreditovaného
Dobrovolnického centra Č. Krumlov a jeho programů. Dobrovolnické centrum
zajišťuje výběr, proškolování a kontrolu dobrovolníků a dobrovolnické činnosti,
iniciaci, koordinaci a metodiku programů, supervizi, pojištění, propagaci, proplácí

Charakteristika
Aktivity:

vstupní prohlídky, výpisy z rejstříku trestů atd. Dobrovolnické centrum zajišťuje
vlastní programy a rozvíjí další programy ve spolupracujících organizacích (tj. přijímá
i vysílá dobrovolníky do dlouhodobých programů – např. program Kamarád v životě,
programy v domovech pro seniory, Informační centrum pro seniory ad.).
Doplňkovými činnostmi jsou správa databáze dobrovolníků, zajištění komunikace
v rámci sítě dobrovolníků a spolupracujících organizací a zajištění informovanosti o
dobrovolnictví a jeho možnostech v regionu.

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Číslo a název Aktivity:

300.000,- Kč
ICOS Český Krumlov, o.p.s. (Dobrovolnické centrum), poskytovatelé sociálních a
souvisejících služeb
3.1.2. Podpora dobrovolnických programů
Obsahem aktivity je zajistit potřebné dobrovolnické programy pro všechny cílové

Charakteristika

skupiny občanů na území ORP, včetně informovanosti o dobrovolnictví a metodické

Aktivity:

podpory (metodická podpora může být řešena prostřednictvím Dobrovolnického
centra – viz výše).

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb

Číslo a název

3.2. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti

Opatření:
Krátký popis

Cíl opatření vychází z předpokladů daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních

Opatření:

službách, ze kterého vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálním

(a co je jeho cílem,

pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu

kritéria dosažení cíle)

nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje
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kvalifikaci. Dalším cílem a kritériem opatření je zabezpečit kontinuální vzdělávání
nejen sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, ale i dalších
pracovníků, kteří se sociální oblastí spolupracují (např. pedagogičtí pracovníci,
pracovníci sociálních odborů na městských úřadech apod.).
Číslo a název Aktivity:

3.2.1. Zajištění vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
Aktivita je zaměřena na zajištění dalšího rozvoje a financování systému vzdělávání

Charakteristika
Aktivity:

sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších pracovníků v
sociální oblasti na území ORP Český Krumlov (včetně pracovníků městských úřadů
zajišťujících výkon aktivit v rámci přenesené působnosti dle § 92 a § 93a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách).

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Číslo a název

Nevyčísleny
Město Český Krumlov, město Horní Planá, město Vyšší Brod a poskytovatelé
sociálních a souvisejících služeb
3.3. Zajištění informovanosti o sociálních a souvisejících službách

Opatření:
Obsahem opatření bude zajištění dostatečné a kontinuální informovanosti o
sociální oblasti na území ORP. Informovanost se týká nabídky sociálních a
Krátký popis

souvisejících služeb (přehled sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb

Opatření:

v území), komunitního plánování a souvisejících oblastí. Cílem a kritériem bude

(a co je jeho cílem,

rovněž zajištění publikování základních informací o sociálních službách a

kritéria dosažení cíle)

komunitním plánování na webových stránkách obcí v ORP, příprava, aktualizace a
šíření katalogů sociálních a souvisejících služeb (vč. elektronického katalogu a jeho
aktualizace).

Číslo a název Aktivity:

3.3.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a
souvisejících službách
Obsahem aktivity je šíření informací o sociálních a souvisejících službách

Charakteristika
Aktivity:

a jejich poskytovatelích v rámci ORP (jedná se o umísťování informací na webech
obcí a měst, vytvoření a aktualizace elektronického katalogu sociálních a
souvisejících služeb, popř. vytvoření a zajištění distribuce tištěné verze katalogu
v regionu).

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Jihočeská rozvojová o.p.s.

Číslo a název

3.4. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených

Opatření:

sociálním vyloučením

Krátký popis
Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)
Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Obsahem opatření je podpora takových aktivit, které povedou ke zvyšování
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením a osob
ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se například o podporu vzniku sociálních
firem nebo podporu vzniku chráněných pracovních míst a dalších pro tyto cílové
skupiny u zaměstnavatelů na území ORP.
3.4.1. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob
ohrožených sociálním vyloučením
Cílem aktivity je realizovat takové kroky, které povedou ke zlepšování uplatnitelnosti
osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu
práce. Příkladem takových aktivit jsou chráněná pracovní místa při firmách,
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samostatné chráněné dílny, sociální firmy apod.
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Číslo a název

Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb,
zaměstnavatelé působící v ORP
3.5. Plánování sociálních služeb na území ORP Č. Krumlov

Opatření:
Plánování sociálních služeb a jeho další rozvoj na území ORP Č. Krumlov umožní
definovat a podporovat poskytování služeb (sociálních i souvisejících), které budou
odpovídat skutečným aktuálním potřebám uživatelů a efektivně využijí disponibilní
zdroje (jak zdroje místní a regionální, tak zdroje státu či EU). Současně budou
naplňovány povinnosti, které pro tuto oblast zákon ukládá obcím (zjišťování potřeb
poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a
zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních
služeb na svém území). V rámci plánování je možné rovněž odpovídajícím
způsobem zohlednit a s činností dalších poskytovatelů propojit aktivity v sociální
oblasti vykonávané úřady měst III. a II. stupně v území ORP (města Č. Krumlov, V.
Brod a H. Planá – zajištění aktivit v rámci přenesené působnosti dle § 92 a § 93a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
Krátký popis

Kritériem naplněnosti opatření bude pravidelně aktualizovaný a na aktuální potřeby

Opatření:

cílových skupin reagující Plán sociálních služeb pro území celého ORP. K naplnění

(a co je jeho cílem,

přispěje komunikačně živá a fungující platforma založená na vzájemné spolupráci

kritéria dosažení cíle)

co nejvyššího počtu (ideálně všech) poskytovatelů sociálních s souvisejících služeb
na území ORP (s přesahy spolupráce do okolí). Výstupem činnosti této platformy (či
skupiny) by měly být kromě aktualizace dokumentace PSS také pravidelně
prováděný monitoring plnění jednotlivých aktivit a aktivizace spolupráce na úrovni
jednotlivých obcí v ORP.
Roli této zastřešující platformy je proto vhodné ustavit na úrovni obce s rozšířenou
působností, tedy města Č. Krumlov. Město Č. Krumlov bude i nadále iniciátorem
dalšího procesu plánování a současně zajistí (na úrovni činnosti řídící skupiny a
činnosti pracovních skupin) každoroční aktualizaci (zpracování akčního plánu pro
daný rok). Takto aktualizovaný plán bude každoročně předáván odpovědným
zástupcům Jihočeského kraje jako podklad pro plánování na krajské úrovni a rovněž
jako zdroj informací o aktuálních prioritách a potřebách území ORP Č. Krumlov,
které se mohou v době platnosti dokumentu PSS vyvíjet.

Číslo a název Aktivity:

3.5.1. Monitorování potřeb a aktualizace PSS
Cílem této aktivity je zajistit pokračující pravidelné sledování a vyhodnocování plnění
opatření a aktivit PSS pro celé území ORP. Na základě zjištěných skutečností a
zohlednění aktuálního stavu, potřeb a trendů pro jednotlivé oblasti pomoci bude
plán v pravidelných obdobích (ideálně v ročním intervalu, popř. dle aktuální

Charakteristika
Aktivity:

potřeby) vyhodnocován a aktualizován. Současně bude v rámci aktivity probíhat
postupné upřesňování opatření a aktivit PSS, které dosud nejsou dostatečně
konkretizovány (je identifikována jejich potřeba, ale není stanoven realizátor,
rozpočet, provozní potřeby apod.).
V rámci aktivity by dále mělo dojít k posílení rolí jednotlivých obcí v rámci ORP,
včetně jejich finančního zapojení do systému financování sociálních služeb v území
(v tomto směru by mělo mít iniciační roli město Č. Krumlov).

Plánované náklady:

Nevyčísleny
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Plánovaný realizátor:
Číslo a název Aktivity:

Město Český Krumlov a řídící skupina PSS (iniciační role), obce v ORP Český Krumlov,
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, zástupci uživatelů sociálních služeb
3.5.2. Udržení procesu PSS na území ORP Č. Krumlov
Cílem druhé aktivity je zajistit udržení procesu PSS na území ORP, a to zejména
z hlediska pokračující vzájemné výměny informací a zkušeností mezi jednotlivými
poskytovateli a zadavateli, která je nezbytná pro co nejpřesnější definici aktuálních
potřeb cílových skupin uživatelů sociálních a souvisejících služeb. Iniciační roli
v tomto směru bude mít město Český Krumlov jako obec III. stupně. Nezbytné je
rovněž vyšší zapojení ostatních zadavatelů sociálních a souvisejících služeb (obcí

Charakteristika

v ORP).

Aktivity:

Ve vazbě na cíle a zaměření SPRSS Jihočeského kraje 2014 – 2016 (Opatření 4.1
Podpora procesů plánování sociálních služeb na území Jihočeského kraje, Aktivita č.
4.1.2 Podpora procesů plánování sociálních služeb na územích SO ORP) je potřeba
v rámci této aktivity rovněž postupně dále rozvíjet spolupráci obcí v ORP
s Jihočeským krajem, s poskytovateli, uživateli sociálních služeb a dalšími subjekty
v území, a motivovat k vyššímu spolufinancování sociálních služeb poskytovaných
občanům obcí v SO ORP a na jejich území.

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Číslo a název

Nevyčísleny
Obce v ORP (iniciační role města Český Krumlov), poskytovatelé sociálních a
souvisejících služeb, zástupci uživatelů sociálních služeb.
3.6. Zázemí pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb

Opatření:
Cílem opatření je vyhledávat (a případně rekonstruovat či jinak upravovat) vhodné
objekty a prostory pro poskytování sociálních a souvisejících služeb. Cílem přitom je
předcházet tomu, že pro potřebné služby nebudou vhodné prostory pro jejich
poskytování, ale naopak, aby se zajistilo co nejvíce efektivní poskytování služeb
Krátký popis

v důstojných podmínkách, které vyhovují standardům kladeným na služby,

Opatření:

hygienické podmínky atd.

(a co je jeho cílem,

Cílem opatření je v souladu s cíli PSS sdružování finančních i lidských zdrojů a

kritéria dosažení cíle)

zvyšování efektivity vynakládaných prostředků na zajišťování potřebných sociálních
a souvisejících služeb v obcích ORP a současně udržení stávající a budoucí sítě
těchto služeb.
Kritérium pro naplnění opatření: zajištěné vhodné prostorové podmínky pro
stávající i případné nové sociální a souvisejících služby na území ORP Č. Krumlov.

Číslo a název Aktivity:

3.6.1. Podpora výstavby, rekonstrukcí či jiných úprav objektů vhodných pro
poskytování sociálních a souvisejících služeb
Obsahem aktivity je vyhledávání vhodných prostor pro poskytování sociálních a
souvisejících služeb a jejich úprava (rekonstrukce, oprava, modernizace či dispoziční
úpravy, případně i využití nevyužívaných objektů pro potřeby sociálních a
souvisejících služeb). Aktivita se rovněž týká zajištění dalšího fungování a úprav

Charakteristika
Aktivity:

stávajících prostor, ve kterých jsou sociální a související služby poskytovány. Jedná
se např. o problematiku prostor u následujících služeb / poskytovatelů: město Český
Krumlov: NZDM na sídlišti Plešivec, CPZP a ČČK – autobusové nádraží, KoCeRo –
Hřbitovní, CPDM – Špičák, ICOS – náměstí Svornosti, objekt situovaný nad areálem
Nemocnice Č. Krumlov, včetně dalších lokalit v rámci ORP Č. Krumlov: Větřní: využití
objektu bývalého hotelu Golf pro potřeby rozvoje služeb v sociální oblasti, Světlík
ad.).
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Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb

Číslo a název

3.7. Koncepce prevence kriminality

Opatření:
Kriminálně rizikové, kriminální a protiprávní jevy jsou zpravidla kumulovány do
větších měst a městských aglomerací. Stále více se ale objevují v malých městech či
obcích o několika stech obyvatelích. Týká se to zejména specifických jevů nebo
kumulace jevů (např. protiprávního jednání nepřizpůsobivých osob, které je
důsledkem jejich sestěhování do jednoho objektu, do prostoru malé obce apod.).
Krátký popis

Jako součást opatření budou realizovány dále (zejména) preventivní kroky vedoucí k

Opatření:

postupnému omezování či eliminaci negativních dopadů zvýšeného výskytu

(a co je jeho cílem,

prostituce nebo hazardu (heren) na území ORP Český Krumlov – zejména v

kritéria dosažení cíle)

příhraničních částech území ORP.
Kritériem dosažení cílů opatření budou vytvořené a realizované dílčí plány prevence
kriminality na úrovni jednotlivých obcí na území ORP Český Krumlov a snížení míry
výskytu výše uvedených negativních jevů na území ORP Český Krumlov.
Zprostředkovaným dopadem pak bude snížení míry kriminality, míry výskytu
pohlavních chorob či růstu zadluženosti mezi obyvateli apod.

Číslo a název Aktivity:

3.7.1. Vznik a realizace plánů prevence kriminality v obcích
Obsahem aktivity je iniciace vzniku plánů prevence kriminality na úrovni

Charakteristika
Aktivity:

jednotlivých

obcí

v

ORP

Český

Krumlov

se

zahrnutím

výše

uvedených

problémových oblastí (Plán prevence kriminality má např. obec Větřní, na jeho
základě byl např. uskutečněn týdenní dětský tábor se zaměřením na prevenci
kriminality a s jeho podporou vznikla klubovna pro děti a mládež ve Větřní).

Plánované náklady:

Nevyčísleny

Plánovaný realizátor:

Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
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PŘÍLOHY
1)

Výsledky šetření v obcích v území ORP Český Krumlov

2)

Výsledky anketního šetření mezi obyvateli ORP Český Krumlov

3)

Sociodemografická analýza a analýza sociální situace v ORP Český Krumlov
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