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PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV (2015 - 2017)

ÚVOD
Stručná historie plánování v území ORP Český Krumlov
Na území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Český Krumlov proběhly v minulosti
již tři fáze plánování sociálních a souvisejících služeb s následujícími výstupy:
-

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov:
o v roce 2011 byl vytvořen plánovací dokument na období 2012 - 2014,
o v roce 2014 byl dokončen plánovací dokument na období 2015 – 2017,
o v roce 2015 byl proveden monitoring roku 2015 a zpracování AP na rok 2016.

-

Katalog sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov:
o Tištěná verze katalogu (první verze vznikla v roce 2011 a aktualizace byla
provedena v roce 2014),
o Online verze katalogu na http://www.socialnisluzbyck.cz/ (elektronická verze
katalogu se základními informacemi o službách a procesu plánování
dokončena v roce 2014).

-

Vytvořené pracovní skupiny pro plánování na úrovni ORP:
o 3 (dříve 4) pracovní skupiny (PS): 1) senioři a zdravotně postižení, 2) děti,
mládež, rodiny a 3) osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci),
o 1 řídicí skupina.

-

Další dílčí výstupy (provedená anketní šetření mezi obyvateli obcí ORP, šetření
v jednotlivých obcích ORP, zpracování podpůrných analýz atd.)

Informace k provedenému monitoringu a hodnocení
Aktuálně předkládaný monitoring představuje výstupy již 4. fáze procesu komunitního
plánování sociálních a souvisejících služeb na území Českokrumlovska. Na plánování
na území ORP se dlouhodobě jako hlavní iniciátoři podílejí Město Český Krumlov a
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Výstupy 4. fáze plánování vznikly za podpory grantu poskytnutého Jihočeským krajem
v rámci grantového programu „PODPORA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ
SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
(název projektu „POKRAČOVÁNÍ A UDRŽENÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV PRO ROK 2016“).
Aktualizovaná verze hlavního dokumentu PSS obsahuje barevně označené provedené
změny oproti původní verzi a také hodnotící tabulky, které shrnují stav plnění každé
jednotlivé aktivity za rok 2016 a plánovaný výhled na rok 2017, který je součástí Akčního
plánu (AP) pro rok 2017. Aktualizace jsou provedeny fialovým písmem.
V tabulkách popisujících zdroje financování jednotlivých Aktivit PSS dokladují hodnoty
uvedené v roce 2016 skutečnost (nebo očekávanou skutečnost) tohoto roku a hodnoty
uvedené v roce 2017 uvádějí očekávaný plán zdrojů na rok 2017.
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Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené (PS 1)
Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Číslo a název
Opatření:

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

Číslo a název
Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity
(skutečnost
2016 – plán 2017)

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
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) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) 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.
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
Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Ostatní: prodej baterií
Ostatní: pronájem SONS
CELKEM
Plánovací období

666 410
70 000
30 000
53 500
2 000
821 910
2015

686 400
72 100
30 900
55 100
2 000
846 500
2016

706 900
74 200
31 800
56 800
2 000
871 700
2017

Počet uživatelů
600
600
600
Počet intervencí (nad 30 minut)
85
85
85
Počet kontaktů
600
600
600
Počet hodin přímé práce
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Český Krumlov
Odejmutí půjčovny kompenzačních pomůcek z oblasti sociálního poradenství nemělo ve
sledovaném období vliv na plánovanou kapacitu služby. I když je služba zajišťována
jednou sociální pracovnicí, která je zároveň i vedoucí pracoviště, bude možné služby
poskytovat v plánované kapacitě i v dalším období. Navýšení hodin pro veřejnost od
druhé poloviny roku 2015 má též pozitivní vliv na využití kapacity služby.

Dotace JCK/MPSV
Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
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2016

408 300

371 000

30 000

24 000

20 599

20 649

2017
450 000
30 000
35 000
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Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
Ostatní: pronájem SONS
CELKEM
Výhled - rok 2017

Číslo a název
Opatření

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

Číslo a název Aktivity

Charakteristika
Aktivity

Plánované náklady

Plánovaný realizátor

Hodnocení – rok 2016

35 500

0

0

2 000

2 000

486 899

453 149

30 000
0
2 000
547 000

Je navrhováno zachovat aktivitu v plánovaném rozsahu. Finance a indikátory zůstávají
dle plánu.

1.2. Osobní asistence (§ 39)
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 důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při
činnostech, které osoba potřebuje. V současné době zajišťuje službu na území ORP
Český Krumlov (s přesahem do území ORP Kaplice) ICOS Český 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.
1.2.1. Podpora a rozvoj služby osobní asistence
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 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.
2015
2016
2017
Plánovací období
Zachování Navýšení Zachování Navýšení Zachování Navýšení
MPSV
Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
Ostatní (nadace, ÚP)
CELKEM
Plánovací období

Plánované indikátory

26 000

1 740 000

0

1 800 000

200 000

1 850 000

300 000

0

300 000

0

300 000

350 000
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

2015

2016

2017

Zachování Navýšení Zachování Navýšení Zachování Navýšení
25
0
25
5
25
10
Počet uživatelů
Počet hodin přímé
11 500
0
11 500
1 000
11 500
2 000
práce
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Služba je obdobně jako v roce 2015 i v roce 2016 poskytována více klientům (dosud 40
klientů). Mění se však trend využívání služby – přibývá faktický počet klientů, ale počet
hodin asistence na jednoho klienta průměrně klesá. Narůstá počet klientů vyžadující
krátkodobé asistence (do 1 hodiny denně), přibývá klientů ze vzdálenějších míst regionu a
zároveň vzrůstá počet seniorských klientů, u kterých je v brzké době zrušena služba
z důvodů odchodu do ústavního zařízení nebo úmrtí. Předpokládaný počet hodin je stejně
jako v roce 2016 cca 8500 přímých hodin péče. Ačkoliv jsme předpokládali narůstající
počet přímých hodin, z výše uvedených důvodů k tomu nedochází, ačkoliv celkové
časové nároky narůstají.
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2015
Dotace JČK/MPSV

Zdroje pro zajištění
aktivity
(skutečnost
2016 - plán 2017)

1 741 200

1 926 400

470 000

208 000

Město Český Krumlov

207 000

317 000

Ostatní obce ORP

15 000

0

Příjmy od uživatelů

823 000

1 050 000

0

220 000

3 256 200

3 722 000

CELKEM

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

2017

Jihočeský kraj

Ostatní (nadace, ÚP)

Výhled - rok 2017

2016

1 998 200
250 000
300 000
20 000
1 110 000
300 000
3 978 200

Z hlediska střednědobého plánu předpokládáme zachování obdobného počtu klientů.
Zájem o službu sice roste, především pak u seniorské populace, nicméně se zde také
projevuje nárůst krátkodobých služeb (např. při asistencích u klientů v terminálním stádiu
onemocnění). Na rok 2017 předpokládáme tedy stejný počet klientů (cca 40 klientů, resp.
8 500 – 9000 hodin). Lze také počítat s pozvolnou změnou charakteru služby
s narůstajícím počtem klientů ze starší populaci a specifikaci služby odpovídající na
potřeby této cílové skupiny.

1.3. Pečovatelská služba (§ 40)
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 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.
1.3.1. Podpora pečovatelské služby
Zachování registrované sociální služby pečovatelská služby v ORP Český Krumlov
(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
2015
2016
2017
MPSV
Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
Ostatní: kompenzační pomůcky
CELKEM
Plánovací období

2 267 000
420 000
20 000
950 000
20 000
3 677 000
2015

2 330 000
420 000
20 000
1 000 000
20 000
3 790 000
2016

2 400 000
420 000
20 000
1 050 000
20 000
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
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující
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realizaci služby.
2015
Dotace JČK/MPSV

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
CELKEM

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

MPSV
Obec Větřní
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

1 900 000
730 000

20 000

20 000

20 000

950 000

1 000 000

1 000 000

3 657 000

3 763 800

3 650 000

2015
896 400
6823
269 355
1 172 578
2015

2016
1 329 000
47 000
247 000
1 623 000
2016

2017
1 369 000
47 000
254 000
1 670 000
2017

Počet uživatelů
79
80
80
Počet úkonů
11 884*
11 000
11 000
Počet hodin přímé práce
1 000
1 000
1 000
Obec Větřní
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující
realizaci služby.
Nově je udávána „maximální okamžitá kapacita klientů služby v daný okamžik“ a činí 4
osoby. Věková kategorie cílové skupiny byla upravena (v kategorii „Mladí dospělí“ byla
provedena změna z „19-26 let“ na „18-26 let“). Oblast působnosti pečovatelské služby
byla rozšířena do správního území obce Bohdalovice. Místo sídla pečovatelské služby
je Na Žofíně čp. 214 a K Bazénu čp. 231, Větřní
Poznámka:
* Počet úkonů je s dovážkou obědů – bez dovážky je to za rok 2015 4 423 úkonů
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV
896 400
794 700
1 204 616
Obec Větřní
6823
478 100
107 934
Příjmy od uživatelů
269355
260 000
240 000
1 172578
1 532 800
1 552 550
CELKEM
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je
navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

Plánovací období
Plánované náklady:

2 100 000
721 900

Realizace služby je naplňována. Stále trvá i předpoklad zavedení pečovatelské služby i
do dalších obcí. V případě potřeby o pečovatelskou službu bude navýšen počet klientů i
počet pečujícího personálu.

Plánovací období
Plánované náklady:

1 800 800
886 200

2016

MPSV
Město Vyšší Brod
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

2015
898 000
70 000
125 000
1 093 000
2015

2016
925 000
70 000
129 000
1 124 000
2016

2017
953 000
70 000
133 000
1 156 000
2017

Počet uživatelů
58
58
58
Počet úkonů
18 488
18 488
18 488
Počet hodin přímé práce
5 228
5 228
5 228
Město Vyšší Brod
V roce 2015 bylo jednáno s obcemi Malšín, Rožmberk nad Vltavou a Horní Dvořiště
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o rozšíření spádové oblasti sociální služby, obce však neprojevily o službu zájem, zejm.
proto, že se nechtějí podílet na nákladech vzniklých s jejím rozšířením. V roce 2016 již
nebylo na tato jednání pro nezájem jednotlivých obcí navázáno. Od listopadu roku 2015
jsou realizovány aktivizační činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(prozatím pouze pro účastníky z domu s pečovatelskou službou a blízkého okolí),
aktivizace klientů je zajišťována v rámci fungování pečovatelské služby.
V roce 2016 byla 2x upravována kapacita sociální služby, registrující krajský úřad jsme
žádali o navýšení kapacity na 100 klientů, KÚ však vznesl požadavek na stanovení
kapacity v daný okamžik, s platností od 1.2.2016 byla okamžitá kapacita služby
stanovena na 3 klienty v danou chvíli, od 1.11.2016 bude kapacita služby zvýšena na
4 klienty v daný okamžik.
Od března 2016 byly rozšířeny fakultativní úkony služby.
V souvislosti se zvyšováním počtu klientů i rozsahu poskytované péče u jednotlivých
klientů došlo i ke změnám personálního zajištění služby (do října 2015 2,5 úvazku
pracovníků v přímé péči, od 1.11.2015 zvýšena přímá péče na 3,0 úvazky, od 1.7.2016
na 3,5 úvazku, od 1.10.2016 na 4,0 úvazky), což se odpovídajícím způsobem promítlo
také do navýšení nákladů pečovatelské služby. Nárůst rozsahu poskytované péče se
ovšem projevil i v příjmové oblasti – u úhrad od uživatelů.
2015
2016
2017

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Dotace JČK/MPSV

671 600

818 800

Jihočeský kraj

191 200

0

Město Vyšší Brod

325 445

249 100

Příjmy od uživatelů

144 828

186 264

1 069 570

1 254 164

CELKEM

Výhled - rok 2017

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

1 178 000
0
150 000
175 000
1 503 000

Služba bude realizována i v roce 2017 a dle potřeb bude upravována její kapacita, aby
bylo dosaženo zajištění PS všem žadatelům o její poskytnutí. Vzhledem k tomu, že
kromě osobní asistence nepůsobí na našem území jiný poskytovatel zajišťující obdobné
služby, nelze situaci při nárůstu počtu klientů řešit pořadníkem na poskytnutí sociální
služby. Proto se snažíme upravovat kapacitu služby i počet pracovníků přímé péče dle
aktuálního vytížení služby, a může být tak vyhověno všem žadatelům.
V roce 2017 je plánováno rozšíření aktivizačních činností pro další obyvatele z Vyššího
Brodu, příp. registrování samostatné sociální služby (sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením) dle § 66 zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Dále je plánován záměr rozšíření kapacity bytů v domě s pečovatelskou
službou, a to ze stávajících 20 bytů na 26 bytů.

Plánovací období

2015

MPSV
Obec Loučovice
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

595 000
400 000
73 000
1 068 000
2015

2016
613 000
400 000
75 000
1 088 000
2016

2017
632 000
400 000
77 000
1 109 000
2017

Počet uživatelů
45
45
45
Počet úkonů
Počet hodin přímé práce
1 600
1 600
1 600
Obec Loučovice
Pečovatelská služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či
podmínky ovlivňující realizaci služby.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV
Obec Loučovice
Příjmy od uživatelů

Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2016 a akční plán na rok 2017

468 900
185 420
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611 000
343 000
75 000

611 000
343 000
75 000
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Výhled - rok 2017

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

CELKEM
729 320
1 029 000
1 029 000
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů z definované cílové skupiny – senioři. Pro další období resp. aktualizaci plánu
je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV
Jihočeský kraj
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

386 600
50 000
95 000
531 600
2015

472 700
0
97 000
584 100
2016

500 000
50 000
100 000
650 000
2017

Počet uživatelů
25
25
25
Počet úkonů
Počet hodin přímé práce
2 000
2 000
2 000
Obec Brloh
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující
realizaci služby.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

275 700

0

0

109 717

211 400

90 997

97 000

461 514

584 100

Jihočeský kraj
Obec Brloh
Příjmy od uživatelů
CELKEM

Výhled - rok 2017

260 800

350 000
0
200 000
100 000
650 000

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či
zdravotního postižení. Pro další období resp. nové aktualizaci plánu je navrhováno
zachovat aktivitu v plném rozsahu. Není plánováno rozšíření kapacity služby.
Zachování registrované sociální služby – pečovatelská služba. Neplánuje se navýšení
kapacity uživatelů. Zachování čerpání finančních zdrojů od MPSV, Jihočeského kraje a
příjmů od uživatelů.

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV
Město Horní Planá
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

283 716
10 000
30 000
323 716
2015

293 000
10 000
30 000
333 000
2016

301 000
10 000
30 000
341 000
2017

Počet uživatelů
25
25
25
Počet úkonů
3 170
3 170
3 170
Počet hodin přímé práce
2 130
2 130
2 130
Město Horní Planá
Pečovatelská služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
nad plánovanou kapacitu. Poskytovatel pořídil pro výkon pečovatelské služby osobní
automobil, a tak je služba zajištěna i v osadách Pernek, Hodňov a Hůrka. Zvýšil se
počet uživatelů požadující úkon zajištění stravy (48), rozšířil se počet dodavatelů stravy
(3) a nad plán došlo ke zvýšení počtu úkonů a úhrad od uživatelů.
Nebyly zjištěny žádné další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV
Město Horní Planá
Příjmy od uživatelů
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Výhled - rok 2017

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

CELKEM
283732
320 900
368 500
Realizace služby je naplňována. V případě potřeby a zvýšeného zájmu o pečovatelskou
službu budou navýšeny pracovní úvazky pečujícího personálu.

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV
Městys Křemže
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

327 000
141 000
100 000
568 000
2015

337 000
141 000
103 000
581 000
2016

370 000
330 000
90 000
790 000
2017

Počet uživatelů
25
25
25
Počet úkonů
4 500
4 500
4 500
Počet hodin přímé práce
2 124
2 124
2 124
Městys Křemže
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující
realizaci služby.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV
265 200
461 220
370 000
Městys Křemže
210 108
275 780
330 000
Příjmy od uživatelů
72 950
80 000
90 000
817 000
790 000
CELKEM
548 258
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je
navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

1.4. Tísňová péče (§ 41)
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 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.
1.4.1. Podpora tísňové péče
Zachování registrované sociální služby tísňová péče v ORP Český Krumlov (kapacita
200 uživatelů).
Plánovací období
2015
2016
2017
MPSV
Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2016 a akční plán na rok 2017

892 000
420 000
80 000
140 000
1 532 000
2015

919 000
420 000
82 000
150 000
1 571 000
2016

946 000
420 000
85 000
160 000
1 611 000
2017
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Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:

Počet uživatelů
68
73
80
Počet kontaktů
1 500
1 750
1 800
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující
realizaci služby.
Plánovací období
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

892 000
1 070 000
1 100 000
Město Český Krumlov
420 000
380 000
380 000
Ostatní obce ORP
80 000
82 000
85 000
Příjmy od uživatelů
140 000
150 000
140 000
CELKEM
1 532 000
1 682 000
1 705 000
Je plánováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. Dlouhodobě je plánováno rozšíření
služby i do ostatních částí / ORP Jihočeského kraje.

1.5. Odlehčovací služby (§ 44)
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované
osobám, 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.
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.
1.5.1. Podpora a rozvoj pobytové formy odlehčovací služby
Zachování a rozvoj pobytové formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov (kapacita
14 lůžek).
Plánovací období
2015
2016
2017
MPSV
Město Český Krumlov
Příjmy od uživatelů
Ostatní: úhrada pojišťovny
CELKEM
Plánovací období
Počet uživatelů
Počet lůžkodnů
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.

Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2016 a akční plán na rok 2017

861 000
187 000
1 800 000
80 000
2 928 000
2015
50
4 380

887 000
193 000
1 920 000
80 000
3 080 000
2016
60
5 000

913 000
200 000
2 120 000
80 000
3 313 000
2017
70
5 800
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Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
kapacitě a ve shodě s plánem. V roce 2016 došlo k navýšení kapacity pobytové sociální
služby na 16 lůžek.
Plánovací období
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

861 000
882 800
900 000
Město Český Krumlov
187 000
362 000
380 000
Příjmy od uživatelů
1 800 000
2 100 000
2 300 000
Ostatní: úhrada pojišťovny
80 000
80 000
80 000
CELKEM
2 928 000
3 424 800
3 660 000
Plnění pobytové služby OS se daří naplňovat na 100 %. U odlehčovací služby
ambulantní je využití 60 % (v roce 2015 to bylo 89 %). Zachování a provozování
stávající kapacity. V případě potřebnosti možno navýšení o 2 -4 lůžka.

1.6. Domovy pro seniory (§ 49)
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,
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
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která nemůže být zajištěna v přirozeném
prostředí.
Kritériem je zachovat stávající kapacitu 212 lůžek na území ORP Český Krumlov.
1.6.1. Podpora domovů pro seniory
Zachování registrované sociální služby domovy pro seniory v ORP Český Krumlov.
Domov důchodců Horní Planá kapacita 105 lůžek, Czech one Prague, s.r.o. (Dům pro
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
2015
2016
2017
MPSV
Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
Ostatní: fondy zdravotních pojišťoven
CELKEM
Plánovací období

10 100 000
100 000
200 000
24 299 000
1 400 000
36 099 000
2015

10 600 000
100 000
200 000
24 799 000
1 400 000
37 099 000
2016

11 100 000
100 000
200 000
25 299 000
1 400 000
38 099 000
2017

Počet uživatelů
110
105
105
Obložnost
99 %
99 %
99 %
Domov důchodců Horní Planá
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující
realizaci služby. Od roku 2016 je kapacita služby snížena na 105 lůžek, a to z důvodu

Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2016 a akční plán na rok 2017

Strana 12

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV (2015 - 2017)
zkvalitnění nabízených služeb (malá velikost některých pokojů).
V roce 2016 dochází k první části plánovaného snižování kapacity poskytované sociální
služby s cílem jednoznačně zvýšit kvalitu nabízené služby - snížení kapacity u
prostorově malých dvojlůžkových pokojů jejich převedením na pokoje jednolůžkové.
2015
2016
2017

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

Dotace JČK/MPSV
Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
Ostatní
CELKEM

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

10 626 600
1 500 000
0
152400
20 298 400
3 323 600

35 151 950

35 901 000

MPSV
Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
Ostatní: fondy zdravotních pojišťoven
Ostatní: dary
CELKEM
Plánovací období

2015

2016

2017

2 535 370
100 000
200 000
13 823 430
250 000
50 000
16 958 800
2015

2 620 000
100 000
200 000
14 240 000
250 000
50 000
17 460 000
2016

2 700 000
100 000
200 000
14 670 000
250 000
50 000
17 970 000
2017

Počet uživatelů
74
74
74
Obložnost
99 %
99 %
99 %
Czech one Prague, s.r.o. (Dům pro seniory Wágnerka)
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující
realizaci služby. 98 % uživatelů zařízení pochází z Jihočeského kraje a služba je
občanům poskytována již 6. rokem za podpory města Český Krumlov. Realizací aktivity
je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z
definované cílové skupiny.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

Plánované náklady:

12 150 000
1 975 400
0
45 000
20 835 665
2 630 900
37 636 965

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů z definované cílové skupiny. V horizontu cca 2-3 let je plánováno další snížení
lůžkové kapacity o cca dalších 5 míst, opět z důvodu zkvalitnění poskytované služby –
snížení kapacity u prostorově malých dvojlůžkových pokojů jejich převedením na pokoje
jednolůžkové.

Plánovací období

Plánované náklady:

9 413 900
1 773 100
59 000
152 400
20 167 180
3 586 370

0

0

Město Český Krumlov
59 000
59 000
60 000
Ostatní obce ORP
0
0
20 000
Příjmy od uživatelů
16 325 000
17 500 000
18 000 000
Ostatní: dary
40 000
50 000
50 000
CELKEM
16 424 000
17 609 000 18 130 000
Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném
rozsahu. Pro zkvalitnění služeb usiluje DS Wágnerka o zařazení do sítě sociálních
služeb Jihočeského kraje (dotačního řízení MPSV / Jihočeského kraje), jelikož je již 6.
rokem poskytována služba dle § 49 zákona o sociálních službách.
V horizontu cca 2-3 let je plánováno při DS Wágnerka rozšíření kapacity služby DZR o
60 míst (souvislost s Opatřením 1.7).

Plánovací období
MPSV
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Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Příjmy od uživatelů
Ostatní: fondy zdravotních pojišťoven
CELKEM
Plánovací období
Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

75 000
75 000
6 425 000
257 000
9 381 000
2015

75 000
75 000
6 550 000
283 000
9 647 000
2016

75 000
75 000
6 679 000
311 000
10 014 000
2017

Počet uživatelů
28
28
28
Obložnost
99 %
99 %
99 %
Domov pro seniory Kaplice – detašované pracoviště Český Krumlov
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující
realizaci služby.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV
2 186 800
2 854 400
5 973 603
Jihočeský kraj
1 097 000
904 012
220 209
Město Český Krumlov
60 000
70 000
70 000
Ostatní obce ORP
20 000
0
0
Příjmy od uživatelů
6 332 056
6 385 017
6 332 628
Ostatní
400 725
480 972
149 756
CELKEM
10 096 581
10 694 401
12 746 196
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu na rok
2017 je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

1.7. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48), Domovy se zvláštním
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 onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
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
může být 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 nebo do zařízení v Č. Budějovicích apod.
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 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 mil. Kč
– 40 mil. stavební práce, 10 mil. Kč vybavení objektu při plánované kapacitě cca 40
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Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2015
- plán 2016)
Výhled - rok 2016

Číslo a název
Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

lůžek).
Poskytovatelé sociálních služeb (např. Porákova vila o.p.s., Nemocnice Č. Krumlov),
Jihočeský kraj, obce v ORP Český Krumlov
Ve věci zajištění realizace aktivity prostřednictvím využití objektu bývalé Porákovy vily
v Loučovicích zatím nedošlo k žádnému posunu z hlediska přípravy. Uskutečnění tohoto
záměru pro naplnění aktivity se zatím nejeví jako reálné.
Dalším záměrem vhodným pro naplnění dané aktivity byl záměr obce Větřní (objekt
bývalého hotelu Golf s kapacitou cca 50 lůžek, který plánovala obec Větřní využít pro
potřeby rozvoje sociálních služeb pro občany spádového regionu - objekt je v dobrém
stavebně-technickém stavu a po dispozičních úpravách by byl využitelný jako DZR /
DZP s kapacitou cca 50 lůžek). V současné době nelze daným záměrem dospět
k naplnění aktivity (objekt byl v roce 2016 pronajat soukromé společnosti za jiným
účelem).
Byl identifikován nový záměr, a to záměr společnosti Czech one Prague, s.r.o., která
v současné době provozuje Dům pro seniory Wágnerka v Č. Krumlově – viz dále.
2015
2016
2017
Náklady na realizaci záměru společnosti Czech one Prague, s.r.o. se odhadují ve výši
cca 80 mil. Kč
Nově je do plánu zařazen záměr stávajícího poskytovatele služby DS (Czech one
Prague, s.r.o. provozujícího Dům pro seniory Wágnerka v Č. Krumlově). Jedná se záměr
o využití objektu v majetku města Č. Krumlov v těsné blízkosti stávajícího DS Wágnerka
a areálu českokrumlovské nemocnice pro dané potřeby (kapacita cca 50 – 60 lůžek).

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 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
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.
1.8.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
Zachování sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
v ORP Český Krumlov (kapacita 4 lůžka).
Plánovací období
2015
2016
2017
MPSV
Město Český Krumlov
Příjmy od pojišťovny
Příjmy od uživatelů
Příspěvky na péči
CELKEM
Plánovací období

160 000
50 000
570 000
360 000
350 000
1 490 000
2015

165 000
51 500
580 000
365 000
355 000
1 516 500
2016

170 000
53 000
590 000
370 000
360 000
1 543 000
2017

Počet uživatelů
11
11
11
Obložnost
98 %
98 %
98 %
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Služba byla pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna a naplněna v plné kapacitě, přičemž
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se nevyskytly žádné okolnosti, které by na realizaci služby měly nějaký vliv. Aktuálně je
kapacita služby plně obsazená.
Lze předpokládat, že i do budoucna bude dostatek klientů / zájemců o využití dané
služby. S ohledem na oddělení, jehož jsou sociální lůžka součástí (oddělení následné
péče) se jedná vždy o žadatele z cílové skupiny, která je na sociální lůžko umístěna, a
sice senioři či zdravotně znevýhodnění.
2015
2016
2017

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady
na celý Jihočeský kraj:

Plánované indikátory
na celý Jihočeský kraj:

Dotace JČK/MPSV
Město Český Krumlov
Příjmy od uživatelů

145 600
41 000
380 000

150 000
51 500
385 000

170 000
53 000
410 000
(předpoklad)
Ostatní
923 400
930 000
910 000
CELKEM
1 490 000
1 516 500
1 543 000
Poskytování sociální služby v rozsahu 4 sociálních lůžek zůstane nezměněné. Případné
rozšíření na více lůžek není v současné době možné z důvodu omezených kapacitních
možnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. a systém financování služby.
Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče bude poskytovaná
i v roce 2017, přičemž bude poskytovaná v nezměněném rozsahu, dle platných
standardů, s ohledem na chod nemocničního oddělení, jehož jsou sociální lůžka
součástí.
Plánovaný počet uživatelů se může pohybovat kolem 10 klientů, kteří sociální lůžko
využijí do doby, než jim bude zajištěná jiná sociální služba, zpravidla od 3 – 9 měsíců
užívání služby. Sociální lůžko využívají ti klienti, kteří jsou před umístěním na sociální
lůžko pacienty ONP, přičemž délka hospitalizace je dlouhodobého charakteru, aniž by v
rámci hospitalizace potřebovali zajištění zdravotnické péče, ale jejich míra soběstačnosti
je natolik omezená, že by pobyt v domácím prostředí bez pomoci druhé osoby v rámci
zajištění soběstačnosti, nezvládli.
1.9. Tlumočnické služby (§ 56)
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.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
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).
1.9.1. Podpora tlumočnické služby
Ambulantní forma služby je poskytována v kontaktním poradenském centru v Českých
Budějovicích. Terénní forma tlumočnické služby je typem především komunitního
tlumočení v terénu (u lékaře, v zaměstnání, na úřadech, v bankách, překládání psaného
textu, tlumočení telefonických hovorů apod.).
Plánovací období
2015
2016
2017
MPSV
Jihočeský kraj
Město České Budějovice
Město Český Krumlov
Ostatní
CELKEM
Plánovací období
Počet uživatelů (ambulantní + terénní)
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496 156
98 932
20 000
60 000
5 000
680 088
2015
45 + 75

512 000
102 000
20 000
60 000
5 000
699 000
2016
45 + 75

527 000
105 000
20 000
60 000
5 000
717 000
2017
45 + 75
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Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Počet kontaktů (ambulantní + terénní)
230 + 450
230 + 480
230 + 510
STŘEP – Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, o.s.
Tlumočnická služba je neslyšícím klientům poskytována celoročně, bez omezení a
v plném rozsahu dle požadavků uživatelů, čímž je ve shodě s plánem plněna plánovaná
kapacita. Vzhledem k potřebnosti tlumočnické služby byly od 01. 01. 2015 navýšeny
úvazky. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. Střep
je i nadále jediným registrovaným poskytovatelem v Jihočeském kraji.
V roce 2015 byla tlumočnická služba poskytnuta celkem 72 klientům (z toho 9 klientů
z Č: Krumlova) celkem bylo provedeno 691 tlumočení (z toho 231 pro občany z Č.
Krumlova – tj. 33,4 %).
Poznámka: V roce 2014 službu využilo 64 klientů.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

500 000
75 500
39 000
0
5 000
619 500

532 500
0
69 000
30 000
5 000
636 500

500 000
50 000
60 000
20 000
5 000
635 000

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit osobám s praktickou či úplnou hluchotou
dostupnou kvalitní terénní tlumočnickou službu. Pro další období je navrhováno
zachovat aktivitu v plném rozsahu. Dle zkušeností z uplynulých let lze předpokládat, že v
roce 2017 dojde ke zvýšení počtu uživatelů, čímž se zvýší i počet požadavků na
tlumočení.
U této služby není stěžejní počet klientů, ale počet objednaných tlumočení. Jednou ze
základních podmínek pro kvalitní a dostupné poskytování služby je dostatečné finanční
zajištění služby.

1.10. Sociálně terapeutická dílna (§ 67)
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.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
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.
1.10.1. Podpora služby sociálně terapeutické dílny
Zachování služby sociálně terapeutické dílny v ORP Č. Krumlov (kapacita ambulantní
formy poskytování služby 8 klientů v jeden okamžik ve středisku Český Krumlov)
Plánovací období
2015
2016
2017
MPSV
Město Český Krumlov
Ostatní: vlastní prostředky
CELKEM
Plánovací období

378 000
40 000
5 000
423 000
2015

389 000
40 000
5 000
434 000
2016

400 000
40 000
5 000
445 000
2017

Počet uživatelů
Počet hodin přímé práce

30
600

30
600

30
600
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Plánovaný realizátor:

Hodnocení – k 31. 10.
2016

FOKUS České Budějovice, z.ú. – středisko Český Krumlov
Služba byla využita 31 klienty v 154 službách, což odpovídá 394,5 hodinám přímé
práce. Realizaci služby ovlivnili finanční/personální důvody, proto muselo dojít ke změně
otevírací doby.
Služba sanovala potřebu osob s duševním onemocněním někam patřit, mít možnost
docházet na aktivity, které jim umožňují seberealizaci, supluje pravidelné docházení do
zaměstnání (pokud je to pro klienta přínosné). Služba podporuje u klientů rozvoj
sociálních a pracovních dovedností. Zaznamenáváme úspěšnost při zařazování klientů
na pracovní trh. Docházku komplikuje finanční situace klientů – dojíždění (ačkoliv jsou
mnozí uznáni invalidními ve III. stupni, nemají nárok na žádné slevy na jízdném apod.).
Finanční zdroje, které by, které by toto klientům umožnily, nebyly nalezeny
2015
2016
2017
MPSV

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2015
- plán 2016)

Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Ostatní
CELKEM

73 308
0
56 000
5 000
134 308

28 833
0
63 000
595
92 428

Výhled - rok 2017

Je plánováno zajišťovat službu v obdobné formě jako doposud, rozšíření aktivit souvisí
s finančními možnostmi.

Číslo a název Opatření:

1.11. Sociální rehabilitace (§ 70)

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – 31. 10.
2016

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
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.
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
Jihočeský kraj
ESF - OP LZZ
Město Český Krumlov
Ostatní
CELKEM
Plánovací období

857 000
25 000
150 000
50 000
2 000
814 000
2015

604 000
26 000
0
60 000
2 000
693 000
2016

622 000
27 000
0
60 000
2 000
711 000
2017

Počet uživatelů
80
80
80
Počet hodin přímé práce
1 470
1 470
1 470
FOKUS České Budějovice, z.ú. – středisko Český Krumlov
Služba byla využita 64 klienty v 1.216 službách, což odpovídá 502,3 hodinách přímé
práce (plus souhrn cest za klientem je 123 hodin). Do této doby se nezahrnuje
vyjednávání s institucemi, oslovování komunity atd. Byla snížena věková hranice cílové
skupiny na 16+. V rámci podpory duševního zdraví proběhlo několik celodenních
osvětových akcích na středních školách v ORP ČK.
Z finančních/ personálních důvodů a materiálně technického zabezpečení (absence
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automobilu) se nedaří tak aktivně oslovovat potencionální uživatele z odlehlejších částí
ORP ČK jako v minulých letech. Domníváme se také, že někteří uživatelé, kteří
v předchozích letech využívali tuto službu, již nabyli dostatek kompetencí k tomu, aby ji
nadále nepotřebovali využívat.
Jedná se o páteřní službu pro osoby s duševním onemocněním, case manager přímo
podporuje klienta ve zvládání sociálního fungování a zároveň má významnou
koordinační roli v systému péče (komunikuje s lékařem, úřady, rodinou), vyhledává
přirozené zdroje podpory klienta v komunitě. Důraz je kladen na podporu v terénu. Do
našeho týmu case managementu patří i peer asistent a zdravotní sestry, které poskytují
služby i kl. na ORP ČK, ale nejsou do této statistiky zahrnuti.
2015
2016
2017
MPSV

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2015
- plán 2016)

Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Ostatní
CELKEM

Výhled - rok 2017

353 106
51 993
58 000
343 474
806 573

294 276
0
73 000
17 715
73 000

Je plánováno zajišťovat službu v obdobné formě jako doposud, rozšíření aktivit souvisí s
finančními možnostmi.

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje

pro

zajištění

2.1. Hospicová péče (lůžkový hospic nebo domácí hospicová péče)
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 nestačí nebo
domácí péče není k dispozici.
Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným
způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují
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.
Hospicová péče je poskytována rovněž některými poskytovateli domácí zdravotní /
ošetřovatelské péče.
Cílem opatření je zajistit poskytování hospicové péče v území ORP Český Krumlov.
2.1.1. Podpora lůžkového hospice nebo domácí hospicové péče
V ORP Český Krumlov není v současné době lůžkový hospic ani domácí hospicová
péče. Nejbližší (a jediný v kraji) lůžkový hospic je v Prachaticích. Domácí hospicová
péče (terénní forma) na území ORP Český Krumlov chybí. Nejbližší mobilní hospicová
péče je k dispozici v Č. Budějovicích (Domácí hospic sv. Veroniky, Domácí
ošetřovatelská a hospicová péče Ledax o.p.s.) a v Třeboni (Domácí ošetřovatelské a
hospicové péče Ledax o.p.s.). Hospicová péče je rovněž částečně zajišťována
prostřednictvím poskytované domácí ošetřovatelské služby.
Cílem této aktivity je podpora poskytovatelů lůžkového hospice nebo podpora vzniku
služby domácí hospicové péče na území ORP Český Krumlov (či zajištění jejího
poskytování poskytovateli z jiných ORP pro zástupce cílových skupin v ORP Č.
Krumlov) s cílem přinést klientům v ORP potřebnou odbornou, zdravotní, sociální, příp.
psychologickou i duchovní péči.
Nevyčísleny
Poskytovatelé služeb hospicové péče
Aktivita je prozatím realizována prostřednictvím poskytovatelů, převážně působících
mimo území ORP.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
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aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů zůstávají beze změn. Přestože doposud
neproběhla realizace aktivity je navrhováno zachovat aktivitu v plném plánovaném
rozsahu a sledovat vývoj v dané oblasti. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou
hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity.

2.2. Půjčovny kompenzačních pomůcek
Cílem půjčoven kompenzačních pomůcek je pomoc při řešení sociální nebo zdravotní
životní situaci uživatele. Uživateli mohou být senioři, osoby dlouhodobě nemocné, osoby
propuštěné z nemocničního léčení, osoby nemocné po úrazech a 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 (pouze pro vlastní potřebu), 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.
2.2.1. Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek
Zachování a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek v ORP Český Krumlov.
Domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, Nemocnice Český Krumlov,
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory
Stávající půjčovny kompenzačních pomůcek v regionu jsou provozovány dle finančních
a kapacitních možností jednotlivých poskytovatelů.
DS Kaplice - V roce 2016 fungovala půjčovna kompenzačních pomůcek zavedeným
způsobem. Vybavení půjčovny nebylo obnovováno ani rozšiřováno.
JCZP: V roce 2016 fungovala půjčovna kompenzačních pomůcek zavedeným
způsobem. Na rok 2017 je plánováno rozšíření.
DS Wágnerka: půjčovna je provozována pro potřeby vlastního DS.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Rovněž trvají dílčí záměry zahrnuté do
aktivity. V rámci aktivity někteří poskytovatelé plánují rozšiřování vybavenosti půjčoven,
někteří plánují zachování současného stavu. Protože se jedná o aktivitu průběžného
charakteru, je navrhováno zachovat aktivitu v plném plánovaném rozsahu.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje pro naplnění cílů
aktivity.
DS Kaplice - V letech 2015/2016 nebyl provoz půjčovny kompenzačních pomůcek zajištěn
žádnými cizími zdroji, pouze výnosy ze zapůjčení kompenzačních pomůcek. Pro rok 2017 není
v DpS Kaplice plánováno půjčovnu kompenzačních pomůcek jakkoliv rozšiřovat. Počet
půjčovaných pomůcek zůstane zachován.
JCZP: Dle přání uživatelů je v plánu JCZPS v roce 2017 pořízení pojízdného zvedáku.
Z důvodu velké finanční zátěže pro organizaci by bylo možné nákup kompenzační
pomůcky hradit z grantu Města Český Krumlov. Stávající vybavenost půjčovny se odvíjí
od poptávky uživatelů, další navýšení kompenzačních pomůcek se neplánuje.
V závislosti na opotřebení se budou průběžně pořizovat nové.
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Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

2.3. Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče je doplňkem terénních sociálních služeb. Zdravotní péči 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.
2.3.1. Podpora domácí zdravotní péče
Zachování a zkvalitnění domácí zdravotní péče v ORP Český Krumlov a zvýšení
informovanosti o možnostech využívání této služby.
Nevyčísleny
Serafínová Klára – Domácí zdravotní péče
Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo
k zásadním změnám v zajištění služby.
2015
2016
2017

Nevyčísleno

Výhled - rok 2017

Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

2.4. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a zdravotně
postižené

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Kromě rozvoje a optimalizace nabídky samotných sociálních služeb (ať už pobytových,
ambulantních či terénních) je pro uchování a zlepšování kvality života 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, které budou své aktivity realizovat v
odpovídajících prostorách.
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 nabídky apod.), podpora
organizace aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání (např. 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).
Nevyčísleny
Senior kluby, další organizace působící v dané oblasti
Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo
k zásadním změnám ve struktuře jejího naplňování.
2015
2016

Nevyčísleno
Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.
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Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2016):
Číslo a název Opatření: 2.5. Podpora terénní zdravotní služby pro lidi s duševním onemocněním
Krátký popis Opatření: Opatření je zaměřeno na podporu a rozvoj terénní formy služby, které je poskytována
(a co je jeho cílem,
klientům s duševním onemocněním v jejich přirozeném / domácím prostředí. Tyto služby
kritéria dosažení cíle)
jsou poskytovány po domluvě s ambulantním psychiatrem konkrétního klienta. Jedná se
o dohled nad výživou, lékový management, podání depotních injekcí a další úkony.
Služba je dostupná v celém ORP Český Krumlov.
Číslo a název Aktivity:
3.9.1. Podpora terénní zdravotní služby pro lidi s duševním onemocněním v ORP
Č. Krumlov
Charakteristika
Cílem aktivity je podpora zachování a dalšího rozvoje terénní zdravotní služby pro lidi s
Aktivity:
duševním onemocněním, která je poskytována potřebným klientům v rámci ORP Č.
Krumlov v jejich přirozeném prostředí.
Plánované náklady:
Dle dosavadních zkušeností dodavatele lze předpokládat náklady ve výši cca 3,5 tis. Kč
na 1 klienta ročně.
Dále nevyčísleno.
Plánovaný realizátor:
Fokus České Budějovice, z. ú.
Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2016 na
základě požadavku pracovních skupin PSS.
Hodnocení – rok 2016
V současné době poskytuje poskytovatel Fokus České Budějovice, z. ú. tyto služby 1
klientovi v území ORP (tzn. ročně s náklady 3.500 Kč)
2015
2016
2017

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Nevyčísleno
Předpokládá se kontinuální podpora v souladu s věcným zaměřením aktivity. V ORP
ČK. Vzhledem ke struktuře klientů v území ORP lze očekávat další nárůst potřeby této
služby.
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Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny (PS 2)
Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Číslo a název Opatření:
Krátký popis Opatření:
(a co je jeho cílem,
kritéria dosažení cíle)
Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

1.1. Raná péče (§ 54)
Cílem opatření je poskytnout terénní služby rané péče rodinám, kde se narodilo dítě se
zrakovým, sluchovým, mentálním nebo kombinovaným postižením či s ohroženým
vývojem a to od narození do 7 let věku dítěte. Specifickým cílem je umožnit rodinám
vychovávat dítě s postižením co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, přispět
k prevenci umisťování dětí do ústavních zařízení a prevenci vyčleňování rodin ze své
komunity.
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, Raná péče
I MY, zřizovatel I MY, o.p.s
Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo
k zásadním změnám v zajištění služby.
Středisko rané péče SPRP Č. Budějovice – hodnocení roku 2016:
Díky spolupráci poskytovatelů s neonatologickým oddělením nemocnice v Č.
Budějovicích se situace v roce 2016 začíná měnit a do budoucna lze
předpokládat nárůst zájemců o ranou péči.
Počet klientských rodin za rok 2016: 4 rodiny (5 dětí) – rodiny s dětmi se
zrakovým postižením a s dětmi s ohroženým vývojem (extrémně nedonošené
děti, s poporodními potížemi atd.)
Raná péče I MY, zřizovatel I MY, o.p.s. - hodnocení roku 2016:
Přejmenování Střediska rané péče pro jihočeský region na Raná péče I MY,
zřizovatel I MY, o.p.s.
Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého roku sledovaného
období. Nedošlo k zásadním změnám v zajištění služby.
V průběhu roku 2016 se podařilo navázat kontakty s neziskovými organizacemi
z Českokrumlovska s cílem informovat potřebné rodiny o možnosti využívání
služeb rané péče. I nadále pokračujeme na cílené depistáži u lékařů a institucí.
Počet uživatelských rodin: 1 rodina, služba v roce 2016 ukončena.
Plánovaný počet v roce 2017: 2 rodiny.
2015
2016
2017
Středisko rané péče SPRP Č. Budějovice:

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

-

2015: 80 000 Kč
2016: 180 000 Kč,
Plán 2017: 250 000 Kč (5-6 rodin)

Raná péče I MY, zřizovatel I MY, o.p.s.:
- Průměrné roční náklady na uživatele jsou cca 45.000 Kč.

-

MPSV- prostřednictvím Jihočeského kraje
Město Č. Krumlov

27 935
13 000

6 200
0

Výhled - rok 2017

Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn, jedná se o aktivitu průběžného
charakteru, je navrhováno zachovat jí v plném plánovaném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

1.2. Azylové domy (§ 57)

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).
Cílem tohoto opatření je vznik a podpora Azylového domu pro rodiny na území ORP
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Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Český Krumlov.
Kritériem opatření je vznik registrované sociální služby s kapacitou 20 lůžek určené pro
území ORP Český Krumlov.
1.2.1. Vznik a podpora služby azylový dům pro rodiny
Vznik registrované sociální služby Azylový dům pro rodiny v ORP Český Krumlov
(kapacita 20 lůžek)
Plánovací období
2015
2016
2017
MPSV
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

0
0
0
2015

0
0
0
2016

1 000 000
100 000
1 100 000
2017

Počet uživatelů
0
0
20
Obložnost
0
0
99 %
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních služeb
Realizace aktivity / poskytování služby je plánováno od roku 2017. V roce 2016 zatím
neprobíhaly konkrétní přípravné kroky.
2015
2016

Nevyčísleno
Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Přestože se jedná o aktivitu
výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu
s realizací od roku 2017. Předpokládá se zahájení poskytování služby od roku 2017.

1.3. Domy na půl cesty (§ 58)
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 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.
1.3.1. Podpora služby domy na půl cesty
Zachování registrované sociální služby domy na půl cesty v ORP Český Krumlov
(kapacita 7 lůžko/den)
Plánovací období
2015
2016
2017
MPSV (říjen - prosinec)
ESF - OP Lidské zdroje (leden - září)
Město Český Krumlov
Příjmy od uživatelů
Ostatní: praní prádla
CELKEM
Plánovací období

186 000
558 000
236 000
196 000
2 000
1 178 000
2015

192 000
575 000
236 000
196 000
2 000
1 201 000
2016

198 000
592 000
236 000
196 000
2 000
1 224 000
2017

Počet uživatelů
10
10
10
Obložnost
50 %
50 %
50 %
Město Český Krumlov
Služba se potýkala s nízkou poptávkou (např. ve třetím čtvrtletí 2015 nebyl žádný
klient). Proto došlo dne 1.1.2016 k zefektivnění 2 registrovaných služeb, kdy se snížila
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kapacita služby Domu na půl cesty (ze 7 lůžek na 3 lůžka) a zvýšila se kapacita služby
Domov pro matky s dětmi. V reálu to znamenalo, že již existující 3 byty byly "odebrány"
Domu na půl cesty a "předány" Domovu pro matky s dětmi, z nichž 2 byty sloužily pro
Domov pro matky s dětmi a 1 byt jako klubovna pro Domov pro matky s dětmi.
Obložnost 2015 byla 8,6% (7 lůžek), službu využilo 5 nových uživatelů.
Obložnost za tři čtvrtletí 2016 byla 53% (3 lůžka), službu využili 4 noví uživatelé.
2015
2016
2017

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Dotace JČK/MPSV

181 400

80 500

Jihočeský kraj

558 000

324 000

Město Český Krumlov

151 280

119 500

Příjmy od uživatelů

117 860

60 000

1 360

2 000

1 009 900

586 000

Ostatní: praní prádla
CELKEM

Výhled - rok 2017
Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

0
432 000
120 000
60 000
1 000
613 000

Cílem bude udržet 3 byty / 3 klienty / 3 lůžka. Plánovaná obložnost 50%.

1.4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
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 sociálně-patologickými 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 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.
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 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
2015
2016
2017
MPSV
Město Český Krumlov
CELKEM
Plánovací období
Počet uživatelů (ambulantní + terénní)
Počet kontaktů (ambulantní + terénní)
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1 150 000
932 466
2 082 466
2015

1 185 000
960 000
2 145 000
2016

1 220 000
990 000
2 210 000
2017

410 + 120
6000+1800

450 + 150
6000+1800

450 + 150
6000+1800
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Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

z toho opakovaných kontaktů
5600+1700
5600+1700
5600+1700
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů z definované cílové skupiny v počtu zhruba 200-300 klientů ročně v ORP.
V současné situaci se jeví kapacita služby jako dostačující pro další období zhruba 2-3
let.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

933 000

1 200 000

Jihočeský kraj

181 900

323 570

Město Český Krumlov

450 000

463 000

10 000

0

1 574 900

1 986 570

Ostatní obce ORP- vlastní zdroje
CELKEM

Výhled - rok 2017

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Počty uživatelů služby a výkonů je odhadován na zhruba 300 v roce 2017, nejsou
známa omezení, která by plán omezovala, kromě nepředpokládaných výkyvů na
drogové scéně na Českokrumlovsku. Služba bude poskytovat služby v rozsahu, který
poskytuje nyní.
Ve střednědobém výhledu bude plnění aktivity v současném rozsahu. Pro plánovanou
realizaci v období let 2016 - 2018 nejsou žádná omezení. Z dnešního pohledu může do
budoucna existenci poskytování stávajících služeb pouze nedostatek finančních
prostředků. Odhadovaný počet uživatelů služby na rok 2017 je přibližně 300 uživatelů.
Počet kontaktů bude dle odhadu stejný dle plánu. V dalším období není předpokládáno
rozšiřování služby nad rámec stávajících služeb a je plán zachovat služby v současném
rozsahu. V současnosti jsou potřeby uživatelů služby naplňovány. Otevření nového
zařízení na sídlišti Plešivec není v dohledné době v plánu.
POZNÁMKA: Součástí rozpočtu na rok 2017 jsou základní sociální služby i služby
nadstavbové.

Plánovací období

2015

MPSV
Úřad vlády
Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Obec Větřní
Ostatní (nadace):
CELKEM
Plánovací období

1 300 000
50 000
30 000
50 000
5 000
20 000
1 455 000
2015

2016
1 340 000
52 000
31 000
50 000
5 000
20 000
1 498 000
2016

2017
1 380 000
54 000
32 000
50 000
5 000
20 000
1 541 000
2017

Počet uživatelů (ambulantní +
190 + 136
180 + 130
180 + 130
terénní)
Počet kontaktů (ambulantní +
1342+ 1919
790 + 2910
790 + 2910
terénní)
z toho opakovaných kontaktů
1322 + 1914
740 + 2880
750 + 2900
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s.
Služba byla ve sledovaném období poskytována cílové skupině uživatelů v Českém
Krumlově a ve Větřní v souladu s plánem. Nebyly zjištěny skutečnosti ovlivňující
realizaci služby.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

1 350 000
330 000
576 000
75 000
2 331 000

767 400

802 900

Jihočeský kraj

91 900

8 450

Město Český Krumlov

57 000

65 000

Ostatní obce ORP

10 000

20 000

Ostatní
CELKEM
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75 000

996 300

971 350

1 260 000
110 000
65 000
20 000
40 000
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Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

V roce 2016 byla služba realizována v Českém Krumlově a ve Větřní. Poskytování
služby ve Větřní se oproti roku 2015 zintenzivnilo. Služba byla zaměřena na zajištění
potřeb uživatelů, tj. kvalitní a smysluplné trávení volného času (i během prázdnin), na
rozvoj vzdělávacích aktivit, podporu při řešení obtížných situací.
Pro rok 2017 je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. V horizontu 1 – 2 let je
plánováno službu rozšířit do Chvalšin - Květušína, kde tato služba chybí.

1.5. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
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.
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.
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
2015
2016
2017
MPSV
Ostatní zdroje
CELKEM
Plánovací období

0
0
0
2015

0
0
0
2016

500 000
100 000
600 000
2017

Počet rodin
0
0
25
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Aktivita probíhá dle plánu - Sociálně aktivizační služba byla zaregistrována a funguje od
1. 9. 2016, pro rok 2017 byla také zařazena do Akčního plánu SPRSS Jčk – sítě
základních sociálních služeb. Na tuto službu dle plánu úzce navazují i další činnosti
v rámci služby Podpora rodin a dětí v ohrožení (viz op. 2.6) Kapacita služby je
stanovena na cca 20 rodin. Funguje na celém území ORP Český Krumlov a ORP
Kaplice
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

0

0

Město Český Krumlov

0

0

Ostatní

0

30 000

CELKEM

0

30 000

750 000
100 000
150 000
1 000 000

Pro rok 2017 – 2018 je zajištěné základní financování prostřednictvím IP projektu.
Kapacita služby je cca 20 rodin. Jedná se o terénní sociální práce přímo v rodinách určeno rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitají v obtížné životní situaci. Rodiny
mohou službu využít na základě vlastního kontaktu, či prostřednictvím
zprostředkovaného kontaktu z jiné služby. Pro rok 2017 – 2018 předpokládá se
zachování stávající kapacity s následným vyhodnocením potřebnosti rozšíření.
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Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

2.1. Rodinné a mateřské centrum
Rodinná a mateřská centra zřizují zpravidla poskytovatelé služeb nebo maminky na
mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy,
umožňují rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o 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.
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 realizované v souladu se zák.
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kdy rodič 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.
Nevyčísleny
RC Krumlík, MC Míša, MC Sluníčko, MC Sněhurka (všechna Český Krumlov), MC
Křemílek (Křemže), MC Holoubek (Holubov)
Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo ke
změnám v zajištění služeb mateřských a rodinných center.
2015
2016

Nevyčísleno

Výhled - rok 2017

Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

2.2. Kluby pro děti a mládež

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

Cílem opatření je nabídnout dětem a mládeži na území ORP Český Krumlov širokou
nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit. Vhodným nástrojem pro naplnění cílů
opatření jsou právě kluby pro děti a mládež, které mohou dále úzce spolupracovat se
školami.
2.2.1. Podpora klubů pro děti a mládež
V rámci aktivity bude podpořena činnost stávajících a iniciován vznik a zajištění
fungování případných nových zařízení tohoto druhu na území ORP Český Krumlov.
Nevyčísleny
Poskytovatelé souvisejících služeb
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Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo ke
změnám v zajištění služeb klubů pro děti a mládež.
2015
2016

Nevyčísleno

Výhled - rok 2017

Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

2.3. Preventivní programy

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Preventivní programy jsou specializované probační programy, terapeutické programy,
programy sociálního výcviku, programy k rozvíjení sociálních dovedností a další
programy primárně či sekundárně preventivní, určené cílové skupině nezletilí 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).
2.3.1. Podpora preventivních programů pro mladistvé
Zachování probačního programu Právo pro každý den. Jedná se o akreditovaný
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.
Nevyčísleny
ICOS Český Krumlov, o.p.s., poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Program nebyl v roce 2016 v ORP realizován, neboť se nepodařilo zajistit finanční
zdroje nutné k realizaci programu. Aktivita tak přechází do dalšího období.
2015
2016
2017

Nevyčísleny
V plánu pro rok 2017 je úprava programu – z probačního na preventivní bez akreditace
u Ministerstva spravedlnosti (což umožňovalo pouze účast klientům PMS ČR). Dojde
k rozšíření cílové skupiny. Úzce souvisí s opatřením 2. 3. 2. V plánu na roky 2017 - 2018
zůstává cíl realizovat vždy alespoň jeden běh programu ročně. Realizace aktivity je
odvislá od případného získání finančních prostředků na realizaci (předpoklad: zejména
programy prevence MV ČR, případně dotace OSPOD).

Číslo a název Aktivity:

2.3.2. Vznik sekundárně preventivních programů pro nezletilé

Charakteristika
Aktivity:

Vznik preventivních programů pro nezletilé v ORP Český Krumlov. Program by měl
splňovat následující předpoklady: kvalitní program s propracovanou metodikou a
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
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Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

jednorázové krátkodobé akce. Cílovou skupinou v rámci této aktivity jsou nezletilí v ORP
Č. Krumlov s rizikovým chováním.
Nevyčísleny
ICOS Český Krumlov, o.p.s. poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Program nebyl v roce 2016 realizován, neboť se nepodařilo zajistit finanční zdroje
nutné k realizaci programu. Aktivita tak přechází do dalšího období.
2015
2016
2017

Nevyčísleny
V plánu na roky 2017 - 2018 zůstává cíl realizovat vždy alespoň jeden běh programu
ročně.
Realizace aktivity je odvislá od případného získání finančních prostředků na realizaci
(předpoklad: zejména programy prevence MV ČR, dotace OSPOD).
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, zaměřené na
zkvalitnění komunikace, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových 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).
Nevyčísleny
SVP, PPP, městská policie ČK, Policie ČR, CPDM o.p.s., sdružení Spirála o.s.,
realizátoři v místě
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované
finanční kapacitě a ve shodě s plánem. Školy sami zabezpečují naplňování aktivity.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je
navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu a více se zaměřit na větší
implementování aktivity do Minimálního preventivního plánu škol.
2015
2016
2017

Nevyčísleny
Plánované aktivity budou v roce 2017 realizovány v podobném rozsahu, v obdobného
rozsahu jako v roce 2016. Naplňování aktivit je plně v kompetenci škol. Bude potřeba se
více zaměřit na koncepčnější směřování aktivity, získané finanční prostředky účelněji
směřovat do dlouhodobé specifické primární prevence a oprostit se od jednorázových
neúčinných aktivit. Je velmi potřebné navýšení uživatelů ze skupiny mladšího školního
věku.

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
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.
Nevyčísleny (Město Český Krumlov pro Základní školy Plešivec, Nádraží, T.G.M.
Linecká po Kč 20.000,- ročně)
Obce v ORP Č. Krumlov, iniciační role – město Č. Krumlov ve spolupráci se ZŠ
Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Nedošlo ke
změnám v jejím zajištění.
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2015

2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Realizace aktivity předpokládá financování ze strany města Č. Krumlov ve výši 80 000
Kč ročně (jedná se o částku 20.000 Kč na jednu ZŠ).

Výhled - rok 2017

Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
a obecného charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

2.4. Návazné formy bydlení pro odcházející klienty Domu na půli cesty a
Azylového domu a mladé rodiny

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

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017
Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Cílem opatření je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci (klientům Domu na 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.
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).
Údaje za město Č. Krumlov: v současné době existují již 3 byty návazného bydlení,
které jsou i obsazené. Smlouva je uzavírána na tři měsíce a prodlužuje se, přičemž
nájemce využívá po dobu jednoho roku slevu na nájemném, pak již ne. Poté již klient
"pokračuje" přes výběrové řízení do sociálního bytu.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Udržení bytů návazného bydlení pro cílové skupiny.

2.5. Asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
Cílem opatření je vznik udržení pracovních pozic asistentů pedagoga (ASP) na ZŠ v
obcích ORP Český Krumlov pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V novele
školského zákona (ŠZ) k 1.9.2016 došlo k úpravě podmínek možností zřídit pozici ASP,
nicméně ne všechny děti dosáhnou na možnost čerpat zmíněné podpůrné opatření. I
když v rámci podpory MŠMT je deklarována možnost čerpat finanční prostředky i z
jiných, něž nárokových prostředků, je možné se domnívat, že podpora „potřebných“
nebude maximální. Bude potřeba mapovat nedostatky systému a hledat podporu v
rámci sociálních služeb.
Asistent pedagoga vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga - třídního učitele
nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky 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.
2.5.1.: Podpora vzniku a zachování pozic asistentů pedagoga pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí
Podpora vzniku a udržení pracovních pozic asistentů pedagoga na ZŠ v obcích ORP
Český Krumlov pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména pak
v lokalitách, kde je vyšší riziko výskytu rizikového chování (např. Č. Krumlov, Větřní ad.)
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Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

u těch dětí, které ze systému podpory z nějakých příčin vypadnou.
Nevyčísleny
ZŠ v ORP Český Krumlov
Realizace aktivity probíhala kontinuálně během celého sledovaného období. Přehled
fungujících asistentů pedagoga v území ORP: Větřní - 1 asistent pedagoga pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí, H. Planá - 2 asistenti pedagoga pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí, město Č. Krumlov – žádný pro děti ze
znevýhodněného prostředí.
2015
2016
2017

Nevyčísleno

Výhled - rok 2017

Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
a obecného charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

2.6. Podpora rodin a dětí v ohrožení

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

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
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).
2.6.1.: Podpora zachování a rozvoje služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“
Zachování a rozvoj služby, která zahrnuje komplexní systém rodinných poradenských
služeb, terénní služby i asistované kontakty a předávání.
Cca 1,2 mil. Kč
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
V roce 2016 je/byla služba poskytována plně v souladu s plánem – jedná se o
komplexní systém služeb – poradenství, terénní práce s rodinnou, asistované
kontakty/předávání (celkem 80 – 100 jedinečných rodin).
2015
2016
2017
MPSV

0

471 403

Jihočeský kraj

110 000

290 000

Město Český Krumlov

300 000

200 000

Ostatní

530 000

303 597
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CELKEM

Výhled - rok 2017

940 000

1 256 000

2 000 000

Aktivita bude i nadále realizována - jedna část bude poskytována jako služba
registrovaná (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – viz op. 1.5.1). Pro roky
2017 – 2018 je předpokládáno rozšíření služby z hlediska kapacit ve všech částech
služby – terén, poradenství, asist. kontakty/předávání. Stěžejní financování služby
zajištěno od 4/2017 z ESF. K rozšíření dojde i z hlediska územního rozšíření na region
Kaplicko.

Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2016):
Číslo a název Opatření: 2.7. Podpora vzniku adiktologické poradny pro mladistvé
Krátký popis Opatření: Opatření je zaměřeno na řešení problémů mladistvých osob, které jsou ohroženy
(a co je jeho cílem,
závislostmi / užíváním návykových látek nebo dalšími formami závislosti – např.
kritéria dosažení cíle)
gambling, závislost na internetu. Služba adiktologické poradny pro mladistvé bude
poskytovat ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s
možností krátkodobé terapeutické intervence.
Číslo a název Aktivity:
2.7.1. Podpora vzniku adiktologické poradny pro mladistvé
Charakteristika
Cílem aktivity je podpořit vznik adiktologické poradny pro mladistvé, kteří jsou ohroženi
Aktivity:
užívání návykových látek či jinými formami závislosti (gambling, internet, prokrastinace
apod.). Služba bude zaměřena jak osoby experimentující a příležitostné uživatele, tak
na problémové mladistvé uživatele.
Plánované náklady:
Nevyčísleny
Plánovaný realizátor:
Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP Český Krumlov
Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2016 na
Hodnocení – rok 2016
základě požadavku pracovní skupiny PSS.
2015
2016
2017

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Nevyčísleno
V roce 2017 se předpokládá hledání případného garanta / nositele navrhované služby a
hledání potenciálních zdrojů pro zajištění financování služby.
V navazujícím období bude potřebné prověřit potřebnost a případnou kapacitu dané
služby.
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Pracovní skupina pro osoby v krizi (PS 3)
Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
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 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.
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 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).
Plánovací období
2015
2016
2017
MPSV
Město Český Krumlov
Obec Větřní
Ostatní obce ORP
Ostatní zdroje (MPO, nadace, dary)
CELKEM
Plánovací období

480 000
60 000
10 000
10 000
70 000
630 000
2015

490 000
70 000
10 000
10 000
69 000
649 000
2016

500 000
75 000
11 000
11 000
53 000
650 000
2017

Počet uživatelů
700
740
780
Počet intervencí (nad 30 min)
750
800
850
Počet kontaktů
1 400
1 450
1 500
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Služba je v ORP Č. Krumlov zajišťována v cca původně předpokládaném rozsahu:
v ORP Č. Krumlov je poradna – služba otevřena 4 dny v týdnu (nyní je kapacita
ambulantní služby celkem 103 intervencí týdně, z toho ORP Č. Krumlov 72 intervencí
týdně - zbytek intervencí připadá na pobočky poradny v ORP Kaplice a ORP T. Sviny).
Rozsah služby tak dlouhodobě odpovídá kapacitě 32 h otevíracích hodin týdně pro
přímou práci pro ORP Č. Krumlov (4 dny v týdnu v ČK + 1 den ve Větřní + od října 2016
jsou 3 h dle plánu vyčleněny pro novou pobočku ve Vyšším Brodě – viz op. 1.1.2 ).
Co se týče využívání služby - kontaktů - v roce 2016 odpovídá plánu). Součástí služby,
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prac. týmu je i nadále soc. pracovník s právním vzděláním a praxí. Nadále přetrvává
praxe (a předpokládáme i do budoucna), že nemalou část řešených problémů klientů
tvoří dluhová agenda.
2015
2016
2017

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

Plánovaný realizátor:
Plánované náklady:

MPSV
411 500
500 000
500 000
Jihočeský kraj
98 500
0
40 000
Město Český Krumlov
60 000
70 000
70 000
Ostatní obce ORP
5 000
10 000
20 000
Ostatní (MPO)
25 000
30 000
20 000
CELKEM
600 000
610 000
650 000
Ve střednědobém plánu se předpokládá min. zachování stávající kapacity a rozsahu
služby v ORP Český Krumlov (tj. otevřeno v Č. Krumlově 4 dny v týdnu, ve Větřní 1 den
v týdnu, nově od září 2016 také 1 den ve Vyšším Brodě), v horizontu nejbližších let se
očekává pouze mírné navyšování kapacity služby dle finančních možností.

THEIA - krizové centrum o.p.s.
Plánovací období
Dotace JČK/MPSV
Město Český Krumlov

Plánované indikátory

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Aktivity:

CELKEM
Plánovací období

2015

2016

2017

0
23 000

50 000
45 000

65 000
55 000

23 000
2015

95 000
2016

120 000
2017

Počet uživatelů (jen za ORP ČK)
25
30
35
Počet intervencí měsíčně (30 min) - (jen za
132
150
180
ORP ČK) – bez intervencí v zájmu klienta
*)
Počet kontaktů (jen za ORP ČK)
66
90
100
Služba je v ORP Č. Krumlov zajišťována od 1.1.2016. Již dříve zde byla služba
zajišťována, registrace dle registru poskytovatelů sociálních služeb pro území Č.
Krumlova však je však až od roku 2016. Služba má registrovánu kapacitu 16 intervencí
(30 min. jednání) za měsíc. Služba je určena pro občany ORP Č Krumlov a je zaměřena
zejména na oblast dluhové problematiky a právního poradenství. U cílové skupiny oběti
trestné činnosti na službu odborného sociálního poradenství navazuje další
akreditovaná služba poskytovatele - poskytování právních informací obětem trestné
činnosti (dle zák. 45/2013 ...pozn.: financováno z dotace Ministerstva spravedlnosti ČR).
Jedná se o pomoc s orientací v průběhu trestního řízení, pomoc se zajištěním práv
těchto obětí, tak jak umožňuje výše uvedený zákon, pomoc s žádostí o peněžitou
pomoc obětem. Služba je pro oběti, jejich rodiny, blízké, nebo pozůstalé obětí. Od září
2016 je služba odborného sociálního poradenství doplněna o fakultativní činnosti,
související se zvyšováním kompetencí klientů v oblasti vztahující se k dluhové
problematice (není poskytována v rámci časové dotace určené pro základní činnosti).
*) kapacita služby v místě je alokována na přímou práci s klientem, nejsou zde
započítány nezbytné intervence v zájmu klienta, které jsou před a po schůzkách
vykonávány, shodně tak ani čas na telefonické konzultace (zejména s pracovníky MU).
2015

2016

Dotace JČK/MPSV
0
50 000
65 000
Město Český Krumlov
23 000
45 000
55 000
120 000
CELKEM
23 000
95 000
Je předpokládáno zachování poskytování dané služby a její postupný rozvoj ve vazbě
na zájem klienty.

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

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

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
2015
2016
2017
MPSV
Ostatní obce ORP
Ostatní zdroje (MPO, nadace, dary)
CELKEM
Plánovací období

0
0
0
0
2015

70 000
50 000
10 000
130 000
2016

70 000
50 000
14 000
134 000
2017

Počet uživatelů
0
110
130
Počet intervencí (nad 30 minut)
0
40
50
Počet kontaktů
0
140
160
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Od konce září 2016 byla za spolupráce s městem Vyšší Brod otevřena pobočka v tomto
městě v rozsahu 1 den (3h týdně). Pobočka byla registrována a bylo zažádáno o
zařazení služby do sítě základních soc. služeb JčK od roku 2017.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

0

0

Jihočeský kraj

0

0

Ostatní obce ORP a další zdroje

0

20 000

CELKEM

0

20 000

40 000
10 000
20 000
70 000

Výhled - rok 2017

V roce 2017 se předpokládá udržení této kapacity, střednědobý výhled plnění aktivity
předpokládá postupný rozvoj aktivity ve vazbě na potřeby a zájem cílových skupin.

Číslo a název Opatření:

1.2. Azylové domy (§ 57)

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory

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:
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 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.
1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi v ORP Český Krumlov
Zachování registrované kapacity sociální služby azylové domy v ORP Český Krumlov
(kapacita 18 lůžek)
Plánovací období
2015
2016
2017
MPSV (říjen - prosinec)
ESF - OP Lidské zdroje (leden - září)
Město Český Krumlov
Příjmy od uživatelů
Ostatní: praní prádla
CELKEM
Plánovací období
Počet uživatelů
Obložnost

Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2016 a akční plán na rok 2017

206 000
618 000
243 000
116 000
5 000
1 188 000
2015
25
90 %

212 000
637 000
243 000
116 000
5 000
1 213 000
2016
25
90 %

219 000
656 000
243 000
116 000
5 000
1 239 000
2017
25
90 %
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Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2015,
2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2015,
2016 - plán 2017)

Město Český Krumlov
Služba se potýkala s vysokou poptávkou, především matek s jedním dítětem, proto 5
bytů / 18 lůžek nestačilo a služba se rozšířila na 7 bytů s 21 lůžky. Obložnost sice byla v
roce 2014 pouze 48%, ale údaj je zkreslený tím, že byty využívaly většinou matky pouze
s jedním dítětem.
Od 1.1.2016 došlo ke zvýšení registrované kapacity z 18 lůžek na 21 lůžek, z důvodu
velkého zájmu. Z tohoto důvodu byly vyjmuty 3 byty v Domě na půl cesty a nyní slouží
jako 2 byty pro Domov pro matky s dětmi a 1 byt jako klubovna.
Obložnost v roce 2015 byla 48,4% (18 lůžek), službu využilo 20 nových uživatelů.
Obložnost za tři čtvrtletí 2016 byla 66,2% (21 lůžek), službu využilo 7 nových uživatelů.
2015
2016
2017
Dotace JCK/MPSV

206 000

303 900

Jihočeský kraj

556 614

927 360

65 586

280 640

128 640

229 000

Město Český Krumlov
Příjmy od uživatelů
Ostatní
CELKEM

5 990

6 000

962 830

1 746 900

0
1 236 000
283 000
229 000
6 000
1 754 000

Výhled - rok 2017

Cílem bude udržet 21 lůžek / 7 bytů s obložností 60% (byty mohou být obsazené např.
matkou jen s jedním dítětem, proto nižší obložnost)

Číslo a název Opatření:

1.3. Nízkoprahová denní centra (§ 61)

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby
bez přístřeší.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
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).
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
potvrdila potřebnost této služby, a to zejména ve městě Český Krumlov. Obsahem
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.
Poskytovatelé sociálních služeb
V přípravě a realizaci aktivity nedošlo prozatím k posunu v přípravě nebo realizaci.
Členové PS vyhodnotili potřebu této aktivity na území ORP za stále opodstatněnou.
2015
2016
2017

Nevyčísleno

Výhled - rok 2017

Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

1.4. Noclehárny (§ 63)

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

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
služeb hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí přenocování.
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Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

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.
1.4.1. Vznik noclehárny
V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba noclehárny,
přičemž byla při zpracování PSS potvrzena potřeba vzniku této služby. Obsahem
aktivity je proto vznik noclehárny s předpokládanou kapacitou celkem 10 lůžek.
Předpoklad vzniku rok 2016 popř. rok 2017.
Poskytovatelé sociálních služeb
V přípravě a realizaci aktivity nedošlo prozatím k posunu v přípravě nebo realizaci.
Členové PS vyhodnotili potřebu této aktivity na území ORP za stále opodstatněnou.
2015
2016
2017

Nevyčísleno

Výhled - rok 2017

Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

1.5. Terénní programy (§ 69)

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

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:
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 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
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Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady –
projekt Streetwork:

Plánované indikátory –
projekt Streetwork

Plánované náklady –
projekt Viktorie:

Plánované indikátory –
projekt Viktorie
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016
(projekt Streetwork)

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017) – projekt
Streetwork

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.
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 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
2015
2016
2017
MPSV
MZ
Úřad vlády
Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Město Kaplice
Ostatní obce ORP
CELKEM
Plánovací období

1 040 000
40 000
130 000
160 000
65 000
25 000
39 074
1 499 074
2015

1 072 000
41 000
134 000
165 000
65 000
25 000
40 000
1 542 000
2016

1 104 000
42 000
138 000
170 000
65 000
25 000
40 000
1 584 000
2017

Počet uživatelů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Plánovací období

250
1 700
1 300
2015

250
1 800
1 400
2016

250
1 800
1 400
2017

MPSV
Město Český Krumlov
Ostatní zdroje (provozní dotace)
CELKEM
Plánovací období

225 000
73 832
5 000
303 832
2015

232 000
74 000
5 000
311 000
2016

239 000
74 000
5 000
318 000
2017

Počet uživatelů
220
220
220
Počet intervencí
1 500
1 600
1 600
Počet kontaktů
1 000
1 000
1 000
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Služba je v roce 2016 součástí minimální sítě protidrogových služeb v Jihočeském kraji
a je momentálně v kontaktu s desítkami pravidelných a příležitostných uživatelů
návykových látek, kteří služeb TP využívají a jsou jím vedeni především k dodržování
základních pravidel a neohrožování svého okolí. Počet klientů a počet výkonů služby, je
ve zhruba odpovídajícím plánu, který aktivita na rok 2016 měla. V současnosti nejsou
známa žádná omezení, která by plán na rok 2017 narušovala.
2015
2016
2017
Dotace JCK/MPSV

119 800

195 400

Jihočeský kraj

210 000

165 000

Město Český Krumlov

63 000

65 000

Ostatní obce ORP

45 000

45 000

256 080

1 107 000

Ostatní- MZ, RVKPP, IP ESF
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CELKEM

Výhled

-

rok

2017

(projekt Streetwork)

Hodnocení – rok 2016
(projekt Viktorie)

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017) – projekt
Viktorie
Výhled

- rok
(projekt Viktorie)

2017

Plánované náklady:

Plánované indikátory

Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje

pro

zajištění

1 584 880

?

1 577 400

Program bude poskytován v současném rozsahu. Pro plánovanou realizaci nejsou
žádná omezení, pouze finanční možnosti programu. Odhadovaný počet uživatelů služby
na rok 2016 je cca. 250-270 klientů. V dalším období není předpokládáno rozšiřování
služby nad rámec stávajících služeb a je plán zachovat služby v současném rozsahu.
V současnosti jsou potřeby uživatelů služby naplňovány. Služba je certifikovaným
programem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Počet uživatelů služby a výkonů je odhadován na zhruba 250 kl./1500 výk. na rok 2016.
V současnosti nejsou známa omezení, která by plán služby omezovala, kromě
nepředpokládaných výkyvů na drogové scéně na Českokrumlovsku.
Služba bude poskytovat všechny služby v rozsahu, které jsou v současnosti
poskytovány.
Současným obsahem aktivity je pravidelný kontakt s cílovou skupinou (každý čtvrtek) a
poskytování služeb terénního programu Viktorie především osobám pracujícím v oblasti
placeného sexu a také uživatelkám návykových látek, pohybujících se v této skupině
osob na trase E-55, přilehlých komunikacích, obcích, městě Kaplice a jeho okolí.
Terénní program vyhledává problematické klientky pohybující se v tomto prostředí a
komplexně řeší jejich problematiku. Jedná se o specifické, zdravotní a sociální
poradenství pro tyto osoby, screeningové testování na pohlavní a infekční onemocnění a
výměnný program jednorázových injekčních stříkaček. Dále odkazování do léčebných
zařízení nebo dalších návazných zařízení. Program je úzce propojen s TP Streetwork
pro města Český Krumlov a Kaplice. Terénní program Viktorie v současnosti pracuje
s cca. s 450 převážně uživatelkami služby.(1.1.2016-30.10.2016).
2015
2016
2017
Dotace JCK/MPSV
Město Český Krumlov
Ostatní – Individuální projekt
CELKEM

41 000
54 000
160 000
255 000

0
56 000
240 000
296 000

0
56 000
250 000
306 000

Služba (aktivita) funguje stabilně, vždy každý týden (čtvrtek). Na rok 2017 není
plánována změna při poskytování služby. Plánovaný odhad uživatelů (klubová a pouliční
scéna), je odhadován na 450 převážně uživatelek sl. v roce 2016. V současnosti se
neuvažuje o navyšování kapacity služby.
Služba počítá na rok 2017 se zhruba 450, převážně klientkami. Služba (aktivita) bude
realizována v rozsahu, ve kterém je poskytována v současnosti. Tj. konkrétní činnostmi
jsou: terénní kontaktní práce, harm reduction zásady, individuální, sociální, zdravotní a
zákl. právní poradenství, dále testování na infekční a pohlavní onemocnění, metabolity
náv. látek sociální práce, doprovod klientů a zprostředkování do dalších odborných
zařízení.

Plánovací období

2015

2016

2017

MPSV
Úřad vlády
Město Český Krumlov
CELKEM
Plánovací období

758 000
50 000
53 000
861 000
2015

800 000
80 000
50 000
930 000
2016

800 000
80 000
50 000
930 000
2017

Počet uživatelů
351
250
250
Počet intervencí
808
700
840
Počet kontaktů
808
700
840
KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s.
Služba byla ve sledovaném období poskytována cílové skupině uživatelů v ORP Český
Krumlov, zejména v Českém Krumlově a ve Větřní v souladu s plánem. Nebyly zjištěny
skutečnosti ovlivňující realizaci služby.
2015
2016
2017
Dotace JČK/MPSV

Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2016 a akční plán na rok 2017

136 200

0

173 160

Strana 40

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV (2015 - 2017)
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

Město Český Krumlov

56 000

63 000

0

0

Ostatní obce ORP
Ostatní

304 290

CELKEM

496 490

452 380
688 540

63 000
0
519 840
582 840

V roce 2016 je služba poskytována v ORP Český Krumlov, zejména v Českém
Krumlově a ve Větřní. Služba bude poskytována v průběhu celého roku. Služba začala
využívat nové osvědčené metody práce, zejména komunitní práci.
V roce 2017 je v plánu i nadále zajišťovat poskytování služby v ORP Český Krumlov,
zejména v Českém Krumlově a ve Větřní s cílem zajistit potřeby uživatelů, t.j.
předcházení sociálního vyloučení, poskytování poradenství a pomoci při řešení tíživé
životní situace. Plánujeme rozšíření poskytování služby i v dalších obcích – Chvalšiny,
Květušín, Přídolí, Práčov.
Předpokladem k udržení stávajících služeb v dané kapacitě a navýšení služby je
dostatek finančních prostředků.

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Plánované náklady:

Plánované indikátory
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2015,
2016

pro

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 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.
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
2015
2016
2017

Charakteristika
Aktivity:

Zdroje

2.1. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi

zajištění

Město Český Krumlov
Příjmy od uživatelů
CELKEM
Plánovací období

70 000
50 000
120 000
2015

70 000
50 000
120 000
2016

70 000
50 000
120 000
2017

Počet uživatelů
8
8
8
Obložnost
40 %
40 %
40 %
Město Český Krumlov
Služba nebyla v roce 2015 příliš využívaná (do konce srpna 2015 ji využila pouze 1
rodina, tj. manželé + 1 dítě na 45 dní), proto město Č. Krumlov přistoupilo v září 2015 k
omezení této služby, kdy došlo k uvolnění obou bytů a jejich pronájmu ČČK, aby tím
došlo k navýšení kapacity již provozované ubytovny ČČK. Výhodou je, že oba byty byly
na stejném patře jako je ubytovna ČČK.
Od odboru správy majetku byl získán dne 1.9.2015 pro tyto účely jiný byt. Kapacita se
tedy snížila na 1 byt = 2 lůžka. Tento byt byl 13 měsíců volný. V současné době od
1.10.2016 obsazen dvěma osobami.
2015
2016
2017
Město Český Krumlov
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PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV (2015 - 2017)
aktivity (skutečnost 2015,
2016 - plán 2017)

Příjmy od uživatelů
CELKEM

Výhled - rok 2017

V rámci kapacity jsou připravena lůžka, ovšem nelze predikovat počet zájemců / klientů
o tuto službu. Cílem bude udržet tento byt s dvěma lůžky na rok 2017 (aktivita bude
hrazena z rozpočtu města).

Číslo a název Opatření:

2.2. Podpora potřebných humanitárních a zdravotnických služeb

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

6 800
53 600

15 000
45 000

25 000
45 000

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 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 (Helptrans).
Kritériem naplněnosti opatření bude zajištěný komplet služeb ČČK s působností na
území ORP Č. Krumlov.
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.
V souvislosti se zajištěním služeb Českého červeného kříže bude nutné řešit výhledově
vhodné prostory pro jejich poskytování, neboť stávající prostory, kde je provozováno
ošacovací středisko, budou výhledově využity pravděpodobně pro jiné účely.
Plánovací období
2015
2016
2017

Plánované náklady:

Příjmy z ošacovacího střediska
CELKEM

Plánovaný realizátor:

Český červený kříž
Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna ve shodě
s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby.
2015
2016
2017

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

420 000
420 000

420 000
420 000

420 000
420 000

Město Český Krumlov
84 000
85 000
85 000
Příjmy z ošacovacího střediska
451 700
450 000
450 000
CELKEM
535 700
535 000
535 000
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů z definované cílové skupiny.
Předpokládáme , že provoz Ošacovacího střediska a hygienického zázemí pro sociálně
slabé občany a osoby v krizi zůstane stále stejný.
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.
V souvislosti se zajištěním služeb Českého červeného kříže bude nutné řešit výhledově
vhodné prostory pro jejich poskytování, neboť stávající prostory, kde je provozováno
ošacovací středisko, budou výhledově využity pravděpodobně pro jiné účely.
Plánovací období
2015
2016
2017

Plánované náklady:

Příjmy z ubytovny (15 lůžek)
CELKEM

Plánovaný realizátor:

Český červený kříž
Ubytovna v přízemí Za Tavírnou 108 byla v roce 2015 plně obsazena. Od října 2015
byla kapacita navýšena na 19 lůžek (o dva dvoulůžkové byty, které do této doby sloužily
městu Český Krumlov jako tzv. krizové). Tyto dva byty byly nahrazeny jedním v prvním
patře stejné budovy. Nyní celé přízemí této budovy slouží jako ubytovna. 1. a 2. patro
jsou sociální byty města Český Krumlov.

Hodnocení – rok 2016
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Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017
Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Úhrady na bydlení od ÚP
Doplatky na bydlení od klientů
Úhrady za praní od klientů
Dotace na mzdy od ÚP
CELKEM
Je předpokladem, že aktivita bude zachována.

2015

2016

2017

479 055
100 089
2 590
270 000
851 734

400 000
166 000
2 000
296 000
864 000

400 000
166 000
2 000
296 000
864 000

2.3. Ubytovací kapacity s podporou poskytovaných sociálních a souvisejících
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, 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.
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 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.
Nevyčísleny
Provozovatelé ubytoven, města a obce v ORP
Aktivita (kromě ubytovny Za Tavírnou 108 v Českém Krumlově) doposud nebyla
realizována. Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů však zůstávají beze změn, proto je
aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu.
2015
2016

Nevyčísleno.
Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro
naplnění cílů aktivity.
2.4. Prostupné bydlení
Cílem opatření vytváření podmínek pro postupný rozvoj tzv. prostupného bydlení
v obcích v území ORP Český Krumlov. Jedná se o zajištění krizového, krátkodobého a
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).
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
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Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

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

k realizaci v rámci tohoto plánu a některé zcela chyb. Prostupné bydlení je tvořeno
těmito stupni: 1) krizové bydlení (azylové bydlení; bydlení v ubytovnách s doprovodným
sociálním programem, 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).
Nevyčísleny
Města a obce v ORP, provozovatelé ubytoven, poskytovatelé sociálních a souvisejících
služeb
Aktivita doposud nebyla realizována. Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů však
zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu.
2015
2016

Nevyčísleno
Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro
naplnění cílů aktivity.
2.5. Informační kampaně pro osoby v krizi
Cílem opatření je vznik a podpora informační kampaně pro osoby v krizi, zejména pak
osoby ohrožené domácím násilím. Kampaň může sestávat z různých dílčích aktivit
zaměřených na zvýšení propagace možností řešení krizových situací a stavů občanů na
území ORP (např. tištěné materiály, osobní nabídka vhodných služeb apod.).
Kritériem naplnění opatření bude fungující osvěta a pravidelně realizované aktivity
zaměřené na zvýšení informovanosti cílové skupiny o dané problematice.
2.5.1. Realizace informačních kampaní zaměřených zejména na osoby ohrožené
domácím násilím
V 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).
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Aktivita byla členy PS v roce 2015 navržena k odstranění z dokumentu PSS. V roce
2016 došlo k přehodnocení a aktivita byla navržena k opětovnému zařazení do PSS.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Č. Krumlov provádí distribuci letáků
s informacemi o pomoci osobám v krizové situaci, včetně osob ohrožených domácím
násilím. Letáky jsou distribuovány do ordinací lékařů, na sídlištích v Č: Krumlově, do
prostor velkých zaměstnavatelů apod. Při práci s klienty je monitorováno, zda o takto
distribuovaných informacích vědí.
2015
2016
2017

Nerelevantní.
Aktivita byla členy PS navržena k zařazení zpět do dokumentu PSS. Potřeby zůstávají
neměnné. Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a
realizátor pro naplnění cílů aktivity.
2.6. Protidluhová prevence
Cílem dluhového poradenství je pomoc lidem v obtížné majetkové situaci, do které 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
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Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

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

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

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.
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.
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Obsah aktivity je naplňován průběžně různými poskytovateli služeb v území. Zjištěné
potřeby potenciálních uživatelů zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována
v nezměněném rozsahu.
V praxi jsou nejčastěji řešeny spíše následky rizikového chování v této oblasti než
samotná prevence.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro
naplnění cílů aktivity.
2.7. Monitoring osob v krizi a jejich potřeb
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 poskytovatele.
Smyslem opatření je hledat taková řešení, která povedou k lepší znalosti potřeb cílové
skupiny osob v krizi a tím pádem i ke zlepšení nabídky služeb pro tuto cílovou 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.
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.
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů zůstávají beze změn, proto je aktivita dále
plánována v nezměněném rozsahu.
Aktivit a je průběžně zajišťována a řešena na úrovni jednotlivých obcí (zejména obcí,
jejichž úřad má zřízen odbor/oddělení sociálních věcí). Dle možností jsou prováděny
rovněž depistáže.
Ve městě Č. Krumlov je dle provedeného monitoringu sledována cca 10 osob bez
přístřeší a cca 30 dalších ohrožených ztrátou přístřeší
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro
naplnění cílů aktivity.
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Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017
Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

2.8. Terénní pracovníci
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 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.
2.8.1. Podpora terénního pracovníka ve městě Český Krumlov a v obci Větřní
Zachování pracovní pozice terénní pracovník na Městském úřadě v Českém Krumlově.
a na Obecním úřadě ve Větřní
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov
Aktivita je průběžně plněna. Pozice terénního pracovníka jsou zřízeny v Č. Krumlově a
ve Větřní ve struktuře městského / obecního úřadu.
2015
2016
2017

Od Úřadu vlády ČR na rok 2015 získalo město Český Krumlov dotaci 175 000, v roce 2016:
246 000 Kč. Obec Větřní získala pro rok 2016: 242 200, pro rok 2016 se předpokládá dotace 248
682. Zbylé náklady jsou vždy kofinancovány z rozpočtu města / obce
Cílem aktivity pro rok 2017 je zachovat / udržet zřízené pozice terénních pracovníků (o
dotace je již na Úřadu vlády zažádáno).
2.8.2. Vznik pozic terénních pracovníků v dalších obcích
Vznik pracovních pozic terénních pracovníků v dalších obcích ORP – dle aktuální
potřeby a situace v jednotlivých obcích.
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov
Aktivita doposud nebyla realizována. Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů však
zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro
naplnění cílů aktivity.

Číslo a název Opatření:

2.9. Domovníci v sociálně vyloučených lokalitách

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

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 vhodným způsobem
přenáší na nájemníky ostatních bytů v domě (např. pomocí vývěsek apod.). Domovník
dále sleduje technický stav spravovaného domu. Upozorňuje majitele na nutnost
provedení oprav a údržby. O nahlášených závadách vede evidenci. Dohlíží na
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Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

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.
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 a
Lipová 161 a v obci Větřní v objektech Rožmberská 53 a 55
Nevyčísleny
Město Český Krumlov a obec Větřní
Město Český Krumlov
Za Tavírnou 108, Lipová 161 – u obou objektů zajištěná funkce domovníka do
30.9.2017, dobrá spolupráce, dohoda o provedení práce se po roce obnovuje.
Vyšehrad 182 – zajištěná funkce od 1.4.2015 do 31.3.2016, dohoda o provedení práce
se po roce neobnovila z důvodu špatné spolupráce s domovníkem. V současné době se
hledá vhodná osoba pro výkon této funkce.
Větřní:
K aktivitě 2.9.1. je situace stále stejná a v roce 2017 se budeme nadále snažit nalézt
domovníka
2015
2016

Město Český Krumlov svým domovníkům vyplácelo měsíčně částku 507 Kč hrubého z
prostředků města. Tuto částku hodlá město vyplácet i nadále.
Větřní:
K aktivitě 2.9.1. je situace stále stejná a v roce 2017 se budeme nadále snažit nalézt
domovníka
Zachování uvedených pracovních pozic, popř. jednání o zřízení dalších pozic v dalších
obcích / lokalitách.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro
naplnění cílů aktivity.

2.9.2. Vznik funkcí domovníků v dalších obcích
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.
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov
Aktivita doposud nebyla realizována. Zjištěné potřeby potenciálních uživatelů však
zůstávají beze změn, proto je aktivita dále plánována v nezměněném rozsahu.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Zjištěné potřeby uživatelů zůstávají beze změn. Protože se jedná o aktivitu průběžného
a výhledového charakteru, je navrhováno zachovat ji v plném plánovaném rozsahu.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro
naplnění cílů aktivity.

Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2016):
Číslo a název Opatření: 2.10. Potravinová pomoc pro osoby v nouzi
Krátký popis Opatření: Obsahem opatření je zajištění aktuální pomoci potřebným osobám, které se
(a co je jeho cílem,
ov momentální nouzi prostřednictvím poskytnutí základních potravin a hygienických
kritéria dosažení cíle)
prostředků
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Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

2.10.1. Potravinová pomoc pro osoby v nouzi
Obsahem aktivity je shromažďování a distribuce trvanlivých potravin a hygienických
potřeb osobám v nouzi a to bezdomovcům, seniorům žijícím na hranici chudoby,
rodinám s více dětmi a nedostatečnými příjmy apod.
Na potravinovou pomoc navazuje odborná pomoc v podobě odborného sociálního
poradenství, popř. azylový dům, činnosti OSV města Č. Krumlov apod.
Nevyčísleny
Církev bratrská, Diakonie církve bratrské v Č. Krumlově, MPSV, další poskytovatelé
sociálních a souvisejících služeb
Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2016 na
základě požadavku pracovní skupiny.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Předpokládá se kontinuální podpora v souladu s věcným zaměřením aktivity. pro rok
2017 e předpokládáno další rozšíření služby.
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Průřezové priority a opatření
Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

Výhled - rok 2017

3.1. Dobrovolnictví
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 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.
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 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.
300.000,- Kč
ICOS Český Krumlov, o.p.s. (Dobrovolnické centrum), poskytovatelé sociálních a
souvisejících služeb
Provoz Dobrovolnického centra je kontinuálně realizován dle plánu, (pouze vzhledem
k nedostatku financí nejsou realizovány v předpokládané míře doplňkové – rozvojové
aktivity – např. databáze dobrovolníků). Ročně je do programů DC zapojeno cca 50
dobrovolníků na dlouhodobou dobrovolnickou službu.
2015
2016
2017
Jihočeský kraj
10 000
50 000
50 000
Město Český Krumlov
61 000
64 000
70 000
Ostatní (MV ČR, MŠMT)
97 000
125 000
140 000
Ostatní (dary, nadace)
62 000
51 000
40 000
CELKEM
230 000
290 000
300 000
V roce 2017 se čekává pokračování min. v dosavadním rozsahu.
Ve střednědobém plánu je předpokládáno kontinuální pokračování aktivity min.
v dosavadním rozsahu, od roku 2018 postupný rozvoj dobrovolnických programů se
zapojováním cca 60 - 70 dlouhodobých dobrovolníků ročně do akreditovaných
programů.

Číslo a název Opatření:

3.2. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti

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

Cíl opatření vychází z předpokladů daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ze kterého vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálním
pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně
24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje 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
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Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)

oblastí spolupracují (např. pedagogičtí pracovníci, pracovníci sociálních odborů na
městských úřadech apod.).
3.2.1. Zajištění vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
Aktivita je zaměřena na zajištění dalšího rozvoje a financování systému vzdělávání
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 a pedagogických pracovníků).
Nevyčísleny
Město Český Krumlov, město Horní Planá, město Vyšší Brod a poskytovatelé sociálních
a souvisejících služeb
Naplňování aktivity probíhá průběžně. Naplňování aktivity vychází ze zákonem
stanovených povinností.
2015
2016
2017

Nevyčísleno.

Výhled - rok 2017

Potřeby v této oblasti zůstávají stejné, je tedy navrhováno zachovat aktivitu v plném
plánovaném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

3.3. Zajištění informovanosti o sociálních a souvisejících službách

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Obsahem opatření bude zajištění dostatečné a kontinuální informovanosti o sociální
oblasti na území ORP. Informovanost se týká nabídky sociálních a souvisejících služeb
(přehled sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb v území), komunitního
plánování a souvisejících oblastí. Cílem a kritériem bude rovněž zajištění publikování
základních informací o sociálních službách a komunitním plánování na webových
stránkách obcí v ORP, příprava, aktualizace a šíření katalogů sociálních a souvisejících
služeb (vč. elektronického katalogu a jeho aktualizace).
3.3.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a
souvisejících službách
Obsahem aktivity je šíření informací o sociálních a souvisejících službách
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). Dále se
jedná o podporu propagace jednotlivých služeb formou tiskových materiálů, zpráv či
podporou účastí na relevantních akcí (např. setkání starostů, sdružení obcí, MAS
apod.).
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Naplňování aktivity probíhá průběžně. Byl vytvořen online katalog sociálních a
souvisejících
služeb
dostupných
na
území
ORP
Český
Krumlov
(www.socialnisluzbyck.cz). Na webech některých obcí jsou dle možností publikovány i
další údaje a dokumenty ke stažení.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Potřebnost aktivity i nadále přetrvává s cílem zajistit informovanost uživatelů o nabídce
sociálních a souvisejících služeb v území ORP a možností řešení situací v sociální
oblasti.

Číslo a název Opatření:

3.4. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním
vyloučením

Krátký popis Opatření:
(a co je jeho cílem,

Obsahem opatření je podpora takových aktivit, které povedou ke zvyšování
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením a osob ohrožených
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kritéria dosažení cíle)

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:
Charakteristika
Aktivity:

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, samostatné
chráněné dílny, sociální firmy apod.
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb,
zaměstnavatelé působící v ORP
Naplňování aktivity probíhá průběžně. Mezi poskytovateli služeb v území je evidováno
několik záměrů na rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání a rozvoj dalších forem
zaměstnávání obtížně zaměstnavatelných osob.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Zjištěné potřeby v této oblasti zůstávají totožné. Přestože doposud neproběhla realizace
aktivity je navrhováno zachovat aktivitu v plném plánovaném rozsahu.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny a zejména v gesci jednotlivých poskytovatelů
služeb budou hledány vhodné zdroje a realizátor pro naplnění cílů aktivity.
3.5. Plánování sociálních služeb na území ORP Č. Krumlov
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).
Kritériem naplněnosti opatření bude pravidelně aktualizovaný a na aktuální potřeby
cílových skupin reagující Plán sociálních služeb pro území celého ORP. K naplnění
přispěje komunikačně živá a fungující platforma založená na vzájemné spolupráci 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.
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
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Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2016)
Výhled - rok 2017

zohlednění aktuálního stavu, potřeb a trendů pro jednotlivé oblasti pomoci bude plán v
pravidelných obdobích (ideálně v ročním intervalu, popř. dle aktuální 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).
Nevyčísleny
Město Český Krumlov a řídící skupina PSS (iniciační role), obce v ORP Český Krumlov,
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, zástupci uživatelů sociálních služeb
Naplňování aktivity probíhá průběžně v pravidelných intervalech. V roce 2016 byl
proveden monitoring stavu plnění aktivit KPSS a byl připraven Akční plán aktivit na rok
2017. Došlo k revizi stavu plnění celého KPSS. Na aktualizaci se na svých jednáních či
individuálně podíleli zástupci poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb působících
v území ORP. Byly zachovány struktury podílející se na plánování (3 pracovní skupiny a
1 řídící skupina).
2015
2016
2017
Na realizaci projektu (název: „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje
sociálních služeb na území ORP Český Krumlov“) byla poskytnuta dotace Jihočeským
krajem ve výši 28.800 Kč v rámci Grantového programu „PODPORA PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP V JIHOČESKÉM KRAJI“.
Potřeby cílových skupin zůstávají vesměs obdobné jako v roce 2016. Základním
smyslem aktivity bylo provést aktualizaci stavu zajištění jednotlivých služeb, což bylo
uskutečněno.
Ve spolupráci řídící skupiny a všech tří pracovních skupin provést opětovnou aktualizaci,
zpracovat AP na rok 2018 a zajistit průběžný monitoring plnění jednotlivých aktivit
KPSS. Dalším úkolem je zahájit přípravu nového strategického dokumentu na plánovací
období 2018 – 2020.
3.5.2. Udržení procesu PSS na území ORP Č. Krumlov
Cílem 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 s rozšířenou působností. Nezbytné je rovněž vyšší
zapojení ostatních zadavatelů sociálních a souvisejících služeb (obcí v ORP).
Ve vazbě na cíle a zaměření SPRSS Jihočeského kraje (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.
Nevyčísleny
Obce v ORP (iniciační role města Český Krumlov), poskytovatelé sociálních a
souvisejících služeb, zástupci uživatelů sociálních služeb.
Naplňování aktivity probíhá průběžně. Hlavní platformou pro její naplňování je průběžná
činnost ustanovených pracovních skupin
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Stále zůstává na straně obcí nízká míra účasti na procesu KPSS (jak zastoupení v PS,
tak publikování informací a v místně i v oblasti financování sociálních a souvisejících
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služeb). Samotný proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb je
jinak již zavedenou aktivitou pro všechny poskytovatele služeb a pro většinu obcí (byť u
představitelů některých, zejména menších obcí, je přesto považován stále za
nepřínosný).
Úkolem pro nadcházející rok je opět zajistit pokračování práce řídící skupiny a všech tří
pracovních skupin, udržet proces KPSS na úrovni celého ORP.
Číslo a název Opatření:

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

Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:

Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

3.6. Zázemí pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb
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
v důstojných podmínkách, které vyhovují standardům kladeným na služby, hygienické
podmínky atd.
Cílem opatření je v souladu s cíli PSS sdružování finančních i lidských zdrojů a
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.
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 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.).
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Naplňování aktivity probíhá průběžně a dle možností vlastníků nemovitostí
v jednotlivých obcích ORP. Konkrétním naplněním aktivity je např. několik záměrů na
využití opuštěných či nevyužívaných objektů pro potřeby rozvoje pobytových služeb pro
seniory nebo zdravotně postižené nebo změny ve způsobu využití bytů ve vlastnictví
města Č. Krumlov ad. (viz jiné části KPSS).
Došlo k změně sídla u poskytovatele ICOS.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Potřeba aktivity zůstává stejná. Pro potřeby rozvoje sítě sociálních a souvisejících
služeb a pro zvyšování kvality poskytovaných služeb je potřeba neustále hledat nové či
vylepšovat stávající prostorové zázemí a vybavenost. Je proto navrženo zachovat
aktivitu v plném rozsahu.

Číslo a název Opatření:

3.7. Koncepce prevence kriminality

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

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.). Jako součást opatření
budou realizovány dále (zejména) preventivní kroky vedoucí k postupnému omezování
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Číslo a název Aktivity:

Charakteristika
Aktivity:
Plánované náklady:
Plánovaný realizátor:
Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
– plán 2017)
Výhled - rok 2017

či eliminaci negativních dopadů zvýšeného výskytu prostituce nebo hazardu (heren) na
území ORP Český Krumlov – zejména v 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.
3.7.1. Vznik a realizace plánů prevence kriminality v obcích
Obsahem aktivity je iniciace vzniku plánů prevence kriminality na úrovni 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).
Nevyčísleny
Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
Naplňování aktivity probíhá průběžně a dle potřeb a finančních možností jednotlivých
obcí v území ORP. V současné době jsou plány prevence kriminality zpracovány pouze
v obci Větřní a ve městě Český Krumlov.
Ve městě Č. Krumlov probíhá příprava nové koncepce na roky 2017 – 2020.
2015
2016
2017

Nevyčísleno
Potřeba řešení otázek v oblasti prevence kriminality zůstává stále aktuální v celém
území (i vzhledem k příhraniční exponované poloze, charakteru osídlení a historickým
souvislostem). Je proto navrženo zachovat aktivitu v plném rozsahu.
Ve městě ČK bude probíhat realizace plnění cílů a opatření nové koncepce na roky
2017 – 2020.

Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2015):
Číslo a název Opatření: 3.8. Podpora služeb v sociální oblasti v obcích Českokrumlovska náležících do
území působnosti MAS působících na území ORP Č. Krumlov
Krátký popis Opatření: Na základě identifikovaných potřeb současných a potenciálních uživatelů sociálních a
(a co je jeho cílem,
navazujících služeb v regionu Českokrumlovska je plánována podpora, udržení, rozvoj a
kritéria dosažení cíle)
vznik dalších služeb, které tyto potřeby uživatelů zajišťují a naplňují.
Ve spolupráci obcí, svazků obcí a dalších subjektů zapojených do rozvoje území MAS,
které působí na území ORP Č. Krumlov (MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a
MAS Pomalší), je plánována podpora služeb v sociální oblasti s důrazem na jejich
rozvoj, zkvalitnění a zavádění inovativních prvků pomoci osobám z cílových skupin.
Podpora v rámci opatření bude zaměřena jak na investiční záměry, tak na podporu
neinvestičních akcí a zajištění provozních nákladů spojených s realizací daných služeb.
Číslo a název Aktivity:
3.8.1. Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti v obcích Českokrumlovska
náležících do území působnosti MAS působících na území ORP Č. Krumlov
Charakteristika
Prioritně je aktivita zaměřena na tyto oblasti pomoci:
Aktivity:
- Podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb poskytovaných dle
zákona o sociálních službách ve správním území obcí spadajících do působnosti MAS
na území ORP Č. Krumlov (zejména rozvoj pečovatelské služby, osobní asistence a
sociálně aktivizačních služeb)
- Podpora rozvoje komunitních center s cílem podpory sociálního začleňování a
prevence sociálního vyloučení (investiční podpora)
- Podpora sociálního bydlení
- Podpora rozvoje sociálního podnikání
- Podpora rozvoje terénních služeb a rozvoje terénních týmů v obcích v působnosti MAS
- Podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
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Plánované náklady:

Plánovaný realizátor:

Hodnocení – rok 2016

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

- Podpora zaměstnanosti, především zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce,
včetně vytváření nových pracovních míst
- Podpora prorodinných opatření, především podpora zařízení, která doplní chybějící
kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s
možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin, a dále podpora
dětských skupin pro podniky i veřejnost a podpora individuální péče o děti
MAS Rozkvět, z.s. (cca 14 mil. Kč - investice do sociálních služeb a cca 6,9
mil. Kč - neinvestiční prostředky pro rozvoj sociálních služeb)
MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. (cca 9 mil. Kč – podpora opatření pro rozvoj
sociálních služeb a prorodinná opatření)
MAS Pomalší (Celková alokace cca 12 mil. Kč pro celé území MAS, v rámci
OPR ČK patří do území MAS obce Přídolí, Mirkovice, Zubčice, Věžovaté
Pláne, Dolní Třebonín)
Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, obce, svazky obcí v území ORP Český
Krumlov, spolupráce MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Pomalší
Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2015 na
základě záměrů v sociální oblasti, které mohou být spolufinancovány z prostředků
administrovaných MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Pomalší
2015
2016

V roce 2016 dosud nerealizováno.
Jedná se o aktivitu zahrnutou nově do plánu. V rámci aktivity se předpokládá realizace
aktivit a záměrů v sociální oblasti, u nichž lze předpokládat spolufinancování převážně
ze ESIF administrovaných MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Pomalší

Nově zařazené opatření a aktivita PSS (v roce 2016):
Číslo a název Opatření: 3.9. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP působících v území
ORP Č. Krumlov
Krátký popis Opatření: Podstatou opatření je podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, které
(a co je jeho cílem,
jsou poskytovány klientům z obcí v území ORP Český Krumlov poskytovateli služeb
kritéria dosažení cíle)
(sociálních a souvisejících), kteří však nemají sídlo či pobočku přímo v území ORP. Za
klientem poskytovatel buď přijíždí do obcí v ORP Č. Krumlov nebo za službou dojíždí
samotný klient mimo území ORP Č. Krumlov, přestože zde bydlí.
Číslo a název Aktivity:
3.9.1. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP působících v území
ORP Č. Krumlov
Charakteristika
Cílem aktivity je zajistit podporu poskytování služeb, které jsou zajišťovány pro klienty
Aktivity:
všech cílových skupin prostřednictvím poskytovatelů sociálních či souvisejících služeb,
kteří nemají sídlo / stálou pobočku či kancelář přímo v území ORP Č. Krumlov.
Plánované náklady:
Nevyčísleny
Plánovaný realizátor:
Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb se sídlem / pobočkou mimo území ORP
Český Krumlov, kteří prokazatelně poskytují služby klientům v rámci území ORP Č.
Krumlov
Jedná se o aktivitu, která byla do dokumentu PSS nově zařazena v roce 2016 na
Hodnocení – rok 2016
základě požadavku pracovních skupin PSS.
2015
2016
2017

Zdroje pro zajištění
aktivity (skutečnost 2016
- plán 2017)
Výhled - rok 2017

Nevyčísleno
Předpokládá se kontinuální podpora v souladu s věcným zaměřením aktivity.
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