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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
přibližně rok a půl trvala příprava nového Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP
Třeboň na období 2015 – 2018, který se Vám právě dostává do rukou. Proces navázal na
dokument vytvořený pro roky 2011 až 2014. Komunitní plánování je metodou, kterou lze
fungování služeb nastavit tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých
občanů. Tato metoda by měla být nápomocna jak uživatelům, tak poskytovatelům sociálních
služeb, obcím, městům, krajům. Z předchozího komunitního plánu se podařilo realizovat
řadu aktivit. Namátkově můžeme zmínit mobilní hospic, chráněné bydlení, odpočinkovou
zónu pro seniory, chráněnou dílnu a další.
Od ledna 2014 se zástupci z řad veřejnosti, poskytovatelů služeb či obcí a měst zapojili do
činnosti pracovních skupin. Pravidelně se scházeli v zasedací místnosti Městského úřadu
Třeboň, aby řešili konkrétní problémy a témata pro rozvoj sociálních služeb v regionu.
Výstupem celého procesu jsou nyní konkrétní priority, opatření a aktivity, které byly nejprve
předloženy k připomínkování široké veřejnosti. Komunitní plán sociálních služeb pro ORP
Třeboň na období 2015 – 2018 podporuje systém poskytování sociálních služeb na základě
zákona o sociálních službách, zaměřuje se na zkvalitnění a rozvoj stávajících a vznik nových
služeb i podporu a rozvoj těch, které nejsou definovány zákonem. Pokrývá široké spektrum
cílových skupin a řeší i specifika v jednotlivých oblastech ORP - například Českovelenicka.
Mezi námi žijí lidé, kteří mohou mít potíže s prosazením svých oprávněných nároků. Právě
na jejich potřeby navazují sociální služby, které ovšem vyžadují specifický přístup. Jsou to
například děti, občané starší věkové kategorie, nemocní, zdravotně postižení, lidé
nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Ocitnout se ve znevýhodněné situaci, bohužel,
není tak neobvyklé, jak bychom si možná představovali. Proto je třeba dbát na to, aby
sociální služby byly pro každého, kdo je potřebuje, co nejpřehlednější a dostupné. Na proces
komunitního plánování proto rovněž navazuje Katalog poskytovatelů sociálních služeb
v ORP Třeboň v elektronické podobě na webu města Třeboň i na vlastní adrese
www.socialnisluzbytrebon.cz a v tištěné podobě distribuovaný do jednotlivých obcí.
Dík patří všem účastníkům komunitního plánování. Práce ovšem zdaleka nekončí. Mapování
a plánování sociálních služeb je neustálý a obnovující se živý proces, který musí reagovat na
aktuální potřeby obyvatel. Věřím, že připravený rozvoj sociální oblasti přispěje ke
spokojenosti a kvalitnějšímu životu všech občanů Třeboňska.
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města Třeboně
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2

Základní informace ke KPSS

2.1

Co je to KPSS, jeho role a poslání

Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních služeb blízké.
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a doprovodných služeb
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální a
související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní.
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Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a doprovodných služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
2.2

Vymezení základních pojmů

Aktivity
Popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které jsou v rámci KPSS navrženy, včetně toho,
jak, kdo, kdy a za co je bude dělat.
Komunitní plánování
Jde o metodu použitelnou při řešení a plánování řady oblastí. Podstata této metody spočívá
ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma nějakým způsobem
dotýká. V ČR je metoda komunitního plánování využívána zejména při plánování v oblasti
poskytování sociálních a souvisejících služeb. Využití však nachází rovněž např. v oblasti
tvorby strategických rozvojových plánů krajů, měst apod.
Nepříznivá sociální situace
Rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné
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fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů, řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení
podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Opatření
Opatření určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně by mělo být řešeno a jakými
způsoby, aby byly naplňovány vybrané priority. Opatření vychází ze zdrojů, které jsou
k dispozici nebo jsou reálně dosažitelné.
Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních a
souvisejících služeb – dokument KPSS)
Jedná se o dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních a souvisejících
služeb. Jeho obsahem je:
-

popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení,

-

strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,

-

povinnosti zúčastněných subjektů,

-

způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu.

Plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb
Jedná se o proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů
jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
Poskytovatel
Rozumí se jím subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V širším rozměru a pro potřeby KPSS na
Třeboňsku je poskytovatelem myšlen také subjekt (osoba) poskytující související služby
v sociální oblasti.
Pracovní skupina
Je tvořena zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních a souvisejících služeb a
dalšími účastníky. Zabývá se konkrétními úkoly, oblastmi a tématy spojenými s rozvojem
sociálních služeb v řešeném území.
Priority
Vymezují (určují) oblasti, témata, problémy, kterými je potřeba se zabývat v daném cyklu
plánovacího procesu a které se objeví v plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
Stanovují základní směry, které pak jsou naplňovány opatřeními a konkrétními aktivitami.
Řídící skupina
Jedná se o skupinu sestavenou na základech principu triády (zastoupení zadavatelů
uživatelů i poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb). Řídící skupina organizuje proces
plánování a je odpovědná za jeho průběh.
Sociální služba
Rozumí se jí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
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Standardy kvality sociálních služeb
Jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování
sociálních služeb (služeb dle zákona o sociálních službách) v oblasti personálního a
provozního zabezpečení a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami.
Široká veřejnost
Rozumí se jí všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální a související služby a jejich
fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho
následné realizaci.
Účastník plánování sociálních a souvisejících služeb
Rozumí se jím uživatel, zadavatel, poskytovatel, ale i další osoba či organizace, která je
zainteresovaná na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní. Tzn. jedná se o
všechny, kterých se daný problém či téma dotýká.
Uživatel
Osoba, která využívá sociální, popř. související služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální
situaci.
Zadavatel
Je odpovědný za zajištění sociálních nebo souvisejících služeb na příslušném území.
Zadavateli služeb jsou především obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
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Vize a priority KPSS SO ORP Třeboň

3.1

Vize KPSS

Nabídka sociálních služeb na Třeboňsku bude dostatečně široká pro všechny
potřebné. Sociální služby budou dostupné, kvalitní, efektivní a hospodárné. Budou
zachovávat lidskou důstojnost klientů, budou vycházet z jejich individuálních potřeb,
posilovat sociální začleňování, podporovat rozvoj samostatnosti a budou motivovat k
činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé
sociální situace. Cílem bude umožnit každému člověku bez ohledu na jeho postižení
nebo věk žít doma a usnadnit jeho blízkým péči v domácím prostředí. Zároveň bude
existovat široká nabídka pobytových služeb, pro ty, kteří již v domácím prostředí
setrvávat nechtějí nebo již skutečně nemohou.
Budou rozvíjeny také doprovodné služby, zejména v oblasti vzdělávání a kvalitního
trávení volného času pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, seniory a
další. Ve městech a obcích budou postupně odstraňovány bariéry, které by občanům
znemožňovaly plnohodnotný život. Občané v regionu si budou moci snadno vyhledat
informace o nabídce služeb a možnostech, jak řešit svou životní situaci. Budou mít
zároveň možnost využít preventivních programů pro předcházení vzniku nepříznivých
životních situací (např. zadluženost nebo závislosti).
Pro občany budou existovat možnosti, jak se stát dobrovolníky, pomáhat ostatním a
zapojit se do dění v rámci komunity. Rozvoj služeb bude podporován procesem
komunitního plánování, založeným na spolupráci uživatelů, poskytovatelů a
zadavatelů služeb.
3.2

Priority KPSS SO ORP Třeboň

Hlavní priority naplňující vizi a obsah Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu
obce s rozšířenou působností Třeboň jsou:
Priorita č. 1

Podpora systému poskytovaných sociálních služeb

Priorita č. 2

Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb

Priorita č. 3

Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zákoně o sociálních
službách

Každá prioritní osa je dále členěna do několika opatření. Opatření jsou potom členěna do
dílčích aktivit, přičemž každé aktivitě jsou dále přiřazeny odpovědní realizátoři, spolupracující
subjekty a termíny plnění těchto aktivit. Rovněž jsou stanoveny cílové skupiny a jejich
kvantifikace. V neposlední řadě je pak nastaven odhad zajištění zdrojů financování, a to na
celý předpokládaný časový horizont platnosti dokumentu KPSS, tj. do roku 2018.
Priority

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

Opatření

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

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

Aktivita 1 5.1 FOKUS Tábor - Zachování Komunitního týmu /
sociální rehabilitace (§70)
PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK
NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Opatření 1.5 Podpora služeb pro duševně nemocné

Kleofáše Třeboň o.p.s. (§44, §37)

Aktivita 1.4.1 Zachování stávajících služeb Hospicové péče sv.

Opatření 1.4 Podpora služeb terénního hospice

Lužnicí (§ 40)

Aktivita 1.3.3 Zachování pečovatelské služby města Suchdol nad

společností Ledax o.p.s. (§ 40)

Aktivita 1.3.2 Zachování pečovatelské služby poskytované

Třeboň (§ 40)

Aktivita 1.3.1 Zachování pečovatelské služby Astra Oblastní charity

Opatření 1.3 Podpora pečovatelské služby

České Velenice (§ 44)

Aktivita 1.2.1 Zachování odlehčovacích služeb Domova seniorů

SITUACI

Aktivita 3.3.1 Zachování rodinného centra Kapřík v Třeboni

Opatření 3.3 Podpora rodinných center

občanského sdružení Meta

Aktivita 3.2.2 Zachování podpory rodin v evidenci OSPOD

odboru města Třeboně

Aktivita 3.2.1 Rozvoj podpory rodin v evidenci OSPOD Sociálního

Opatření 3.2 Zachování podpory rodin v evidenci OSPOD

poradenství na Třeboňsku

Aktivita 3.1.1 Zajištění dostupnosti pedagogicko-psychologického

psychologického poradenství na Třeboňsku

PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH
V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Opatření 3.1 Zajištění dostupnosti pedagogicko-

Aktivita 3.2.2 Zachování protidrogové prevence Městské policie

občanského sdružení META

Aktivita 3.2.1 Zachování primární protidrogové prevence

prevence

Opatření 3.2 Podpora protidrogových aktivit – primární

Aktivita 3.1.1 Příprava a vybudování sociálních bytů v Třeboni

PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH
V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Opatření 3.1 Podpora rozvoje sociálního bydlení

rizika (§ 69)

Aktivita 1.3.2 Zachování terénního programu organizace Rozkoš bez

komunitu v Č. Velenicích

Aktivita 1.3.1 Zachování služby terénního pracovníka pro romskou

občanského sdružení META (§ 69)
Opatření 1.3 Řešení specifických problémů Českých Velenic

dětmi v Českých Velenicích (§ 65)

Aktivita 1.2.1 Zachování terénního protidrogového programu

Opatření 1.2 Podpora protidrogových aktivit – terénní program

(§ 37)

Aktivita 1.1.1 Zachování občanské poradny Oblastní charity Třeboň

1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Opatření 1.1 Podpora odborného sociálního poradenství

PRIORITA

CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ

Aktivita 2.1.2 Zavedení sociálně – aktivizační služby pro rodiny s

v Českých Velenicích (§ 62)

Aktivita 2.1.1 Vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

vyloučením

Opatření 1.2 Podpora odlehčovacích služeb

děti, mládež a rodiny ohrožené sociálním

Aktivita 1.1.2 Zachování domova seniorů České Velenice (§ 49)

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK
NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic –

CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI

Aktivita 1.1.1 Zachování domova seniorů Třeboň (§ 49)

1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Opatření 1.1 Podpora domovů pro seniory

PRIORITA

CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Následující tabulka zobrazuje základní schéma dokumentu KPSS z hlediska jeho členění do priorit, opatření a aktivit, které byly stanoveny
na plánovací období 2015 – 2018. Každá prioritní osa obsahuje několik opatření, na které pak navazují konkrétní aktivity.

3.3
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Aktivita 3.1.4 Podpora DPS Chelčického 1/II, Třeboň

nad Lužnicí

Aktivita 3.1.3 Výstavba domu s pečovatelskou službou v Suchdolu

Velenicích

Aktivita 3.1.2 Výstavba domu s pečovatelskou službou v Českých

službou v Třeboni

Aktivita 3.1.1 Příprava vybudování nového domu s pečovatelskou

a osoby se zdravotním postižením

Aktivita 2.5.2 Oblastní charita Třeboň - Sociálně terapeutická dílna
(§ 67)
PRIORITA 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH
V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Opatření 3.1 Zachování a rozvoj sociálního bydlení pro seniory

„Pekárna“ (§ 67)

Aktivita 2.5.1 Dílny sv. Jiljí o.p.s. – Sociálně terapeutická dílna

zdravotním postižením

Opatření 2.5 Rozvoj návazných sociálních služeb pro osoby se

Lomnici nad Lužnicí (§ 51)

Aktivita 2.4.1 Vznik nové služby chráněného bydlení v Třeboni a

Opatření 2.4 Vznik chráněného bydlení

Aktivita 2.3.2 Hledání možností pro vznik denního stacionáře

režimem

Aktivita 2.3.1 Hledání možností pro vznik domova se zvláštním

seniory a osoby se zdravotním postižením

Opatření 2.3 Vznik chybějících strategických služeb pro

společností Ledax o.p.s. (§ 40)

Aktivita 2.2.1 Navýšení kapacity Pečovatelské služby poskytované

Opatření 2.2 Rozvoj pečovatelské služby

Aktivita 2.1.1 Navýšení kapacity Domova seniorů Třeboň (§ 49)

Opatření 2.1 Rozvoj domovů pro seniory

Aktivita 3.4.1 Hledání možností zřízení studentského klubu

Opatření 3.4 Prevence rizikového chování dětí a mládeže

nad Lužnicí

Aktivita 3.3.5 Vybudování a provoz rodinného centra v Suchdolu

Třeboně

Aktivita 3.3.4 Vybudování a provoz rodinného centra v Chlumu u

Velenicích

Aktivita 3.3.3 Rozvoj mateřského klubu Piškůtek v Českých

Lomnici n. L.

Aktivita 3.3.2 Zachování rodinného centra Lomnické klubíčko v
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Třeboň

Oblastní Charity Třeboň

výdejním místem pro klienty Občanské poradny

Aktivita 3.3.1 Hledání prostor pro vybudování skladu šatstva s

Opatření 3.3 Vybudování skladu šatstva s výdejním místem

Aktivita 1.1

Vytvoření centra/koordinátora dobrovolníků pro ORP Třeboň

Aktivita 3.5.5 Dílny sv. Jiljí o.p.s. – Poradenské, rekvalifikační a
cvičné středisko pro osoby se zdravotním postižením
PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ A AKTIVITY:
Opatření 1
Podpora rozvoje dobrovolnictví

Aktivita 3.5.4 Dílny sv. Jiljí o.p.s. - Chráněná dílna „Manufaktura“

Aktivita 3.5.3 Dílny sv. Jiljí o.p.s. - Chráněná dílna „Cukrárna“

zahradnictví“

Aktivita 3.5.2 Dílny sv. Jiljí o.p.s. - Chráněná dílna „Zámecké

dílny

Aktivita 3.5.1 Dílny sv. Jiljí o.p.s. – Zachování stávající chráněné

osoby se zdravotním postižením

Opatření 3.5 Zachování a rozvoj dalších návazných služeb pro

Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Aktivita 3.4.2 Zachování Půjčovny kompenzačních pomůcek

Oblastní charity Třeboň

Aktivita 3.4.1 Zachování Půjčovny kompenzačních pomůcek

Opatření 3.4 Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek

Aktivita 3.3.1 Zachování pečovatelské péče v Chlumu u Třeboně

Chlumu u Třeboně a okolí

Opatření 3.3 Podpora zachování doprovodných služeb v

seniory v Třeboni

Aktivita 3.2.1 Zachování a navýšení kapacity tísňové linky pro

Opatření 3.2 Rozvoj tísňové linky pro seniory v Třeboni

Aktivita 3.1.9 Podpora DPS Třeboňská 455, Chlum u Třeboně

Aktivita 3.1.8 Podpora DPS Suchdol nad Lužnicí, Lužnická 218

Aktivita 3.1.7 Podpora DPS Nám. 5. května 125, Lomnice n. L.

Aktivita 3.1.6 Podpora DPS Svatopluka Čecha 20/II, Třeboň

Aktivita 3.1.5 Podpora DPS Chelčického 2/II, Třeboň
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Zřízení bezbariérového lékařského domu v Třeboni

Zvyšování informovanosti o sociálních službách

Vytvoření interaktivního katalogu sociálních a doprovodných služeb a aktualizace tištěné formy katalogu
Prezentace sociálních služeb formou reportážních spotů v Třeboňské lázeňské televizi a reportáží v místních periodikách

Aktivita 2.2

Opatření 3

Aktivita 3.1
Aktivita 3.2

Zdroj: KPSS ORP Třeboň

Odstraňování bariér

Postupné odstraňování bariér na Třeboňsku

Aktivita 2.1

Zachování Dobrovolnického programu Canisterapie občanského sdružení Hafík

Opatření 2

Aktivita 1.2
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Cílové skupiny KPSS SO ORP Třeboň

Cílové skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb v území ORP Třeboň byly
definovány v souladu s hlavními cílovými skupinami stávajících a potenciálních uživatelů
sociálních služeb v regionu. Zároveň byla zohledněna nabídka a dostupnost souvisejících
služeb a dalších aktivit v plánovaném území. Cílové skupiny, jejich definice a kvantifikace
byly projednány na jednáních všech 4 pracovních skupin i v rámci jednání řídící skupiny.
Tabulka 1 Vymezení a popis cílových skupin pro KPSS SO ORP TŘ
Název cíl. sk.

Popis

-

Cílovou skupinou jsou fyzické osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené
věkem, nepříznivým zdravotním stavem, pro krizovou sociální situaci, životní
návyky a způsob života ve věku 60 a více let.

-

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů je zdravotní postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo
kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou
na pomoci jiné osoby. Z hlediska zdravotního postižení Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje rozlišuje mezi šesti skupinami
osob se zdravotním postižením:
- lidé s mentální retardací (lehká, středně těžká, těžká, hluboká),
- lidé se smyslovým postižením (vady a poruchy řeči, postižení sluchu,
zraku),
- lidé s tělesným postižením (postižení horních končetin, dolních
končetin, páteře, omezené lokomoce),
- lidé s kombinovaným postižením (nejčastěji mentální postižení
kombinované s tělesným nebo smyslovým postižením, např. DMO,
případně s přidruženým duševním onemocněním),
- lidé s duševním onemocněním (schizofrenie, schizofrenní poruchy a
poruchy s bludy, poruchy nálad, neurotické poruchy a poruchy
osobnosti),
- dlouhodobě nemocní (postižení respirační, kardiovaskulární, zažívací,
kostní a svalové, kožní, alergické, karcinogenní, imunogenní,
centrální nebo periferní nervové soustavy, získané poruchy
pohybového a nosného aparátu).
- Zvláštní skupinou, na kterou se plánování také zaměřuje, jsou
pečující osoby.

Senioři

Osoby se
zdravotním
postižením
(zdravotně
postižení)

Mládež a rodiny
s dětmi

-

Neorganizované děti (věk 10 - 15 let) – děti, které nevykonávají pravidelně
volnočasové aktivity
Neorganizovaná mládež (věk 15 - 26 let) – mládež, která nevykonává
pravidelně volnočasové aktivity. (Ohrožena užíváním návykových látek,
pácháním vandalismu a jiné kriminality.)
Děti se specifickými potřebami + jejich rodiny – zdravotně postižení, rodiny s
ekonomickými problémy a jinak sociálně znevýhodnění
Rodiny se závislostmi (závislost rodičů na cigaretách, alkoholu, dalších
drogách)
Zadlužující se rodiny
Rodiny bez zaměstnání
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Ostatní osoby
v nepříznivé
sociální situaci

-

Rodiny ohrožené ztrátou bydlení
Rodiny s nepodnětným výchovným prostředím
Rodiny s dětmi do 3 let věku

-

Dospělé osoby a mládež závislá na návykových látkách vč. alkoholu
Osoby závislé na hazardu
Osoby v krizi (např. ženy ohrožené nepříznivou sociální situací z důvodu
těhotenství a mateřství, osoby při akutní ztrátě bydlení)
Dlouhodobě nezaměstnaní
Osoby bez přístřeší
Etnické menšiny, cizinci
Osoby ohrožené prostitucí
Osoby ohrožené domácím násilím
Osoby s problémem se zadlužením
Osoby po návratu z výkonu trestu

-

Zdroj: KPSS ORP Třeboň
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5

Postup zpracování KPSS

5.1

Metody využité při zpracování KPSS

Při procesu KPSS na území ORP Třeboň bylo využito již tradičních metod používaných pro
plánování zajištění sociálních a doprovodných služeb na místní nebo regionální úrovni.
Kromě jiného byla využita například Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb
v Jihočeském kraji nebo metodiky zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Vzhledem k územnímu začlenění ORP Třeboň je návrhová část dokumentu již historicky
přizpůsobena struktuře „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje“
(www.kpjck.cz).
Při zpracování KPSS bylo využito metod, jejichž podstatou bylo zejména využití zkušeností
odborníků v dílčích oblastech a zapojení široké veřejnosti. Důraz byl kladen na zohlednění
zastoupení všech účastníků triády (poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb).
Stručný přehled použitých metod:

-

řízené pohovory (zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb);

-

anketní šetření – zjišťování potřeb místních obyvatel prostřednictvím ankety;

-

práce v pracovních skupinách – řízená práce zástupců triády v celkem 4 pracovních
skupinách vymezených dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb v řešeném území
(ORP);

-

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

-

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

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

5.2

Zajištění publicity KPSS a jeho výstupů, zapojení veřejnosti

Pokračování procesu KPSS na Třeboňsku bylo podpořeno v rámci projektu „Plánování
rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018“, reg. č.:
CZ.1.04/3.1.03/97.00023, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
K zajištění publicity projektu byly využity tištěné materiály (pozvánky na jednání pracovních
skupin a řídící skupiny, pozvánky na veřejná projednání, podklady pro všechna jednání,
tiskové zprávy k projektu, zprávy v místních tiskovinách, anketní šetření, zápisy ze všech
jednání atd.); internet / webové stránky (webová e-nástěnka komunitního plánování,
průběžné tiskové zprávy, dotazníková šetření a další informace na webových stránkách
města Třeboně a Jihočeské rozvojové o.p.s. jakožto hlavních koordinátorů procesu
komunitního plánování); prezentace zdrojů financování při všech vhodných
příležitostech (např. při úvodních jednáních pracovních skupin a řídící skupiny, při
proškolení členů řídící skupiny a pracovních skupin, při příležitosti veřejných projednání
KPSS, při osobních jednáních se zástupci zadavatelů sociálních služeb atd.).
Významným prostředkem pro zajištění publicity byla také realizovaná anketa mezi
obyvateli regionu. Jejím prostřednictvím se podařilo (kromě jejího hlavního účelu, kterým
bylo zjištění názorů a potřeb místních obyvatel) významně posílit informovanost o nabídce
sociálních a souvisejících služeb v území.
5.3

Informace o anketě mezi obyvateli

Anketní šetření probíhalo v období červenec - září 2014. Cílem anketního šetření bylo zjistit
názory občanů žijících v ORP Třeboň na zajištění a dostupnost sociálních služeb v regionu.
Celkem bylo posbíráno a vyhodnoceno 509 platných anketních lístků.
Sběr probíhal ve spolupráci se studenty třeboňských středních škol, poskytovateli sociálních
služeb, kteří v regionu působí, a obecními úřady obcí. Obyvatelé měli možnost rovněž
vyplňovat anketu online na webových stránkách města Třeboně. Kompletní výsledky
anketního šetření jsou obsaženy v příloze „Vyhodnocení ankety pro veřejnost“.
5.4

Rámcový harmonogram zpracování KPSS

Proces KPSS probíhal standardním způsobem a dle osvědčených a ověřených postupů.
Postup přípravy nového dokumentu KPSS lze shrnout do následujících postupových kroků:
1)

Ustanovení řídící skupiny a pracovních skupin, schválení jejich jednacích řádů;

2)

Uspořádání vstupního veřejného projednání KPSS;

3)

Zřízení webové nástěnky s informacemi o procesu KPSS;

4)

Příprava anketního šetření mezi obyvateli a jeho následné vyhodnocení;

5)

Provedení šetření mezi zadavateli a poskytovateli sociálních a souvisejících služeb v
území ORP (na úrovni všech obcí)
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6)

Zpracování sociodemografické analýzy a analýzy sociální situace území ORP;

7)

Zpracování SWOT analýzy, definování prioritních témat pro návrhovou část
dokumentu KPSS;

8)

Sestavení návrhové části – definice opatření a priorit KPSS;

9)

Připomínkování a doplňování dokumentu KPSS členy pracovních skupin a řídící
skupiny a následné zapracování připomínek a námětů;

10)

Veřejné projednání k připomínkování dokumentu veřejností a zveřejnění na webových
stránkách, zapracování připomínek veřejnosti;

11)

Předložení finální verze dokumentu zastupitelstvu města Třeboně (obec III. stupně –
obec s rozšířenou působností), předání výstupů procesu KPSS zástupcům Krajského
úřadu Jihočeského kraje a zveřejnění na relevantních webových stránkách.

5.5

Organizační schéma procesu KPSS

Základní organizační strukturu pro proces KPSS v území ORP Třeboň bylo i v době
aktualizace materiálu stejné jako v předchozí fázi KPSS. Lze jej znázornit prostřednictvím
následujícího grafu:

Řídící skupina KPSS SO ORP
Třeboň (zástupci zadavatelů,
poskytovatelů a uživatelů
sociálních služeb)
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Jihočeská rozvojová o.p.s. a
město Třeboň - partneři a
organizátoři procesu, metodické
vedení

Pracovní skupina Senioři

5.6

Pracovní skupina Osoby
se zdravotním
postižením

Pracovní skupina Mládež
a rodiny s dětmi

Pracovní skupina Ostatní
osoby v nepříznivé
sociální situaci

Řídící skupina

Řídicí skupina (ŘS) byla (a bude i nadále) řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem
celého procesu komunitního plánování. ŘS na svých jednáních projednávala zejména
výstupy činnosti jednotlivých pracovních skupin (PS). Do její gesce dále (kromě ustavení PS
a jejich vedoucích) patřilo zajištění publicity celého procesu KPSS.
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Složení řídící skupiny:
Tabulka 2 Složení ŘS
Pozice

Instituce

Jméno a příjmení

Vedoucí ŘS

Město Třeboň, starostka

Mgr. Terezie Jenisová

Člen ŘS

Město Třeboň – Odbor školství a
sociálních věcí

Bc. Eva Dytrichová

Člen ŘS

Městská policie Třeboň

Vladimír Školka

Člen ŘS

Město Třeboň – tisková mluvčí

Mgr. Jitka Bednářová

Člen ŘS

Oblastní charita Třeboň, Inspektorka
kvality sociálních služeb

Mgr. Lucie Bicková

Člen ŘS

Centrum sociálních služeb J. Hradec –
Domov seniorů Třeboň

Ing. Lenka Krakowitzerová

Člen ŘS

Hospicová péče sv. Kleofáše

Mgr. Petra Brychtová

Člen ŘS

Svaz tělesně postižených Třeboň – za
uživatele

Marie Kohoutová

Člen ŘS

Svaz důchodců ČR, Třeboň – za
uživatele

Věra Vondrášková

Člen ŘS

Město České Velenice – Hospodářskosprávní odbor

Jaroslava Hofbauerová

Přísedící

Jihočeská rozvojová

Mgr. Eva Čejková

Přísedící

Metodik komunitního plánování

Bc. Daniel Rosecký

Zdroj: KPSS ORP Třeboň

Přehled jednání ŘS: 26. 11. 2013, 21. 1. 2014, 20. 5. 2014, 23. 3. 2015.
5.7

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (PS) byly ustanoveny a tematicky vymezeny v souladu s definovanými
cílovými skupinami KPSS (viz výše). PS byly složeny ze zástupců uživatelů, zadavatelů a
poskytovatelů jednotlivých sociálních a souvisejících služeb, kteří v regionu působí. Členové
PS se podíleli na průzkumech a sběru podkladů pro KPSS. Jejich hlavním úkolem pak byla
tvorba opatření a konkrétních aktivit pro návrhovou část KPSS. Strategická část dokumentu
KPSS tak vznikala především prostřednictvím práce a výstupů činnosti jednotlivých PS.

Složení pracovních skupin:
Tabulka 3 Složení PS 1 Senioři a PS 2 Osoby se zdravotním postižením
Pozice

Instituce

Jméno a příjmení

Vedoucí PS I

Oblastní charita Třeboň

Mgr. Dana Zavadilová
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Vedoucí PS II

Domov Pístina

Mgr. Aleš Adamec

Člen PS

Oblastní charita Třeboň, inspektorka kvality
soc. služeb

Mgr. Lucie Bicková

Člen PS

Ledax

Mgr. Dita Zavadilová

Člen PS

Centrum sociálních služeb J. Hradec Domov seniorů Třeboň

Ing. Lenka Krakowitzerová

Člen PS

Centrum sociálních služeb J. Hradec Domov seniorů České Velenice

Mgr. Kamila Večeřová

Člen PS

FOKUS

Bc. Jan Mácha

Člen PS

FOKUS

Mgr. Tereza Lamešová

Člen PS

FOKUS

Bc. Renata Adamcová

Člen PS

FOKUS

Kateřina Mixanová

Člen PS

Hospicová péče sv. Kleofáše

Renata Jáchimová

Člen PS

Hospicová péče sv. Kleofáše

Marie Szekerešová

Člen PS

za uživatele

MUDr. Eduard Pluháček

Člen PS

Svaz důchodců ČR, Třeboň

Věra Vondrášková

Člen PS

Svaz důchodců ČR, Třeboň

Čestmír Kotek

Člen PS

Svaz postižených civilizačními chorobami v
České republice

Hana Bicencová

Člen PS

Svaz tělesně postižených Třeboň

Marie Kohoutová

Člen PS

za uživatele

Martin Šindelář

Člen PS

za uživatele

Vlasta Petrová

Člen PS

Město Třeboň, projektová manažerka

Jana Vítková

Člen PS

Úřad práce Třeboň, vedoucí kontaktního
pracoviště

Bc. Eva Lindová

Člen PS

POMOC Týn nad Vltavou, z.s.

Jiří Netík

Člen PS

Dílny sv. Jiljí

Markéta Šírková

Člen PS

Město Třeboň – Odbor školství a sociálních
věcí

Mgr. Lucie Vejběrová

Člen PS

Veřejnost

Olga Dušáková Kuchválková

Zdroj: KPSS ORP Třeboň
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Tabulka 4 Složení PS 3 Mládež a rodiny s dětmi
Pozice

Instituce

Jméno a příjmení

Vedoucí PS III

Město Třeboň – Odbor školství a sociálních
věcí

Bc. Eva Dytrichová

Člen PS

RC Lomnické klubíčko, Hospicová péče sv.
Kleofáše

Mgr. Petra Brychtová

Člen PS

RC Lomnické klubíčko

Martina Vávřová

Člen PS

Mateřská škola Sluníčko

Bc. Zdeňka Feriančíková

Člen PS

Občanské sdružení Pyramidas,
Pedagogicko-psychologická poradna

Mgr. Pavel Vácha

Člen PS

Město České Velenice - Hospodářskosprávní odbor

Tamara Vopelková

Člen PS

Městská policie, Třeboň

Vladimír Školka

Člen PS

Město Třeboň - tisková mluvčí

Mgr. Jitka Bednářová

Člen PS

Město Třeboň - Komise pro občanské
záležitosti

Jaroslava Štěrbová

Člen PS

Za uživatele

MUDr. Jitka Válková

Člen PS

Základní škola praktická

Mgr. Karel Kanděra

Člen PS

Základní škola Sokolská

Mgr. Ivan Rokos

Člen PS

Základní škola Na Sadech

Bc. Mgr. Jana Polčáková

Člen PS

Město Třeboň - Aktivity pro mládež

Ing. Václava Fliegelová

Člen PS

Město Třeboň, Cyklistický oddíl

Bohumil Čihák

Člen PS

Veřejnost

Olga Dušáková Kuchválková

Zdroj: KPSS ORP Třeboň

Tabulka 5 Složení PS 4 Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci
Pozice

Instituce

Jméno a příjmení

Vedoucí PS IV

Oblastní charita Třeboň, inspektorka kvality
soc. služeb

Mgr. Lucie Bicková

Člen PS

Oblastní charita Třeboň

Mgr. Dana Zavadilová

Člen PS

Evangelická církev metodistická, Třeboň

Pavel Hradský

Člen PS

Město Třeboň - Odbor školství a sociálních
věcí

Alena Šedivá

Člen PS

Městská policie Třeboň

Pavlína Bohuslávková

Člen PS

Policie ČR, obvodní oddělení Třeboň,

Vladimír Vácha
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zastupitel Lomnice n. Lužnicí
Člen PS

Římskokatolická farnost Třeboň

David Henzl

Člen PS

Město České Velenice - Hospodářskosprávní odbor

Jaroslava Hofbauerová

Člen PS

Město Suchdol nad Lužnicí, sociální odbor

Ludmila Soudková

Člen PS

Město Třeboň - Komise sociální a zdravotní,
Komise pro občanské záležitosti

Květuše Lišková

Člen PS

Rozkoš bez rizika

Mgr. Bc. Petra Martíšková, DiS.

Člen PS

Meta

Ing. Tomáš Havel

Člen PS

Meta

Petr Uličný

Člen PS

Úřad práce Třeboň, vedoucí kontaktního
pracoviště

Bc. Eva Lindová

Člen PS

Agentura pro sociální začleňování (Úřad
Vlády ČR)

Kristýna Kotalová

Člen PS

Agentura pro sociální začleňování (Úřad
Vlády ČR)

Bc. Jakub Švec

Zdroj: KPSS ORP Třeboň
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Přehled jednání PS: 28. 1. 2014, 1. 4. 2014, 30. 9. 2014, 25. 11. 2014, 20. 1. 2015, 18. 1.
2015, 24. 2. 2015, 31. 3. 2015.
Jednání pracovních skupin se dále účastnil projektový tým:
-

Mgr. Terezie Jenisová, Město Třeboň, starostka, vedoucí řídící skupiny KPSS
Bc. Daniel Rosecký, metodik komunitního plánování
Mgr. Eva Čejková, Jihočeská rozvojová
Mgr. Alena Zárubová, Město Třeboň, místní koordinátor KPSS
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Cílová skupina SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ
SWOT analýza – senioři

Silné stránky:

Slabé stránky:

 Domovy pro seniory



Chybějící domov se zvláštním režimem

 Domy s pečovatelskou službou



Stav polikliniky v Třeboni

 Kluby seniorů, Svaz důchodců



Nevyhovující čas fungování lékařské
pohotovosti



Nedostatek zejména odborných lékařů



Neexistence domu s peč. službou ve Č.
Velenicích



Chybí denní stacionář



Zadlužení seniorů



Nedostatečná kapacita odborných lékařů

 Přeshraniční
Velenice)

kontakty

seniorů

(Č.

 Univerzita třetího věku
 Tísňová linka pro seniory v Třeboni
 Existence lázní
 Pečovatelská služba (Ledax, Charita)
 Podpora města Třeboně a Č. Velenic
(finanční i širší)
 Mobilní hospic
 Návazné služby – homecare
 Aktivní prvky pro seniory v parcích v
Třeboni
 Spolupráce mezi poskytovateli
 Rodinná soudržnost – péče o seniory
v rodině
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 Relativně méně bariér
 Bezbariérová autobusová linka ČB –
Třeboň – JH
 Třeboňská městská doprava zdarma pro
seniory
 Podpora Kraje
Příležitosti:

Ohrožení:



Výstavba 16-18 míst v režimu domovu se
zvláštním režimem v DS Třeboň



Rozvoj
dobrovolnictví,
v seniorském věku



zejména

Rozvoj pečovatelské služby do obcí, kde
chybí



Výstavba nového domu s peč. službou



Interaktivní katalog poskytovatelů soc.
služeb



Zlepšení informovanosti



Rozšíření aktivních prvků pro seniory
v Komenského sadech



Zkvalitnění osazení lavičkami



Nejistota způsobená politickými změnami
zejména na úrovni státu



Nekoncepční kroky ze strany státu



Stárnutí populace



Dostupnost zdravotní záchranné služby v
příhraničí

Zdroj: KPSS ORP Třeboň
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SWOT analýza – Zdravotně postižení
Silné stránky:

Slabé stránky:



Relativně méně bariér



Bezbariérová autobusová linka ČB –
Třeboň – JH



Pečovatelská služba



Mobilní hospic



Kontaktní místo pro osoby s duševním
onemocněním a terénní program v ORP



Podpora ze strany města
(finanční a organizační)



Spolupráce mezi poskytovateli



Existence Svazu tělesně postižených a
Svazu
postižených
civilizačními
chorobami



Existence mateřské školy Sluníčko
(integruje i těžce zdravotně postižené)



Možnost využití služby raná péče z ČB

Třeboň

Příležitosti:
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Nedostatečné
spektrum
služeb
(chráněné bydlení, chráněné dílny,
aktivizační služby, osobní asistence,
dobrovolnictví,
terénní
odlehčovací
služby)



Chybí multidisciplinární tým v péči o
duševně nemocné



Uplatnění na trhu práce

Ohrožení:



Rozvoj terénních služeb



Zánik sociálního poradenství



Transformace domova Pístina a vznik
nové soc. služby



Snižování objemu financí ze strany státu



Vysoká sezónnost pracovních příležitostí
(zaměření na turistický ruch)



Vznik návazných
transformace



Rozvoj chráněných pracovních míst



Zaměstnávání
osob
se
zdr.
znevýhodněním na městě a dalších
institucích



Funkce
Třeboň



Interaktivní katalog poskytovatelů soc.
služeb



Zlepšení informovanosti



Zklidňování cyklistické dopravy v Třeboni

veřejného

služeb

v

opatrovníka

rámci

pro

Zdroj: KPSS ORP Třeboň
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Priorita 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Číslo a název opatření

1.1 Podpora domovů pro seniory

Popis opatření

Domovy pro seniory (DS) poskytují pobytové sociální služby
osobám, které se, vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu
stavu, nejsou schopny obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Tuto
službu zajišťují na území ORP Třeboň dvě zařízení: Domov pro
seniory Třeboň a Domov pro seniory České Velenice (zřizovatelem
obou zařízení je Jihočeský kraj). Souhrnná kapacita obou zařízení
je 124 lůžek. Oba domovy mají kapacitu plně obsazenou a evidují
poměrně vysoký počet žádostí o umístění. Většina žádostí není
urgentních, lidé je podávají preventivně pro případ zhoršení
zdravotního stavu. Dle odhadu DS Třeboň tvoří urgentní žádosti
cca 20 %. Cílem opatření je minimálně udržet stávající kapacitu a
rozsah služeb poskytovaných v domovech pro seniory, neboť je
tato pobytová služba pro potřeby obyvatel nenahraditelná (vhodné
navýšení kapacity DS Třeboň řeší aktivita č. 2.1.1 v rámci priority 2
pro cílovou skupinu seniorů a zdrav. postižených). Vzhledem
k demografickým tendencím (zvyšující se průměrný věk, narůstající
podíl seniorů v populaci atd.) je třeba důsledně sledovat kapacity a
vybavenost zařízení, ve kterých je v rámci ORP služba dle § 49
poskytována. Vývoj v rámci opatření je potřeba řešit rovněž
v souvislosti se zajištěním kapacit terénních sociálních služeb pro
dotčenou cílovou skupinu.

Aktivity naplňující opatření

1.1.1 Zachování Domova seniorů Třeboň (§ 49)
1.1.2 Zachování Domova seniorů České Velenice (§ 49)

Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

1.1.1 Zachování Domova seniorů Třeboň (§ 49)
Služba je určena seniorům starším 55 let, kteří jsou v důsledku nemoci či
chronického postižení trvale odkázaní na péči druhé osoby nebo seniorům,
kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat
v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních
služeb. Cílem služby je podporovat soběstačnost v základních úkonech
sebeobsluhy, zajistit důstojný a kvalitní život každého klienta a předcházet
osamění a podporovat společenské kontakty.
Kapacita služby je v současné době 58 lůžek (ve 28 dvoulůžkových a dvou
jednolůžkových pokojích) a je plně obsazena. Cílem aktivity bude minimálně
zachování současné kapacity DS Třeboň.

Předpokládaný
realizátor

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov seniorů Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jihočeský kraj, město Třeboň, DC ADRA Č. Budějovice, nadace a fondy
podporující sociální služby a další

Plánované

2015

2016

2017

2018
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INVESTIČNÍ náklady

1 270

(v tis. Kč)
2015

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

1 500
2016

1 500
2017

1 500
2018

21 099

21 600

21 800

21 900

Státní rozpočet

6 729

6 800

6 900

6 900

Jihočeský kraj

1 100

1 500

1 500

1 500

Evropské dotace
Obce
Uživatelé

170

200

200

200

12 000

12 100

12 200

12 300

1 100

1 000

1 000

1 000

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Plán investic pro rok 2015: nákup sprchovacího a toaletního křesla,
sprchovacího hydraulického lůžka, vybudování místnosti pro jednání se
zájemci o službu, rozšíření dílny volnočasových aktivit a vybudování vlastní
kaple v DS.
Provozní náklady:
-

Indikátory:
Kapacita domova

24

Číslo a název aktivity

Uživatelé: úhrady klientů Domova, příspěvek na péči, spoluúčast
rodiny
Ostatní: zdravotní pojišťovny, dary, příležitostné prodejní výstavy
2015

2016

2017

2018

58

58

58

58

1.1.2 Zachování Domova seniorů České Velenice (§ 49)
Domov seniorů České Velenice poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu
sociální služby především seniorům a dále dospělým osobám starším 55 let,
jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou podporu nebo pomoc jiné
fyzické osoby.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Kapacita domova pro seniory je 66 lůžek a je plně obsazena. Uživatelům je
poskytováno ubytování v 19 jednolůžkových, 19 dvoulůžkových a 3
třílůžkových pokojích. Vedle ubytování a stravování je poskytována
ošetřovatelská péče, ošetřovatelská rehabilitační péče, aktivizační činnosti,
pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uspokojování dalších životních
potřeb. K domovu patří rovněž zahrada se zahradním altánem a krbem, kde
mohou uživatelé trávit volný čas.

Předpokládaný
realizátor

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Domov seniorů České
Velenice

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jihočeský kraj, město České Velenice

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
950

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ

2016

2015

2017
475

2016

2018
475

2017

475
2018

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.:
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náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

20 100

20 300

20 500

20 700

6 700

6 800

6 900

7 000

500

500

500

500

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace

100

100

100

100

11 800

11 900

12 000

12 100

1 000

1 000

1 000

1 000

Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Plánované investice pro rok 2015: komunikační zařízení sestra - klient

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Kapacita domova
(počet lůžek)

66

66

66

66

Číslo a název opatření

1.2 Podpora odlehčovacích služeb

Popis opatření

V ORP Třeboň jsou poskytovány odlehčovací služby jednak
v pobytové formě v rámci Domova seniorů České Velenice a
jednak v terénní formě v rámci služeb Hospicové péče sv. Kleofáše
Třeboň o.p.s. (služby Hospicové péče řeší samostatné Opatření
č. 1.4). Cílem je zachovat tuto službu v nabídce poskytovatelů
v ORP. Odlehčovací služby usnadňují uživatelům zůstávat v jejich
přirozeném prostředí tím, že na určitou dobu odlehčuje jejich
rodinným pečovatelům (např. v době dovolené zastoupí rodinu
v péči o seniora nebo člena rodiny se zdravotním postižením).
Uživatel se poté vrací do svého přirozeného prostředí.

Aktivity naplňující opatření

1.2.1 Zachování odlehčovacích služeb Domova seniorů České
Velenice (§ 44)

Číslo a název aktivity

1.2.1 Zachování odlehčovacích služeb Domova seniorů České Velenice
(§ 44)

Charakteristika a
naplnění aktivity

Odlehčovací služba v Domově seniorů České Velenice je poskytována za
úhradu ve sjednaném rozsahu především seniorům a dále dospělým
osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí,
ale nastaly okolnosti, pro které osoba, která péči zajišťuje, po určitou dobu
nemůže péči poskytnout. Služba je poskytována na dobu určitou, nejdéle na
tři měsíce. Uživatelům je poskytováno ubytování (ve dvou dvoulůžkových
pokojích), stravování, ošetřovatelská péče, ošetřovatelská rehabilitační
péče, aktivizační činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a
uspokojování dalších životních potřeb. V rámci odlehčovacích služeb jsou
tedy poskytovány tytéž služby jako služby domova pro seniory. Rozdíl je
pouze v době poskytování služeb - odlehčovací služby jsou poskytovány
vždy na dobu určitou.

Předpokládaný
realizátor

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov seniorů České
Velenice

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.:
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Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jihočeský kraj, město České Velenice
2015

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2016
50

(v tis. Kč)
2015

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2017
25

2016

2018
25

2017

25
2018

1 040

1 050

1 060

1 070

Státní rozpočet

400

410

420

430

Jihočeský kraj

20

20

20

20

600

600

600

600

20

20

20

20

Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Plánované investice pro rok 2015: komunikační zařízení sestra – klient

Indikátory:

26

2015

2016

2017

2018

Kapacita odlehčovací
služby (počet lůžek)

4

4

4

4

Číslo a název opatření

1.3 Podpora pečovatelské služby

Popis opatření

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci
a podpory v úkonech, které uživatel sám nezvládá z důvodu
snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální
možné míře dosavadní způsob života a umožnit tak prožití
plnohodnotného života ve vlastním domácím prostředí.
V současnosti je pečovatelská služba zajišťována třemi
poskytovateli: Oblastní charitou Třeboň a spol. Ledax o.p.s., které
pokrývají větší část regionu, a Pečovatelskou službou Města
Suchdol nad Lužnicí, která byla zřízena zejména pro potřeby
obyvatel města. Celková kapacita služeb všech tří poskytovatelů
činí 265 osob. Obsahem tohoto opatření je zachování sociální
služby § 40 v ORP, a to v rozsahu min. stávající registrované
kapacity této služby.

Aktivity naplňující opatření

1.3.1 Zachování pečovatelské služby Astra Oblastní charity
Třeboň (§ 40)
1.3.2 Zachování pečovatelské služby poskytované společností
Ledax o.p.s. (§ 40)
1.3.3 Zachování pečovatelské služby města Suchdol nad
Lužnicí (§ 40)

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.:
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Číslo a název aktivity

1.3.1 Zachování pečovatelské služby Astra Oblastní charity Třeboň
(§ 40)
Pečovatelská služba Astra je poskytována kvalifikovaným personálem v
domácnostech uživatelů a nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy (včetně
donášky obědů), pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím. Dalšími činnostmi jsou dohled nad
uživatelem, jeho aktivizace, odvoz uživatele vozidlem včetně doprovodu
např. k lékaři, péče o domácí zvíře, úklid společných prostor domu a další.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se
zdravotním postižením ve věku 19 a více let a rodiny s dětmi při narození
minimálně trojčat.
Kapacita služby je 60 uživatelů.
Územní dostupnost služby: v obcích do vzdálenosti 15 km od Třeboně.
Časová dostupnost služby: Po až Pá: 7:30 – 16:00 a 17:30 – 20:30 hod.,
So, Ne, svátky: 7:00 – 14:30 hod.
Služba je poskytována za úhradu.

Předpokládaný
realizátor

Oblastní charita Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Třeboň

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

2017
-

2016

27

2018
-

2017

2018

2 049,8

2 000,8

2 000,8

2 000,8

Státní rozpočet

850

800

800

800

Jihočeský kraj

100

100

100

100

Obce

249

250

250

250

Uživatelé

670

670

670

670

180,8

180,8

180,8

180,8

Evropské dotace

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Kapacita služby/počet
uživatelů

2015

2016

2017

2018

60

60

60

60
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Číslo a název aktivity

1.3.2 Zachování pečovatelské služby poskytované společností
Ledax o.p.s. (§ 40)
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení a
rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé
osoby. Služba je poskytována dospělým osobám od 19 let a rodinám
s trojčaty do 4 let věku.
Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:
-

Charakteristika a
naplnění aktivity

-

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Hlavním cílem Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je uživatel, který je
spokojený s poskytovanou sociální službou a zachovává si dosavadní
způsob svého života. Dílčím cílem je poskytovat pečovatelskou službu
v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, poskytovat službu na
základě individuálních přání a potřeb uživatele a podporovat uživatele
v udržení aktivního života. Snahou pečovatelské služby je věnovat se více
aktivizaci uživatelů, nabízet jim možnost trávení volného času,
zprostředkovat jim smysluplné aktivity.
Kapacita služby bude pro rok 2015 celkem 190 uživatelů.
Aktuální územní dostupnost služby (obce a jejich místní části):
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Třeboň, Cep, České Velenice, Domanín, Dunajovice, Frahelž, Halámky,
Hamr, Hrachoviště, Hvozdec, Chlum u Třeboně, Klec, Lišov, Lužnice,
Majdalena, Nová Ves nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž,
Ponědrážka, Rapšach, Smržov, Staňkov, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí,
Štěpánovice, Záblatí.
Časová dostupnost: Po až Pá: 7:00 – 18:00 h., víkendy: 7:00 – 16:00 h.
Služba je poskytována za úhradu.
Předpokládaný
realizátor

Ledax o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

3 565

3 645

3 685

3 715

1 760

1 780

1 790

1 790

Jihočeský kraj

10

50

45

45

Evropské dotace

60

50

45

45

545

555

565

575

Státní rozpočet

Obce

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.:
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Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

1 160

1 180

1 200

1 220

30

30

30

30

Pro roky 2015 - 2018 společnost neplánuje žádné významné investice na
středisku Třeboň.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů smluv

185

185

185

185

190

190

190

190

Kapacita
Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

1.3.3 Zachování pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí (§ 40)
Služba poskytuje podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a
rodinám se 3 a více dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu a zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
Služba je dostupná v Suchdolu nad Lužnicí a jeho místních částech, a to od
pondělí do pátku, od 7 do 15:30 hod.
Kapacita služby je v současnosti 15 osob a je dostačující (uživatelů je 14).
Město plánuje rozšíření poskytovaných služeb podle výsledků dotazníku pro
veřejnost.
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Služba je poskytována za úhradu.
Předpokládaný
realizátor

Město Suchdol nad Lužnicí

Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

Státní rozpočet

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

361

370

370

380

166

150

150

160

158

182

180

180

37

38

40

40

Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

2015

2016

2017

2018
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Počet uživatelů

15

Číslo a název opatření

1.4 Podpora služeb terénního hospice

Popis opatření

Smyslem opatření je podpořit dostupnost služby domácí hospicové
péče. Služba je v Třeboni a širším okolí poskytováno od roku 2012
Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň o.p.s. Smyslem hospicové
péče je odborně pečovat o těžce nemocného člověka, který čelí
problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední
etapě svého života. Služba je poskytována v přirozeném domácím
prostředí klienta.

Aktivity naplňující opatření

1.4.1 Zachování stávajících služeb Hospicové péče sv.
Kleofáše Třeboň, o.p.s. (§ 44, § 37)

Číslo a název aktivity

15

15

15

1.4.1 Zachování stávajících služeb Hospicové péče sv. Kleofáše
Třeboň, o.p.s. (§ 44, § 37)
Domácí hospicová péče je vhodná pro osoby, kterým byla doporučena
paliativní léčba v domácím prostředí (ať už po ukončení neúspěšné
onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli
nenádorového původu). Cílem je zajistit komplexní léčbu od tlumení fyzické
bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální,
psychologickou i duchovní pomoc.
Služba je dostupná v Třeboni a v okruhu 30 km od Třeboně (tj. částečně
s přesahem do ORP Trhové Sviny) a dále v Nové Vsi nad Lužnicí a
Českých Velenicích. V ostatních obcích v okruhu do 35 km od Třeboně dle
individuální domluvy.

30

Charakteristika a
naplnění aktivity

Služba je na základě smluvního vztahu pro pacienta dosažitelná 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Členové domácí hospicové péče přijedou ke klientovi
domů a pomohou a poradí rodině nejen s péčí o nemocného. Pro přijetí
pacienta do hospicové péče je potřebná indikace lékaře, posouzení žádosti
hospicovou sestrou a dalšími členy týmu. Další péče se odvíjí od aktuálního
stavu a potřeb pacienta. Největší část hospicové péče se provádí při
plánovaných návštěvách. V případě nutnosti je k dispozici pohotovostní
služba sester k vyřešení problému po telefonu nebo k výjezdu k pacientovi
mimo plánované návštěvy.
Klienti terénní hospicové péče mohou využít také možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek, odborného sociálního poradenství a terénní
odlehčovací služby. Poradna sídlí v Třeboni a je otevřena dva dny v týdnu
(Po: 8 - 12 hod., St: 12 – 17 hod.). Stejně jako půjčovna kompenzačních
pomůcek je otevřena pro kohokoli. Odlehčovací služby jsou poskytovány
prozatím jen klientům hospicové péče.

Předpokládaný
realizátor

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Třeboň, pečovatelské služby, nemocnice, praktičtí lékaři

Plánované

2015 - 2018
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INVESTIČNÍ náklady

50

(v tis. Kč)
2015

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2017

2018

330

330

330

330

210

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
210

210

210

Uživatelé

70

70

70

70

Ostatní

50

50

50

50

Obce

Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Plánovaná kapacita
hospicové péče
v daný okamžik
Počet uživatelů za rok
Počet kontaktů za rok

Poznámka

2015

2016

2017

2018

3

3

4

4

7

8

12

12

190

210

240

240

Součástí aktivity je také snaha organizace prohlubovat znalosti veřejnosti,
co hospic je a pro koho je určen. Jsou organizovány akce určené pro
veřejnost: kurzy jak pečovat, setkávání pozůstalých, prezentace služby na
trzích pořádaných městem Třeboň. Každý rok se uskuteční týden pro hospic
(besedy s lékaři, psychology, ostatními hospici a jinými spolupracovníky
hospiců z celé ČR).

Číslo a název opatření

1.5 Podpora služeb pro duševně nemocné

Popis opatření

V současnosti je stále větší důraz kladen na poskytování služeb
přímo v komunitě, což se týká také služeb pro osoby s duševním
onemocněním. Dle kvalifikovaného odhadu připadá na 100 tis.
obyvatel cca 420 osob se závažným duševním onemocněním (dg.
F2 schizofrenie, F3 poruchy afektivity), které potřebují podporu
komunitní služby (na Třeboňsku se jedná odhadem o 100 osob).
Na území ORP Třeboň zajišťuje sociální služby pro tuto cílovou
skupinu organizace FOKUS Tábor (pobočka J. Hradec). Služba je
poskytována terénní formou a má za cíl umožnit nemocným
setrvávat v jejich přirozeném prostředí. Cílem opatření je zachovat
služby pro duševně nemocné minimálně v současné kapacitě.

Aktivity naplňující opatření

1.5.1 FOKUS Tábor - Zachování Komunitního týmu/sociální
rehabilitace (§ 70)
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Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

1.5.1 FOKUS Tábor - Zachování Komunitního týmu/sociální
rehabilitace (§ 70)
Aktivita umožní udržení klíčové služby v systému péče pro osoby s
duševním onemocněním. V rámci služby sociální rehabilitace pro osoby
s duševním onemocněním je většinově aplikována metoda tzv. případového
vedení (case managementu), která se v rámci individuální a obvykle i
dlouhodobé podpory uživatele zaměřuje i na vytváření podpůrné sítě. Tedy
cílenému propojování sociálně zdravotních služeb a programů, služeb
zaměstnanosti i neformálních subjektů (rodina, přátelé apod.) tak, aby
osoba s duševním onemocněním mohla za podpory této sítě setrvávat ve
svém přirozeném prostředí. Důraz je proto kladen na poskytování služby
přímo v komunitě. Takto poskytovaná služba je vhodná jako služba prvního
kontaktu (za pomocí specializovaných metod mapuje potřeby v širokém
spektru oblastí života). Zásadní význam má ale zejména při řešení
složitějších životních situací nebo jako služba udržující vztah s klientem
např. při dlouhodobé hospitalizaci ve vzdálené léčebně.
Službu pro ORP zajišťuje pracoviště Komunitního týmu v J. Hradci.
Spádová oblast pracoviště pokrývá ORP Třeboň, ORP Jindřichův Hradec a
ORP Dačice. Při úvazku 3,0 je kapacita 12 uživatelů denně, ročně pak cca
70 uživatelů.
Pro ORP Třeboň je kromě pracoviště v J. Hradci zřízeno i kontaktní místo
přímo v Třeboni (ambulantně 1x týdně). Služba má však primárně terénní
charakter, tj. je poskytována v přirozeném prostředí uživatele služby.
Odhadovaná velikost cílové skupiny v ORP Třeboň je cca 100 osob.
Naplněním této aktivity bude „zasíťováno“ cca 20 – 25 % počtu osob z
cílové skupiny.
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Předpokládaný
realizátor

FOKUS Tábor

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Třeboň, Psychiatrická nemocnice Jihlava, jednotlivé psychiatrické
ambulance v regionu, ostatní poskytovatelé soc. sl.

Plánované
INVESTIČNÍ náklady
(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015

2016

95
(nákup
automobilu)
2015

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

3 200

3 200

3 200

3 200

1 600

2 600

2 600

2 600

Jihočeský kraj

620

300

300

300

Evropské dotace

800

Obce

180

300

300

300

Státní rozpočet

Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Uvedené náklady se týkají celého Komunitního týmu, tedy včetně nákladů
na táborské pracoviště (registrováno jako jedna služba). Náklady na část
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týmu pro hradecko-třeboňsko-dačický region činní cca 1,4 mil. Kč
z celkových nákladů.
Indikátory (ORP
Třeboň):

2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů

10
360
300

20
720
600

20
720
600

25
900
750

Počet kontaktů
Počet hodin péče

Priorita 2 - ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Číslo a název opatření

2.1 Rozvoj domovů pro seniory

Popis opatření

Vzhledem k plné obsazenosti kapacity obou domovů pro seniory a
vysokému počtu neuspokojených žádostí o umístění (zejména
v domově seniorů Třeboň) je žádoucí navýšit kapacitu služby tak,
aby se přiblížila potřebám v regionu. Plánováno je navýšení
kapacity v rámci Domova seniorů Třeboň. Další rozšíření kapacit či
výstavba nového domova pro seniory v ORP je žádoucí.

Aktivity naplňující opatření

2.1.1 Navýšení kapacity Domova seniorů Třeboň (§ 49)

Číslo a název aktivity

2.1.1 Navýšení kapacity Domova seniorů Třeboň (§ 49)
Domov pro seniory Třeboň eviduje každoročně vysoký počet
neuspokojených žádostí o umístění (k 31. 12. 2014 bylo evidováno 108
žádostí). Za akutní lze považovat cca 20 % těchto žádostí, kdy je nutné řešit
umístění seniora neodkladně.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Cílem aktivity je navýšení kapacity DS min. o šest lůžek, z 58 na celkem 64
lůžek. Plánováno je postupné navýšení kapacity, v letech 2015 o 4 lůžka a
v roce 2016 o další 2 lůžka. Navýšení kapacity bude řešeno stavebními
úpravami ve stávajícím objektu domova. Investice bude zahrnovat
vybudování jednoho nového dvoulůžkového pokoje a dvou pokojů s
intenzivní péčí. Nově vzniklý pokoj pro dva uživatele vznikne v místnosti,
která je v současné době využívaná jako společenská místnost - prostor pro
společenské a volnočasové aktivity. Součástí investic proto bude
vybudování náhradního místa pro uvedené aktivity – „zimní zahrady“.
DS rovněž pracuje na rozvoji kvality poskytovaných služeb. Cílem je najít a
pracovat s takovými koncepty péče, které jediné jsou přesně vytvořené pro
potřeby stávajících a budoucích klientů, tedy pro lidi vysokého věku a lidi
postižené demencí. Konkrétní kroky, které budou realizovány:
1. mnohem intenzivněji pracovat s klienty, využívat „Léčbu chronické
(dlouhodobé) bolesti“
2. postupně zavést do běžné ošetřovatelské péče nový, moderní koncept
péče „Smyslovou aktivizaci“
3. dále se vzdělávat v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí
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Předpokládaný
realizátor

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov seniorů Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Třeboň, DC ADRA Č. Budějovice, nadace a fondy podporující
sociální služby a další
2015

Plánované
INVESTIČNÍ náklady
(v tis. Kč)

2016
1 000

450

(z toho stavební
úpravy: 800,
vybavení dvou
pokojů: 200)

(z toho stavební
úpravy pokoje:
100, vybavení
pokoje: 100,
vybudování
„zimní zahrady“:
250)

2015

2016

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

1 240

2017

2018

-

-

2017

2018

2 233

2 260

2 270

Státní rozpočet

703

714

714

Jihočeský kraj

155

155

155

Evropské dotace
20

26

26

1 252

1 262

1 272

103

103

103

Obce
1 240

Uživatelé

34

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Provozní náklady se vztahují na navýšenou kapacitu šesti lůžek.

Indikátory:
Navýšení kapacity DS
- počet lůžek

2015

2016

2017

2018

4
(kapacita
celkem: 62
lůžek)

6
(kapacita
celkem: 64
lůžek)

6
(kapacita
celkem: 64
lůžek)

6
(kapacita
celkem: 64
lůžek)

Číslo a název opatření

2.2 Rozvoj pečovatelské služby

Popis opatření

Vzhledem k demografickým tendencím a prognózám do budoucna
(zvyšující se průměrný věk, narůstající podíl seniorů v populaci
atd.) a současně vzhledem k faktu, že hlavní cílovou skupinou
pečovatelské služby v ORP jsou senioři, je třeba důsledně sledovat
potřebnost služby, průběžně přizpůsobovat kapacity a vybavenost
služeb, ve kterých je v rámci ORP služba dle § 40 poskytována.
Plánováno je postupné navyšování kapacity pečovatelské služby
Ledax o.p.s.

Aktivity naplňující opatření

2.2.1 Navýšení kapacity Pečovatelské služby poskytované
společností Ledax o.p.s. (§ 40)
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Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

2.2.1 Navýšení kapacity Pečovatelské služby poskytované společností
Ledax o.p.s. (§ 40)
Rozvoj Pečovatelské služby Ledax o.p.s. spočívá v rozšíření kapacity
služby, rozšíření časové dostupnosti a v dalším zvyšování kvality
poskytované služby. V případě poptávky může dojít k rozšíření do dalších
obcí. Např. v Českých Velenicích není pečovatelská služba poskytována,
protože o ni doposud nebyl zájem od uživatelů. Lze předpokládat, že zde
bydlí lidé, kteří by službu potřebovali, nemají ale dostatek informací a proto
se na poskytovatele neobracejí. V tomto ohledu je nutná spolupráce
s obcemi na zprostředkování informací občanům o nabídce sociálních
služeb.
Kapacita bude navýšena díky opatřením, která zvýší efektivitu poskytování
služby (využití stávajícího vozového parku, personální zajištění služby atd.).
Nejsou plánovány další investice. Časová dostupnost je sice dle
dotazníkového šetření mezi klienty vyhovující, přesto je snahou
pečovatelské služby rozšířit svou službu v období svátků a víkendů.

Předpokládaný
realizátor

Ledax o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město České Velenice, další města a obce v ORP

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

55

55

65

65

10

10

10

10

Jihočeský kraj

5

5

Evropské dotace

5

5

Státní rozpočet

Obce

15

15

15

15

Uživatelé

30

30

30

30

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Navýšení nákladů z důvodu rozvoje služby vychází především
z předpokladu plánovaného navýšení kapacity o cca 5 uživatelů ročně.
Dojde především ke zvýšení mzdových nákladů, dále některých provozních
nákladů – především spotřeby pohonných hmot, čisticích prostředků.
Ostatní režijní náklady se změní jen nepatrně (kancelářské potřeby, opravy).
Navýšení nákladů (na stabilizaci procesů a zajištění kvality poskytované
služby) se týká především nákladů na další vzdělávání pracovníků a na
mzdu garanta kvality práce.
Rozvoj služby je plánován bez investičních nákladů.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018
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Nárůst kapacity
služby
Nárůst počtu uživatelů
– smluv

5 (celková
kapacita 190)
5 (celkový počet
uživ. 185)

10 (celková
kapacita 195)
10 (celkový
počet uživ. 190)

15 (celková
kapacita 200)
15 (celkový
počet uživ. 195)

20 (celková
kapacita 205)
20 (celkový
počet uživ. 200)

Číslo a název opatření

2.3 Vznik chybějících strategických služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Popis opatření

Na Třeboňsku v současné době neexistuje pobytová služba pro
osoby
s
demencemi.
Vzhledem
k předpokládanému
demografickému vývoji, který počítá se stárnutím populace a tedy i
narůstajícím počtem osob s demencemi, bude potřeba této
pobytové sociální služby růst. Odpovídající pobytové služby pro
osoby s demencemi by zajistily kvalitu života těchto osob a vedly k
eliminaci jejich umístění do nevhodných nebo vzdálených
pobytových zařízení.
Stejně tak v současnosti v ORP Třeboň chybí služba denního
stacionáře pro seniory. Tato služba se opakovaně umístila vysoko
mezi službami preferovanými obyvateli Třeboňska v anketě pro
veřejnost. Denní stacionář umožňuje seniorům naplňovat jejich
potřeby (zajištění péče, aktivizace, zabránění sociální izolaci) a
současně zůstat ve svém domácím prostředí. Je zejména vhodnou
formou pro udržení soběstačnosti seniorů, kteří potřebují nižší míru
podpory. Služba napomáhá ke snížení tlaku ze strany seniorů na
pobytové sociální služby s celoročním pobytem.
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Aktivity naplňující opatření

Číslo a název aktivity

2.3.1 Hledání možností pro vznik domova se zvláštním
režimem
2.3.2 Hledání možností pro vznik denního stacionáře

2.3.1 Hledání možností pro vznik domova se zvláštním režimem
Režim v domovech se zvláštním režimem je při poskytování sociálních
služeb přizpůsoben specifickým potřebám klientů, tedy zejména osobám se
stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí. V rámci komunitního
plánování byla identifikována potřeba cca 30 lůžek DZR, která by uspokojila
potřeby obyvatel ORP Třeboň.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Dílčí aktivity:

1) Hledání vhodného provozovatele služby, příprava projektového
záměru, vyjednávání s Jihočeským krajem o financování

2) Zajištění vhodných prostor pro péči o osoby s demencí
(Tj. vytipování vhodného objektu nebo lépe výstavba nového. Lidé
trpící demencí potřebují vhodně uspořádaný životní prostor, který
jim zajišťuje bezpečí a snadnou orientaci.)
Předpokládaný
realizátor

Město Třeboň
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Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:

Indikátory:

Číslo a název aktivity

2016

2015

2017
-

2018
-

2016

-

2017

-

2018

-

-

-

Přípravné práce zajistí město Třeboň v rámci své činnosti.
Náklady spojené s vybudováním DZR nevyčíslujeme, budou záviset na
konkrétním projektu a realizátorovi.
2015

2016

2017

2018

2.3.2 Hledání možností pro vznik denního stacionáře
Denní stacionář poskytuje seniorům denní pobyt v době, kdy nemohou nebo
nechtějí být doma sami, protože jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání
nebo potřebují odlehčit v péči o člena rodiny. Stacionář mimo jiné umožňuje
seniorům dostat se do společnosti svých vrstevníků a plnohodnotně a
aktivně trávit volný čas. Pracovní skupina odhaduje potřebnou kapacitu
denního stacionáře na 6 míst.

Charakteristika a
naplnění aktivity
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Dílčí aktivity:

1) Hledání vhodného provozovatele služby, příprava projektového
záměru, vyjednávání s Jihočeským krajem o financování

2) Zajištění vhodných prostor pro denní stacionář
Snahou bude vhodně spojit službu denního stacionáře s dalšími
službami. Může být např. navázán na domov se zvláštním režimem,
lékařský dům nebo dům s pečovatelskou službou.
Předpokládaný
realizátor

Město Třeboň, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb

Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:

2016

2015

2017
-

-

2016
-

2018
-

2017
-

2018
-

Přípravné práce zajistí město Třeboň v rámci své činnosti.
Náklady spojené s vybudováním DZR nevyčíslujeme, budou záviset na

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.:
CZ.1.04/3.1.03/97.00023, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

-

konkrétním projektu a realizátorovi.
Indikátory:
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2015

2016

2017

2018

Číslo a název opatření

2.4 Vznik chráněného bydlení

Popis opatření

Cílem tohoto opatření je rozvoj nových sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením Centra sociálních služeb Jindřichův
Hradec. Současná služba „domov pro osoby se zdravotním
postižením“ poskytovaná v Domově Pístina bude zrušena a
nahradí ji nová pobytová služba - chráněné bydlení. Tento projekt
je postupně realizován v rámci celorepublikového projektu MPSV
„Transformace sociálních služeb“ a zahrnuje, na základě splnění
podmínek zadavatele, neinvestiční i investiční opatření. Cílem
projektu je v souladu s transformačním plánem zařízení vytvořit síť
kvalitních, dostupných a provázaných sociálních služeb, které
umožní uživatelům současného DOZP Domov Pístina, kterými jsou
ženy s mentálním postižením, žít běžným životem za adekvátní
podpory služby. Vize je taková, že současný druh služby DOZP
bude nahrazen službou chráněné bydlení v nových lokalitách v
ORP J. Hradec, Třeboň a České Budějovice. Výstavba bude
dokončena v roce 2015.

Aktivity naplňující opatření

2.4.1 Vznik nové služby chráněného bydlení v Třeboni a
Lomnici nad Lužnicí (§ 51)

Číslo a název aktivity

2.4.1 Vznik nové služby chráněného bydlení v Třeboni a Lomnici nad
Lužnicí (§ 51)

Charakteristika a
naplnění aktivity

Cílem aktivity je vytvořit novou službu chráněné bydlení pro dospělé osoby
se zdravotním postižením. Na území ORP vznikne chráněné bydlení
s kapacitou 36 míst, a to v nových objektech, které jsou v současnosti ve
výstavbě v Třeboni (kapacita 12 míst) a v Lomnici n. L. (24 míst). Do
chráněného bydlení se nastěhují klientky Domova Pístina. Předpokládaný
termín stěhování je konec roku 2015.

Předpokládaný
realizátor

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Domov Pístina, Jihočeský
kraj

Předpokládané
spolupracující
subjekty

MPSV, Jihočeský kraj, Město Třeboň, Město Lomnice nad Lužnicí, Dílny Sv.
Jiljí, Charita Třeboň

Plánované
INVESTIČNÍ náklady
(v tis. Kč)

Plánované PROVOZNÍ

2015

2016

2017

2018

35 000
(stavební práce vysoutěžená
částka)
2015

-

2016

-

2017

-

2018
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náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Státní rozpočet

14 202

14 202

14 202

7 938

7 938

7 938

5 490

5 490

5 490

774

774

774

Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Investiční výdaje ve výši 35 mil. Kč připadají na výstavbu obou objektů

Indikátory:
Kapacita chráněného
bydlení (počet lůžek)
Poznámka

2015

2016

2017

2018

36

36

36

36

Registrace služby proběhne v roce 2015.

Číslo a název opatření

2.5 Rozvoj návazných sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením

Popis opatření

Cílem tohoto opatření je rozvoj nových návazných sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k
probíhající výstavbě chráněného bydlení se v ORP Třeboň navýší
tato cílová skupina a cílem opatření je připravit pro osoby se
zdravotním postižením z řad stávajících i nových obyvatel vhodné
návazné služby, které jim nabídnou nové možnosti.

Aktivity naplňující opatření

Číslo a název aktivity

2.5.1 Dílny sv. Jiljí o.p.s. – Sociálně terapeutická dílna
„Pekárna“ (§ 67)
2.5.2 Oblastní charita Třeboň - Sociálně terapeutická dílna
(§ 67)

2.5.1 Dílny sv. Jiljí o.p.s. – Sociálně terapeutická dílna „Pekárna“ (§ 67)
Pekárna bude sloužit pro uplatnění osob, které jsou pro své znevýhodnění a
hloubku postižení nezaměstnatelní na trhu práce. Cílovou skupinou budou
osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným
postižením, smyslovým postižením, kombinovaným postižením a duševním
onemocněním.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor

Vybudování Pekárny obnáší vytvoření podmínek (personální zajištění,
úprava prostor, nákup pracovních pomůcek a vybavení) pro poskytování
základních činností sociálně terapeutické dílny, tj. hygiena a poskytování
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění
stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a
zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Dílny sv. Jiljí o.p.s.

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.:
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Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

POMOC Týn nad Vltavou, z.s., Centrum sociálních služeb J. Hradec Domov Pístina, město Třeboň
2015

2016
90

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2017

2015

2016

2018
45

2017

15
2018

110

185

185

100

150

150

10

20

20

15

15

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Ostatní – dary a příspěvky
2015

Počet uživatelů
Počet úvazku vedoucí

40

2016

2017

2018

3
0,4

6
0,7

7
0,8

Číslo a název aktivity

2.5.2 Oblastní charita Třeboň - Sociálně terapeutická dílna (§ 67)

Charakteristika a
naplnění aktivity

Cílem aktivity je zřídit službu Sociálně terapeutické dílny, která bude
osobám se sníženou soběstačností poskytovat dlouhodobou a pravidelnou
podporu formou zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba bude zaměřená pro
osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení nejsou umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Služba bude aktivně spolupracovat i
s potencionálními zaměstnavateli a podporovat propojení dílen s otevřeným
trhem práce.

Předpokládaný
realizátor

Oblastní charita Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Domov Pístina, Jihočeský kraj, město Třeboň

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016
100

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Státní rozpočet

2017

2015

2016

2018
100

2017

100
2018

1 500

1 500

1 500

1 100

1 100

1 100
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Jihočeský kraj
120

120

120

Uživatelé

120

120

120

Ostatní

160

160

160

Evropské dotace
Obce

Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Kapacita Sociálně
terapeutické dílny

2015

2016

2017

2018

0

20

20

20
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Priorita 3 – PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Číslo a název opatření

3.1 Zachování a rozvoj sociálního bydlení pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Popis opatření

Vzhledem
k narůstající
poptávce
po
bytech
v domech
s pečovatelskou službou (DPS) v Třeboni a chybějícímu DPS
v Českých Velenicích je cílem tohoto opatření postavit v obou
městech nové zařízení tohoto typu.

Aktivity naplňující opatření

3.1.1 Příprava vybudování nového DPS v Třeboni
3.1.2 Výstavba DPS v Českých Velenicích
3.1.3 Výstavba DPS v Suchdolu nad Lužnicí
3.1.4 Podpora DPS Chelčického 1/II, Třeboň
3.1.5 Podpora DPS Chelčického 2/II, Třeboň
3.1.6 Podpora DPS Svatopluka Čecha 20/II, Třeboň
3.1.7 Podpora DPS Nám. 5. května 125, Lomnice nad Lužnicí
3.1.8 Podpora DPS Suchdol nad Lužnicí, Lužnická 218
3.1.9 Podpora DPS Třeboňská 455, Chlum u Třeboně

Číslo a název aktivity

42

Charakteristika a
naplnění aktivity

3.1.1 Příprava vybudování nového domu s pečovatelskou službou v
Třeboni
V současnosti jsou v Třeboni 3 domy s pečovatelskou službou (DPS)
s celkem 95 byty. Počet evidovaných žádostí je dlouhodobě vysoký a
indikuje potřebnost výstavby nového DPS. V současnosti je evidováno 64
písemných žádostí o poskytnutí bydlení v DPS ze strany občanů Třeboně i
dalších obcí Třeboňska (stav k 13. 3. 2015). Podle pravidel pro přidělování
bytů může žádost o byt podat poživatel starobního nebo invalidního
důchodu, který má trvalé bydliště v Třeboni, jejích místních částech nebo
jehož rodinní příslušníci zde mají trvalé bydliště a přidělení bytu v DPS
umožní rodině zachovat pravidelný kontakt s ubytovaným (další pravidla viz
Usnesení RM č. 633/2013-87).
Aktivita obsahuje tyto dílčí kroky:
1. Vytipovat vhodnou lokalitu pro výstavbu DPS nebo zadaptovat
stávající objekt ve vlastnictví města
2. Projednat možnost spolupráce s poskytovateli pečovatelské služby
(Oblastní charita Třeboň, Ledax).
Projekt pro nový DPS a přípravné práce jsou plánovány na rok 2018.
Plánovaná kapacita DPS bude 60 bytů pro 80 obyvatel.

Předpokládaný
realizátor

Město Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Oblastní charita Třeboň, Ledax

Plánované
INVESTIČNÍ náklady
(v tis. Kč)

2015

2016

2017

2018
1 500
(projektová
dokumentace)
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Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:

2015

2016

2017

-

-

2018
-

-

Náklady spojené s vybudováním DPS nevyčíslujeme, budou záviset na
konkrétním projektu.
Investiční náklady mohou být z části pokryty dotací (MMR, max. výše
dotace na 1 byt = 600 tis. Kč).

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Poznámka

Při plánování nového DPS zvážit možnost spojení s denním stacionářem.

Číslo a název aktivity

3.1.2 Výstavba domu s pečovatelskou službou v Českých Velenicích

Charakteristika a
naplnění aktivity

V Českých Velenicích existuje dlouhodobá poptávka po domu
s pečovatelskou službou. Město České Velenice proto již v roce 2008
vytipovalo vhodnou lokalitu a nechalo zpracovat projektovou dokumentaci
na stavbu domu s pečovatelskou službou o kapacitě 13 bytů a rezervou na
vytvoření jednoho bytu v podkroví na úkor kancelářského zázemí.
Dílčí aktivity:
1) Projednat možnost spolupráce s poskytovateli pečovatelské služby
2) Výstavba DPS
3) Vytvoření pravidel pro přidělování bytů do DPS

Předpokládaný
realizátor

Město České Velenice

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Ledax o.p.s., Oblastní charita Třeboň
2015 - 2018

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

26 195

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015

2016

2017

2018
1 200

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce

400

Uživatelé

800

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Investiční náklady mohou být částečně pokryty z dotací MMR
2015

2016

2017

2018
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Kapacita DPS

13 bytů

Číslo a název aktivity

3.1.3 Výstavba domu s pečovatelskou službou v Suchdolu nad Lužnicí

Charakteristika a
naplnění aktivity

Kapacita stávajícího domu s pečovatelskou službou v Suchdolu nad Lužnicí
je dlouhodobě obsazena a město eviduje 12 žádostí o byt v DPS. Vzhledem
k vysoké poptávce plánuje město výstavbu nového objektu, v rámci kterého
buď vytvoří další byty v režimu DPS nebo bude hledat možnosti registrace a
poskytování služby domova pro seniory. Město v současnosti připravuje
projektový záměr, výstavba je plánována na roky 2017 až 2018. Plánovaná
kapacita nového DPS je 25 bytů.

Předpokládaný
realizátor

Město Suchdol nad Lužnicí

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Pečovatelská služba města Suchdol nad Lužnicí

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

(v tis. Kč)

2016

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2018
25 000

700
-

(projektová
dokumentace)
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2017

2015

2016

-

2017

(výdaje na
výstavbu a
vybavení
objektu)
2018
600

Státní rozpočet
300

Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce

200

Uživatelé

100

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Kapacita nového DPS
Poznámka

2015

2016

2017

2018
25 bytů

Alternativou k DPS je záměr na výstavbu domova pro seniory v horizontu let
2017/2018 s plánovanou kapacitou 50 lůžek (předpokládaný rozpočet
35 mil. Kč).
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Číslo a název aktivity

3.1.4 Podpora Domova s pečovatelskou službou Chelčického 1/II,
Třeboň

Charakteristika a
naplnění aktivity

Dům s pečovatelskou službou je určen pro občany města Třeboně a jeho
městských částí, kteří jsou příjemcem starobního nebo invalidního důchodu.
Cílem je poskytnout příjemcům důchodu cenově dostupné bydlení v centru
města s možností využití služeb pečovatelské služby Oblastní charity
Třeboň a Ledax, o.p.s. Vlastníkem domu je město Třeboň. Kapacita domu je
36 bytů (23 bytů s dispozicí 1+0 a 13 bytů s dispozicí 1+1). Kapacita je plně
obsazena.

Předpokládaný
realizátor

Město Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Pečovatelskou službu zajišťují Oblastní charita Třeboň a Ledax o.p.s.

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

(v tis. Kč) – z fin. zdrojů
města
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016
200

2015

2017
2 000

2016
700

2018
50

2017
700

150
2018

700

700

Státní rozpočet

45

Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
700

Uživatelé

700

700

700

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

V DPS byl koncem roku 2014 zřízen výtah, další plánovanou investicí je
zateplení objektu a pořízení nového kotle.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Obsazenost

100 % (36 bytů)

100 % (36 bytů)

100 % (36 bytů)

100 % (36 bytů)

Poznámka

Uzavření platné nájemní smlouvy není podmíněno využíváním pečovatelské
služby.

Číslo a název aktivity

3.1.5 Podpora Domova s pečovatelskou službou Chelčického 2/II,
Třeboň

Charakteristika a
naplnění aktivity

Dům s pečovatelskou službou je určen pro občany města Třeboně a jeho
městských částí, kteří jsou příjemcem starobního nebo invalidního důchodu.
Cílem je poskytnout příjemcům důchodu cenově dostupné bydlení v centru
města s možností využití služeb pečovatelské služby Oblastní charity
Třeboň a Ledax, o.p.s. Vlastníkem domu je město Třeboň. Kapacita domu je
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32 bytů (30 bytů s dispozicí 1+0 a 2 byty s dispozicí 1+1). Kapacita je plně
obsazena.

realizátor

Město Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Pečovatelskou službu zajišťují Oblastní charita Třeboň a Ledax o.p.s.

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

(v tis. Kč) – z fin. zdrojů
města
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016
100

2015

2017
100

2016

2018
150

2017

80
2018

800

800

800

800

800

800

800

800

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
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Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

V DPS je v rámci investičních nákladů plánováno pořízení nového kotle.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Obsazenost

100 % (32 bytů)

100 % (32 bytů)

100 % (32 bytů)

100 % (32 bytů)

Poznámka

Uzavření platné nájemní smlouvy není podmíněno využíváním pečovatelské
služby.

Číslo a název aktivity

3.1.6 Podpora Domova s pečovatelskou službou Svatopluka Čecha
20/II, Třeboň

Charakteristika a
naplnění aktivity

Dům s pečovatelskou službou je určen pro občany města Třeboně a jeho
městských částí, kteří jsou příjemcem starobního nebo invalidního důchodu.
Cílem je poskytnout příjemcům důchodu cenově dostupné bydlení v centru
města s možností využití služeb pečovatelské služby Oblastní charity
Třeboň a Ledax, o.p.s. Vlastníkem domu je město Třeboň. Kapacita domu je
27 bytů (23 bytů s dispozicí 1+0, 3 byty s dispozicí 1+1 a jeden byt
s dispozicí 2 + 1). Kapacita je plně obsazena.

realizátor

Město Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Pečovatelskou službu zajišťují Oblastní charita Třeboň a Ledax o.p.s.

Plánované

2015

2016

2017

2018
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INVESTIČNÍ náklady
(v tis. Kč) – z fin. zdrojů
města
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

90
2015

90
2016

110
2017

110
2018

600

600

600

600

600

600

600

600

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

V DPS je v rámci investičních výdajů plánováno pořízení nových indikátorů
topných nákladů a rekonstrukce několika bytů.
2015

2016

2017

2018

Obsazenost

100 % (27 bytů)

100 % (27 bytů)

100 % (27 bytů)

100 % (27 bytů)

Poznámka

Uzavření platné nájemní smlouvy není podmíněno využíváním pečovatelské
služby. Neexistuje přehled nájemníků využívajících PS.

Číslo a název aktivity

3.1.7 Podpora Domova s pečovatelskou službou Nám. 5. května 125,
Lomnice nad Lužnicí

Charakteristika a
naplnění aktivity

Dům s pečovatelskou službou je určen pro seniory (nad 60 let) a osoby se
zdravotním postižením. Součástí žádosti je i lékařská zpráva – žadatel musí
být soběstačný. Pomoc při péči o domácnost zajišťuje město Lomnice n. L.
V současné době však probíhá výběrové řízení na poskytovatele
pečovatelské služby. Kapacita domu je 20 bytů (18 bytů s dispozicí 1+kk a
2 byty s dispozicí 2+kk). Kapacita je plně obsazena.

realizátor

Město Lomnice nad Lužnicí

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Nový poskytovatel pečovatelské služby, který bude vybrán v rámci
výběrového řízení města.

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

2018
300

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
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2015

2016
950

2017
950

2018
950

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
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950

Obce

350

350

350

350

Uživatelé

600

600

600

600

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
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V DPS je v rámci investičních výdajů plánováno pořízení nových domovních
zvonků, výmalba, fasáda a rekonstrukce střechy.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Obsazenost

100 % (20 bytů)

100 % (20 bytů)

100 % (20 bytů)

100 % (20 bytů)

Číslo a název aktivity

3.1.8 Podpora Domova s pečovatelskou službou Suchdol nad Lužnicí,
Lužnická 218

Charakteristika a
naplnění aktivity

DPS je určen pro občany ČR s trvalým pobytem v Suchdolu nad Lužnicí
včetně místních částí, kteří jsou poživateli starobního důchodu nebo trvale
pobírají invalidní důchod, nemají vůči městu dluhy a mají potvrzení od
lékaře, že jsou schopni samostatného bydlení v DPS. Kapacita domu je 25
bytů (21 bytů s dispozicí 1+0 a 4 byty s dispozicí 1+1). Kapacita je plně
obsazena.

realizátor

Město Suchdol nad Lužnicí

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Pečovatelskou službu zajištuje Město Suchdol nad Lužnicí, její využívaní
není pro obyvatele povinné.

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

2018
360

(v tis. Kč) –
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015

2016

2017

2018

752

752

752

752

160

160

160

160

Obce

220

220

220

220

Uživatelé

372

372

372

372

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

DPS je 11 let po kolaudaci. V následujících letech nejsou investiční akce
plánovány. Výdaje budou zahrnovat běžné opravy.
Provozní výdaje: Teplo, voda, výtah, el. energie

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Obsazenost

100 % (25 bytů)

100 % (25 bytů)

100 % (25 bytů)

100 % (25 bytů)
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Číslo a název aktivity

3.1.9 Podpora Domova s pečovatelskou službou Třeboňská 455,
Chlum u Třeboně

Charakteristika a
naplnění aktivity

Dům s pečovatelskou službou je určen pro osaměle žijící seniory, kteří jsou
občany městyse Chlumu u Třeboně a jeho místních částí Lutová, Mirochov
a Žíteč. Musejí být soběstační v základních úkonech při péči o svoji osobu,
není určeno pro osoby odkázané na komplexní péči. Využívání
pečovatelské služby je dobrovolné. Kapacita domu je 32 bytů (27 bytů
s dispozicí 1+0 a 5 bytů s dispozicí 1+1). Kapacita je plně obsazena.

realizátor

Ve vlastnictví Městyse Chlumu u Třeboně

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Pečovatelskou službu zajišťuje Městys Chlum u Třeboně
2015

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2016
-

(v tis. Kč)
2015

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

593

607

678

710

Obce

593

607

678

710

Uživatelé

455

490

520

540

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Pro roky 2015 až 2018 nejsou plánovány investiční výdaje.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Obsazenost

100 % (32 bytů)

100 % (32 bytů)

100 % (32 bytů)

100 % (32 bytů)

Číslo a název opatření

3.2 Rozvoj tísňové linky pro seniory v Třeboni

Popis opatření

Cílem opatření je udržet službu tísňové linky, kterou pro své
obyvatele provozuje město Třeboň, jako neregistrovanou
alternativu k tísňové péči. Tísňová linka, stejně tak jako tísňová
péče, má za cíl snížit nežádoucí zdravotní a sociální rizika seniorů
a osob se zdravotním postižením, které pobývají v domácím
prostředí a v případě krizové situace (pád, zhoršení stavu apod.) se
díky lince dovolají pomoci.
Vhodné by bylo rozvinout spolupráci mezi obcemi na zajištění
tísňové linky a zavedení této služby v dalších obcích Třeboňska (ze
strany obyvatel obcí je evidována poptávka po této službě).

Aktivity naplňující opatření

3.2.1 Zachování a navýšení kapacity tísňové linky pro seniory
v Třeboni
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Číslo a název aktivity

3.2.1 Zachování a navýšení kapacity tísňové linky pro seniory v
Třeboni

Charakteristika a
naplnění aktivity

Město Třeboň provozuje službu tísňové linky s cílem omezení rizik seniorů a
osob se zdravotním postižením v domácím prostředí, jako je pád nebo
náhlé zhoršení zdravotního stavu (nejedná se o registrovanou službu).
Služba má usnadnit setrvání uživatelů v domácím prostředí. Uživatelům je
zapůjčen bezpečnostní náramek, kterým mohou vyslat signál v případě
nouze. Provoz linky zajišťuje Městská policie Třeboň, která přijímá signály
z náramků a dále zjišťuje situaci a uživateli zajistí pomoc. Kapacita služby je
25 uživatelů a je plně obsazena. Vzhledem k velkému zájmu o tuto službu
plánuje město zakoupení dalších pěti náramků, čímž budou vyčerpány
kapacitní možnosti městské policie na zajištění služby. Službu dotuje
z vlastních prostředků město Třeboň, pro uživatele je služba zcela zdarma.

Předpokládaný
realizátor

Město Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Oblastní charita Třeboň a Ledax o.p.s.
2015

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:

2018
-

(nákup 5
náramků)
2016

2017

2018

Provoz linky probíhá v rámci běžné činnost Městské policie Třeboň.

Indikátory:
Kapacita tísňové linky
(počet bezp. náramků)
Poznámka

2017
55

(v tis. Kč)

50

2016

2015

2016

2017

2018

25

30

30

30

Vhodné by bylo rozvinout spolupráci mezi obcemi na zajištění tísňové linky
a zavedení této služby v dalších obcích Třeboňska (existuje poptávka ze
strany obyvatel těchto obcí).

Číslo a název opatření

3.3 Podpora zachování doprovodných služeb v Chlumu u
Třeboně a okolí

Popis opatření

Cílem opatření je zachovat doprovodné služby v péči o seniory.
V Chlumu u Třeboně nabízí alternativu pečovatelské služby paní
Svatava Novákova.

Aktivity naplňující opatření

3.3.1 Zachování pečovatelské péče v Chlumu u Třeboně
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Číslo a název aktivity

3.3.1 Zachování pečovatelské péče v Chlumu u Třeboně

Charakteristika a
naplnění aktivity

Paní Svatava Nováková zajišťuje pro obyvatele Chlumu u Třeboně a
okolních obcí (Mirochov, Lutová, Žíteč, Staňkov apod.) služby péče o rodinu
a domácnost. Cílovou skupinou jsou především senioři a osoby, které si
nejsou schopny ze zdravotních důvodů zajistit tyto služby sami. Služby
poskytuje na základě živnostenského oprávnění ve spolupráci s městysem
Chlum u Třeboně, se kterým má uzavřenou smlouvu. Nejedná se o
registrovanou sociální službu. Služba spočívá v zajištění základních potřeb
klientů. Jedná se o dovoz oběda, donášky nákupu, donášky léků,
zprostředkování lékařské péče, zajištění základní hygieny, základního úklidu
a dalších služeb, které závisí na dohodě s klientem. Cílem je umožnění a
usnadnění života osoby v domácím prostředí. Kapacita služby je cca 55
osob denně, aktuální počet klientů je 50. Služby jsou nabízeny od pondělí
do pátku po individuální domluvě.

Předpokládaný
realizátor

Svatava Nováková

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Městys Chlum u Třeboně

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

55

55

55

55

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Kapacita pečovatelské
péče (počet uživatelů
za den)
Poznámka

Výdaje nebyly vyčísleny.

Nejedná se o registrovanou sociální službu.

Číslo a název opatření

3.4 Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek

Popis opatření

Možnost zapůjčit si vhodné kompenzační pomůcky přispívá ke
zvládání běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní a
bezpečné péči v domácím prostředí. V současnosti fungují dvě
půjčovny kompenzačních pomůcek v Třeboni – půjčovna komp.
pomůcek Oblastní charity Třeboň a Hospicové péče sv. Kleofáše
Třeboň. Cílem aktivity je zajistit dostupnost půjčoven
kompenzačních pomůcek, které budou vybaveny potřebným
rozsahem kompenzačních pomůcek.
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Aktivity naplňující opatření

3.4.1 Zachování Půjčovny kompenzačních pomůcek Oblastní
charity Třeboň
3.4.2
Zachování
Půjčovny
kompenzačních
Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

pomůcek

Číslo a název aktivity

3.4.1 Zachování Půjčovny kompenzačních pomůcek Oblastní charity
Třeboň

Charakteristika a
naplnění aktivity

Cílem aktivity je zachovat půjčovnu kompenzačních pomůcek v Třeboni při
Oblastní charitě Třeboň, která bude určena seniorům, osobám se
zdravotním postižením, lidem po úrazech, dlouhodobě či chronicky
nemocným a pečujícím osobám k usnadnění péče o jejich blízké v domácím
prostředí. Pro kvalitní služby půjčovny je zapotřebí stávající sortiment
soustavně rozšiřovat o nové pomůcky, po kterých je poptávka a které
odpovídají moderním trendům na trhu (např. používání odlehčených
materiálů) a poskytovat poradenství pro výběr adekvátní pomůcky a pro
správné používání pomůcky.

Předpokládaný
realizátor

Oblastní charita Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

52

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
50

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

2017
50

2016
170

2018
50

2017
180

50
2018

180

180

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Počet uživatelů za rok

70

80

80

80

100

100

100

100

Vyčíslené investiční náklady se týkají nákupu pomůcek.
2015

2016

2017

2018

50

60

60

60
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Číslo a název aktivity

3.4.2 Zachování Půjčovny kompenzačních pomůcek Hospicové péče
sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Cílem aktivity je zachovat půjčovnu kompenzačních pomůcek v Třeboni při
Hospicové péči sv. Kleofáše, která je primárně určena pro klienty komplexní
domácí hospicové péče, avšak je již nyní vybavena tak, že může sloužit i
široké veřejnosti a je tedy určena seniorům, osobám se zdravotním
postižením, lidem po úrazech, dlouhodobě či chronicky nemocným a
pečujícím osobám k usnadnění péče o jejich blízké v domácím prostředí.
Pro kvalitní služby půjčovny je zapotřebí stávající sortiment soustavně
rozšiřovat o nové pomůcky a poskytovat poradenství pro výběr adekvátní
pomůcky a pro správné používání pomůcky.

Předpokládaný
realizátor

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
150

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

2017
50

2016
80

2018
50

2017
80

50
2018

80

80

53

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce

10

10

10

10

Uživatelé

10

10

10

10

Ostatní

60

60

60

60

Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Vyčíslené investiční náklady se týkají nákupu pomůcek.
2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů za rok

40

50

50

50

Číslo a název opatření

3.5 Zachování a rozvoj dalších návazných služeb pro osoby se
zdravotním postižením

Popis opatření

Cílem tohoto opatření je rozvoj návazných služeb pro osoby se
zdravotním postižením z řad stávajících i nových obyvatel.
V návaznosti na probíhající výstavbu chráněného bydlení se v ORP
Třeboň navýší počet lidí v této cílové skupině a cílem opatření je
připravit pro ni vhodné návazné služby, které jí nabídnou široké
spektrum možností pracovního uplatnění. V ORP funguje
v současnosti jedna chráněná dílna pro osoby se zdravotním
postižením, a to Dílny sv. Jiljí. Organizace plánuje vytvořit několik
dalších chráněných dílen zaměřujících se na různé pracovní
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činnosti a dále poradenské/rekvalifikační/cvičné středisko, které
bude osobám se zdravotním postižením nebo osobám spadajících
do ohrožených skupin na trhu práce pomáhat s nabytím potřebné
zkušenosti z přímého pracovního zapojení prostřednictvím
dozorovaného zácviku.
Chráněná dílna = pracoviště s chráněnými pracovními místy (§ 75
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů).
Aktivity naplňující opatření

3.5.1 Dílny sv. Jiljí o.p.s. – Zachování stávající chráněné dílny
3.5.2 Dílny sv. Jiljí o.p.s. - Chráněná dílna „Zámecké
zahradnictví“
3.5.3 Dílny sv. Jiljí o.p.s. - Chráněná dílna „Cukrárna“
3.5.4 Dílny sv. Jiljí o.p.s. - Chráněná dílna „Manufaktura“
3.5.5 Dílny sv. Jiljí o.p.s. – Poradenské, rekvalifikační a cvičné
středisko pro osoby se zdravotním postižením

Číslo a název aktivity

3.5.1 Dílny sv. Jiljí o.p.s. – Zachování stávající chráněné dílny

Charakteristika a
naplnění aktivity

Dílny sv. Jiljí jsou chráněné dílny pro osoby se zdravotním postižením.
V nynější době dílny zaměstnávají 7 osob se zdravotním postižením. Hlavní
náplň dílen a práce jejich zaměstnanců jsou pomocné práce v oblasti
zahradnictví (údržba zelených ploch), úklidu vnitřních a vnějších prostorů a
údržba objektů. Služby poskytují v Třeboni a okolí do vzdálenosti 20 km.
Využívají je většinou soukromé osoby středního a vyššího věku, které
vyhledávají pomocné práce v domácnostech, ale i podnikatelé a obce.
Cílem Dílen je získat stálé zákazníky, kteří budou služby využívat pravidelně
nebo opakovaně.

Předpokládaný
realizátor

Dílny sv. Jiljí o.p.s.
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Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
35

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

600

668

668

668

600

668

668

668

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Investice v roce 2015: nákup tažné káry.
Provozní náklady se mění dle počtu zaměstnanců, režijní materiál není
významnou položkou v rozpočtu. Část nákladů na mzdy pokryjí příspěvky
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na mzdy od Úřadu práce.
Indikátory:
Kapacita chráněné
dílny

2015

2016

2017

2018

12

12

12

12

Číslo a název aktivity

3.5.2 Dílny sv. Jiljí o.p.s. - Chráněná dílna „Zámecké zahradnictví“

Charakteristika a
naplnění aktivity

Aktivita umožňuje nabídnout široký záběr činností spojených s vlastní
pěstební činností a navazujícím prodejem. Svým zaměřením rozšiřuje již
zavedenou a využívanou službu - údržba zelených ploch Dílen sv. Jiljí.
Zámecké zahradnictví bude provozováno v pronajatých prostorech. Provoz
bude zajištěn pod vedením zodpovědné osoby se zdravotním postižením.

Předpokládaný
realizátor

Dílny sv. Jiljí o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

POMOC Týn nad Vltavou, z.s., Centrum sociálních služeb J. Hradec Domov Pístina, město Třeboň

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017
250

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2018

2015

2016

Státní rozpočet

2017

150
2018

650

750

850

293,5

338,5

382, 5

357,5

412,5

467, 5

Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Ostatní - výnosy z ekonomické činnosti dílny.
2015

2016

2017

2018

Počet zaměstnanců
OZP

2

4

5

Počet vedoucích
pracovníků

1

1

1

Číslo a název aktivity

3.5.3 Dílny sv. Jiljí o.p.s. - Chráněná dílna „Cukrárna“

Charakteristika a
naplnění aktivity

Aktivita spočívá ve vytvoření běžné cukrárny (nabídka cukrářských výrobků,
příjemné posezení u dobré kávy) s každodenním provozem, který budou
pod vedením zodpovědné osoby zajišťovat osoby se zdravotním postižením
na základě písemné dohody s úřadem práce. Cílem je nalézt vhodné
prostory v dostupné a atraktivní lokalitě, a to jak pro obyvatele Třeboně, tak
pro turisty (pronájem, potřeba dílčích stavebních úprav a nákupu vybavení).
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Cukrárna bude napojena na veřejné zásobování a taktéž bude využívat
produktů Pekárny pod Dílnami sv. Jiljí, o.p.s.
Předpokládaný
realizátor

Dílny sv. Jiljí o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

POMOC Týn nad Vltavou, z.s., Centrum sociálních služeb J. Hradec Domov Pístina, město Třeboň

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

(v tis. Kč)

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2018
6 000 (pořízení a
rekonstrukce
objektu,
zaškolení, knowhow)

2015

2016

2017

2018
1 000
400

Státní rozpočet
Jihočeský kraj

250

Evropské dotace
Obce
Uživatelé

56

350

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Ostatní - výnosy z ekonomické činnosti dílny.
2015

2016

2017

2018

Počet zaměstnanců
OZP

6

Počet vybudovaných
center

1

Číslo a název aktivity

3.5.4 Dílny sv. Jiljí o.p.s. - Chráněná dílna „Manufaktura“

Charakteristika a
naplnění aktivity

Aktivita představuje služby spojené s výrobou reklamních a propagačních
materiálů, upomínkových a dekoračních předmětů. Primárně se zaměří na
služby v cestovním ruchu (Třeboň je významná turistická destinace).
Zakázky bude zpracovávat tým pod vedením kreativní zodpovědné osoby s
využitím osob se zdravotním postižením (účast na realizaci objednávek,
kompletaci, balení a odesílání). Mezi základní vybavení bude patřit
profesionální kopírka a počítač s grafickým programem. Další potřebné
vybavení bude vycházet z poskytovaných služeb.

Předpokládaný
realizátor

Dílny sv. Jiljí o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

POMOC Týn nad Vltavou, z.s., Centrum sociálních služeb J. Hradec Domov Pístina, město Třeboň
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Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Státní rozpočet

450

750

203,5

338,5

247,5

412,5

Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Ostatní - výnosy z ekonomické činnosti dílny.
2015

2016

2017

2018

Počet zaměstnanců
OZP

2

4

Počet vedoucích
pracovníků

1

1

Číslo a název aktivity

3.5.5 Dílny sv. Jiljí o.p.s. – Poradenské, rekvalifikační a cvičné
středisko pro osoby se zdravotním postižením

Charakteristika a
naplnění aktivity

V rámci fungování jednotlivých středisek Dílen sv. Jiljí, o.p.s. je cílem
umožnit osobám zdravotně znevýhodněným a osobám spadajícím do
ohrožených skupin na trhu práce nabýt potřebné zkušenosti z přímého
pracovního zapojení prostřednictvím dozorovaného zácviku. Proces se
skládá z výběru vhodných kandidátů, sestavení individuálního plánu,
absolvování neprofesního vzdělávání, pracovní zapojení v konkrétním
středisku s vymezenou náplní práce.

Předpokládaný
realizátor

Dílny sv. Jiljí o.p.s., POMOC Týn nad Vltavou, z.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina, město Třeboň, Úřad
práce

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

800

820

750

750

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
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Uživatelé
50

Ostatní

70

Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Počet účastníků
Počet
rekvalifikovaných

2015

2016

2017

2018
40
20

58
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7

Cílová skupina MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI
SWOT analýza

Silné stránky:

Slabé stránky:



Kvalitní životní prostředí



Zvýšená kriminalita v Č. Velenicích



Podpora měst Třeboně a Č. Velenic pro
kulturu, sport (trávení volného času)



Diskotéky v Chlumu u Třeboně (veřejný
pořádek, kriminalita, drogy)



Nabídka mimoškolních aktivit





Dostupnost středních škol



Relativně nízká kriminalita mládeže v
Třeboni

Neexistence služebny PČR se stálým
výkonem služby v Chlumu u T. a Č.
Velenicích



Zapojení města Třeboně do projektu
„Bezpečná komunita“



Rodinné centrum v Lomnici n. L. a v
Třeboni




Využití plaveckého bazénu pro výuku
plavání ZŠ a plavání kojenců na Bertě
Existence Základní školy praktické v
Třeboni



Místní doprava v Třeboni zdarma



Odpuštění poplatku za odpad pro děti do
3 let včetně v Třeboni



Do mateřských škol jsou přijímány děti
od 2 let v Třeboni



Navýšena kapacita školek a družiny v
Třeboni



Dopravní hřiště volně přístupné

Příležitosti:




Snižování věku uživatelů drog



Malá nabídka pracovních příležitostí



Absence pedagogických asistentů



SPC a PPP přetížené a až v ČB a JH



Není dětské hřiště v Lomnici n. L.



Sociálně slabé rodiny nemají na kroužky



Zadluženost rodin



Informovanost o sociálních službách



Chybí sociální bydlení



Dostupnost drog

Ohrožení:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Č. Velenicích



Pedagogicko-psychologické poradenství
v Třeboni



Interaktivní katalog poskytovatelů soc.
služeb



Vytvoření videa o soc. službách pro
promítání v čekárnách



Studentský
klub
přednášky, wi-fi,…)



Mateřské centrum v Chlumu



Podpora dobrovolnictví



Stát nepodporuje pedagogické asistenty



Nedostatečná legislativa (rodinná centra,
hospice, sociální bydlení)



Zvyšující se zadluženost



Prostituce mladistvých v pohraničí



Tolerance společnosti vůči drogám

(kavárna/čajovna,

Zdroj: KPSS ORP Třeboň
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Priorita 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Nebyly definovány žádné aktivity v prioritě 1.

Priorita 2 - ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Číslo a název opatření

2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic – děti,
mládež a rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Popis opatření

Město České Velenice má z hlediska sociálních problémů
ojedinělou pozici v regionu. Řada problémů souvisí s polohou na
hraničním přechodu s Rakouskem. Mezi specifické problémy patří
hlavně prostituce a sociální vyloučení, resp. hrozba sociálního
vyloučení části obyvatelstva a soužití se sociálně vyloučenou
lokalitou (mimo tohoto opatření se tématem zabývá také opatření
č. 1.3 pro cílovou skupinu Ostatní osoby v nepříznivé soc. situaci).
Dalšími problémy jsou prodej a užívání drog či gambling
(protidrogová opatření řeší opatření č. 1.2 a 3.2 pro cílovou skupinu
Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci, společně pro celé
ORP).

Aktivity naplňující opatření

2.1.1 Vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Českých Velenicích (§ 62)
2.1.2 Zavedení sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Českých Velenicích (§ 65)

60

Číslo a název aktivity

2.1.1 Vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Českých
Velenicích (§ 62)
Z důvodu vyššího výskytu patologických jevů ve městě České Velenice zde
hrozí negativní ovlivnění dětí a mládeže, zejména té, která není nikde
organizována a často nemá pozitivní vzor v rodině a těmto jevům je
významně vystavena. V Českých Velenicích zároveň chybí místo, kde by
starší děti a mládež mohla trávit neorganizovaný volný čas. Vhodnou
příležitostí pro práci s touto cílovou skupinou je zřízení nízkoprahového
zařízení.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Prvním krokem je vstup zástupců města České Velenice do vyjednávání
s Jihočeským krajem ohledně možné registrace a následného financování
sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V případě
pozitivních výstupů z jednání vyhlásí město České Velenice veřejnou
zakázku na provozovatele výše uvedené sociální služby se závazkem
spolufinancování. V případě negativního výsledku bude zřízena alternativní
forma zařízení (klub) nenaplňující parametry sociální služby. Úkolem města
bude také vytipovat pro službu vhodné prostory.
Pokud bude zřízena sociální služba NZDM, bude poskytovat ambulantní
a terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky
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nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem
jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může
být poskytována osobám anonymně.
Smyslem služby je navazovat kontakt s uživateli prostřednictvím nabízených
aktivit, usilovat o jejich sociální začlenění a pozitivní změnu v životním stylu
dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat
informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu
vyloučení.
Nízkoprahové centrum/klub bude fungovat zároveň jako prostor pro práci
s mladšími dětmi, např. doučování, volnočasové aktivity, preventivní aktivity
(pozn.: v jiném čase než bude probíhat práce s mládeží).
Předpokládaný
realizátor

Poskytovatel sociální služby nebo Město České Velenice

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Terénní pracovnice, APK, ZŠ a SŠ, NNO.

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Číslo a název aktivity

61
Výdaje se budou odvíjet od konkrétního projektu.
2015

2016

2017

2018

2.1.2 Zavedení sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Českých Velenicích (§ 65)
V Českých Velenicích neexistují a nejsou dostupné žádné služby pro rodiny
a dětmi. Příslušné oddělení sociálně – právní ochrany dětí působí z Třeboně
v úzké spolupráci s Městským úřadem České Velenice, nicméně vzhledem
ke vzdálenosti nelze v dostatečné míře zajistit intenzivní práci s rodinami
nebo akutní péči.

Charakteristika a
naplnění aktivity

V rámci sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi budou zajištěny
následující aktivity: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba bude poskytována
bezúplatně.
Předpokládá se součinnost služby SAS s terénním pracovníkem a dalšími
službami.

Předpokládaný
realizátor

Poskytovatel sociální služby
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Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

Městský úřad České Velenice, Městský úřad Třeboň, terénní pracovnice
2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Výdaje se budou odvíjet od konkrétního projektu.
2015

2016

2017

2018
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Priorita 3 – PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Číslo a název opatření

3.1 Zajištění dostupnosti pedagogicko-psychologického
poradenství na Třeboňsku

Popis opatření

V ORP Třeboň není pracoviště pedagogicko-psychologické
poradny (PPP). Cílem je zajistit dostupnost poradenství alespoň
v minimálním rozsahu pro cílovou skupinu dětí, pro kterou je
problematické
dojíždění
do
poradny
v J. Hradci
nebo
Č. Budějovicích. PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost
je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních. Mezi hlavní činnosti
PPP patří např. zjišťování připravenosti dětí pro povinnou školní
docházku a doporučování vhodné formy vzdělávání, provádění
psychologických a speciálně pedagogických vyšetření pro zařazení
žáků do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými
vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením, nebo
poskytování poradenských služeb žákům se zvýšeným rizikem
školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a
sociálním vývoji.

Aktivity naplňující opatření

3.1.1 Zajištění dostupnosti pedagogicko-psychologického
poradenství na Třeboňsku

Číslo a název aktivity

3.1.1 Zajištění dostupnosti pedagogicko-psychologického poradenství
na Třeboňsku
Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje:
- služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického
poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání
žáků
- psychologické vyšetření a poradenství při výchově
- vyšetření laterality (pravorukosti, levorukosti)
- orientační i komplexní vyšetření školní zralosti a připravenosti pro školní
docházku

Charakteristika a
naplnění aktivity

- posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u žáků mateřských škol
s následným doporučením vhodné individuální péče
- posuzování vhodnosti vzdělávání dětí v přípravném ročníku základní škol
Cílem aktivity je zajistit poskytování služeb pedagogicko-psychologické
poradny v Třeboni alespoň v rozsahu jednoho dne v měsíci. Prostory
poradně poskytne město Třeboň v budově městského úřadu. Cílová skupina
klientů jsou zejména rodiny s dětmi v evidenci OSPOD, případně další
rodiny, pro které může být problematické dojíždět do poradny mimo
Třeboňsko. Předpokládaný počet vyšetřených dětí za měsíc je 2 až 4 děti
(dle druhu vyšetření). Provoz bude zajištěn v budově MěÚ Třeboně
bezúplatně.
PPP zajišťuje vedle výše jmenovaných aktivit také prevenci rizikového
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chování dětí a mládeže. Na žádost školy poskytuje krizovou intervenci
v případě projevů rizikových forem chování, kontaktuje školu v případě
žádosti rodičů či zákonných zástupců v rámci prevence rizikových forem
chování. Prevence má tyto formy:
1. Nespecifická prevence pro žáky ve výuce (aktivity, které nereagují na
aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku)
2. Specifická prevence pro žáky ve výuce - reagující na individuální situaci
ve třídě
Předpokládaný
realizátor

Pedagogicko-psychologická poradna
organizace Jihočeského kraje)

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Třeboň, OSPOD Třeboň, MŠ, ZŠ
2015

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

-

(v tis. Kč)
2015

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:

64

2016

České Budějovice

2017
-

2018
-

2016
-

(příspěvková

-

2017
-

2018
-

-

Prostory budou poskytnuty bezúplatně od Města Třeboň.
Samotné poradenské zařízení PPP ČB je financováno ze státních
prostředků prostřednictvím zřizovatele, Jihočeského kraje.

Indikátory:
Počet uživatelů
Počet uživatelů
prevence rizikového
chování

2015

2016

2017

2018

20

30

30

30

200

400

400

400

Číslo a název opatření

3.2 Zachování podpory rodin v evidenci OSPOD

Popis opatření

Podpora rodin v evidenci OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany
dětí) má za cíl prevenci umístění dětí do výchovných zařízení a
zvýšení podnětného prostředí rodiny pro zdravý vývoj dítěte. Cílem
je zachovat v regionu následnou terénní práci s rodinami v evidenci
OSPOD, kterou v současnosti zajišťuje MěÚ Třeboně a organizace
Meta o.s.

Aktivity naplňující opatření

3.2.1 Rozvoj podpory rodin v evidenci OSPOD Sociálního
odboru města Třeboně
3.2.2 Zachování podpory rodin v evidenci OSPOD občanského
sdružení Meta
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Číslo a název aktivity

3.2.1 Rozvoj podpory rodin v evidenci OSPOD Sociálního odboru
města Třeboně
Podpora rodin v evidenci OSPOD má podobu terénní práce v rodinách. Tyto
rodiny se nachází v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou a neumí
sami řešit. Hlavním cílem podpory rodin je předejít riziku ohrožení vývoje
dítěte nebo jeho umístění do ústavních zařízení.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Ohroženým rodinám je poskytována soustavná pomoc při zmírňování či
odstraňování následků vzniklých problémů. Pracovníci MěÚ poskytují své
služby především v prostředí rodiny, kde se snaží lépe navázat spolupráci i
podporují rodiče ve zvyšování rodičovských kompetencí, pomáhají s
vedením domácnosti či nácvikem sociálních kompetencí při jednání s úřady.
Na základě dlouholetých zkušeností se ukázala jako nejčastější varianta
terénní práce s rodinou přibližně jednou za deset dní. Ze začátku může být
spolupráce i intenzivnější.

Předpokládaný
realizátor

Odbor školství a sociálních věcí MěÚ v Třeboni

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Neziskové organizace

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:

2016

2015

2017
-

-

2016
-

2018
-

2017
-

-

-

Aktivitu zajišťují pracovníci úřadu v rámci své pracovní náplně.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů
Počet kontaktů

15
350

15
350

20
450

20
450

Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity
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2018

3.2.2 Zachování podpory rodin v evidenci OSPOD občanského
sdružení Meta
Sdružení Meta zajišťuje následnou práci s rodinami v evidenci OSPOD, ve
kterých by v důsledku dlouhodobé krizové situace, kterou rodiny nedokáží
sami řešit, mohlo při nesjednání nápravy dojít k riziku ohrožení vývoje dítěte
nebo jeho umístění do ústavních zařízení. Služba má podobu terénní práce
v rodinách.
Cílová skupina: děti a mládež, rodiče, zákonní zástupci
Poskytované služby přímo v rodinách:
- Poradenství - pomoc při péči a výchově dítěte (zdravotní, vzdělávací,
výchovné styly v rodině, sourozenecké a partnerské vztahy, příbuzenské
vztahy a vztahy s okolím), ekonomicko-sociální poradenství (sociální
poradenství, dávky sociální podpory a zaměstnání, oddlužování, domácí
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rozpočet), pomoc při jednání s úřady, soukromými subjekty.
- Vzdělávání rodičů (sociálně pedagogické, výchova dětí, organizace času,
režim dne dítěte, volný čas apod.).
- Doučování dětí.
- Materiální pomoc (šatník, školní pomůcky, zprostředkování příspěvku
„Obědy dětem“ a další).
Služba je dostupná na celém území ORP Třeboň.
Předpokládaný
realizátor

Meta o.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Spolupracujícím subjektem je především OSPOD MU Třeboň, základní a
speciální škola.

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
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2016

2015

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

530

530

530

530

Státní rozpočet

280

280

280

280

Jihočeský kraj

180

180

180

180

70

70

70

70

Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Počet rodin
Počet klientů
Počet kontaktů s
klienty

Uvedené plánované výdaje pokrývají celou službu Podpora rodin v evidenci
OSPOD pro okres Jindřichův Hradec.
2015

2016

2017

2018

8
24

8
24

8
24

8
24

190

190

190

190

Číslo a název opatření

3.3 Podpora rodinných center

Popis opatření

Obsahem opatření je zajistit fungování rodinných center pro cílovou
skupinu dětí předškolního věku (včetně dětí v kojeneckém věku).
Jedná se například o zajištění možnosti setkávání rodičů na
mateřské a rodičovské dovolené, účast na aktivitách zaměřených
pro děti od 3 měsíců do 6 let – pohybové, výtvarné, hudební;
podporu vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené formou
jazykových, počítačových kurzů apod. V současnosti fungují v ORP
Třeboň tři rodinná centra/kluby: Rodinné centrum Kapřík v Třeboni,
Rodinné centrum Klubíčko v Lomnici nad Lužnicí a Mateřský klub
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Piškůtek v Českých Velenicích. Cílem opatření je také podpořit
vznik rodinných center v obcích, kde doposud neexistují.
Aktivity naplňující opatření

3.3.1 Zachování rodinného centra Kapřík v Třeboni
3.3.2 Zachování rodinného centra Lomnické klubíčko
v Lomnici n. L.
3.3.3 Rozvoj mateřského klubu Piškůtek v Českých Velenicích
3.3.4 Vybudování a provoz rodinného centra v Chlumu u
Třeboně
3.3.5 Vybudování a provoz rodinného centra v Suchdolu nad
Lužnicí

Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

3.3.1 Zachování rodinného centra Kapřík v Třeboni
Rodinné centrum Kapřík bylo vybudováno městem Třeboň. Je založeno na
principu rodinné svépomoci a je určeno primárně rodičům s dětmi. Provoz
centra byl zahájen v červnu 2014 a jeho činnosti se postupně rozšiřují.
Centrum pořádá programy pro děti, matky a další členy rodiny. Mezi aktivity
patří výtvarná dílna, pohybové aktivity, cvičení s miminky, cvičení pro
těhotné, výuka angličtiny pro maminky a další.
RC je otevřeno čtyři dny v týdnu (Po, Út: 9:00 až 13:00, 16,00 až 18,00, St,
Pá: 9:00 až 13:00)

Předpokládaný
realizátor

Město Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Neziskové organizace, Síť mateřských center, odborní lektoři zaměření na
problematiku spojenou s dětským věkem
2015 - 2018

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

150

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015

2016

2017

2018

233

238

243

243

225

225

230

230

8

13

13

13

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Investiční náklady souvisejí s plánovaným přestěhováním mateřského
centra do nových prostor v rámci městského úřadu (výdaje na úpravu
nových prostor pro potřeby MC).
Město Třeboň poskytuje pro RC prostory a hradí veškeré náklady spojené
s energiemi, údržbou atd. Tyto náklady nejsou v tabulce vyčísleny. RC je
v současné době plně vybaveno. Provozní náklady vyčíslené v tabulce se
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přímo týkají činností RC (zahrnují spotřební materiál, případně cestovné a
mzdu koordinátorky).
Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů
(celkem v daném roce)

250

300

300

300

500

700

700

700

Průměrný počet
kontaktů za měsíc

68

Číslo a název aktivity

3.3.2 Zachování rodinného centra Lomnické klubíčko v Lomnici n. L.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Rodinné centrum (RC) „Lomnické klubíčko“ bylo otevřeno na jaře 2013
stejnojmenným občanským sdružením. Centrum je založeno na iniciativě
místních rodin, zejm. maminek na mateřské a rodičovské dovolené. RC
pořádá pravidelné aktivity – dopolední a odpolední kluby, kde se schází
rodiče s dětmi na cvičení, vyrábění nebo na volnou hernu. Součástí RC jsou
též nepravidelné aktivity jako Pohádkový les, Cesta za pokladem nebo
Dětský karneval. Činnost centra zajišťuje koordinátorka RC a další lektoři a
dobrovolníci dle aktuální nabídky aktivit.

Předpokládaný
realizátor

Lomnické klubíčko, o.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Lomnice nad Lužnicí
2015 - 2018

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

50 (nábytek, herní prvky)

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015

2016

2017

2018

40

40

40

40

20

20

20

20

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
10

10

10

10

Uživatelé

5

5

5

5

Ostatní

5

5

5

5

Obce

Komentář k plánovaným
nákladům:

Provozní náklady: nájem, spotřební materiál a DPP.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

plánovaná kapacita

70
50
250

80
60
350

80
60
350

80
60
350

počet uživatelů
počet kontaktů/měsíc
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Číslo a název aktivity

3.3.3 Rozvoj mateřského klubu Piškůtek v Českých Velenicích

Charakteristika a
naplnění aktivity

Mateřský klub v Českých Velenicích byl zřízen pod záštitou města České
Velenice, které zajišťuje jeho financování. V současnosti se klub schází
jedenkrát týdně, ale od května 2015 se jeho aktivity rozšíří. Klub se bude
scházet dvakrát týdně k aktivitám jako jsou hraní, zpívání, výtvarné činnosti
a další volnočasové aktivity. Jedenkrát týdně se v rámci Přeshraničního
komunitního centra bude konat cvičení pro děti do 3 let. Koordinátorka klubu
pracuje doposud jako dobrovolnice, od května bude její činnost hrazena
příspěvkem města.

Předpokládaný
realizátor

Město Č. Velenice, rodiče

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Síť mateřských center Praha
2015 - 2018

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015

2016
120

2017
180

2018
180

180

Státní rozpočet
20

Jihočeský kraj

69

Evropské dotace
180

100

Obce

180

180

Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Indikátory:

Klub se schází v kulturním domě Beseda, resp. komunitním centru. Náklady
spojené s energiemi, údržbou prostor atd. hradí město, tyto náklady nejsou
v tabulce vyčísleny. Provozní náklady vyčíslené v tabulce se přímo týkají
činností klubu (zahrnují 1x DPP, různý spotřební materiál).
2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů za rok

20

30

30

30

Průměrný počet
kontaktů za měsíc

60

120

120

120

Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

3.3.4 Vybudování a provoz rodinného centra v Chlumu u Třeboně
Záměr na vybudování rodinného centra v Chlumu u Třeboně vznikl
z iniciativy rodičů, kteří v obci postrádají větší nabídku aktivit pro rodiny.
Nejbližší mateřské kluby se nacházejí až v Třeboni a Jindřichově Hradci.
Nově vznikající RC Indiánka bude fungovat od května 2015 formou z. s.
V plánu jsou pravidelné dopolední bloky - pohybové, výtvarné, hudební
aktivity, znaková řeč pro batolata, angličtina pro nejmenší a odpolední
otevřená herna. Koordinátorka centra zatím pracuje dobrovolně a spolu
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s rodiči vytváří aktuální program. O činnosti rodinného centra bude veřejnost
informována v místním tisku.

Předpokládaný
realizátor

RC Indiánka z.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Městys Chlum u Třeboně, Síť mateřských center, Školící středisko Zájezek

Plánované
INVESTIČNÍ náklady
(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015 - 2018
60 (nábytek, herní prvky - kuličkový bazén, Montessorri pomůcky,…)
2015

2016

2017

2018

35

40

40

40

20

20

20

20

13

15

15

15

2

5

5

5

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé

70

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Provozní náklady: nájemné, materiál na tvoření a DPP koordinátorka.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

počet uživatelů

40
200

50
250

50
250

50
250

počet kontaktů/měsíc
Číslo a název aktivity

3.3.5 Vybudování a provoz rodinného centra v Suchdolu nad Lužnicí

Charakteristika a
naplnění aktivity

Záměr vybudovat rodinné centrum vznikl z iniciativy vedení města na
základě podnětů a připomínek veřejnosti. Nejbližší mateřská centrum se
nachází až v Třeboni. Účelem rodinného centra by bylo setkávání rodičů
s dětmi předškolního věku. V plánu jsou výchovné aktivity, které zahrnují
výuku
jazyků
pro
nejmenší,
výtvarnou,
hudební
a případně keramickou činnost. Aktivity boudou zajišťovány dobrovolníky.

Předpokládaný
realizátor

Město Suchdol nad Lužnicí

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Dobrovolníci

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016
20

2017
10

2018
10
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10

(v tis. Kč)
2015

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2017

2018

30

30

30

30

10

10

10

10

18

17

17

17

2

3

3

3

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Provozní náklady: náklady na energie, materiál na tvorbu a koordinátora

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

počet uživatelů

30
150

40
200

40
200

40
200

počet kontaktů/měsíc
Číslo a název opatření

3.4 Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Popis opatření

Rizikovému chování mládeže (vandalismus, užívání drog a
alkoholu apod.) lze nejlépe předcházet nabídkou vhodných
volnočasových aktivit. V Třeboni chybí studentský klub jako místo
setkávání a případné pořádání kulturních aktivit studenty středních
škol.

Aktivity naplňující opatření
Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

3.4.1 Hledání možností zřízení studentského klubu

3.4.1 Hledání možností zřízení studentského klubu
Z ankety Fóra zdravého města vzešel požadavek na zřízení studentského
klubu. Studentský klub (SK) má být místem pro setkávání studentů, mladých
lidí s případnou možností nealko občerstvení za přijatelné ceny. Studenti se
zde mohou setkávat, zkrátit si čekání na vyučování nebo autobus, ale i
pořádat vlastní organizované aktivity. Má to být prostor, který mladí lidé
„vezmou za svůj“. Klub by se měl nacházet mimo školu a měl by zde být
dohled. Pro realizaci SK nejsou v současné době prostory, které by mohlo
poskytnout město Třeboň a rovněž není zájemce o provoz klubu. Vhodným
řešením se jeví spojení se sociálně terapeutickou dílnou, tj. zajištění
provozu za pomoci neziskové organizace a zdravotně postižených.
Aktivita spočívá v hledání prostor a provozovatele studentského klubu.
Ideálně by měla být provozovatelem nezisková organizace.

Předpokládaný
realizátor

Hledání možností: město Třeboň, studenti, neziskové organizace

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Školy
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Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Indikátory:
Cílem je nalézt prostory
a provozovatele SK.

2016

2015

2017
-

-

2016
-

2018
-

2017
-

2018
-

-

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

72
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8

Cílová skupina OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ
SOCIÁLNÍ SITUACI
SWOT analýza

Silné stránky:

Slabé stránky:

 Zájem města Třeboně o soc. služby
 Fungující prevence

 Malá
spolupráce
organizacemi

s

některými

 Málo pracovních příležitostí

 Fungující protidrogová represe
 V Třeboni byly redukovány herny

 Vysoká sezónnost pracovních příležitostí

 Navýšení prostředků v grantovém
programu města Třeboň v soc. oblasti

 Malá pestrost sociálních služeb
 Chybějící sociální bydlení

 Terénní protidrogový program

 Obtížná
dostupnost
(dojezdové vzdálenosti)

 Dobrá dopravní obslužnost Třeboně
 Terénní sociální pracovník ORP

soc.

služeb

 Nárůst počtu uživatelů marihuany,
tolerance k drogám a pokles věku
uživatelů drog
 Vysoký počet žen pracující v sexbyznyse
(Č. Velenice, Halámky, N. Ves)
 Není využití volného času pro mládež
v Č. Velenicích
 Romská komunita v Č. Velenicích
 Nedostatečná
službách

Příležitosti:

informovanost

o

soc.

Ohrožení:

 Rozvoj spolupráce mezi Rozkoší bez
rizika a Policií a městem Č. Velenice

 Stále se snižující podpora státu na soc.
služby

 Větší
využívání
zaměstnanosti

 Snaha o útlum soc. poradenství ze
strany státu

aktivní

politiky

 Využití nevyužívaných objektů a areálů
např. pro sociální bydlení

 Nastavení priorit ze strany státu a kraje
 Snižující se podpora pro terénní
programy (kromě protidrogových)
 Nedostatečná
lázeňství

podpora

státu

pro
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Priorita 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Číslo a název opatření

1.1 Podpora odborného sociálního poradenství

Popis opatření

V ORP Třeboň poskytuje odborné sociální poradenství Občanská
poradna Oblastní charity Třeboň. Odborné sociální poradenství je
ambulantní služba, která má za úkol bezplatně, nestranně a
individuálně pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci,
poskytovat rady a informace. Snaží se o zvyšování samostatnosti a
informovanosti lidí ohrožených sociálním vyloučením a o jejich
začleňování do společnosti.
Odborné soc. poradenství poskytuje dále Hospicová péče sv.
Kleofáše Třeboň (služby Hospicové péče řeší samostatné Opatření
1.4 v rámci cílové skupiny Senioři a zdravotně postižení).
Poradenství lidem v nepříznivé sociální situaci zajišťuje také odbor
školství a sociálních věcí městského úřadu v Třeboni. Sociální
pracovnice poskytují klientům běžné poradenství v oblastech:
bydlení, zaměstnanosti, financí (pomoc při vyřizování sociálních
dávek na ÚP, řešení dluhové problematiky apod.), materiální
pomoci (zařízení do domácnosti, šatstvo...), nepříznivého
zdravotního stavu a závislosti.
Cílem opatření je udržet poskytování odborného sociálního
poradenství v regionu alespoň ve stávajícím rozsahu a zachování
kvality poradenství. Vhodné by bylo rozšíření odborného sociálního
poradenství také do Českých Velenic, kde v současnosti zcela
chybí (poradna by se měla specializovat na právní, dluhové a
sociální poradenství).
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Aktivity naplňující opatření

Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

1.1.1 Zachování Občanské poradny Oblastní charity Třeboň
(§ 37)

1.1.1 Zachování Občanské poradny Oblastní charity Třeboň (§ 37)
Občanská poradna se sídlem v Třeboni je nezávislým místem bezplatné,
diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení
obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci v jeho
právech, oprávněných zájmech a povinnostech. Služba poskytuje dle
zákona základní a odborné sociální poradenství v oblastech: sociální
problematika, domácí násilí, problematika rodiny, pracovněprávní vztahy,
mezilidské vztahy, bydlení, předluženost, zaměstnanost, lidská práva a jiné.
Služba je poskytována uživatelům anonymně a bezplatně.
Provozní doba: Po, St: 9 – 11:30, 12 – 16 hod., Čt: 8 - 12 hod.
Cílem je zachovat provoz služby minimálně ve stávajícím rozsahu a kvalitě.
Součástí aktivity je rovněž další specializace poradny - na dluhovou
problematiku. Aktivita bude podpořena průběžnou realizací přednášek
zaměřených na dluhovou problematiku a finanční gramotnost a
publikováním článků v místních médiích s touto tematikou.

Předpokládaný
realizátor

Oblastní charita Třeboň
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Předpokládané
spolupracující
subjekty

Úřad práce, sociální odbory měst, Meta o.s.
2015

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2016
-

(v tis. Kč)
2015

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Státní rozpočet

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

590,2

500

500

500

375,2

280

280

280

90

90

90

90

125

130

130

130

Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Plánovaný počet
intervencí
Kapacita počtu
intervencí

2015

2016

2017

2018

600

600

600

600

700

700

700

700

75
Číslo a název opatření

1.2 Podpora protidrogových aktivit - terénní program

Popis opatření

Primární cílovou skupinou této sociální služby jsou osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na návykových látkách (problematika
závislostí však s sebou nese řadu dalších přidružených problémů
jako bezdomovectví, kriminalita, nezaměstnanost, prostituce atd.).
Trendem je v současnosti (nejen na Třeboňsku) nárůst počtu
uživatelů marihuany a výrazný pokles věku uživatelů (děti se
s touto drogou setkávají již na ZŠ). Problémem je vysoká tolerance
marihuany ve společnosti. Cílem opatření je zachovat aktivitu
terénního programu v současné kapacitě a rozsahu.

Aktivity naplňující opatření

1.2.1
Zachování
terénního
protidrogového
občanského sdružení META (§ 69)

programu

Číslo a název aktivity

1.2.1 Zachování terénního protidrogového programu občanského
sdružení META (§ 69)

Charakteristika a
naplnění aktivity

Terénní program pracuje s problémovými uživateli drog. Ti jsou
kontaktováni v jejich přirozeném prostředí, kde je jim poskytováno
poradenství (sociální, právní, zdravotní atd.). Snahou je motivovat uživatele
drog ke změně životního stylu. Dále jsou prováděny testy na infekční
nemoci (HIV, žloutenka typu B a C, syfilis) a je prováděn „výměnný
program“ (výměna použitých injekčních setů za nové). Tím se snižují rizika
přenosu infekčních chorob, a to nejen mezi uživateli, ale i na ostatní
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veřejnost (stříkačky nepohazují, nosí je k likvidaci).
V současné době jezdí terénní pracovníci do ORP Třeboň dvakrát týdně, a
to vždy v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách. Pracovníci jezdí vždy do
Třeboně a Českých Velenic, nepravidelně pak do ostatních obcí (Majdalena,
Chlum u Třeboně, Lomnice nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí atd.), vždy
podle potřeb klientů.
V Třeboni se terénní program zaměřuje především na uživatele marihuany,
kteří zde převažují (poskytováno zejména poradenství a informování o
rizicích). V Českých Velenicích jsou klientkami terénního programu
především ženy živící se prostitucí a lidé z jejich okolí (rodina, partneři atd.).
Zde práce spočívá hlavně v distribuci prezervativů, poskytování
poradenství, asistenci při jednání s úřady a testování na infekční choroby.
Do budoucna je snaha udržet službu alespoň v takovém rozsahu, v jakém
funguje doposud.
Předpokládaný
realizátor

Meta o.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Spolupracujícím subjektem v roce 2015 bude organizace Rozkoš bez rizika,
dále běží spolupráce s OSPOD. Výkaznictví je hlášeno do drogových
registrů hygienické stanice, klienti jsou doporučováni do K centra v Č.
Budějovicích.

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

76

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

2015

2016

2017

2018

1010

1010

1010

1010

Státní rozpočet

400

400

400

400

Jihočeský kraj

250

250

250

250

220

220

220

220

140

140

140

140

Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Uvedené plánované výdaje pokrývají celou službu Terénní program pro
okres Jindřichův Hradec.
Příspěvek obcí ORP Třeboň je podle koeficientu krajského koordinátora
124 660 Kč/rok (5 Kč na obyvatele).

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Počet klientů

40

42

45

45

Počet kontaktů
s klienty

320

330

340

350

1 850

1 850

1 850

1 850

Počet zlikvidovaných
injekčních setů
Poznámka

Poradenství je dále dostupné v sídle o.s. Meta v Jindřichově Hradci.
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Číslo a název opatření

1.3 Řešení specifických problémů Českých Velenic -

Popis opatření

Město České Velenice má z hlediska sociálních problémů
ojedinělou pozici v regionu. Řada problémů souvisí s polohou na
hraničním přechodu s Rakouskem. Mezi specifické problémy patří
hlavně prostituce a sociální vyloučení, resp. hrozba sociálního
vyloučení části obyvatelstva a soužití se sociálně vyloučenou
lokalitou (mimo tohoto opatření se tématem zabývá také opatření č.
2.1 pro cílovou skupinu Mládež a rodiny s dětmi). Dalšími problémy
jsou prodej a užívání drog či gambling (protidrogová opatření řeší
opatření č. 1.2 a 3.2 pro cílovou skupinu Ostatní … společně pro
celé ORP).

Aktivity naplňující opatření

1.3.1 Zachování služby terénního pracovníka pro romskou
komunitu v Č. Velenicích
1.3.2 Zachování terénního programu organizace Rozkoš bez
rizika (§ 69)

Číslo a název aktivity

1.3.1 Zachování služby terénního pracovníka pro romskou komunitu
v Č. Velenicích
V Českých Velenicích existuje sociálně vyloučená romská lokalita (dle
„Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity
subjektů působících v této oblasti“, MPSV, 2006). Jedná se o lokalitu o
odhadované velikosti 76 až 100 občanů. Podíl Romů na celkovém počtu
obyvatel lokality je 99 %. Všichni obyvatelé mají maximálně základní
vzdělání. Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality je 90 %.
Formy zabezpečení obživy:
- většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách,
- většina mužů v produktivním věku si příležitostně přivydělává prací
"načerno" (na stavbách, u vietnamských trhovců),
- v sezóně obyvatelé ve velkém sbírají houby a borůvky, které pak prodávají
rakouským turistům podél silnice vedoucí k hraničnímu přechodu.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Sociálně problémové jevy:
- významně zastoupena je organizovaná prostituce,
- ojediněle se vyskytuje prodej drog a drobné krádeže (hlavně dřeva na otop
a benzínu z automobilů),
- výjimečně se vyskytuje gamblerství,
- problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.
Ve městě byla na základě projektu zpracovaného k dotační výzvě Úřadu
práce zavedena funkce terénního pracovníka. Terénní pracovník se věnuje
specifickým potřebám vyloučené romské komunity. Službu terénního
pracovníka mohou eventuelně využít i sociálně slabší občané mimo
romskou komunitu.
Cílem terénní služby obecně je vyhledávat sociálně vyloučené osoby a
minimalizovat rizika způsobu jejich života. Služba může být osobám
poskytována anonymně.
Úkolem terénního pracovníka je získání důvěry klienta, postupné proniknutí
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do problému a odkrytí jeho příčin, stanovení cíle působení a následná
pomoc, která postupně vede k vyřešení problému. Terénní pracovník bude
pomáhat rodinám např. s plánováním finančních výdajů tak, aby se rodiny
nedostávaly pravidelně do finanční tísně. Důraz bude kladen na práci s
dětskou složkou komunity (pomáhání s psaním úkolů, dohlížení na plnění
školní docházky).
Vzhledem k dlouhodobému charakteru obtíží, s nimiž se obyvatelé sociálně
vyloučené lokality potýkají, je žádoucí zachovat funkci terénního pracovníka.
Předpokládaný
realizátor

Město České Velenice, Úřad vlády ČR

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Policie, školy, APK, NNO, ASZ

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:
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Indikátory:

Číslo a název aktivity

Výdaje nebyly vyčísleny.
2015

1.3.2 Zachování terénního programu organizace Rozkoš bez rizika
(§ 69)
Rozkoš bez rizika (R-R) realizuje na Třeboňsku terénní program (TP), který
pomáhá ženám poskytujícím placené sexuální služby. Do dané oblasti
vyjíždí tým R-R dvakrát měsíčně (působí zde cca 15 hodin za měsíc). TP je
realizován v Českých Velenicích a okolí, Halámkách, Nové Bystřici a Nové
Vsi nad Lužnicí.

Charakteristika a
naplnění aktivity

V rámci terénního programu jsou aktivně vyhledávány a oslovovány ženy na
všech úrovních prostituční scény – kluby, priváty a ulice - s nabídkou služeb
TP. Terénní program zahrnuje sociální, zdravotní a terapeutické služby.
V rámci sociálních služeb je ženám poskytnuto základní a odborné sociální
poradenství, sociálně právní poradenství, poradenství ohledně odchodu ze
sexbyznysu, informace jak bezpečně pracovat v sexbyznysu, jak si nastavit
své hranice a chránit sebe i své okolí, dále poradenství týkající se prevence
násilí a obchodu s lidmi, dluhové poradenství a kariérové poradenství.
TP pracuje s ženami na základě tzv. empowermentu žen, tzn. posilování
jejich silných stránek, dovedností a schopností za účelem zvyšování jejich
kompetencí. Nabízena je možnost doprovodu, předání a zajištění kontaktů
na jiná zařízení či veřejné instituce. Součástí služeb je poskytování krizové
pomoci a možnost pouhého sdílení a naslouchání bez předsudků a
hodnocení. V rámci terénního programu je ženám předán ochranný materiál
(kondomy, lubrikační gely, menstruační houbičky a informační materiály
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týkající se prevence násilí a obchodu s lidmi a informace týkající se
pohlavně přenosných infekcí jako HIV, syfilis, kapavka aj.).
V rámci TP je také zajištěno testování na pohlavně přenosné infekce, jako je
HIV a syfilis. Součástí testování je vždy předtestové a potestové
poradenství. V případě zjištění nákazy pak pomoc a doprovod do
příslušných zdravotnických zařízení. Jako rozšiřující službu TP lze
považovat výjezd dermatovenerologické sanity do dané oblasti, který je
realizován několikrát do roka, kde je možnost ženám zajistit podrobnější
zdravotnické vyšetření na pohlavně přenosné infekce.
Předpokládaný
realizátor

Rozkoš bez rizika

Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

628

675

730

785

78

500

550

600

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace

380

Obce

150

150

150

150

20

25

30

35

Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Uvedené plánované výdaje pokrývají terénní program R-R pro celý
Jihočeský kraj. Pro potřeby ORP Třeboň je nutné rozpočet zvažovat jako
podíl jednotlivých rozpočtových položek pro danou oblast. ORP Třeboň je
specifická oblast, velmi klíčová pro službu R-R. Jedná se o příhraničí, kde je
vysoký podíl žen pracujících v sexbyznysua kde je proto nutné službu
poskytovat ve vyšší frekvenci výjezdů. Z hlediska nákladovosti lze uvažovat,
že náklady pro ORP Třeboň odpovídají 1/3 nákladů celkového rozpočtu.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů služby

85
205

90
215

90
230

90
240

Počet intervencí

Testování veřejnosti:

Poznámka

R-R nabízí široké veřejnosti možnost nechat se otestovat na pohlavně
přenosné infekce jako je HIV a syfilis pomocí screeningových rychlotestů.
Součástí testování je předtestové a potestové poradenství, případně
předání kontaktů na jiná zdravotnická zařízení a odborné instituce.
R-R je nejen poskytovatelem sociálních služeb, ale také registrovaným
zdravotnickým zařízením (dermatovenerologická ambulance sídlí v Českých
Budějovicích)
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Priorita 2 - ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Nebyly definovány žádné aktivity v prioritě 2.

Priorita 3 – PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Číslo a název opatření

3.1 Podpora rozvoje sociálního bydlení

Popis opatření

Současná potřeba sociálního bydlení v Třeboni činí 21 bytů:
- 6 bytů pro matky s nezletilými dětmi,
- 15 bytů pro jednotlivce - klienty terénní soc. pracovnice a sociální
kurátorky (13 mužů, 2 ženy).
Protože město nedisponuje sociálními byty, je sociální odbor nucen
odkázat klienty do ubytoven v Č. Budějovicích nebo J. Hradci, kam
však většinou nechtějí, neboť mají rodinné vazby na Třeboňsku.
Matky s nezletilými dětmi jsou umisťovány do Azylových domů
značně vzdálených od místa původního bydliště. (Ubytovna je
v Třeboni pouze jedna, ale vzhledem k výši kauce, kterou musí
klient složit, je pro řadu z nich nedostupná.)
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V budoucnu lze očekávat nárůst potřeby sociálních bytů mj. z
důvodu hrozby uzavření některých ubytoven v ORP, které dle nové
legislativy nebudou zřejmě splňovat hygienické standardy. Nejvíce
těchto ubytoven je v Č. Velenicích a okolí.
Cílem opatření je vybudovat nové sociální byty na Třeboňsku.
Aktivity naplňující opatření
Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

3.1.1 Příprava a vybudování sociálních bytů v Třeboni

3.1.1 Příprava a vybudování sociálních bytů v Třeboni
Záměrem města je vybudovat sociální byty pro rodiny i jednotlivce
nacházející se v obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Budou
jasně definovány podmínky pro získání bytu a pro setrvání v sociálním
bydlení. Ubytování bude poskytováno na dobu určitou, např. půl roku,
maximálně na jeden rok (smlouva na dobu určitou). Sociální pracovník bude
v té době s klientem intenzivně pracovat, aby si zlepšil svou finanční situaci
a mohl si najít jiné, stabilní bydlení.
Část bytů bude určena pro rodiny, část pro jednotlivce. Pro vybudování
sociálního bydlení bude nutné vybrat vhodnou lokalitu, nejlépe v dostupnosti
služeb, nádraží, MHD a další občanské vybavenosti. Aby se předešlo vzniku
vyloučené lokality, je vhodnou prevencí vymezit část bytů v objektu pro
sociální bydlení a část pro klasické nájemní byty (cílová skupina tak nebude
izolována). V objektu by měl být správce.
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Předpokládaný
realizátor

Město Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty
2015

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2017

1 000 (projekt)

(v tis. Kč)
2015

Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:

2016

2016

2018
?

2017

2018

Investiční náklady na vybudování sociálních bytů se budou odvíjet od
projektu.

Indikátory:

2015

Počet vybudovaných
sociálních bytů

2016

2017

2018

21

Číslo a název opatření

3.2 Podpora protidrogových aktivit – primární prevence

Popis opatření

Primární cílovou skupinou této sociální služby jsou osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na návykových látkách (problematika
závislostí však s sebou nese řadu dalších přidružených problémů
jako bezdomovectví, kriminalita, prostituce atd.). Trendem je
v současnosti (nejen na Třeboňsku) nárůst počtu uživatelů
marihuany a výrazný pokles věku uživatelů (děti se s touto drogou
setkávají již na ZŠ). Problémem je vysoká tolerance marihuany ve
společnosti. Prevence by měla začít již u mladších dětí na ZŠ.
Injekčních uživatelů drog na Třeboňsku nepřibývá.
Cílem opatření je zachovat protidrogovou prevenci v současné
kapacitě a rozsahu. Kromě o.s. Meta provádí prevenci také
Městská policie Třeboň.

Aktivity naplňující opatření

Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

3.2.1 Zachování primární protidrogové prevence občanského
sdružení META
3.2.2 Zachování protidrogové prevence Městské policie Třeboň

3.2.1 Zachování primární protidrogové prevence občanského sdružení
META
Cílem aktivity je udržení a finanční zajištění certifikované služby Specifické
primární prevence. Primární protidrogová prevence má podobu všeobecné
a selektivní primární prevence pro školy a školská zařízení, seminářů pro
pedagogy, osvěty pro rodiče a dnů zdraví pro širokou veřejnost.
Cílem je předcházení rizikovému chování mládeže v oblasti závislostního
chování (adiktologie), oddálení experimentování s návykovými látkami,
popř. vyloučení užívání vůbec, prevence kriminality, výchova a vzdělávání
ke zdravému životnímu stylu.
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Cílová skupina: školní mládež, pedagogové a rodiče.
Poskytované služby:
- Pro žáky základních a středních škol přednášky, besedy, práce s třídním
kolektivem.
- Pro pedagogy a rodiče semináře, osvěty, konzultace, poradenství v oblasti
prevence rizikového chování.
Nově bude středním školám nabízena možnost zařadit téma prevence
zneužívání návykových látek do programu „adaptačních kurzů“ pořádaných
na začátku studia na SŠ (dle předběžného zjišťování zájem ze strany škol
existuje). Bude se jednat o besedy lektorů o.s. Meta s žáky. Stěžejní téma
těchto besed bude prevence zneužívání marihuany mladými lidmi, další
okrajová témata budou konzultována s konkrétní školou. Tato aktivita bude
doplňovat program primární protidrogové prevence na školách.
Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

Meta o.s.

ZŠ a SŠ v ORP Třeboň, Jihočeský kraj, MŠMT, rodiče, pedagogové
2015
-

(v tis. Kč)
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Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

2016

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

640

640

640

640

250

250

250

250

80
50
260

80
50
260

80
50
260

80
50
260

Uvedené plánované výdaje pokrývají celou službu Prevence ve školách v
okrese Jindřichův Hradec. Pro město Třeboň je kalkulováno cca 16 000
Kč/rok.

Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Počet škol

6
480

6
480

6
480

6
480

Počet žáků
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Číslo a název aktivity

3.2.2 Zachování protidrogové prevence Městské policie Třeboň
Městská policie provádí tyto aktivity protidrogové prevence:
-

Charakteristika a
naplnění aktivity

-

každoroční besedy s protidrogovou tématikou na základních a
středních školách,
pravidelné kontroly u škol, autobusových a vlakových zastávek,
hudebních produkcí,
kontroly vyčleněných rizikových oblastí v katastru města Třeboně a
monitoring stavu užívání drog na ulici,
spolupráce s odbornými složkami (PČR, lékaři, sociální odbor).

Předpokládaný
realizátor

Městská policie Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Školy

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace

83

Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

2015

2016

2017

2018

Číslo a název opatření

3.3 Vybudování skladu šatstva s výdejním místem

Popis opatření

Cílem tohoto opatření je nalézt vhodné prostory pro sběr použitého
textilu od veřejnosti, pro jeho třídění a pro vydávání sociálně
potřebným občanům v rámci aktivit Občanské poradny Oblastní
Charity Třeboň (poradna v současnosti disponuje nevhodnými
prostory s malou kapacitou).

Aktivity naplňující opatření

3.3.1 Hledání prostor pro vybudování skladu šatstva
s výdejním místem pro klienty Občanské poradny Oblastní
charity Třeboň
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Číslo a název aktivity

3.3.1 Hledání prostor pro vybudování skladu šatstva s výdejním
místem pro klienty Občanské poradny Oblastní charity Třeboň
Vhodným místem pro sklad jsou prostory v přízemí o rozloze min. 50 m2,
bezbariérově dostupné pro občany a dostupné pro dopravní obsluhu
zajišťující odvoz nepoužitého textilu.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Výdejní místo bude otevřeno jeden den v týdnu pro sociálně potřebné
občany, kteří se dostali do situace, kdy si nemohou vlastními finančními
prostředky obstarat základní ošacení a jiné základní věci (např. lůžkoviny,
záclony, drobné kuchyňské vybavení). Dále také pro občany v akutní
hmotné nouzi, včetně těch, které postihla mimořádná situace, např.
povodně, požár. Akutní situace mohou být mimo provozní dobu řešeny
individuálně.
Provoz výdejního místa budou zajišťovat pracovníci Občanské poradny
OCH Třeboň. Příjem věcí bude zajištěn dobrovolníky jeden den v týdnu od
dubna do září. V ostatních měsících individuálně po telefonické domluvě s
pracovníky OCH Třeboň.

84

Předpokládaný
realizátor

Oblastní charita Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Výdejní místo bude sloužit sociálně potřebným klientům Občanské poradny
OCH Třeboň, sociálního odboru města Třeboň a ÚP Třeboň. Předpokládá
se spolupráce i s dalšími subjekty činnými v sociální a humanitární oblasti.

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

60

60

60

60

30

30

30

30

30

30

30

30

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Počet klientů/rok

Investiční náklady se budou odvíjet od nalezených prostor.
2015

2016

2017

2018

50

50

50

50
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9

PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ A AKTIVITY

Číslo a název opatření

1 Podpora rozvoje dobrovolnictví

Popis opatření

Na základě dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb byla zjištěna potřeba využití práce
dobrovolníků. Pro efektivní organizaci dobrovolníků je vhodné zřídit
dobrovolnické centrum, nebo pozici koordinátora dobrovolníků při
některé z místních organizací. Cílem je také podporovat již
fungující dobrovolnické programy.

Aktivity naplňující opatření

1.1 Vytvoření centra/koordinátora dobrovolníků pro ORP
Třeboň
1.2 Zachování Dobrovolnického programu Canisterapie
občanského sdružení Hafík

Číslo a název aktivity

1.1 Vytvoření centra/koordinátora dobrovolníků pro ORP Třeboň

Charakteristika a
naplnění aktivity

Pro poskytovatele samotné je poměrně zatěžující zajišťovat agendu
dobrovolníků v rámci vlastní organizace a je zde tedy poptávka po jednom
centru či jednom pracovníkovi, který by činnost dobrovolníků koordinoval
tak, aby práce dobrovolníků a s dobrovolníky byla co nejvíce efektivní a
účelná v místě jejich působení.

Předpokládaný
realizátor

Některá z místních organizací

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Obce a ostatní poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb

85

2015 - 2018

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

800

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2015

2016

2017
100

2018
200

200

100

100

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Organizace, které
budou chtít
dobrovolníky využívat –
počáteční vklad

50

50

50

Ostatní

50

50

50

Komentář k plánovaným
Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.:
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nákladům:
Indikátory:

2015

2016

2017

2018

počet uživatelů

90
180

180
360

180
360

180
360

počet kontaktů

86

Číslo a název aktivity

1.2 Zachování Dobrovolnického programu Canisterapie občanského
sdružení Hafík

Charakteristika a
naplnění aktivity

Canisterapie je podpora psychosociálního zdraví lidí, při níž se využívá
přítomnosti psa. Canisterapie probíhá formou návštěv ve zdravotně
sociálních zařízeních, organizací integračních canisterapeutických táborů,
psychorehabilitačních kurzů, rekondičních pobytů apod. O.s. Hafík realizuje
canisterapii v rámci svého dobrovolnického programu. Na Třeboňsku působí
od roku 2001. V Třeboni je canisterapie realizována v domově seniorů, v
MŠ Sluníčko a individuálně dobrovolníci dochází do dvou rodin. Hafík dále
pořádá dvakrát za rok rekondiční pobytové akce pro děti.

Předpokládaný
realizátor

Canisterapeutické sdružení Hafík, o. s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Domov seniorů Třeboň, MŠ Třeboň – Sluníčko, odd. OSPOD, město Třeboň

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

2016

2015

2017
-

2016

2018
-

2017

2018

125

140

140

140

25

25

25

25

20

20

20

20

5

5

5

90

90

90

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
80

Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Výdaje budou použity na realizaci dobrovolnického programu v daných
zařízeních, proškolení dobrovolníků, otestování psů, pojištění týmů a
realizaci pobytových akcí.
2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů za rok

45

50

50

50

Číslo a název opatření

2. Odstraňování bariér

Popis opatření

Bariéry stavební, technické, dopravní nebo komunikační jsou
překážkou úspěšné integrace občanů se zdravotním postižením.
Bezbariérový přístup pro občany se sníženou mobilitou často není
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zajištěn na obecních úřadech, do zdravotních středisek i dalších
veřejných budov. Čerpání dotací je pak často omezeno současným
využíváním objektů soukromými subjekty (např. lékaři). Cílem
opatření je napomáhat k odstraňování uvedených bariér na
Třeboňsku a předcházet jejich vzniku.
Aktivity naplňující opatření

2.1 Postupné odstraňování bariér na Třeboňsku
2.2 Zřízení bezbariérového lékařského domu v Třeboni

Číslo a název aktivity

2.1 Postupné odstraňování bariér na Třeboňsku
Cílem aktivity je upozornit na bariéry ve veřejně přístupných prostorech a
objektech sloužících veřejnosti a napomoci jejich postupnému odstraňování.
Jedná se o veřejná prostranství, ulice, parky, městské a obecní úřady,
zdravotnická a školská zařízení, veřejné dopravní prostředky a další.
Vhodným nástrojem pro zmapování bariér, jsou tzv. mapy bariérovosti, které
si mohou obce vypracovat ve spolupráci s handicapovanými občany
(zkušenosti s mapou bariér má město Třeboň). Na základě mapy se
následně zpracuje plán odstranění bariér a měla by probíhat jejich postupná
eliminace (stavebně-technické úpravy, komunikační zařízení, atd.).
Mezi bariérové objekty často patří obecní a městské úřady nebo zdravotní
střediska.

Charakteristika a
naplnění aktivity

Příklad konkrétních bariér, které
respondenti anketního šetření:

identifikovaly pracovní skupiny a

- Polikliniky v Třeboni – chybí výtahy
- Úřad práce v Třeboni – chybí výtah, schody v zimě namrzají (v 1. patře se
mj. vyřizují příspěvky na péči)
- Základní a střední školy, základní umělecká škola, gymnázium - chybí
výtahy
- Vstupy do zámeckého parku v Třeboni
- DPS Chelčického Třeboň – příliš úzký vstup (Chelčického 2); výtah
z mezipatra dostupný pouze po schodech (Chelčického 1)
- městský úřad v Č. Velenicích
- budova a bankomat České spořitelny v Suchdolu nad Lužnicí
- Mezi dalšími nejčastěji uváděnými bariérami v anketním šetření jsou:
vlaková a autobusová doprava, chybějící chodníky a cyklostezky. Kompletní
výčet bariér je uveden v příloze Anketa mezi obyvateli.

Předpokládaný
realizátor

Města a obce na Třeboňsku
Soukromí majitelé bariérových objektů

Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
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náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

-

-

-

-

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

Investice se budou odvíjet od konkrétních projektů.
2015

2016

2017

2018

Cílem je postupné
odstraňování bariér v
ORP

88

Číslo a název aktivity

2.2 Zřízení bezbariérového lékařského domu v Třeboni

Charakteristika a
naplnění aktivity

Dlouhodobým problémem v Třeboni je chybějící bezbariérový přístup do
poliklinik (např. v anketě pro veřejnost se jednalo o nejčastěji uváděnou
bariéru na Třeboňsku). Cílem aktivity je hledání možností pro zřízení
víceúčelového lékařského domu, který bude mít bezbariérovou úpravu.
V lékařském domě bude poskytováno široké spektrum ambulantní zdravotní
péče a zároveň zde bude možnost kvalitního ubytování a zázemí pro lékaře.
Aktivita se tak snaží mj. řešit problém nedostatečného počtu lékařů v
Třeboni. Lékařské služby budou provázány na služby lázní.

Předpokládaný
realizátor

Město Třeboň

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Lékaři

Plánované
INVESTIČNÍ náklady

2015

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:

2016

2017

2018

2017

2018

15 000 (nákup
vhodného
objektu)
2015

2016

Další investiční výdaje se budou odvíjet od konkrétního projektu (to se týká i
provozních nákladů).
2015

2016

2017

2018
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Číslo a název opatření

3. Zvyšování informovanosti o sociálních službách

Popis opatření

Obsahem opatření je zajištění dostatečné a kontinuální
informovanosti o sociální oblasti na území ORP. Informovanost se
týká nabídky sociálních a souvisejících služeb, komunitního
plánování a souvisejících oblastí. Cílem je rovněž příprava,
aktualizace a šíření katalogů sociálních a souvisejících služeb
(vč. elektronického katalogu a jeho aktualizace).

Aktivity naplňující opatření

3.1
Vytvoření
interaktivního
katalogu
sociálních
a
doprovodných služeb a aktualizace tištěné formy katalogu
3.2 Prezentace sociálních služeb formou reportážních spotů v
Třeboňské lázeňské televizi a reportáží v místních periodikách

Číslo a název aktivity

Charakteristika a
naplnění aktivity

3.1 Vytvoření interaktivního katalogu sociálních a doprovodných
služeb a aktualizace tištěné formy katalogu
Katalog sociálních a doprovodných služeb v tištěné i interaktivní podobě
bude vytvořen v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na
území ORP Třeboň 2015 – 2018. Potřeba vzniku katalogu vychází ze
zjištěné nízké informovanosti o sociálních a doprovodných službách mezi
obyvateli regionu (anketa mezi obyvateli, šetření v obcích). Katalog bude
obsahovat potřebné informace o registrovaných sociálních službách a
doprovodných službách poskytovaných v ORP Třeboň. V případě vybraných
sociálních služeb, které nejsou poskytovány na území ORP, bude uveden
kontakt na službu v sousedních regionech. Dále budou uvedeny související
a doprovodné služby, krizové linky a kontakty na úřady. Informace budou
srozumitelné laické veřejnosti.
Postup prací: vytvoření interaktivní aplikace a grafického návrhu tištěného
katalogu, oslovení poskytovatelů, shromáždění a kontrola údajů, uveřejnění
odkazu na interaktivní katalog na internetových stránkách obcí v ORP, tisk
katalogu a distribuce tištěného katalogu k poskytovatelům, na obecní úřady
v ORP, k lékařům apod.
Průběžně bude probíhat kontrola a aktualizace údajů v interaktivním
katalogu tak, aby byly informace stále aktuální (provádí místní koordinátor
KPSS, jednotliví poskytovatelé služeb podají zprávu v případě změny
informací o službě). Potřebnost aktualizace tištěného katalogu a jeho dotisk
bude vycházet z rozhodnutí Sociální komise města Třeboně.

Předpokládaný
realizátor

Jihočeská rozvojová o.p.s. (tvorba katalogů), Město Třeboň (aktualizace)

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, obce v ORP, úřady

Plánované
INVESTIČNÍ náklady
(v tis. Kč)

Plánované PROVOZNÍ

2015

2016

180
(SW aplikace pro
interaktivní
katalog)
2015

2017
-

2016

2018
-

2017

-

2018
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náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje

33

Státní rozpočet
Jihočeský kraj
33

Evropské dotace
Obce
Uživatelé
Ostatní
Komentář k plánovaným
nákladům:

Tvorbu SW aplikace, grafické úpravy tištěného katalogu a tisk (10 ks) zajistí
Jihočeská rozvojová o.p.s. v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních
služeb na území ORP Třeboň 2015 – 2018 (OP LZZ).
Průběžné aktualizace interaktivního katalogu budou probíhat v rámci
pracovní náplně pracovníků MěÚ Třeboň.

Indikátory:
Nový interaktivní
katalog
Nový tištěný katalog

90

2015

2016

2017

2018

1
1

Poznámka

Aktualizace interaktivního katalogu bude probíhat průběžně.

Číslo a název aktivity

3.2 Prezentace sociálních služeb formou reportážních spotů v
Třeboňské lázeňské televizi a reportáží v místních periodikách

Charakteristika a
naplnění aktivity

Cílem aktivity je seznámit širokou veřejnost s nabídkou sociálních a
doprovodných služeb v regionu. Služby budou prezentovány v podobě
reportážních spotů v Třeboňské lázeňské televizi (délka spotu cca 2 až 3
minuty). Úvodní spot bude mít formu rozhovoru se starostkou města
Třeboně na obecné téma komunitního plánování. Následně osloví tisková
mluvčí města jednotlivé poskytovatele sociálních a doprovodných služeb,
zpracuje s nimi námět pro redakci Třeboňské lázeňské televize a domluví
termín natáčení na místě. Služby a jejich zařízení budou zmapována po
tématech. Každý týden bude odvysílán spot o jednom subjektu.
Námět pro natočení reportáže bude východiskem pro další zpracování
tématu - tištěná podoba prezentace jednotlivých služeb. Zde je prostor pro
všechny subjekty. Obsahem budou informace o cílech, možnostech, náplni
poskytované služby, kontaktech. Tento materiál bude následně zpracován
do článku. Články ve formě seriálu budou vycházet v měsíčníku Třeboňský
svět a nabídnuty k otištění ve zpravodajích, které vydávají obce v ORP.
Dále budou prezentovány informace o katalogu sociálních služeb,
o komunitním plánování a jeho smyslu, o možnostech, jak získat informace.
Výstupy budou nabídnuty regionálním mutacím celostátních deníků
(Jindřichohradecké listy, 5+2, MF Dnes…).

Předpokládaný
realizátor

Město Třeboň (tisková mluvčí)
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Předpokládané
spolupracující
subjekty
Plánované
INVESTIČNÍ náklady

Jihočeská telekomunikační s.r.o. (TLTV), jednotlivé prezentované subjekty,
redakce obecních zpravodajů
2015
-

(v tis. Kč)
Plánované PROVOZNÍ
náklady (v tis. Kč) +
předpokládané zdroje
Komentář k plánovaným
nákladům:
Indikátory:
Frekvence reportáží
(spotů) v TV
Frekvence článků
v místním tisku

2016

2015

2017
-

-

2016
-

2018
-

2017
-

2018
-

-

Aktivita bude zpracována zaměstnanci MěÚ v rámci jejich běžné pracovní
náplně a aktivit města Třeboně, výdaje proto nevyčíslujeme.
2015

2016

2017

2018

1x týdně
1x měsíčně
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Monitorování a aktualizace KPSS

Po ukončení první fáze KPSS v území ORP Třeboň v roce 2011 proces komunitního
plánování sociálních služeb úspěšně pokračoval, probíhaly aktivity zaměřené na udržení
procesu plánování. Další fází pak byla realizace projektu „Plánování rozvoje sociálních
služeb na území ORP Třeboň 2015 – 2018“ (reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023), který je
financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a v rámci kterého vznikl tento
dokument – nový komunitní plán sociálních služeb pro období 2015 až 2018.
Proces komunitního plánování sociálních služeb bude pokračovat po dokončení uvedeného
projektu a tohoto dokumentu dále. Na tom se shodli na svých jednáních zástupci všech
organizačních struktur KPSS (pracovní skupiny, řídící skupina) zapojených do plánování na
území SO ORP Třeboň. V následujících letech tedy bude nutné zejména monitorování a
aktualizace dokumentu KPSS a především pak zajištění pokračování činnosti vytvořené
komunikační platformy (včetně jejího případného rozšiřování o další zájemce apod.).
Monitorování je proces systematického sběru informací o realizaci navržených aktivit
definovaných v dokumentu KPSS. Na průběžné monitorování navazuje periodické
vyhodnocování, které ověřuje shodu mezi plánovanými aktivitami a skutečným stavem
realizace. V další fázi bude vypracována aktualizace stávajícího dokumentu KPSS.
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Průběžné a opakující se vyhodnocení a zpracování aktualizace KPSS bude úkolem
řídící skupiny. Řídící skupina bude průběžně monitorovat a zaznamenávat postup realizace
jednotlivých aktivit a případně zjišťovat důvody jeho neplnění. Jejím úkolem bude rovněž
případná modifikace jednotlivých opatření a aktivit, a to v závislosti na aktuálním vývoji
v dané oblasti. Jednou až dvakrát ročně ze zjištěných skutečností připraví krátkou
monitorovací zprávu o realizaci komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Třeboň,
která bude předložena obcím v ORP a v případě potřeby rovněž pracovním skupinám, které
je rovněž doporučeno zachovat (s možností jejich doplnění a obměny v reakci na aktuální
situaci v ORP). Řídící skupina pak v případě potřeby vypracuje aktualizaci dokumentu KPSS.
Aktualizace bude mít podobu dodatku ke stávajícímu dokumentu KPSS.
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Seznam použitých zkratek:
Zkratka
AZP
ČB
ČR
ČSÚ
DOZP
DPP
DPS
DS
DZR
EAO
ESF
JčK
JH
KPSS
MěÚ
MPSV
MŠ
NZDM
OCH Třeboň
OP LZZ
ORP
OSPOD
OÚ
OZP
PnP
PPP
PS
RC
R-R
ŘS
SK
SO ORP
SPCCH
SPOD
SS
STD
SWOT
TŘ
VPP
ZŠ

Význam zkratky
Aktivní politika zaměstnanosti
město České Budějovice
Česká republika
Český statistický úřad
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Dohoda o provedení práce
Dům s pečovatelskou službou
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Evropský sociální fond
Jihočeský kraj
město Jindřichův Hradec
Komunitní plánování sociálních služeb
Městský úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mateřská škola
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Oblastní charita Třeboň
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Obec s rozšířenou působností
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Obecní úřad
Osoby se zdravotním postižením
Příspěvek na péči
Pedagogicko-psychologická poradna
Pracovní skupina / Pečovatelská služba
Rodinné centrum
Rozkoš bez rizika
Řídící skupina
Studentský klub
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Svaz postižených civilizačními chorobami
Sociálně právní ochrana dětí
Sociální služba(y)
Sociálně terapeutická dílna
Analýza silných a slabých stránek, ohrožení a příležitostí (S = silné stránky,
W = slabé stránky, O = příležitosti, T = hrozby
město Třeboň
Vedlejší pracovní poměr
Základní škola
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Přehled příloh KPSS

1) SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA a ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE
2) VYHODNOCENÍ ANKETY PRO VEŘEJNOST
3) VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V OBCÍCH ORP
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