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1. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1.Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)
Dle Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji je komunitní
plánování metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti
veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské
demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na zapojování všech,
kterých se zpracovávaná oblast týká, podpora dialogu a vyjednávání i snaha o dosažení
výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Metodou komunitního plánování
se na úrovni obcí a mikroregionů plánují mimo jiné právě i sociální služby.
Komunitní plánování zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele,
poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje
tak míru zapojení občanů do dění v obci. Dále mimo jiné zvyšuje dostupnost a kvalitu
sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným
místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti.
Výsledkem komunitního plánování je systém sociálních služeb na místní úrovni, který
odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální specifika a zajišťuje, že finanční
prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.
Komunitní plán je jedním z podkladů při rozhodování o přidělování dotací na sociální služby.

1.2.Rozdělení sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Sociální služby jsou rozděleny do 3 skupin:
•

Sociální poradenství

•

Služby sociální péče

•

Služby sociální prevence

V rámci těchto 3 skupin sociálních služeb jsou pak dle zákona definovány uvedené konkrétní sociální služby:
Sociální poradenství (§ 37)
Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.
Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé
sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb;
poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro
osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních
lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob
života může vést ke konfliktu se společnosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským
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prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služby sociální péče (§ 38)
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit
život v jejich přirozeném prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti,
a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na
poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.
Osobní asistence (§ 39)
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při
obstarávání osobních záležitostí.
Pečovatelská služba (§ 40)
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních
sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba obsahuje 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.
Tísňová péče (§ 41)
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s
osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich
zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při
krizové situaci, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž
schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a
napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb.
Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Podpora samostatného bydlení (§ 43)
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Odlehčovací služby (§ 44)
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v
jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Služba obsahuje 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, poskytnutí
ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
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terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí a
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Centra denních služeb (§ 45)
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím,
sociálně
terapeutické
činnosti
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Denní stacionáře (§ 46)
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Týdenní stacionáře (§ 47)
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Služba zahrnuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením
poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich
potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů,
holení, pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona státní sociální
podpoře.
V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova, výchovná opatření
nebo předběžná opatření podle zvláštních právních předpisů. Pro výkon ústavní výchovy nebo předběžného
opatření v domovech pro osoby se ZP platí s ohledem na specifické potřeby osoby se ZP přiměřeně ustanovení
zákona o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních
a) o právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy;
b) právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo přerušit návštěvu osob
odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky
dítětem, převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost nebo předměty ohrožující
výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte, povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu bez dozoru a
zastoupit dítě v běžných záležitostech;
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c) povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, dát příslušnému soudu
podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, podat soudu podnět na prodloužení
ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo
opatrovníkovi a orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní
důležitosti se zákonnými zástupci nebo s opatrovníkem dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, informovat o
nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, propustit dítě
mladší 15 let pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu;
d) o nároku na kapesné a jeho výši.
Domovy pro seniory (§ 49)
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z
důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí
ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při
obstarávání osobních záležitostí.
Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách
a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto onemocnění, které mají sníženou
soběstačnost
z
důvodu
těchto
onemocnění,
jejichž
situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních
služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
i při obstarávání osobních záležitostí.
Chráněné bydlení (§ 51)
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba
obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52)
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují
lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické
osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je
zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo
ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba
obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Služby sociální prevence (§ 53)
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem
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služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Raná péče (§ 54)
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby poskytovaná dítěti a rodičům
dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého
zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při
obstarávání osobních záležitostí.
Telefonická krizová pomoc (§ 55)
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou
řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Tlumočnické služby (§ 56)
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace
způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné
fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Azylové domy (§ 57)
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Domy na půl cesty (§ 58)
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení
zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby
z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí
svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Kontaktní centra (§ 59)
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám
ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených
se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Krizová pomoc (§ 60)
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které
se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální
situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
Intervenční centra (§ 60a)
Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným
chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o
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vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti
osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to
bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chování dozví. Služby v intervenčním
centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.
Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje dále poskytnutí ubytování a poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy.
Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli
jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní
policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.
Nízkoprahová denní centra (§ 61)
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba
obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních
záležitostí.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do
26 let a ohroženým společensky 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. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Noclehárny (§ 63)
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a
přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a
poskytnutí přenocování.
Služby následné péče (§ 64)
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém
zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje
sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Služba poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné péče obsahuje vedle základních činností
poskytnutí ubytování a poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s
dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku
nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování
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kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Sociálně terapeutické dílny (§ 67)
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro
zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění a podpora
vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Terapeutické komunity (§ 68)
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových
látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.
Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
Terénní programy (§ 69)
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo
omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné
sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.
Služba může být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Sociální rehabilitace (§ 70)
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných
schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních
služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba
poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje nácvik dovedností pro zvládání péče o
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou pobytových služeb v
centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

11

1.3.Zapojené organizace a osoby do procesu KPSS na území ORP Vimperk
S ohledem na konec platnosti Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Vimperk na
období 2011 - 2014 bylo potřeba dále pokračovat v procesu komunitního plánování. Z tohoto
důvodu se sešla řídící skupina KPSS, která schválila a poté doporučila Městu Vimperk
pokračovat v procesu komunitního plánování a zajistit vznik komunitního plánu na další
období 2015 – 2018 prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví při Městském
úřadu ve Vimperku. Odbor určil jednotlivé pracovnice (vedoucí pracovních skupin), které
svolávaly a vedly jednotlivé pracovní skupiny a jejich jednání. Pracovní skupiny byly
stanoveny stejným způsobem jako v předchozím procesu komunitního plánování, tedy
pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením, Osoby v krizi, Rodina a volný čas
a Národnostní a etnické menšiny. Rovněž při obsazování pracovních skupin bylo jednáno s
předchozími účastníky komunitního plánování a dále byli osloveni i noví poskytovatelé
sociálních služeb s možností účastnit se procesu komunitního plánování. Stejně tak byla o
možnosti zapojit se do KPSS informována i veřejnost. Při řešení sporných otázek byla rovněž
o spolupráci požádána pracovnice Krajského úřadu České Budějovice, odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, která má na starosti střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a dále rovněž
pracovník Centra pro komunitní práci Jižní Čechy v Českých Budějovicích.

Řídící skupina - členové
Jméno

Působiště

Ing. Jaroslava Martanová

starostka, Město Vimperk

Zdeněk Ženíšek

tajemník, MěÚ Vimperk

Mgr. Jana Korbelová

vedoucí OSVZ, MěÚ Vimperk

Jiří Fastner

starosta, Obec Horní Vltavice

Mgr. Dana Marková

ředitelka, OCH Vimperk

Dana Vidlášová

vedoucí peč. služby, OCH Vimperk

František Novotný

předseda, Svaz tělesně postižených Vimperk

Mgr. Dagmar Rückerová

ředitelka, ZŠ T. G. Masaryka Vimperk

Ladislav Gál

ředitel, Domov pro seniory Stachy-Kůsov

Olga Minářová DiS.

soc. pracovnice, Domov pro seniory StachyKůsov

Ing. Petr David

ředitel, BH-Nemocnice Vimperk, a.s.

Bc. Iva Doulová

soc. pracovnice, BH-Nemocnice Vimperk, a.s.

Řídící skupina řídí proces komunitního plánování a je odpovědná za jeho průběh.
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Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením – viz. Členové pracovní skupiny
na str. 48
Pracovní skupina Osoby v krizi – viz. Členové pracovní skupiny na str. 70
Pracovní skupina Rodina a volný čas – viz. Členové pracovní skupiny na str. 84
Pracovní skupina Národnostní a etnické menšiny – viz. Členové pracovní skupiny na str. 94
Pracovní skupiny jsou tvořeny zástupci uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů a dalšími
účastníky. Řeší konkrétní úkoly, oblasti, témata.
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1. Základní popis území
Správní obvod ORP Vimperk zahrnuje celkem 21 obcí, v nichž žije celkem 17 512 obyvatel.
Statut města má pouze samotné město Vimperk.
Ve správním obvodu ORP Vimperk se nacházejí tyto obce: Bohumilice, Borová Lada, Bošice,
Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný,
Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov a Žárovná.
ORP Vimperk se nalézá v jihozápadní části Jihočeského kraje a je součástí okrasu Prachatice.
Západní část sousedí s okresem Klatovy, severní s okresem Strakonice a východní s okresem
Prachatice. ORP Vimperk má rovněž společnou hranici se Spolkovou republikou Německo.
Silniční síť na Vimpersku je poměrně hustá. Vzdálenost obcí Vimperska od krajského města
České Budějovice se dle Statistického průvodce obcemi Jihočeského kraje 2014 pohybuje v
rozmezí 52 až 82,5 km. Vzdálenost obcí od samotného města Vimperk se pak pohybuje v
rozmezí 6,2 až 22,4 km. Nejvýznamnější komunikací na území je silnice I. třídy vedoucí od
státní hranice s Německem přes obec Strážný do Vimperku a dále směrem na Strakonice.
Území ORP Vimperk má rozlohu celkem 53 536 ha a svojí výměrou se tak řadí v rámci celého
Jihočeského kraje ke středně velkým obvodům.
SO ORP VIMPERK
Počet obcí
Počet částí obcí
Počet základních sídelních jednotek

21
109
147

Počet obyvatel
v tom ve věku:

17 512

0 – 14 let
15 – 64 let
65 a více

2 640
11 860
3 012
41,7
32,7
43,4

Průměrný věk
Hustota obyvatelstva na 1 km2
Podíl městského obyvatelstva
Katastrální plocha v ha
v tom:
zemědělská půda
nezemědělská půda

53 536
15 804
37 732

Zdroj: Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje 2014
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2.2. Věková struktura obyvatelstva
Na celém území ORP Vimperk žije celkem dle zdroje Statistický průvodce obcemi Jihočeského
kraje 17 512 obyvatel. Nejvíce jich je ve věkovém období 15 – 64 let a to 11 860 obyvatel. V
rozmezí 0 – 14 let je to 2 640 obyvatel a v rozmezí 65 let a více je to 3 012 obyvatel.

2.3. Nezaměstnanost
Dle informací z Úřadu práce ČR je Vimpersko hodnoceno v otázce nezaměstnanosti jako
součást prachatického okresu. Dle celorepublikového srovnání činil k 31. 12. 2014 podíl
nezaměstnanosti v okrese Prachatice 5,1 %. Okres Prachatice se tak dostal na 11 místo v
republice z celkových 77 okresů, na 1 volné pracovní místo tak připadlo 3,2 uchazeče.
Přehled nezaměstnanosti v jednotlivých obcích k 31.12.2014
Název obce

Počet obyvatel ve Počet uchazečů
věku od 15 do 64 celkem
let

Z toho žen

Míra
nezaměstnanosti
v obci (%)

Bohumilice

214

7

3

3,3

Borová Lada

204

17

9

8,3

Bošice

218

6

2

2,8

Buk

193

6

3

3,1

Čkyně

1045

33

17

3,2

Horní Vltavice

253

22

11

8,7

Kubova Huť

66

5

0

7,6

Kvilda

115

5

3

4,3

Lčovice

93

6

3

6,5

Nové Hutě

59

6

1

10,1

Stachy

732

28

19

3,8

Strážný

310

13

4

4,3

Svatá Maří

395

23

9

5,8

Šumavské Hoštice 274

10

2

3,6

Vacov

927

39

17

4,2

Vimperk

5268

308

146

5,8

Vrbice

32

1

0

3,1

Zálezly

207

6

2

2,9

Zdíkov

1122

78

27

7,0

Žárovná

77

6

0

7,8

CELKEM

---------------------- 625

278

----------------------

Zdroj: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Prachatice
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Setřídění okresů k 31.12.2014 – výňatek – Zdroj: ÚP ČR, kontaktní pracoviště Prachatice

Podíl nezaměstnanosti v %
Okres Prachatice

5,1

Celkem ČR

7,5

Meziměstský přírůst./úbytek nezam. v %
Okres Prachatice

18,6

Celkem ČR

4,7

Počet uchazečů na 1 VPM
Okres Prachatice

3,2

Celkem ČR

9,2

2.4.Údaje o kriminalitě v rámci ORP Vimperk

Kriminalita (přečiny i zločiny)
rok

celkem

násilná

mravnostní

majetková

2013

336

35

3

151

2014

325

26

4

143

rok

věk 0-14 let

15-17 let

18 a více

recidivisté

2013

1

10

197

112

2014

3

3

232

138

Pachatelé

Oběti
rok

děti (0-18 let)

ženy

osoby starší 65 let

2013

12

93

21

2014

8

100

19

17

Přestupky – abs. počet
druh

Rok 2013

K 31. 12. 2014

Změna 13-14

Proti veřejnému
pořádku

18

10

-8

Proti občanskému
soužití

150

156

+6

Proti majetku

191

176

-15

95

+40

Na úseku ochrany
55
před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi
Zdroj: Policie ČR, OO Vimperk

2.5.Počet vyplacených nepojistných sociálních dávek za rok 2014
Druh nepojistné sociální dávky

Počet žádostí

Příspěvek na živobytí – hmotná nouze

1790 za kalendářní rok

Doplatek na bydlení – hmotná nouze

933 za kalendářní rok

Mimořádná okamžitá pomoc – hmotná nouze 79 za kalendářní rok
Příspěvek na bydlení – státní sociální podpora 441 za kalendářní rok
Příspěvek na péči – dávky pro osoby se ZP

778 v běžném měsíci

Zdroj: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Vimperk a Prachatice (výňatek)

2.6.Počet asistentů pedagoga v základních školách ve Vimperku
Počet asistentů pedagoga z
důvodu zdravotního
znevýhodnění

Počet asistentů pedagoga z
důvodu sociálního
znevýhodnění

ZŠ a SŠ Nerudova Vimperk
1
(dříve základní škola praktická)

0

ZŠ TGM Vimperk

1

2

ZŠ Smetanova Vimperk

1

0

Zdroj: sdělení základní škol ve Vimperku
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2.7.Údaje orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Počty případů evidovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí (2014)

Evidovaný počet
případů rodin z
předchozího roku

Počet případů rodin
zaevidovaných za
sledovaný rok

Evidovaný počet
případů ke konci roku

Rejstřík Om

838

95

854

Rejstřík Nom

8

29

37

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014
Klienti řešení kurátorem pro děti a mládež

celkem

z toho
děti

z toho dívek

mladistvých

z toho dívek

Trestná činnost

5

3

0

2

1

přestupky

3

x

x

3

1

Výchovné problémy 31

19

2

12

1

dohledy

0

0

0

0

0

Uložená výchovná 0
opatření mladistvým

x

x

0

0

Mladiství ve výkonu 0
vazby nebo ve
výkonu odnětí
svobody

x

x

0

0

Opatření uložená
dětem mladším 15
let

2

0

x

x

2

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014
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Klienti kurátora pro mládež

Celkem
Počet
evidovaných
klientů

54

Děti do 15
let
26

Z toho dívek

Mladistvých

Z toho dívek

1

28

1

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014

Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou

Počet dětí k 1. 1. sledovaného roku
Počet dětí umístěných ve sledovaném roce
Počet dětí, u nichž byla ve sledovaném roce
ukončena ÚV, OV nebo umístění v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc z důvodu
-

návratu do původní rodiny
umístění do NRP
zletilosti
jinak

Děti s nařízenou ÚV
6
2

0
0
1
0

Počet dětí, u kterých byla ve sledovaném roce
změněna ÚV na OV a naopak
Počet dětí k 31.12. sledovaného roku

0
7

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014
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2.8.Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Vimperk
Analýza poskytovatelů SS byla zpracovávána do 30. 03. 2015. Z tohoto důvodu obsahuje
údaje o poskytovatelích, kteří poskytovali sociální služby na území Vimperska k tomuto
období. Nejsou zde uvedeni poskytovatelé, kteří svoje služby začali poskytovat dále
v průběhu roku 2015. Údaje o těchto poskytovatelích jsou uvedeny již v jednotlivých
aktivitách nebo v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a doprovodných služeb na území
ORP Vimperk. Údaje do této analýzy poskytli zástupci jednotlivých poskytovatelů SS.

2.8.1.BH-Nemocnice Vimperk a.s.
- Pobytová sociální služba dle § 52 zákona č. 108/2006
Zahrnuje pobytovou sociální službu ve zdravotnickém zařízení na přechodnou dobu, tj. do vyřešení
nepříznivé sociální situace klienta, který již nevyžaduje ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu není schopen se obejít bez pomoci jiné osoby. Nemůže být proto propuštěn ze
zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než je mu zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo
zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb, anebo zajištění pobytové sociální
služby vhodného typu.
Poskytované služby: ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích některé s
příslušenstvím, stravování v rozsahu 5x denně, na základě zveřejněného jídelního lístku, pomoc a
podmínky při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc a podmínky pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti,
základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, fakultativní činnosti na žádost klienta.
Kapacita zařízení: 53 lůžek
Časový harmonogram: Tato služba je v provozu již od roku 2007, v nepřetržitém provozu.
Spolupracující subjekty: Domovy pro seniory, zdravotnická zařízení - LDN, praktičtí lékaři.
Cílová skupina : osoby starší 18 let s chron. duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s
jiným zdrav. postižením, se zrakovým postižením, s mentálním postižením, se sluchovým postižením,
s tělesným postižením, s kombinovaným postižením, senioři.
Výstupy: Zabezpečení potřeb klienta závislého na pomoci druhé osoby, zajištění zdravotní péče,
vyplnění volného času klienta, zabránění sociálnímu vyloučení, nalezení vhodného trvalého řešení
nepříznivé sociální situace klienta.

- Pobytová sociální služba dle § 48 z. č.108/2006 Sb.
Zahrnuje pobytovou sociální službu pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby s chronickým
postižením.
Poskytované služby: ubytování v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v zrekonstruované části s
moderním vybavením, stravování v rozsahu 5x denně, na základě zveřejněného jídelního lístku,
pomoc a podmínky při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc a podmínky pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti,
základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, fakultativní činnosti na žádost klienta.
Kapacita zařízení: 30 lůžek
Časový harmonogram: Tato služba je v provozu již od roku 2013, v nepřetržitém provozu.
Spolupracující subjekty: Domovy pro seniory, zdravotnická zařízení - LDN, praktičtí lékaři.
Cílová skupina: Osoby starší 18 let s chronickým onemocněním jiným zdravotním postižením.
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Výstupy: Zabezpečení potřeb klienta závislého na pomoci druhé osoby, zajištění zdravotní péče,
vyplnění volného času klienta, zabránění sociálnímu vyloučení.

2.8.2.Domov pro seniory Stachy- Kůsov
Hlavním posláním Domova je zmírňovat potíže plynoucí ze stáří, nemoci, postižení a těžké sociální
situace. V našem zařízení vytváříme pro uživatele laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim
poskytujeme profesionální a efektivní ošetřovatelskou, zdravotní, rehabilitační a sociální péči s cílem
zkvalitnit jejich život a naplnit bio-psycho-sociální a duchovní potřeby.
Základní činnosti a služby poskytované Domovem jsou v souladu s § 35 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.
Organizace k naplnění svého poslání zajišťuje:
• poskytování dlouhodobých, trvalých pobytů pro potřebné občany
• poskytování služeb sociální a ošetřovatelské péče
• poskytování zdravotní péče, rehabilitace, aktivizační činnost
Organizace zajišťuje vedle základních služeb tyto doplňkové činnosti:
• pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících
řádný provoz
• pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí
Celková kapacita zařízení je 140 lůžek.
Časový harmonogram: Toto zařízení je v provozu již od roku 1963, v nepřetržitém provozu.
Cílová skupina a počet uživatelů služby:
Osoby s chronickým onemocněním: Poskytování sociální a ošetřovatelské péče osobám s
chronickým onemocněním v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám této cílové
skupiny, vytváření podmínek pro sociální oporu, dosažení co největší soběstačnosti.
Osoby s kombinovaným postižením: Poskytování sociální a ošetřovatelské péče osobám s
kombinovaným postižením, uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb, zlepšování soběstačnosti,
zajištění sociální opory, zajištění individuality.
Senioři: Poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém
přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a
podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.
Dolní věková hranice je 50 let věku. Z bývalého okresu Prachatice přichází 80% klientů, 10% z
jihočeského regionu a 10% z ostatních oblastí České republiky.
Výstupy: Poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém
přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a
podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.

2.8.3.Farní charita Prachatice
- Most naděje
Tento program je určený široké cílové skupině s cílem poskytnutí takových preventivních opatření,
která by vedla k zachování statusu rodiny, předešla prohlubující se dluhové pasti a pomohla při řešení
nepříznivé sociální situace rodinám či jednotlivcům, kteří nejsou schopni toto řešit vlastními silami.
Činnosti: Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony, pomoc při
řešení problémů souvisejících s bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v
sociálním systému institucí. Základní sociální poradenství, asistence, doprovody.
Služba je poskytována na Prachaticku, Volarsku, Netolicku a Vimpersku.
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Most naděje se v současné době věnuje rodinám i jednotlivcům v ORP Vimperk, služba je schopna v
nastávajícím období plně pokrýt potřeby cílové skupiny. Most naděje je do 30. 9. 2015 finančně
podpořen z Individuálního projektu Jihočeského kraje III.
Časový harmonogram: 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015
Spolupracující subjekty: Město Vimperk, ÚP Vimperk
Cílová skupina: Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy, mimo cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách.
Výstupy: Podpora osob, jež se ocitly v situaci, kterou neumějí či nemohou vyřešit svépomocí.

2.8.4.MESADA, obč. sdružení-pobočka Vimperk
- Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se
zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s
ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného
pracovního uplatnění.
Tato služba je provozována od roku 2007.
Kapacita: 25 klientů ročně
Pracovní doba: pondělí: 7.30 - 16:00; pro veřejnost: 12:00 – 15:30, úterý: 7:30 - 16:00, Středa: 7:30 16:00; pro veřejnost: 12:00 – 16:00, Čtvrtek: 7:30 - 16:00, Pátek: 7:30 - 16:00.
Spolupracující subjekty: Město Vimperk, ÚP Vimperk, ÚP Prachatice, praktičtí lékaři, zaměstnavatelé
na Vimpersku a Prachaticku
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, zdravotním postižením, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, pachatelé trestné činnosti, osoby vracející se z výkonu trestu odnětí
svobody, etnické menšiny
Věková kategorie klientů: dorost ( 16 - 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)
Výstupy: Začlenění dospělých osob se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a bez
přístřeší do společnosti. Nalezení vhodného pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním
postižením.

2.8.5.Oblastní charita Vimperk
- Dům klidného stáří Pravětín
Domov poskytuje ubytování a sociální služby seniorům, kteří se nemohou sami o sebe postarat z
důvodu nemoci či zdravotního postižení. Služby umožňují takto znevýhodněným lidem prožít aktivní
a důstojné stáří v zařízení rodinného typu s kapacitou 36 lůžek.
Zařízení poskytuje tyto služby: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Časový harmonogram: Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetržitě)
Spolupracující subjekty: zdravotnická zařízení ve Vimperku, v Prachaticích, v Českých Budějovicích,
Město Vimperk, Farní úřad Vimperk
Cílová skupina: Senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o
vlastní osobu převážnou část dne a jejichž potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní
pečovatelské služby nebo rodiny. Senioři se zdravotním postižením: tělesným, smyslovým, duševním,
mentálním.
Výstupy: Zabezpečení životních potřeb seniorů, kteří potřebují podporu či pomoc převážnou část
dne.
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- Služba pro rodiny s dětmi
Služba pomáhá rodinám v nepříznivé životní situaci, poskytuje podporu či pomoc zejména při
problémech s bydlením, zaměstnáním, při zadlužení, s vedením domácnosti, s výchovou a vzdělávání
dětí. Služba je poskytována ambulantní formou nebo přímo v domácnosti. Služba podporuje rodiny v
tom, aby se naučily řešit problémy samostatně vlastními silami. Cílem služby je předcházet
sociálnímu vyloučení rodin cílové skupiny. Služba je poskytována i samotným dětem, které požádají o
pomoc. Služba podporuje aktivní trávení volného času dětí z méně podnětného sociálního prostředí.
Služba zajišťuje tyto činnosti:
a. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pomoc rodičům při péči o dítě, při výchově
dítěte, nácvik dovedností spojených s vedením domácnosti, s hospodařením rodiny, pomoc
rodičům, jejichž děti neprospívají ve škole, pomoc dětem, které mají výchovné či
prospěchové problémy ve škole (poradenství, doučování, dohled nad přípravou do školy),
zájmové aktivity (taneční kroužek, výtvarné dílny, hry, výlety, akce při příležitosti svátků,
důležitých událostí v roce), nácvik a upevňování a sociálních dovedností dětí i rodičů (vedení
k řádnému způsobu života, k slušnému chování, k slušnému vyjadřování, nácvik
komunikačních dovedností nutných při hledání zaměstnání, bydlení, při jednání na úřadech)
b. zprostředkování kontaktů se společenským prostředím: organizace aktivit, kde s kontakty
realizují-výlety, veřejná vystoupení, akce pro děti a rodiče, doprovázení dětí na jiné zájmové
aktivity
c. sociálně terapeutické činnosti: vedení k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a
dovedností
d. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc formou rady (v dluhové problematice, při problémech s bydlením, při hledání
zaměstnání, v oblasti trestního práva-pomoc se zařízením osobních záležitostí před nástupem
do výkonu trestu jednoho z rodičů, během výkonu trestu či po návratu z výkonu trestu),
pomoc s porozuměním doručené úřední korespondence, pomoc s vlastní korespondencí
adresované úřadů, institucím (sepsání dopisu na úřad apod.), krizové intervence-okamžitá
pomoc rodinám (členům rodiny), které se ocitly v krizi, pomoc či podpora při jednání s úřady
a institucemi
e. potravinová pomoc - rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi
f. poskytnutí nezbytného ošacení, zejména pro děti, prostřednictvím charitního šatníku
Místo poskytování: Vimperk a spádové obce
Časový harmonogram: Služba je poskytována v pracovních dnech v rozsahu běžné pracovní doby,
popř. dle potřeby i mimo tuto dobu (večer, o víkendu).
Spolupracující subjekty: Město Vimperk, sociální odbor ve Vimperku, ordinace dětských lékařů,
základní školy ve Vimperku.
Cílová skupina:
• rodiny s dětmi, které nemají v důsledku nepříznivé situace rodiny možnost aktivně a zajímavě
trávit volný čas
• rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením
• děti v nepříznivé sociální situaci (problémové vztahy v rodině, rozvrat rodičů, ztráta jednoho
z rodičů, neprospěch ve škole, problémy s vrstevníky, s dospělými…)
•

Výstupy: Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin cílové skupiny.

- Charitní pečovatelská služba - Vimperk, Čkyně, Stachy, Zdíkov
Pečovatelská služba Oblastní charity poskytuje podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci. Služba podporuje uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se
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samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby žili
důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.
Služba zajišťuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty),
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití),
pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla,
zprostředkování kontaktu se společenský prostředím (doprovod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na
úřady).
Služba zajišťuje tyto fakultativní činnosti: dohled nad těžce postiženým dítětem, dospělým
občanem, masáže zad, doprava, aktivizační činnosti.
Místo poskytování: Služba je poskytována v domácnostech uživatelů: ve Vimperku a jeho
spádových obcích, ve Čkyni, v Zálezlech, v Lčovicích, v Bohumiliích, ve Vacově a příslušných
spádových obcích, v obci Stachy a Nicov a příslušných spádových obcích, ve Zdíkově a příslušných
spádových obcích.
Časový harmonogram: Služba je poskytována po celý rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném
čase v rozsahu běžné pracovní doby (po dohodě i mimo tuto dobu).
Výstupy: Zabezpečení životních potřeb (biologických, psychických, sociálních), život ve svém
domácím prostředí osob cílové skupiny.

– Nexus – krizová pomoc
Posláním služby Nexus je poskytnout pomoc osobám, které se ocitly v takové krizové situaci, kterou
nejsou schopni samostatně řešit a která je může ohrožovat na zdraví nebo i životě. Služby
poskytujeme ambulantně i terénní formou přímo ve vlastním domácím prostředí nebo ambulantně,
obracet se na nás mohou dospělí i děti. Pomocí vhodných sociálních technik nabízíme pomoc
v situacích, které se mohou zdát neřešitelné (těžká nemoc, ztráta blízkého člověka, bezvýchodná
finanční situace, páchané násilí, šikana ve škole, na pracovišti či v rodině, vztahové problémy apod.).
Služba je poskytována ambulantní formou nebo přímo v domácnosti.
Služba podporuje osoby v krizi v tom, aby využily při řešení krizové situace v co největší míře vlastní
síly a schopnosti.
Cílem služby: pomoci osobám v krizi najít řešení jejich nepříznivé situace do té míry, aby bylo
odvráceno nebezpečí ohrožení života či zdraví.
Služba zajišťuje tyto činnosti:
a. sociálně terapeutické činnosti
– krizová intervence
• další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a
zahájení následného terapeutického procesu
b. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Místo poskytování: Služba je realizována ambulantně v pronajatém prostoru v ul. Krátká, čp. 125 ve
Vimperku, dále v domácnostech uživatelů na Vimpersku, v jejich přirozeném prostředí. Služba je
poskytována pro celé ORP Vimperk.
Časový harmonogram:
pondělí: 14:00 – 16:00 (terénní forma)
úterý: 14:00 – 16:00 (ambulantně)
středa: 14:00 – 16:00 (terénní forma)
čtvrtek: 14:00 – 16:00 (ambulantně)
Ve výjimečných situacích lze po vzájemné dohodě s uživatelem poskytnout službu i mimo tuto dobu.
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Spolupracující subjekty: MěÚ sociální odbor ve Vimperku, ordinace lékařů.
• Cílová skupina: osoby v krizi, která je ohrožuje na zdraví či životě:
• osoby těžce nebo nevyléčitelně nemocné, po těžkém úrazu
• osoby, jejichž blízký je nevyléčitelně nemocný
• osoby, které utrpěly ztrátu blízkého člověka
• oběti násilí
• oběti šikany (ve škole, na pracovišti, v rodině)
• osoby, jež ztratily smysl života, chuť žít
• osoby, které se ocitly ve zvlášť nepříznivé situaci finanční, neví, jak dál
• osoby, které se cítí osamělé, opuštěné
• osoby, které se ocitly bez domova
Výstupy: Zmírnění krize, která může osoby cílové skupiny ohrožovat na zdraví nebo i životě.

2.8.6.o.s. Prevent
– Jihočeský streetwork Prevent – Terénní sociální práce
Realizace terénní sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jihočeský
streetwork Prevent působí na území Jihočeského kraje, kde prostřednictvím terénní sociální práce (tj.
probíhá v přirozeném prostředí – ulice, byry, squaty, byty…) vyhledává a kontaktuje osoby závislé,
závislostmi ohrožené a komerčně zneužívané s cílem snižovat rizika jejich způsobu života a chránit
veřejné zdraví. Podstatnou součástí terénní práce je také monitoring rizikových lokalit spojený
s případným sběrem pohozeného injekčního materiálu. Naší činností snižujeme a omezujeme rizika
spojená s užíváním drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti. Jihočeský streetwork je jediným
typem adiktologické a soc. služby, terénním programem, který se zaměřuje na terénní práci
s osobami komerčně zneužívanými a osobami závislými a závislostmi ohroženými v jejich přirozeném
prostředí na území města Vimperk a v dalších obcích ORP Vimperk. Cíle terénního programu
vycházejí z principu Harm reduction a Public Health. Každý z cílů má nastaven indikátor hodnocení a
minimální hranici, aby byl cíl naplněn.
Hlavní cíle:
Navazovat kontakty s osobami spadajícími do cílové skupiny (v jednotlivých lokalitách působením
terénního programu jsou pravidelně kontaktováni a oslovováni potencionální uživatelé služby,
uživatelé služby pravidelně využívají služeb terénního programu. Počet oslovených a kontaktovaných
klientů nezaznamenává v jednotlivých letech výrazné výkyvy).
Snižovat a eliminovat negativní dopady spojené s rizikovým způsobem života osob spadajících do
cílové skupiny - (Klienti služby využívají výměnného programu, harm reduction materiálu, testování
na infekční onemocnění. Klienti opakovaně využívají základního sociálního poradenství, těmito
aktivitami se snažíme o zdravotní a sociální stabilizaci klienta a motivaci ke změně životního stylu).
Ochrana veřejného zdraví (Eliminace výskytu pohozeného injekčního materiálu v lokalitách
působnosti terénního programu a následná bezpečná likvidace injekčního materiálu. Nálezy
injekčního materiálu v lokalitách působnosti meziročně výrazně nerostou. Incidence a prevalence
infekčních onemocnění (VHC, VHB, HIV, Syfilis) v Jihočeském kraji je srovnatelná s jinými kraji ČR.
Základní poskytované služby: Výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snižování
zdravotních rizik, základní poradenství, krizová intervence, motivační trénink, poradenství a
zprostředkování testování na žloutenku B, C, HIV a Syfilis, informace o zařízeních následné péče
(sociální a zdravotní služby), sociální práce a asistence, základní sociální poradenství, aktuální pomoc
v tísni, zdravotní ošetření drobných poranění, zprostředkování další odborné péče, distribuce
informačních materiálů, těhotenské testy pro uživatelky drog, intervence zaměřené na rekreační
uživatele pervitinu a uživatele konopných drog, poskytování informací o bezpečnějším užívání
návykových látek a o provozování rizikového sexuálního chování.
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Počet uživatelů služby: 60
Počet kontaktů: 500 ročně
Časový harmonogram: Terénní práce je realizována v průběhu celého roku a to pravidelně vždy 1x
týdně v časovém rozsahu 3 hodiny přímé práce.
Spolupracující subjekty: Město Vimperk
Cílová skupina: - Osoby závislé a závislostmi ohrožené
• Příležitostní uživatelé návykových látek a experimentátoři
• Dlouhodobí uživatelé návykových látek
• Uživatelé tanečních drog
• Osoby závislé na informačních technologiích, výherních automatech, sázkařství
• Osoby závislostmi ohrožené (sociální okolí uživatelů, riziková mládež)
- Osoby komerčně zneužívané
• Osoby nabízející sexuální služby
• Osoby působící v sexbyznyse
Výstupy: Závěrečná zpráva o realizaci služby, jejímž obsahem je vyhodnocení cílů služby, evaluace
statistických dat a zhodnocení vývoje a případné změny v cílové populaci. Plány a cíle na nadcházející
rok.

2.8.7.ROZKOŠ bez RIZIKA
- Terénní sociální práce
V rámci terénní sociální práce organizace oslovuje komerční sexuální pracovnice. Jedná se o ženy
poskytující placené sexuální služby na ulici, v nočních klubech a privátech na území ORP Vimperk.
Cíle terénní sociální práce:
• snižovat rizika spojená s poskytováním sexuálních služeb
• motivovat klientky ke změně jejich dosavadního způsobu života, posilovat jejich sebedůvěru,
zvyšovat jejich kompetence a poskytovat jim podporu (empowerment)
• zvyšovat informovanost žen ze sociální a zdravotní oblasti – prevence násilí, prevence
obchodu s lidmi, nastavování hranic mezi sex. pracovnicí a zákazníkem, dodržování
bezpečnostních pravidel a pravidel fair play v sexbyznyse
• ochrana veřejného zdraví proti pohlavně přenosným infekcím (HIV, syfilis, kapavka aj.) –
zvyšování informovanosti o možnostech jak se chránit, dále o možnostech nákazy, příznacích
a možnostech léčby, dále možnost testování veřejnosti na pohlavně přenosné infekce (HIV,
syfilis)
Terénní práce obsahuje:
1. Depistáž nebo monitorování situace, prostředí, kde jsou nabízeny placené sex. služby
(fyzický a online monitoring)
2. Poskytování základního a odborného sociálního poradenství – sociálně právní poradenství,
pracovní poradenství, dluhová problematika
3. Prevence nežádoucích jevů spojených s provozováním prostituce-prevence násilí na
ženách, prevence obchodu s lidmi
4. Testování na pohlavně přenosné infekce aj. – HIV, syfilis, Hep.C – ulice, kluby, privátní scéna
5. Zprostředkování kontaktů na odborníky (lékaři, právníci, psychologové)
6. Poskytování pomoci v krizi - v případě aktuálního závažného problému či selhávání řeší s
klientkou její situaci v omezeném rozsahu přímo na místě a následně zprostředkovává další
kontakty.
7. Pomoc a podpora při odchodu z prostituce a resocializace - předávání kontaktů na další
instituce, azylové bydlení, pomoc obětem násilí, úřady práce, obecní úřady, pracovní
agentury, bezplatné právní poradny atd.
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8. Nabídky asistenčních služeb na navazující instituce
9. Poskytování prostředků prevence a harm reduction – kondomy, lubrikační gely, orální
roušky, menstruační houbičky, bezpečnostní alarm
10. Předávání informačních materiálů – letáky, brožury (např. o problematice bezpečnějších
sexuálních praktik, o ochranných pomůckách, kontakty na jiné organizace – prevence násilí,
krizové linky apod.)
11. Nabízí možnost navštívit Poradenské centrum R-R v Českých Budějovicích (bezpečný
prostor a zázemí)
12. Nabízí možnost využít Zdravotnické zařízení R-R (dermatovenerologická ordinace)
13. Terapeutické služby – možnost sdílení, vztah důvěry a pochopení, individuální a nehodnotící
přístup
Časový harmonogram: 2015 – 2018
Cílová skupina: osoby komerčně sexuálně zneužívané, oběti obchodu s lidmi, osoby v krizi.
Výstupy: zprávy z realizace terénního programu a to 2x ročně
Počty vyšetření a výsledků v jihočeském kraji za
rok 2014:
Provedená vyšetření – testy, počty výsledků:
negativních
počet testů na HIV
489
počet testů na syfilis
386
počet testů na hepatitidu B
0
počet testů na hepatitidu C
148
Celkem
1023
Poznámka: ROZKOŠ bez RIZIKA je jediným zdravotně sociálním zařízením pro komerční sexuální
pracovnice v jižních Čechách. Poskytuje jak registrované sociální služby – terénní programy, tak i
odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu žen. K dispozici je pro ženy i terapeutická pomoc. RR existuje již od roku 1992. V Jihočeském kraji působí 15 let a terénní jihočeský tým existuje 8 let. R-R
navštěvuje příhraniční oblasti a oblasti s výskytem komerčních sexuálních pracovnic několikrát
měsíčně v rámci terénních výjezdů do daných lokalit – Vimperk, Strážný a přilehlé obce. Do dané
lokality jezdí také s gynekologicko-venerologickou ambulancí, ve které probíhá vyšetření na pohlavně
přenosné choroby. Je možné zajistit komplexnější vyšetření a zároveň sanita poskytuje zázemí pro
důvěrné rozhovory s klientkami a lepší zmapování jejich nepříznivé sociální situace a poskytnutí
vhodné pomoci a podpory.

2.8.8. Sociální pohoda o.p.s. – Domov pro osoby se zdravotním postižením
Javorník
Popis služby: Pomoc chápe jako poslání pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům, v rozvoji
přirozených schopností a dovedností, s následným začleněním se do majoritní společnosti na úrovni
rovnocenného partnera. Jsme domov zaměřený na partnerské vztahy našich uživatelů.
Ubytování uživatelů je realizováno ve dvou podlažích jediné budovy, v jednolůžkových, dvojlůžkových
a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím (toaleta a sprchový kout). V případě, že právní
řád (Občanský zákoník)umožňuje uzavřít registrované manželství, uživatelům je umožněno společně
sdílet společný samostatný pokoj.
Forma poskytování: pobytová
Kapacita: 82 lůžek
Poskytované služby: ubytování, stravování, ošetřovatelská péče a rehabilitace, léčebná a
volnočasová činnost, podpora trávení volného času, zachování a rozvoj důstojného života, podpora
zachování růstu fyzické a psychické aktivity, poskytování právní ochrany, podpora ochrany práv a
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povinností uživatelů, podpora získaných dovedností a návyků, podpora sportovních a kulturních
aktivit, podpora partnerských vztahů, podpora pracovního zapojení uživatelů.
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením. Věková skupina uživatelů: od 18 let.
Časový harmonogram: celoroční provoz, 24 hodin denně včetně zdravotní péče.
Výstupy: Zabezpečení životních potřeb osob s mentálním postižením, podpora a rozvoj jejich
schopností a dovedností.

2.8.9.Spolek Slunečnice
– Sociálně terapeutické dílny
Popis služby: Ambulantní služby sociální prevence poskytované osobám se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora vytváření a zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
• činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
o podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
o nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a
dovedností
o pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím
nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností
Tato služba je provozována od 01. 02. 2015.
Kapacita: 10 uživatelů v daný okamžik.
Pracovní doba: pondělí až pátek, vždy od 7:30 do 16:00.
Spolupracující subjekty: Město Vimperk, Jihočeský kraj, ZŠ a SŠ Nerudova Vimperk, Úřad práce, Klub
seniorů Vimperk, STP Vimperk, praktičtí lékaři.
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, osoby se zdravotním
postižením.
Věková kategorie klientů:
Dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělé (27-67let).
Výstupy: Poskytovat osobám s kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením komplexní
podporu a rozvoj, zabránit jejich sociálnímu vyloučení, umožnit jim začlenit se do společnosti a
prostřednictvím nabytých zkušeností v rámci sociálně pracovní terapie získat pocit užitečnosti a
plnohodnotného života.

2.8.10.Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či ohroženým
vývojem. Provází rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho
přirozeném prostředí. Službu rané péče poskytuje v Jihočeském kraji a v části Kraje Vysočina (v
okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod) rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od
narození do sedmi let. Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do sedmi let. Raná péče je poskytována
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terénní formou, tj. konzultacemi realizovanými poradci v místě bydliště rodiny, pravidelně jednou za
1-3 měsíce v rozsahu 1,5-2 hodiny. Služba je bezplatná a dále nabízí sociální poradenství, zhodnocení
aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, program stimulace zraku, poradenství k podpoře
psychomotorického vývoje, doporučení a zapůjčení vhodných hraček a pomůcek, pomoc při
vyhledání a oslovení návazných služeb, semináře a přednášky pro rodiče.
Činnosti: Sociální poradenství, zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, program
stimulace zraku, poradenství k podpoře psychomotorického vývoje, doporučení a zapůjčení vhodných
hraček a pomůcek, pomoc při vyhledání a oslovení návazných služeb, semináře a přednášky pro
rodiče.
Služba je poskytována na Vimpersku čtyřem klientům.
Časový harmonogram: Terénní konzultace: pondělí – pátek, v době mezi 7-19 hodin.
Spolupracující objekty: Návazná zařízení: mateřské školy, speciálně-pedagogická centra, denní
stacionáře, základní školy atd.
Cílová skupina: Rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do sedmi let.
Rodiny dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního
stavu od narození do sedmi let.
Výstupy: Poskytnutí odborné pomoci a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či
ohroženým vývojem, provázení rodin v obtížné životní situaci, usilování o možnost rodiny vychovávat
dítě v jeho přirozeném prostředí.
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2.9. Analýza Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP
Vimperk na období 2011 - 2014
Komunitní plán SS na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2011-2014 byl
schválen zastupitelstvem v květnu 2011.
Komunitní plán byl rozložen do čtyř pracovních skupin:
- Senioři a osoby se zdravotním postižením (zaměřeno i na děti se ZP)
- Osoby v krizi
- Rodina a volný čas
- Národnostní a etnické menšiny (zaměřeno především na Romskou menšinu, neboť s
příslušníky Vietnamské národnosti nebyly problémy)
V každé pracovní skupině byly zpracovány jednotlivé priority, opatření a aktivity, s jejichž
realizací vás monitorovací zpráva seznámí.
Před vznikem nového komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Vimperk na období
2015-2018 je potřeba zmapovat, jak byly jednotlivé priority, opatření a aktivity v průběhu
platnosti KP realizovány a naplňovány.
Tato analýza vznikla na základě každoročně zpracovaných monitorovacích zpráv komunitního
plánu.

2.9.1.Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením
V této oblasti je potřeba i nadále zachovat podporu pobytových služeb pro seniory, která je
na území ORP zajištěna především v Domově pro seniory Stachy – Kůsov, Domově klidného
stáří Pravětín (OCH Vimperk), dále v BH Nemocnici a.s. Vimperk a to formou sociálních služeb
poskytovaných ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde je dostatečná kapacita a dále
prostřednictvím domova pro osoby se zdravotním postižením, který provozuje jak BH
Nemocnice Vimperk a.s., tak Sociální pohoda o. s. Javorník.
Dalším důležitým bodem je podpora pečovatelské služby a to nejen na území města Vimperk
a jeho spádových obcí, ale i v obcích na území ORP Vimperk (Čkyně, Stachy, Zdíkov, Vacov).
Neméně důležitou pak zůstává podpora služby sociální rehabilitace, kterou na území ORP
Vimperk poskytuje o. s. MESADA Vimperk.
Jako problémová se ukázala v minulém komunitním plánu podpora služby samostatné
bydlení. Tuto službu poskytovala Sociální pohoda o. s. Javorník. Z důvodu nenaplnění
kapacity a rovněž i z finančních důvodů pak byla služba k 30. 06. 2012 ukončena. Do
současné doby nebyl zaznamenán na území ORP Vimperk zájem klientů o tuto službu a
rovněž se nevyskytl žádný poskytovatel SS, který by doložil potřebnost služby a měl zájem
tuto službu provozovat.
Další prioritou, které se pracovní skupina věnovala, bylo rozšíření systému poskytovaných
sociálních služeb. Zde se PS zaměřila především na rozvoj pečovatelské služby, rozvoj osobní
asistence a rozvoj služby denní stacionář pro osoby se ZP.
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Rozvoj pečovatelské služby byl zaznamenán i v menších obcích, jako např. Trhonín, Žárovná,
Bolíkovice. Poskytování PS v těchto obcích pak bylo zahrnuto pod střediska Vimperk a Čkyně.
I nadále však PS není poskytována např. na území Horní Vltavice a Strážný a to z důvodu
nulové poptávky. Rozvoj pečovatelské služby do dalších obcí na území ORP Vimperk je však i
nadále potřeba podporovat.
Dále se výše uvedená priorita zabývala rozvojem služby osobní asistence. Ze strany OSVZ
nebyl za období květen 2011 – červenec 2014 zájem o osobní asistenci zaznamenán jak při
přímé práci s klienty, ani jako reakce na upozornění, které bylo zveřejněno ve Vimperských
novinách. Zájem nebyl rovněž zaznamenán ani při návštěvách spádových obcí regionu
v rámci mapování sociální situace či ve spolupráci se zařízeními jako je např. BH nemocnice
Vimperk a.s., Svazem diabetiků atd. Ze strany Oblastní charity Vimperk byl zájem o osobní
asistenci zaznamenán v 1 případě na Nových Hutích. Zde byla tato záležitost řešena v rámci
pečovatelské služby. S odkazem na tyto výsledky pak nebyla dána potřebnost pro samotný
vznik služby osobní asistence.
Podobná zkušenost vyvstala i s rozvojem služby denní stacionář pro osoby se ZP. Zde se
objevily rovněž dvě aktivity. První byla zaměřena na zjišťování potřebnosti denního
stacionáře pro osoby se ZP a druhá pak na zřízení denního stacionáře pro osoby se ZP. Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví zatím za období květen 2011 – červenec 2014 nezaznamenal
potřebu zřízení denního stacionáře pro osoby se ZP, ať již při přímé práci s klienty či na
základě upozornění, které bylo rovněž uveřejněno ve Vimperských novinách. Zájem nebyl
zaznamenán ani při návštěvách spádových obcí regionu v rámci mapování sociální situace či
ve spolupráci se Svazem tělesně postižených Vimperk a zdravotnickými zařízeními v regionu.
Opačnou zkušenost však zmiňuje TRIANON – ČECHY o. s., jehož pracovnice prováděla
analýzu potřebnosti denního stacionáře pro osoby se ZP koncem roku 2014 a z jejích
výsledků vyplynul zájem o tuto službu. Jak pracovnice sdělila, dotazník, který použila pro
zjištění potřebnosti služby však neobsahoval otázky zaměřené na finanční spoluúčast klientů,
což pak může počet skutečných zájemců o tuto službu výrazně ovlivnit.
Dále se skupina zabývala doprovodnými aktivitami, kam byla zahrnuta podpora
dobrovolnictví, dům s pečovatelskou službou, odstraňování bariér a prostory pro zájmovou
činnost.
Podpora dobrovolnictví byla zaměřena jak na rozvoj dobrovolnictví na Vimpersku, tak na
nabídku dobrovolnictví pro nezaměstnané. Obecně lze shrnout, že funguje dobrovolnictví
pro studenty, kdy např. Oblastní charita Vimperk pořádala přednášky o dobrovolnictví v této
oblasti. Dobrovolníci z řad studentů jsou pak zajišťováni prostřednictvím Dobrovolnického
centra při Diecézní charitě České Budějovice. Co se naopak nedaří, je dobrovolnictví z řad
nezaměstnaných. V regionu i nadále chybí akreditovaný subjekt, který by zajišťoval podávání
nabídky dobrovolnické práce pro nezaměstnané v evidenci ÚP na pobočce Vimperk, nabízel
dobrovolnické práce prostřednictvím letáčků, zajišťoval výběr dobrovolníků a jejich
proškolení a vzdělávání a oslovoval předpokládané realizátory ke spolupráci.
Dále se pracovní skupina zabývala řešením domu s pečovatelskou službou.
Na OSVZ i odboru hospodářském a bytovém není veden žádný seznam zájemců o bydlení
v domě s pečovatelskou službou. Aktuální poptávka žadatelů o bydlení v DPS se vždy daří
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ihned uspokojit. Vzhledem ke stáří a stavu nynějšího DPS, ul. Svornosti, Vimperk, je však
vhodné do dalšího KP zahrnout aktivity: A) zřízení domu s peč. službou ze stávajícího
panelového domu a B) výstavba nového domu, které se již vyskytly v KP minulém, ale nebyly
dostatečně realizovány.
Zřízení nového domu s peč. službou ve Vimperku ze stávajícího domu se v současné době jeví
jako nejvhodnější řešení vzhledem k potřebnosti a kapacitě současného DPS. Tato varianta
počítá se zřízením DPS z panelového domu Sklářská 399, Vimperk. V domě již byl
nainstalován výtah, který je plně funkční. Postupně zde budou vytvářeny byty s peč. službou
v jednom patře, dle potřebnosti pak v patře dalším. Poté budou postupně klienti současného
DPS přestěhováni tak, jak se budou uvolňovat byty v tomto objektu. Pečovatelská služba
bude i nadále zajištěna ze strany Oblastní charity Vimperk. S ohledem na toto využití
panelového domu byl prostřednictvím Občanského sdružení Stanislavy Chumanové
v blízkosti tohoto objektu vybudován Areál zdraví – park pro seniory. Byly zde nainstalovány
cvičební prvky pro seniory a rovněž bylo zajištěno osázení zelení včetně technického
zabezpečení. Areál zdraví byl slavnostně otevřen 17. 07. 2013. V KP je však uvedena i
varianta Výstavba nového domu s pečovatelskou službou ve Vimperku – varianta B. O této
možnosti zatím nebylo uvažováno a to s ohledem na finanční prostředky a také na schopnost
uspokojení současné poptávky žadatelů o bydlení v DPS. Přesto však bude vhodné do
budoucna tuto aktivitu v KP ponechat.
Dále se skupina zabývala odstraňováním bariér. Cílem opatření bylo zajištění bezbariérových
tras a vstupů do budov na Vimpersku a dále zmapování a odstraňování bariér na Vimpersku.
Tato aktivita probíhala již v době zpracovávání komunitního plánu a byla zaměřena
především na město Vimperk. V současné době lze říci, že nově vystavěné budovy již počítají
s bezbariérovým přístupem, většina starších budov má nainstalovány plošiny, či zde proběhly
stavební úpravy tak, aby byla budova přístupná. Rovněž při opravách chodníků se počítá s
bezbariérovými nájezdy. I přesto však je potřeba bezbariérovost zajistit na celém území ORP
Vimperk.
Dále byly řešeny prostory pro zájmovou činnost, kdy se jednalo o zajištění prostor pro spolky
ve Vimperku. Ve stávajícím domě s pečovatelskou službou je klubovna, kterou mohou
využívat všechny spolky působící ve Vimperku. V současné době ji však využívá pouze Svaz
tělesně postižených. Vstup pro vozíčkáře zatím řešen nebyl. Zajištění této místnosti pro
danou konkrétní akci probíhá přes Městskou správu domů s.r.o. Vimperk. S ohledem na stáří
současného DPS by bylo vhodné uvažovat o vybudování takovéto místnosti např. v
panelovém domě se Sklářské ul. 399 a pevně stanovit pravidla užívání takového prostoru.

2.9.2. Pracovní skupina Osoby v krizi
Rovněž pracovní skupina Osoby v krizi měla stanoveny 3 priority a to Podporu stávajících
sociálních služeb, dále Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb a Doprovodné
aktivity.
Podpora stávajících SS se zaměřila především na podporu terénních programů, které v té
době zajišťoval o. s. Prevent – Jihočeský streetwork (zaměřen na osoby užívající drogy nebo
na drogách závislé, od 01. 04. 2013 pak došlo k rozšíření cílové skupiny i o osoby komerčně
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zneužívané, oběti trestné činnosti, domácího násilí a obchodu s lidmi), Rozkoš bez rizika
České Budějovice (zaměření na privátní, pouliční a klubovou prostituci) a Farní charita
Prachatice – Most naděje (zaměřeno na osoby s nízkým sociálním statusem – osoby
dlouhodobě nezaměstnané, neumístitelné na trhu práce, rodiny v dluhové pasti, osoby
závislé na soc. systému či rodiny s výchovnými problémy). Všechny 3 služby jsou na území
ORP Vimperk poskytovány do současné doby a i nadále je potřeba zachovat jejich podporu.
Další službou se zachováním podpory je sociálně aktivizační služba. Tato služba je i nadále
poskytována ze strany Oblastní charity Vimperk – Služba pro rodiny s dětmi. Služba úzce
spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí OSVZ, MěÚ Vimperk a náplň její
činnosti se tak úzce prolíná i s pracovní skupinou Rodina a volný čas.
Další prioritou bylo Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb, které se zaměřilo
především na rozvoj terénních programů. Zde se podařilo naplnit aktivitu Rozšíření terénního
programu Jihočeský streetwork ve Vimperku – navýšení časové dotace a dále i aktivity, která
spočívala v rozšíření tohoto terén. programu i na další lokality na území ORP Vimperk.
Aktivita Zřízení kontaktního místa Mostu naděje ve Vimperku se podařilo zpočátku naplnit,
vzhledem k omezeným finančním prostředkům však bylo kontaktní místo k 01. 07. 2012
uzavřeno. Tento terén. program je rovněž využíván pracovnicemi OSPOD.
Doprovodné aktivity pracovní skupiny Osoby v krizi spočívaly v Koordinaci sociálních služeb
na území ORP Vimperk a kontrole zneužívání pomoci, dále se zaměřily na Udržení nebo
získání schopnosti pro začlenění do společnosti a také na Podporu prevence.
Kontrola zneužívání dávek hmotné nouze probíhala v době, kdy dávky pomoci hmotné nouze
vyplácel OSVZ MěÚ Vimperk a spočívala v nárazových kontrolních akcí zaměřených na
kontroly heren a barů. Probíhala zde úzká spolupráce OSVZ a Městské policie Vimperk. Od
01. 01. 2012, kdy řízení o dávkách přešlo na úřady práce, byla tato kontrolní činnost
ukončena. Kontrolní činnost v této oblasti by však opět mohla být obnovena po vzájemné
spolupráci Úřadu práce Vimperk a Městské policie Vimperk.
Další aktivitou využívanou k udržení nebo získání schopnosti pro začlenění do společnosti
byla aktivita Veřejná služba. VS byla organizována pracovnicí Kontaktního pracoviště Úřadu
práce ČR ve Vimperku. Pracovnice prováděla výběr vhodných uchazečů ve spolupráci se
zprostředkovatelkami a na základě požadavků od zadavatelů VS. Do veřejné služby byli
zařazováni uchazeči, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní nebo opakovaně nezaměstnaní,
uchazeči pobírající dávky hmotné nouze. Pokud uchazeč většinu doby nebo celou dobu
výkonu VS dokládal pracovní neschopnost, byl zařazen do VS opakovaně. Zadavatelé VS
v našem regionu - město Vimperk, Městská správa domů s.r.o., Městská policie Vimperk,
Městské služby s.r.o. Vimperk, Městské kulturní středisko, Městské lesy Vimperk s.r.o., Obce
Vacov, Stachy, Zdíkov, Horní Vltavice, Borová Lada, Městys servis Strážný s.r.o. První
uchazeči nastupovali na VS od 01. 03. 2012. Návrhem výkonu VS prošlo do 30. 09. 2012
celkem 107 uchazečů a k uvedenému datu VS vykonávalo 20 uchazečů o práci. Za výkon VS
nenáležela uchazeči odměna. 27. 11. 2012 pak rozhodl Ústavní soud ČR o tom, že stávající
koncepce veřejné služby v České republice, tak jak byla Sociální reformou nastavena, je
protiústavní. Parlament tedy musí předmětné zákony změnit tak, aby byly v souladu
s Ústavou. V současné době tato aktivita neprobíhá.
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Další aktivitou v této oblasti jsou Obecně prospěšné práce (OPP). Ty jsou na rozdíl od veřejné
služby i nadále využívány. Realizátorem je Probační a mediační služba Prachatice (PMS),
která komunikuje jednak s organizací, kde výkon OPP probíhá a dále s klienty, kterým byl
výkon OPP uložen na základě rozhodnutí soudu. Spolupráce probíhá mimo jiné i s městem
Vimperk. Zde dochází k sepsání dohody, kdy bude výkon OPP zahájen a odpracován.
Pracovník města pak zadává a kontroluje samotný výkon OPP.
Poslední aktivitou pak byla Podpora sociálního podnikání na území ORP Vimperk. V roce
2012 zpracovávaly Městské služby s.r.o. projekt na vytvoření tzv. Sociálního podniku. Zde by
bylo vyčleněno 5 pracovních míst pro občany těžko umístitelné na trhu práce, jako jsou např.
zdravotně postižení, osoby po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, společensky
nepřizpůsobiví občané atd. Náplní jejich činnosti měla být např. drobná výroba, péče o zeleň,
úklidové práce atd. Udržitelnost projektu byla na 5 let. Projekt byl podáván dvakrát, ani
jednou však nezískal potřebné bodové ohodnocení. V roce 2013 se nenašla jiná právnická
osoba, nezisková organizace či poskytovatel sociálních služeb, které by se touto
problematikou zabývaly. Osoby znevýhodněné na trhu práce tak bývají i nadále
zaměstnáváni v rámci veřejně prospěšných prací. V letošním roce pak úřad práce získal
dotace na dotační titul na aktivitu spočívající v umístění na trh práce právě takto těžce
umístitelných osob. V současné době hledá spolupracující organizaci, která by na
zaměstnávání takovýchto osob dohlížela.
Poslední priorita skupiny Osoby v krizi pak byla zaměřena na podporu prevence. Ta spočívala
především v Podpoře primární prevence Phénix a dále v Podpoře probačního programu
„Právo na každý den“. Probační program byl již ukončen.
Primární prevenci Phénix organizuje o. s. Portus Prachatice. Nabídka je určena jak pro
základní, tak pro střední školy na Vimpersku, které ji využívají nejčastěji pro své žáky.
Posláním je snaha snížit výskyt rizikového chování u populace žáků ve školských zařízeních
formou interaktivních besed v rámci školního vyučování. Primární prevence Phénix však
nabízí spolupráci i rodičům (v rámci třídních schůzek v případě zájmu probíhá informování
v rámci uceleného bloku na stanovené téma), dále pedagogům – např. metodici prevence
(nabídka pravidelného setkávání v mimoškolním prostředí, jehož cílem je hlubší spolupráce
na poli prevence a vzhled do problematiky), ale i ostatním jako jsou např. trenéři, vedoucí
zájmových kroužků, policisté, sociální pracovníci apod., kteří jsou s dětmi a mládeží
v pravidelném kontaktu. V rámci této primární prevence je pak rovněž poskytováno
internetové poradenství, které je přístupné komukoliv, kdo projeví zájem nebo potřebu o
radu. Zachování toto doprovodné aktivity do budoucna je jistě žádoucí.
S ohledem na cílovou skupinu této pracovní skupiny bude žádoucí do nového KP zařadit
aktivity, které se budou týkat poskytování odborného sociálního poradenství v oblasti
finanční a dluhové problematiky (odborné sociální poradenství zatím není na území ORP
poskytováno), dále řešení otázky sociální bydlení, které bude zaměřeno na vytipování
vhodných objektů a nastavení pravidel a dále na startovací byty, které doposud řešila
pracovní skupina Národností a etnické menšiny, které se ale dotýká především osob v krizi.
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2.9.3. Pracovní skupina Rodina a volný čas
Do priority Podpora systému poskytovaných sociálních služeb byla zahrnuta aktivita Podpora
registrované služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kterou zajišťuje Oblastní
charita Vimperk a která má úzké napojení i na pracovní skupinu Osoby v krizi.
Ve druhé prioritě Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb se jedná o rozvoj služby
azylové domy pro rodiny s dětmi a dále rozvoj služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ve Vimperku. Tyto služby se zatím nepodařilo naplnit, nicméně z činnosti odboru sociálních
věcí a zdravotnictví stále vyplývá potřeba zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi a dále i
zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Mezi doprovodné priority byla zahrnuta Prevence sociálně patologických jevů nebo
zmírňování jejich dopadů na děti a mládež. Zde se jednalo především o aktivitu Projekt
„Víceúčelová sportovní plocha Vimperk – říční niva Volyňky“, kdy projekt je zpracovaný, ale
zatím nebyl nalezen vhodný grantový program a dále aktivitu Letní tábor pro děti z rodin
ohrožených sociálním vyloučením, který probíhá již od roku 2006. Děti jsou do tohoto tábora
vybírány ve spolupráci orgánu sociálně právní ochrany, vimperských škol a Centrem pro
rodinu Vimperk. Cílem tábora je nabídka řešení nedostatečné volnočasové náplně pro
rizikové skupiny dětí a mládeže a náprava některých jejich škodlivých návyků. Program
tábora je zaměřen na využití volného času propojením sportu, zábavy a vzdělávání.
Monitoring v rámci cílové skupiny - Dotazníkové šetření ve skupině dětí a mládeže od 13 do
20 let probíhalo již v době sestavování komunitního plánu, tj. v roce 2011.
V rámci této pracovní skupiny byla nově zaznamenána činnost Rodinného a mateřského
centra Bodlina, které bylo otevřeno dne 9.9.2013 a které provozuje Občanské sdružení
Bodlina Vimperk. Toto centrum je určeno pro setkávání rodičů s dětmi již velmi útlého věku.
V centru probíhá rovněž kroužek angličtiny, volná herna, klub pro předškoláky, lesní
miniškolička v DC Šumavous, v rámci večerního klubu pak přednášky pro rodiče.

2.9.4. Pracovní skupina Národnostní a etnické menšiny
Prioritou Podpora systému poskytovaných sociálních služeb byla stejně jako v pracovní
skupině Osoby v krizi myšlena Podpora terénních programů – o.s. Prevent - Jihočeský
streetwork, Rozkoš bez rizika a Farní charita Prachatice – Most naděje. Tyto terénní
programy jsou zaměřeny i na práci s Romy. Přesah je zde i do pracovní skupiny Rodina a
volný čas, kde je podpora zaměřena na Sociálně aktivizační služby.
Stejně tak je tomu i u priority Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb, kde je opět
přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas a Osoby v krizi.
Jako doprovodné aktivity pak byly uvedeny: Podpora sociálního začleňování, Výchova a
vzdělávání a Spolupráce s romskou menšinou.
Projekt Šance, který byl uveden v rámci Podpory sociálního začleňování a který byl zmiňován
v původním KP, neprobíhal, neboť nebyl vypsán vhodný dotační program.
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Pod tuto aktivitu lze však zahrnout projekt Perspektiva pracovního uplatnění etnických
menšin, jehož realizátorem byl IMPAKT, Společnost pro aktivizaci periferií. Tento projekt
probíhal v Poradenském centru ve Vimperku od 21. 03. 2013 do 20. 03. 2015. Jednalo se o
soubor aktivit, které plynule a nenásilně vyrovnávaly možnosti uplatnění na trhu práce u
osob, které jsou příslušníky etnické menšiny a zároveň musejí překonávat i další bariéry.
Komplex aktivit začínal motivací a aktivizací cílové skupiny, zahrnoval úvodní semináře,
tvorbu individuálního plánu pomocí širokého spektra odborných poradců, pracovní
diagnostiku, dále podpůrné vzdělávací aktivity vedené zážitkovou formou cíleně zaměřené
na uplatnění na trhu práce. S ohledem na sníženou gramotnost cílové skupiny byly zařazeny
kurzy ovládání moderních technologií a výuka českého jazyka. Další vzdělávání jednotlivých
účastníků probíhalo s ohledem na jejich individualitu. Celý proces byl propojen tvorbou
individuálních profesních portfolií za pomoci odborníků z různých oblastí. Cílem bylo vytvořit
nová místa a podpořit začínající podnikatele. Od 21. 03. 2013 do 13. 11. 2013 se projektu
zúčastnilo 39 účastníků. Z nich pak 23 by se mělo zúčastnit dalších etap projektu. Pokud jde o
podporu nových OSVČ, ta byla dle harmonogramu plánována na rok 2014. Semináře na toto
téma již proběhly. Impakt však řešil v této oblasti velké zadlužení účastníků, které
znemožňuje případné zahájení OSVČ.
Další aktivitou v této oblasti byla řešena, podobně jako v pracovní skupině Osoby v Krizi,
veřejná služba (viz výše).
Podpora romských podnikatelských subjektů. Cílem této aktivity bylo informovat a oslovovat
členy romské komunity, kteří mají živnostenské oprávnění, o veřejných zakázkách
vyhlášených Městem Vimperk. Výstupem této aktivity mělo být uplatnění romských
podnikatelských subjektů na Vimpersku na trhu práce, snížení nezaměstnanosti, zvýšení
ekonomické stability romských rodin, snížení závislosti na dávkách, předcházení předsudkům
o romské komunitě v pohledu majoritní společnosti. Začátkem roku 2013 byl ještě nastaven
model, kdy město Vimperk vyhlásilo výběrové řízení na veřejnou zakázku. Zájemci z majoritní
i minoritní společnosti se sami přihlašují, nedochází k oslovování členů romské komunity (dle
aktuálního seznamu Odboru obecního živnostenského úřadu Vimperk je ve VPK asi 10
romských podnikatelských subjektů – fyzické osoby s bydlištěm ve VPK s aktivní
/nepřerušenou a nezaniklou/ živností). Ze strany města Vimperk tak probíhala spolupráce
s 1 romským podnikatelem a to ohledně zajištění zimní sněhové údržby, která probíhala
zhruba od prosince do března až dubna a dále pak úklid po zimní údržbě, který probíhal
zhruba duben až květen. V roce 2013 na jaře však došlo k ukončení spolupráce s tímto
podnikatelem a to pro nesrovnalosti v účetnictví. V této oblasti tedy nebyla učiněna dobrá
zkušenost. Navíc sociální pracovnice sociálně aktivizační služby OCH Vimperk, která
poskytuje případnou pomoc romským podnikatelům s administrativními úkony, které by se
týkaly veřejných zakázek, sdělila, že ji žádný takovýto klient za celou dobu o spolupráci
nepožádal.
Další aktivitou byly Startovací byty. Vzhledem k cílové skupině by pak tuto záležitost měla do
budoucna řešit pracovní skupina Osoby v krizi.
Aktivita - Zřízení pozice domovníka v rizikových lokalitách - již při zpracovávání komunitního
plánu v roce 2011 došlo ke zřízení pozice domovníka na Pasovské 150, Vimperk. V jiné
lokalitě či objektu pozice domovníka zřizována nebyla. V současné době pozice domovníka
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na Pasovské 150, Vimperk obsazena není, protože klient, který tuto funkci vykonával, se
bohužel neosvědčil. Do budoucna se počítá s vytvořením této pozice v rizikových lokalitách v
rámci programu prevence kriminality.
Aktivita - Služba pro dodržování pořádku v městském parku. Tato aktivita probíhala v době
vzniku komunitního plánu a prokázala své opodstatnění. V roce 2012 byla tato aktivita
ukončena a to z důvodu, že se nepodařilo zajistit vhodného pracovníka. Od roku 2013 tuto
službu plně nahrazují asistenti prevence kriminality. Město Vimperk obdrželo na základě
podané žádosti v rámci Programu prevence kriminality dotaci na zřízení dvou pracovních
míst asistentů prevence kriminality v rámci Městské policie Vimperk. Úlohou asistentů
prevence kriminality je obchůzková činnost podle potřeb a pokynů městské policie se
zaměřením na poškozování majetku, výtržnosti, narušování občanského soužití a také dohled
nad dodržováním vyhlášek města. Asistenti prevence kriminality rovněž působí v lokalitách
s kumulací obyvatel sociálně nepřizpůsobivých. V neposlední řadě pak rovněž přenáší své
poznatky a postřehy, náměty či stížnosti občanů vedení města a městské policii. Na konci
roku proběhne zhodnocení jejich činnosti. Projekt by měl být ukončen v roce 2015. I nadále
však bude potřeba těchto asistentů v KP uváděna.
Aktivita - Podpora tanečního souboru Čhave Devlestar. Soubor byl zpočátku zajišťován
prostřednictvím Oblastní charity Vimperk. V lednu 2013 byla tato spolupráce ukončena.
Taneční soubor tak přestal být součástí Služby pro rodiny s dětmi a došlo k osamostatnění
souboru. Tato zájmová činnost romských dětí i dospělých sdružuje zhruba 20 členů. Zkoušky
souboru byly ze strany Města Vimperk umožněny vždy v úterý v odpoledních hodinách
v Městském kulturním středisku Vimperk. Vedení souboru však stále hledalo partnera pro
spolupráci a zaštítění souboru, který by zajišťoval především organizační záležitosti a rovněž
se zabýval grantovými programy v této oblasti. Tímto partnerem se stal romský terénní
pracovník, který pracuje na částečný úvazek pod Městem Vimperk a Oblastní charitou
Vimperk.
Dalším opatřením v rámci doprovodných aktivit je Výchova a vzdělávání. Projekt na
odpolední doučování a volnočasové aktivity, jehož realizátorem měla být ZŠ T. G. M. Vimperk
ve spolupráci se Vzdělávací akademií Strakonice, nezískal při posuzování potřebný počet
bodů pro získání finanční dotace, dařilo se tuto aktivitu po celou dobu zajišťovat na
Vimpersku prostřednictvím Oblastní charity Vimperk – Centrum pro rodinu, které nabízí
pomoc s předškolní a školní přípravou (nabídka hravou formou přípravy na vstup do ZŠ;
procvičování základních dovedností potřebných pro vstup do školy; individuální příprava do
školy pro děti mladšího školního věku, které nezvládají učivo; procvičování školního učiva;
spolupráce se školou; motivace rodičů ke vzdělávání dětí atd.), dále prostřednictvím Farní
charity Prachatice – Most naděje (terénní program), který rovněž nabízí doučování dětí
přímo v domácnostech klientů.
Aktivitu Vznik romského fotbalového týmu pro děti a mládež se nepodařilo naplnit z toho
důvodu, že se nepodařilo najít vhodného romského vedoucího této volnočasové aktivity ani
ze skupiny Romů nikdo do současné doby neprojevil zájem o takovouto aktivitu.
Do opatření Spolupráce s romskou menšinou byla zahrnuta aktivita Vznik pozice romského
terénního pracovníka a Informativní schůzka pro romskou menšinu. I přesto, že tato aktivita
původně počítala se zaujetím pozice osobou z řad Romů, nepodařilo se najít vhodnou osobu,
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která by mohla tuto pozici vykonávat (autorita, respekt, všeobecný rozhled, vzdělání). Na
základě dotačního programu Podpora terénní práce, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR, si podalo
Město Vimperk v roce 2013 žádost o zřízení a financování pracovního místa Romský terénní
pracovník ve Vimperku. Činnost v rámci této pozice zajišťovala pro město Vimperk na 0,3
úvazku pracovnice Oblastní charity Vimperk, která má odpovídající sociálně právní vzdělání a
je schopna s klienty samostatně pracovat, poskytovat sociální poradenství atd. Tento terénní
pracovník působí ve Vimperku již od 01. 10. 2013. Zastupitelstvo města Vimperk schválilo
podání žádosti na Podporu terénní práce i pro rok 2014 a 2015, tentokrát v rozsahu 0,5
úvazku. Náplň terénního pracovníka vychází z charakteristiky této aktivity uvedené v KP.
Aktivita Informativní schůzka pro romskou menšinu většinou probíhá v souvislosti s možným
podáním žádosti o zřízení a financování pracovních míst asistentů kriminality, informováním
o jejich činnosti a náplni práce a sdělením požadavků pro výkon této pozice. Setkání probíhá
1 - 2x do roka, dle potřeby a aktuální situace. Do budoucna je jistě správné tuto aktivitu
zachovat.

2.9.5.Průřezová témata
Jedná se o témata, která vycházejí z jednání pracovních skupin, ale která se týkají širší
skupiny obyvatelstva, než je jedna definovaná cílová skupina. Z uvedeného důvodu jsou
témata vyčleněna do samostatné kapitoly. Mezi průřezová témata byly zahrnuty především
doprovodné aktivity spočívající ve zlepšení informovanosti, koordinaci sociálních služeb a
podpoře nových právních úprav.
Za účelem zlepšení informovanosti byla do KP zahrnuta aktivita Vytvoření a distribuce
katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Katalog byl po zpracování KP
vytištěn v nákladu 100 kusů v roce 2011. K dispozici je také na webových stránkách města
Vimperk v sekci Informace pro občany. Další aktivitou byla v této oblasti Aktualizace katalogu
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Od vytvoření KP a katalogu poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb do současné doby zatím výše uvedený katalog
aktualizovaný nebyl a to z důvodu, že zjištěné změny u některých poskytovatelů byly ve svém
rozsahu pouze nepatrné a navíc byly všechny zaznamenány na příslušných webových
stránkách. Navíc, pokud se občané Vimperska informovali na odboru sociálních věcí a
zdravotnictví na údaje o poskytovatelích jednotlivých služeb, byly jim vždy předány aktuální
informace.
V současné době probíhá nový proces komunitního plánování, jehož výsledkem bude nový
komunitní plán a rovněž nový katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP
Vimperk.
Do opatření Koordinace sociálních služeb byla zařazena aktivita Pravidelná setkávání Komise
prevence. Rada města s platností od 21. 06. 2011 zřídila Komisi prevence. Členové komise
jsou z řad Policie ČR, Městské policie Vimperk, zástupců neziskových organizací, veřejnosti,
školních metodiků prevence a zástupců z vedení města Vimperk. Komise se schází dle
potřeby a aktuální situace alespoň 1x v roce.
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Opatření Podpora nových právních úprav se pak věnovala Aktivitám města pro schválení
nového zákona o loteriích. Město řešilo tuto záležitost ze své pozice vydáním vyhlášek. Jedná
se o Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v oblasti omezení hazardu a o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní
hrací přístroje, interaktivní video loterní terminály, loterie a jiné podobné hry povolované
podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů a dále o Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu a o stanovení veřejně přístupných
míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.
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2.10. Finanční toky u poskytovatelů sociálních služeb působících na území ORP Vimperk (2014)
Název
poskytovatele

Druh
Sociální
služby

BH-Nemocnice
Vimperk, a.s.

Domov pro seniory
Stachy - Kůsov
Farní charita
Prachatice
MESADA o.s.
Vimperk
Oblastní charita
Vimperk

PREVENT o.s.
Strakonice

ROZKOŠ bez RIZIKA
České Budějovice
Sociální pohoda
o.p.s. Javorník
Středisko rané péče
SPRP České
Budějovice

Výnosy v Kč
Úhrady od
uživatelů/tržby

Příspěvky
Na péči

Sociální služby
poskytované ve
zdrav. zařízení
lůžkové péče (§ 52)
Domov pro osoby se
zdrav. postižením
Domov pro seniory

4.739.591

Náklady v Kč

Úhrady od ZP

Dary a sbírky

Dotace
MPSV

Dotace
-ÚP

4.067.897

Ostatní
Provozní
výnosy
32.089

Jiné
granty

Celkem

51.000

Dotace
města,
obce
0

1.218.000

0

824.100

0

10.933.616

12.685.466

2.682.788

2.302.584

18.160

689.965

0

0

29.000

0

0

5.722.497

7.180.453

13.654.738

9.198.047

3.046.608,23

2.015.722,45

68.874

10.377.200

0

2.492.835

0

40.854.024,68

39.889.218,68

Terénní program
Most naděje
Sociální rehabilitace

0

0

1.000

827.000

111.000

278.000

0

2.000

140.000

1.359.000

1.310.000

0

0

0

0

7.600

236.763

0

25.000

36.674

306.037

306.037

Dům klidného stáří
Pravětín (domov pro
seniory)
Pečovatelská služba
na území ORP
Vimperk
Služba pro rodiny
s dětmi (sociálně
aktivizační služba)
Nexus (krizová
pomoc) od září 2014
Jihočeský streetwork

3.773.764

4.366.593

1.324.130

2.171.017

159.259

3.000.000

50.000

0

0

14.844.763

14.937.979

3.427.110

0

9.851

0

2.100

1.552.000

0

1.000.000

0

5.991.061

5.991.483

0

0

20.816

0

59.118

678.200

0

100.000

100.000

958.134

970.066

0

0

0

0

47.830

0

0

0

0

47.830

47.830

0

0

19.004

0

32.400

1.725.229,95
(Individuální
projekt JčK)

0

896.594
(včetně
města ČB)

3.671.227,95

3.671.227,95

Terénní program

0

0

2.000

0

10.000

0

0

150.000

420.000 JČK
498.000
RVKPP
80.000MZ
78.000

240.000

550.000

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
Raná péče

9.165.527

10.656.000

384.956

1.472.390

30.000

7.657.7000

0

0

0

29.366.573

28.898.736

0

0

0

0

4.000

25.000

0

5.000

8.000

42.000

42.000
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2.11. Výdaje města Vimperk na zajištění sociálních služeb v roce 2014
Název organizace

Výše finanční dotace

Druh služby

Oblastní charita Vimperk

100.000

Oblastní charita Vimperk
Farní charita Prachatice

500.000
20.000

MESADA o. s. Vimperk
o. s. PREVENT

20.000
45.864

Středisko rané péče SPRP České
Budějovice
Portus Prachatice

5.000

Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi a krizová pomoc
Nexus
Pečovatelská služba
Terénní program Most naděje a
azylový dům pro muže
Sociální rehabilitace
Terénní program Jihočeský
streetwork
Raná péče

CELKEM

695.864

5.000

Krizová pomoc (Krizové
centrum)

2.12. Výdaje obcí v regionu ORP Vimperk na sociální a doprovodné služby
(2014)
Název obce
Bohumilice
Borová Lada
Bošice

Finanční příspěvek
10.000
10.000

Buk
Čkyně
Horní Vltavice
Kubova Huť
Kvilda
Lčovice
Nicov
Nové Hutě

260.000
3.000
5.000
4.000
12.000

Stachy
Strážný
Svatá Maří
Šumavské Hoštice

100.000
4.000
3.000

Vacov
Vrbice
Zálezly
Zdíkov
Žárovná
CELKEM

32.000
15.000
70.000
528.000
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Druh služby
Pečovatelská služba
Centrum pro zdravotně postižené
seniory, Prevent PT
Pečovatelská služba, domov s PS
Raná péče
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Centrum pro zdravotně postižené
seniory, škola života, osoby ohrožené
domácím násilím
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Hospic Prachatice, centrum pro
zdravotně postižené seniory
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
-

2.13. Výsledky dotazníkového šetření u starostů obcí v regionu ORP Vimperk
Šetření u starostů obcí v regionu ORP Vimperk probíhalo osobně a to přímo pohovorem se
starostou či jinými zástupci obecních úřadů, kteří se denně setkávají se sociální
problematikou z titulu své funkce či zasláním písemných dotazů. Některé obce však data
nedodaly. Celkem se šetření zúčastnilo 12 obcí.
Cílem tohoto šetření bylo:
- podat informace o probíhajícím procesu komunitního plánování sociálních služeb s
Možností zapojit se do tohoto procesu
- získat informace o zajištěných sociálních službách a jejich úrovni.
Stručný popis situace v jednotlivých obcích na území ORP
Bohumilice
- zajištění pečovatelské služby, obec přispívá částkou 10.000 Kč (především zajištění obědů)
- poptávka po jiných sociálních službách není – občané využívají sousedskou výpomoc či si
pomáhají v rámci rodiny
- zajišťování volnočasových aktivit pro veřejnost širokého věkového rozpětí (spolupráce OÚ a
dobře fungujícího Sboru dobrovolných hasičů)
- obec má 7 obecních bytů – všechny jsou obsazené
- řešení dluhové problematiky – problémové rodiny, které nejsou schopny splácet nájem –
spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví
- problémy – drobné krádeže, vandalismus
- dobrá dopravní dostupnost – autobus, vlak
- v obci je MŠ
Borová Lada
- obec si sama zajišťuje rozvoz obědů pro své občany – dle současné starostky poptávka po
pečovatelské službě není
- obec neregistruje ani poptávku po jiných sociálních službách
- 1 rodina s dítětem se ZP – rodina zajišťuje péči sama
- obec má 39 obecních bytů – všechny obsazeny
- obec zajišťuje ve spolupráci s místními spolky volnočasové aktivity pro veřejnost, pořádá
pravidelná každoroční setkávání seniorů
- obec má MŠ a ZŠ do 5. třídy
- autobusové spojení je zatím vyhovující
Čkyně
- dům s pečovatelskou službou – 8 bytů (zřizovatelem je obec, pečovatelskou službu zajišťuje
OCH Vimperk)
- pečovatelská služba – rozvoz obědů, drobné nákupy, úklid, doprava klientů (dostupné ve
všech místních částech)
- asi 5 osob se ZP – péči zajišťuje rodina
- obec má celkem 40 obecních bytu (z toho 8 je v domě s peč. službou) – vše je obsazeno
- 1 obyvatel - problémy s placením nájmu, gamblerství, součinnost s odborem soc. věcí a
zdravotnictví
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- obec zajišťuje ve spolupráci s místními spolky volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi i
dospělé
- klubovna pro matky s dětmi
- dostupnost praktických lékařů, lékařů pro děti, gynekologická ambulance
- dopravní spojení dobré – autobusy, vlaky
- cizinci (především bulharské národnosti) – pracují, zaměstnáni v KMP Čkyně
Kvilda
- senioři – není poptávka po pečovatelské službě, funguje rodinná a sousedská výpomoc
- 2 osoby se ZP – funguje rodinná výpomoc, dále využívána služba rané péče u smyslového
postižení (obec na službu přispívá)
- obec má 1 obecní byt – obsazený
- dopravní obslužnost dobrá
- ke sportovním aktivitám lze využívat obecní hřiště
- velký nápor turistů
- obec poskytuje finanční příspěvky na děti
Lčovice
- asi 30 seniorů, dovoz obědů využívají si 3-4 senioři
- pečovatelskou službu zajišťuje OCH Vimperk, obec na službu přispívá zhruba 5.000 Kč
- pravidelná setkání seniorů
- funguje sousedská a rodinná výpomoc
- dobré dopravní spojení – autobusy, vlaky
- hodně rekreačních objektů (1/3)
Nové Hutě
- zhruba 15 seniorů – funguje rodinná a sousedská výpomoc
- pečovatelská služba není zajištěna (není poptávka)
- 2 osoby se ZP – péči zajišťuje rodina
- spolupráce s o.s. Prevent
- účast na projektu Prevence do každé rodiny v rámci programu Prevence kriminality
Strážný
- pečovatelská služba není zajištěna, poptávka by byla, vizí je zaměstnání osoby na VPP, která
bude donášku obědů seniorům zajišťovat
- funguje rodinná a sousedská výpomoc
- zjevná prostituce (stojí u silnice), přítomnost veřejných domů ve Strážném - 5, Hliniště- 1 a
Řasnice - 1
- bezdomovectví – spojené s problémem požívání alkoholu
- obec má 68 obecních bytů – všechny obsazené
- problémy u některých klientů s úhradou nájmů – obec řeší splátkovým kalendářem
- problém drog – občas se najdou stříkačky, ZŠ pořádá v rámci prevence přednášky o
drogách, prostituci, chování atd.
- velký výskyt cizinců, především vietnamské národnosti – bydlí zde, provozují zde stánkový
prodej, jejich děti zde chodí do MŠ a ZŠ (zhruba ½ docházejících dětí tvoří Vietnamci)
- obec pořádá volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, přednášky, kroužky určené pro celé
rodiny (docházejí spíše děti, rodiče se distancovali)
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- zhruba 5 osob se ZP – péči zajišťuje rodina, popřípadě probíhá spolupráce se
specializovanými pracovišti (Speciálně pedagogické centrum Strakonice, Arpida ČB)
- nejbližší policejní služebna je v Horní Vltavici – řešení prostituce, vandalismu atd.
- kasina – pracovní místa pro místní lidi
Svatá Maří
- dům s pečovatelskou službou – 9 bytů – v současné době 1 volný
- senioři – zajištění pečovatelské služby prostřednictvím OCH Vimperk, obec přispívá na
zajištění služby, dále umístění nemohoucích seniorů do DPS Pravětín a Kůsov
- pravidelná každoroční setkávání seniorů
- volnočasové aktivity zajištěny prostřednictvím místních spolků (zajištění i různých akcí pro
rodiny s dětmi a širokou veřejnost)
- celkem 5 osob se ZP – 3x tělesné postižení a 2x mentální postižení – péči zajišťuje rodina
- funguje sousedská a rodinná výpomoc
- dopravní obslužnost dobrá – autobusy, školní linka
- MŠ a ZŠ do 5. třídy v místě
- obec vlastní 2 obecní byty – v současné době obsazené
- drobná kriminalita
- problém zadluženosti – dluhy na nájmech v obecních bytech
Šumavské Hoštice
- stravování seniorů ve školní jídelně
- obec má 1 byt (garsonka)
- každoroční setkávání seniorů
- potřeby obstarává rodina, funguje sousedská výpomoc
- MŠ a ZŠ do 9. třídy v místě
- výborná dopravní obslužnost
Vacov
- dům s pečovatelskou službou – 20 bytů (všechny byty jsou obsazeny, pečovatelskou službu
zajišťuje OCH Vimperk, zřizovatelem D s PS je obec)
- zajišťování volnočasových aktivit prostřednictvím místních spolků
- Babyklub – setkávání maminek s dětmi – tancování, cvičení – v prostorech radnice či ZŠ
Vacov
- péče o seniory je zajištěna prostřednictvím pečovatelské služby, u nemohoucích pak
umístěním v domově pro seniory Stachy-Kůsov
- asi 5 osob se ZP – péči zajišťuje rodina
- funguje rodinná a sousedská pomoc
- obec má 14 obecních bytů – všechny obsazeny
- obec přispívá na pečovatelskou službu a dále na činnost o. s. Prevent
- dopravní obslužnost dobrá, spoje však ubývají
- MŠ a ZŠ do 9. třídy v místě
Zdíkov
- zhruba 150 seniorů ve věku 65+
- zajištěna pečovatelská služba, na kterou obec přispívá – využívání dovozu obědů, nákupy,
úklid
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- pravidelná setkávání seniorů, pořádání přednášek, zájezdů
- asi 4 osoby se ZP – funguje rodinná a sousedská pomoc
- problémy s místními bezdomovci – spojeno s užíváním alkoholu
- u některých rodin zaznamenán problém s hospodařením s finančními prostředky –
součinnost s OSVZ
- obec má 9 obecních bytů – obsazené
- MŠ a ZŠ do 9. třídy v místě – využívání programů primární prevence Phénix při o.p.s. Portus
- volnočasové aktivity zajišťovány prostřednictvím místních spolků
- dopravní obslužnost dobrá
- nízká nezaměstnanost – místní firma navýšila pracovní místa, dále hodně živnostníků
- hodně ubytovacích kapacit
- obec plánuje vybudovat z bývalé MŠ Centrum klidného stáří – určeno pro soběstačné
seniory 70+, byty – 6G a 2x 1+1
- dostupnost lékařů
- zánik mateřského centra Amálka – finanční důvody
Zálezly
- zajištěna pečovatelská služba
- funguje sousedská výpomoc a péče rodiny
- jiná poptávka po sociálních službách nebyla zaznamenána
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2.14. Výsledky ankety mezi obyvateli regionu
Anketa „Sociální služby na Vimpersku“ byla použita ke zjištění dostupnosti a kvality
poskytovaných sociálních služeb a potřeb v regionu. Zároveň anketa posloužila jako
prostředek pro informování a zapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování
sociálních služeb.
Anketa probíhala na základě dotazníku, který sestavila řídící skupina komunitního plánování.
Distribuce ankety probíhala prostřednictvím webových stránek města, prostřednictvím
Vimperských novin a přímým oslovováním uživatelů SS prostřednictvím poskytovatelů SS a
odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Celková návratnost byla 109 dotazníků. Z tohoto množství má 51 respondentů bydliště přímo
ve Vimperku a zbývajících 58 žije na území ORP Vimperk. Z dotázaných, kteří odevzdali
vyplněný dotazník, bylo 72 žen a 37 mužů. Dále z množství 109 dotazníků byl 1 respondent
ve věkové skupině do 18 let, 26 ve věkové skupině 18-64 let a 82 ve skupině 65 a více let.
Pokud jde o znalost poskytovatelů sociálních služeb, dotázaní uváděli nejčastěji Oblastní
charitu Vimperk, BH Nemocnici Vimperk a.s. a Domov pro seniory Stachy- Kůsov. Věkové
složení respondentů rovněž ovlivnilo i informaci ohledně využívání sociálních služeb, kdy 63
respondentů uvedlo, že SS využívají oni sami, 11 respondentů uvedlo, že službu využívá
někdo z rodiny a 35 respondentů uvedlo, že SS nevyužívají.
Pokud jde o výsledky ohledně informovanosti, 78 respondentů uvedlo, že mají dostatek
informací o sociálních službách poskytovaných na Vimpersku a dále 74 respondentů
z celkového počtu uvedlo, že vědí, kde získají potřebné informace o poskytovaných
sociálních službách.
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3. PRIORITY A OPATŘENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN
3.1. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním
postižením
3.1.1. Členové pracovní skupiny
Jméno
Václava Říhová
Anna Chytrová, DiS.
Dana Vidlášová
Bc. Iva Doulová
Bc. Kamila Štípková
Mgr. Pavlína Dobruská
Bc. Zuzana Pelikánová, DiS.
Alena Thotová
Mgr. Gabriela Kocmichová
Veronika Smažíková DiS.
Markéta Žišková

Působiště
MěÚ Vimperk - OSVZ
OCH Vimperk – pečovatelská služba
BH-Nemocnice a.s., Vimperk
TRIANON – ČECHY, o.s.
Spolek Slunečnice,
Oblastní spolek ČČK Prachatice
MESADA, o.s. Vimperk
Tichý svět, České Budějovice
OCH Vimperk – Dům klidného stáří
Pravětín
veřejnost

3.1.2. SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Dostatek míst v domovech pro seniory.
Existující soc. služby, které zahrnují i formu
odlehčovací služby (OCH Vimperk, BHNemocnice Vimperk a.s.) a další služby
(Stroom Dub, MESADA, Slunečnice).
Zabezpečení
zdravotnické
péče
v pobytových zařízeních.
Dostatek míst v domově pro osoby se
zdravotním postižením (Sociální pohoda
Javorník, BH Nemocnice Vimperk).
Kulturní akce i volnočas. aktivizační činnosti
pro seniory ve Vimperku.
Podpora Města Vimperk nově se rozvíjejícím
soc. službám i stávajícím.

Nedostatečná
informovanost
o
poskytovatelích soc. služeb.
Neochota některých obcí podpořit sociální
služby a finančně na ně přispět.
Obtížná dostupnost obcí – zvýšení finanční
náročnosti soc. služeb.
Obtížná dostupnost lék. pohotovosti.
Nefunguje dobrovolnictví (nezaměstnaní.)
Nevyhovující stav DPS ve Vimperku.
Chybí vhodné bydlení pro seniory (menší
bezbariérové byty).
Chybí denní stacionář pro OZP.
Neúplnost služeb pro rodiny s dítětem se
zdrav. postižením (např. odlehčovací služby
48

Podpora Města Vimperk při odstraňování
bariér (zdravotní středisko ve Vimperku –
2015-2018).
Dostupnost sociálních lůžek.
Dostupnost léčebné rehabilitace.
Příležitosti

pro děti a mládež, raná péče s jiným než
zrakovým postižením).
Nedostupnost služeb pro nedoslýchavé a
neslyšící v ORP.

Projekt na bydlení pro seniory ve Vimperku.
Využívání dobrovolníků.
Dostupné
dotace
na
podporu
bezbariérovosti.
Rozšířit pečovatelskou službu do všech obcí.
Zvážit zřízení osobní asistence.
Nalezení vhodných prostor pro volnočasové
a aktivizační činnosti pro seniory a OZP.
Začleňování seniorů a zdravotně postižených
do společnosti.
Služby Tichého světa (odborné konzultace –
bezbariérovost + Tichá linka – online
tlumočení a přepis pro nedoslýchavé +
www.neslysimpracuji.cz).
Možnost využití služby rané péče.

Časově
omezená
finanční
jistota
(poskytovatelé financovaní z projektů).
Volby – změna v obecních zastupitelstvech –
změna v míře podpory sociálních služeb.
Snižování dotací na soc. služby.
Ukončení programového období na čerpání
dotací z EU.
Nevyužívání příspěvku na péči na nákup soc.
služeb (nedostatečná úprava legislativy).
Obtížná dostupnost financí na asistenta
pedagoga do škol pro děti se zdravotním
postižením, zdravotním nebo sociálním
znevýhodněním, příp. osobního asistenta.
Nezájem o soc. problematiku ze strany
široké veřejnosti (zájem osob pouze
v případě aktuální potřeby využít sociální
službu).

Hrozby

3.1.3. Priority, opatření a aktivity

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb
-

A.1.1. – Podpora pobytových služeb
A.1.2. - Podpora pečovatelských služeb
A.1.3. - Podpora sociální rehabilitace
A.1.4. – Podpora sociálně terapeutických dílen
A.1.5. – Podpora služby raná péče

Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb
- A.2.1. – Rozvoj pečovatelské služby
- A.2.2. – Rozvoj osobní asistence
- A.2.3. – Rozvoj služby denní stacionář pro osoby se ZP
- A.2.4. – Rozvoj dalších pobytových služeb
Priorita 3 – Doprovodné aktivity
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-

A.3.1. – Podpora dobrovolnictví
A.3.2. – Dům s pečovatelskou službou ve Vimperku
A.3.3. – Odstraňování bariér
A.3.4. – Prostory pro zájmovou činnost

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření A.1.1. – Podpora pobytových služeb

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných pobytových zařízení
ze strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.
A.1.1.1. – podpora Domova pro seniory Stachy – Kůsov
A.1.1.2. – Podpora Domu klidného stáří Pravětín
A.1.1.3. – Podpora sociálních lůžek při zdravotnickém zařízení
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb.
A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním postižením

Číslo a název aktivity:

A.1.1.1. – Podpora Domova pro seniory Stachy- Kůsov

Charakteristika aktivity:

Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu (informace v Analýze
poskytovatelů sociálních služeb).
Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetržitě).
Domov pro seniory Stachy – Kůsov (zřizovatel Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj, zdravotnická zařízení ve Vimperku, Město
Vimperk
2016
2017
2018
2015

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů

PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

140

140

140

140

2015

2016

2017

2018

11.550.000

12.000.000

12.500.000

13.000.000

2.000.000
0
22.500.000

2.000.000
0
22.500.000

2.300.000
0
22.500.000

2.500.000
0
22.500.000
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ostatní
CELKEM
Výstupy:

1.000.000
1.000.000
1.000.000
37.500.000
38.300.000
39.000.000
Zabezpečení životních potřeb pro osoby s chronickým onemocněním,
pro osoby s kombinovaným postižením a pro seniory (osoby nad 50
let).

Číslo a název aktivity:

A.1.1.2 - Podpora Domu klidného stáří Pravětín

Charakteristika aktivity:

Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu senioři a osoby se
zdravotním postižením (popis je uveden v Analýze poskytovatelů
SS).
Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetržitě).
Oblastní charita Vimperk
Zdravotnická zařízení ve Vimperku, v Prachaticích, v Českých
Budějovicích, Město Vimperk, Farní úřad Vimperk

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů

1.000.000
37.050.000

2015

2016

2017

2018

36

36

36

36

2015

2016

2017

2018

2.599.500
0
0

3.500.000
0
0

3.700.000
0
0

3.800.000
0
0

8.250.000

8.250.000

8.250.000

8.250.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

12.849.500

13.750.000

13.950.000

14.050.000

ostatní
CELKEM
Výstupy:

Zabezpečení životních potřeb seniorů, kteří potřebují podporu či
pomoc převážnou část dne.

Číslo a název aktivity:

A 1.1.3. Podpora sociálních lůžek při zdravotnickém zařízení dle §
52 zákona č. 108/2006 Sb.
Cílem aktivity je zachování pobytové služby včetně
poskytovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob, které
se neobejdou bez pomoci další osoby do doby než je jim
zajištěna trvalá pomoc.

Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:

Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetržitě).
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Realizátor:

BH-Nemocnice Vimperk a.s.

Spolupracující subjekty:

Nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, praktičtí lékaři,
domovy pro seniory, obce III. typu

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

53

53

53

53

2015

2016

2017

2018

1.070.000

*) 2.750.700

*) 2.750.700

*) 2.750.700

0
0
0
0
0
0
0
0
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
11.070.000
10.000.000
10.000.000
10.100.000
Zabezpečit potřeby klienta závislého na pomoci další osoby,
ošetřovatelská a zdravotní péče, vyplnění volného času,
prevence sociálního vyloučení do doby než je klientovi nalezeno
trvalé řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Pozn.: u údajů označených *) není naprosto předvídatelné financování ze strany JČK.

Číslo a název aktivity:

A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním
postižením
- A.1.1.4.1. – Podpora domova pro osoby se
zdravotním postižením Sociální
pohoda, o.p.s.

Charakteristika aktivity:

Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně poskytovaných
služeb pro cílovou skupinu (popis služby je uveden v Analýze
poskytovatelů SS).

Časový harmonogram:

Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetržitě).

Realizátor:

Sociální pohoda, o.p.s.

Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční

2015

2016

2017

2018

82
2015

82
2016

82
2017

82
2018
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zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:

Charakteristika aktivity:

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

0
0
0
0
0
0
0
0
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
750.000
750.000
750.000
750.000
26.250.000
26.250.000
26.250.000
26.250.000
Zajištění služeb osobám cílové skupiny (dospělé osoby od 18 let věku,
s mentálním postižením a kombinovanými vadami).

A.1.1.4. – Podpora domova pro osoby se zdravotním
postižením
- A.1.1.4.2. – Podpora domova pro osoby se
zdravotním postižením BH-Nemocnice Vimperk,
a.s.
Cílem aktivity je zachování pobytové služby včetně
poskytovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob
s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením.

Časový harmonogram:

Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetržitě).

Realizátor:
Spolupracující subjekty:

BH-Nemocnice Vimperk a.s.

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet lůžek pobytového
zařízení:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

30

30

30

30

2015

2016

2017

2018

0

*) 2.357.000

*) 2.357.000

*) 2.357.000

0
0
0
0
0
0
0
0
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
4.800.000
4.800.000
4.800.000
4.800.000
Zabezpečit potřeby klienta závislého na pomoci další osoby,
ošetřovatelská a zdravotní péče, vyplnění volného času,
prevence sociálního vyloučení. Určeno pro dospělé osoby od 18
53

let věku se
onemocněním.

zdravotním

postižením

nebo

chronickým

Pozn.: u údajů označených *) není naprosto předvídatelné financování ze strany JČK.

Číslo a název opatření:

Opatření A.1.2. – Podpora pečovatelské služby

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Cílem je podpora potřebných a dostupných pečovatelských
služeb ze strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.
A..1.2.1. – Podpora Pečovatelské služby

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

A.1.2.1. – Podpora Pečovatelské služby

Charakteristika aktivity:

Cílem je zachování a podpora pečovatelské služby. Služba je
poskytována v domácnostech uživatelů ve Vimperku, Čkyni,
Bohumilicích, Zálezlech, Lčovicích, Stachách, Zdíkově, Nicově,
Vacově, Svaté Maří, v Šumavských Hošticích, v Buku, v Žárovné a
příslušných spádových obcích.
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů, je poskytována
po celý rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném čase
v rozsahu běžné pracovní doby (obvykle do 16 hodin), je
poskytována i o víkendech a o svátcích, dle potřeby je možno
službu poskytnout i mimo běžnou pracovní dobu (večer).
Oblastní charita Vimperk
Město Vimperk, obec Čkyně, Bohumilice, Zálezly, Lčovice, Vacov,
Stachy, Zdíkov, Nicov, Svatá Maří, ošetřovatelská služba (home
care) Oblastní charity Vimperk
2016
2017
2018
2015

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní

350
2015

350
2016

350
2017

350
2018

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

0
998.000
900.000
20.000

0
1.000.000
900.000
20.000

0
1.000.000
900.000
20.000

0
1.000.000
900.000
20.000
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CELKEM
Výstupy:

3.620.000
3.720.000
3.820.000
3.518.000
Zabezpečení životních potřeb osob se sníženou soběstačností
(biologických, psychických, sociálních), možnost žít ve svém
domácím prostředí i při omezení soběstačnosti osob cílové
skupiny.

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření A.1.3. – Podpora sociální rehabilitace

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:
Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet klientů ročně:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.
A.1.3.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace v organizaci
MESADA, o.s.

A.1.3.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace v organizaci
MESADA, o.s.
Cílem aktivity je zachování služby pro cílovou skupinu (podrobné
informace jsou uvedeny v Analýze poskytovatelů SS).
Tato služba je poskytována od roku 2007 v určených hodinách.
MESADA o.s.
Město Vimperk, ÚP Vimperk, praktičtí lékaři, zaměstnavatelé na
Vimpersku
2016
2017
2018
2015
16
2015

16
2016

16
2017

16
2018

218.500

295.000

310.000

330.000

0
0
0
0
25.000
30.000
30.000
25.000
0
0
0
0
80.000
80.000
80.000
135.000
400.000
420.000
440.000
378.500
Nalezení vhodného pracovního uplatnění pro osoby se
zdravotním postižením.
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Číslo a název opatření:

A.1.4. – Podpora sociálně terapeutických dílen

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany Města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

A.1.4.1. – Podpora sociálně terapeutických dílen ve Vimperku

Číslo a název aktivity:

A.1.4.1. – Podpora sociálně terapeutických dílen ve Vimperku

Charakteristika aktivity:

Cílem aktivity je zachování sociální služby pro cílovou skupinu
(bližší informace o poskytované službě jsou uvedeny v Analýze
poskytovatelů SS).

Časový harmonogram:

Trvale od 01. 02. 2015.

Realizátor:

Spolek Slunečnice

Spolupracující subjekty:

Město Vimperk, Jihočeský kraj, SŠ a ZŠ Vimperk, Úřad práce
Vimperk, Klub seniorů Vimperk, Svaz zdravotně postižených
Vimperk, obce na území ORP Vimperk, praktičtí lékaři, Oblastní
charita Vimperk, MESADA o. s. Vimperk

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

10
2015

15
2015

15
2015

15
2015

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

120.000
150.000
150.000
390.000
100.000
120.000
130.000
80.000
0
0
0
0
530.000
710.000
720.000
730.000
1.750.000
1.980.000
2.000.000
1.200.000
Zajištění dlouhodobé a pravidelné podpory zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně
pracovní terapie pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení.
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Číslo a název opatření:

A.1.5. – Podpora služby raná péče

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany Města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
rodiny s dětmi
Počet uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

A.1.5.1. – Podpora služby raná péče na Vimpersku

A.1.5.1. – Podpora služby raná péče na Vimpersku
Poskytování odborné pomoci a poradenství rodinám, které
pečují o dítě s postižením či ohroženým vývojem. Provázení
rodin v obtížné životní situace a usilování o to, aby mohly
vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí. Služba je
poskytována rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti
zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu
od narození do sedmi let věku dítěte.
Raná služba je poskytována terénní formou, tj. konzultacemi
realizovanými poradci v místě bydliště rodiny.
Bezplatná služba dále nabízí sociální poradenství, zhodnocení
aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, program
stimulace zraku, poradenství k podpoře psychomotorického
vývoje, doporučení a zapůjčení vhodných hraček a pomůcek,
pomoc při vyhledávání a oslovení návazných služeb, semináře a
přednášky pro rodiče. Více informací na www.ranapece.cz.
pravidelně 1-3 měsíce v rozsahu 1,5 -2 hodiny
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
2015

2016

2017

2018

1
2015

1
2016

2
2017

2
2018

30.0000

30.000

60.000

60.000

0
10.000
0
14.000
84.000

0
10.000
0
14.000
84.000

0
0
5.000
5.000
0
0
7.000
7.000
42.000
42.000
Zachování služby rané péče
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– poskytnutí odborné pomoci a

poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či
ohroženým vývojem, provázení rodin v obtížné životní situaci,
usilování o možnost rodiny vychovávat dítě v jeho přirozeném
prostředí.

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření A.2.1. – Rozvoj pečovatelské služby
PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů

Cílem opatření je poskytování sociálních služeb pro cílovou
skupinu v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jsou zajištěny jen
nedostatečně.
A.2.1.1. - Dostupnost pečovatelské služby v menších obcích na
Vimpersku

A.2.1.1. – Dostupnost pečovatelské služby v menších obcích
na Vimpersku
Cílem je rozšíření poskytování pečovatelské služby v oblastech,
kde není tato služba zajištěna nebo je zajištěna jen nedostatečně
(v těchto obcích: Strážný, Žárovná, Kosmo, Buk, Šumavské
Hoštice,…)
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů a je
poskytována po celý rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném
čase v rozsahu běžné pracovní době (obvykle do 16 hodin), je
poskytována i o víkendech a o svátcích, dle potřeby je možno
službu poskytnout i mimo běžnou pracovní dobu (večer).
Oblastní charita Vimperk
Obce na území ORP Vimperk, ošetřovatelská služba (home care)
Oblastní charity Vimperk
2015

2016

2017

2018

5
2015

10
2016

20
2017

30
2018

0

50.000

100.000

200.000

0
20.000
5.000

0
40.000
15.000

0
80.000
20.000

0
120.000
25.000
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ostatní
CELKEM
Výstupy:

0
25.000

0
105.000

0
200.000

0
345.000

Zabezpečení životních potřeb osob se sníženou soběstačností
(biologických, psychických, sociálních), možnost žít ve svém
domácím prostředí i při omezení soběstačnosti osob cílové
skupiny.

Číslo a název opatření:

Opatření A.2.2. – Rozvoj osobní asistence

Z jaké priority vychází:
Krátký popis opatření:

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem opatření je poskytování sociálních služeb pro cílovou
skupinu v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jsou zajištěny jen
nedostatečně.

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

A.2.2.1. – Zjišťování potřebnosti osobní asistence
A.2.2.2. – Zřízení osobní asistence

Číslo a název aktivity:

A.2.2.1. – Zjišťování potřebnosti osobní asistence

Charakteristika aktivity:

Zmapování služby osobní asistence proběhne takto:
- Sledování využívání pečovatelské služby,
zejména fakultativní služby (dohled)
- Dotazováním se osob se zdravotním
postižením
- Dotazování se rodičů dětí se zdravotním
postižením, zjišťování zájmu o službu osobní
asistence
- Vyhodnocení poptávky o asistenční služby
- Informování osob se zdravotním postižením o
podstatě služby osobní asistence
- Vyhodnocování poptávky o službu osobní
asistence
- V případě potřebnosti této služby zřízení
služby osobní asistence dle popsané navazující
aktivity
Potencionální uživatelé – osoby, které potřebují celodenní pomoc jiné
fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu a jejichž potřeby nelze
zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny

Časový harmonogram:

červenec 2015 – červen 2018

Realizátor:

OSVZ při MěÚ Vimperk
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Spolupracující subjekty:

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet oslovených osob:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

Oblastní charita Vimperk, Svaz tělesně postižených ve Vimperku,
Úřad práce ve Vimperku
2015

2016

2017

2018

300
2015

300
2016

300
2017

300
2018

neurčeno

neurčeno

neurčeno

neurčeno

Výstupy:

Zjištění potřebnosti osobní asistence v regionu.

Číslo a název aktivity:

A.2.2.2. – Zřízení osobní asistence

Charakteristika aktivity:

Zřízení terénní služby – osobní asistence (popis na str.6)
Potencionální uživatelé – osoby, které potřebují celodenní pomoc
jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu a jejichž potřeby
nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:

podle potřebnosti
Registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Město Vimperk, Svaz tělesně postižených ve Vimperku, Úřad
práce ve Vimperku

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:

2015

2016

2017

2018

Počet uživatelů služby:

0

dle potřebnosti

dle potřebnosti

dle potřebnosti

2015

2016

2017

2018

neurčeno

neurčeno

neurčeno

neurčeno

Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
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Výstupy:

Zřízení služby osobní asistence v regionu.

Číslo a název opatření:

Opatření A.2.3. – Rozvoj služby denní stacionář pro
osoby se zdravotním postižením

Z jaké priority vychází:

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu
v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jen nedostatečně.
A.2.3.1. – Zjišťování potřebnosti zřízení denního stacionáře pro
osoby se zdravotním postižením (mentální či kombinované
postižení) případně navazující pobytové služby
A.2.3.2. – Zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním
postižením (mentálním či kombinovaným postižením)

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:

A.2.3.1. – Zjišťování potřebnosti zřízení denního stacionáře pro
osoby se zdravotním postižením (mentální či kombinované)
případně navazující pobytové služby
Cílem aktivity je za určené období zjistit zájem cílové skupiny o
zřízení této služby. Zájem bude zjišťován prostřednictvím
dotazníku, který připraví OSVZ a schválí členové řídící skupiny.
Dotazník bude zaměřen mimo jiné i na otázku finanční
spoluúčasti potencionálních klientů. Dotazník bude distribuován
prostřednictvím Vimperských novin, osobním jednáním s klienty,
prostřednictvím jednání s jednotlivými obcemi na území ORP
Vimperk. Vyhodnocení dotazníků proběhne od 01. 01. 2017 do
28. 02. 2017.
září 2016 – únor 2017
Obor sociálních věcí a zdravotnictví
Svaz tělesně postižených Vimperk, Oblastní charita Vimperk,
Spolek Slunečnice Vimperk, TRIANON ČECHY, o.s., jednotlivé
obce na území ORP Vimperk, Město Vimperk, Střední škola a
základní škola Vimperk, Denní stacionář pro mentálně postižené
děti, mládež a dospělé Strakonice Centrum ARPIDA, o. s., Sociální
pohoda, o. p. s., MESADA Vimperk

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:

2016
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Počet oslovených:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:

neuvedeno
Získání podkladů pro zřízení denního stacionáře pro osoby se
zdravotním postižením (mentální či kombinované).

A.2.3.2. – Zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním
postižením (mentální či kombinované postižení)
•

Poskytování ambulantní sociální služby osobám
s mentálním i kombinovaným postižením tak, aby u nich
docházelo k přirozenému, nenásilnému a včasnému
začleňování do společnosti.

•

Orientace na výchovu a vzdělávání, které by se týkaly
základních, sociálních, zdravotních, kulturních a
společenských návyků, jež by ovlivňovaly jejich
soběstačnost v sociálním a pracovním prostředí.

•

Respekt k rozhodování na základě vlastní vůle, jenž vede
k sebeuvědomování
a
k prožívání
aktivního
a
plnohodnotného života.

•

Poskytování sociálních služeb definovaných v zákoně č.
108/2006 Sb. (§ 46).

•

Spádovost služby – Vimpersko.

•

Konkurenční zařízení obdobného typu pro stejnou
cílovou skupinu jsou v rámci kraje pro místní potenciální
uživatele vzdálenostně nedostupné (Strakonice, ČB, JH,
Tábor, Písek).

březen 2017 – červen 2018
registrovaný poskytovatel sociální služby
•

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a
dospělé Strakonice

•

Centrum ARPIDA, o. s.

•

Trianon – Čechy, o. s.

•

Město Vimperk
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•

Sociální pohoda, o. p. s.

•

Střední škola a Základní škola Vimperk, Nerudova 267

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů služby:

2017

2018

10

10

Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

2017

2018

neurčeno

neurčeno

Výstupy:

Poskytování chybějící služby v regionu.

Poznámka:

PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY
Číslo a název opatření:

Opatření A.3.1. – Podpora dobrovolnictví

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je podpora rozvoje dobrovolnictví na území ORP
Vimperk.

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

A.3.1.1. – Vznik dobrovolnického centra ve Vimperku

Číslo a název aktivity:

A.3.1.1. – Vznik dobrovolnického centra ve Vimperku

Charakteristika aktivity:

Cílem této aktivity je vybudování dobrovolnického centra ve
Vimperku.
- Anketa zjišťující zájem
- Oslovení
budoucích
spolupracujících
organizací
- Akreditace DC u MV ČR
- Nabídka dobrovolnictví (informační kampaň,
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letáky, přednášky pro studenty, seniory aj.)
Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:

trvale
Spolek Slunečnice
BH-Nemocnice Vimperk a.s., Oblastní charita Vimperk, Farní
úřad, Svaz tělesně postižených, Klub seniorů, MAS
2016
2017
2018
2015
5

8

10

12

2015

2016

2017

2018

-

20.000

20.000

20.000

73.000
73.000

80.000
20.000
250.000
370.000

80.000
30.000
250.000
380.000

80.000
30.000
250.000
380.000

Zájemci o
dobrovolnickou službu
z řad mladých lidí,
dospělých a seniorů
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Získání kvalitních dobrovolníků pro spolupracující
vytvoření uceleného systému vzdělávání dobrovolníků.

Číslo a název opatření:

Opatření A.3.2. – Dům s pečovatelskou službou ve
Vimperku

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je zajištění kvalitního bydlení pro seniory a osoby
se ZP s odpovídajícími službami ve Vimperku.
A.3.2.1. – Zřízení nového domu s pečovatelskou službou ve
Vimperku ze stávajícího panelového domu – varianta A.

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

organizace,

A.3.2.2. – Výstavba nového domu s pečovatelskou službou ve
Vimperku – varianta B
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Číslo a název aktivity:

A.3.2.1. – Zřízení nového domu s pečovatelskou službou ve
Vimperku ze stávajícího panel. domu – varianta A.

Charakteristika aktivity:

Na základě stoupajícího počtu seniorů bude zřízen dům
s pečovatelskou službou, který bude zajišťovat seniorům či
osobám se zdravotním postižením vhodné bydlení doplněné
dostupnou pečovatelskou službou přímo v daném domě.
Zařízení bude vytvořeno ze stávajícího panelového domu ve
Sklářské ulici, č. p. 399.
Postup: v tomto domě již byl nainstalován výtah, postupně se
budou vytvářet byty s pečovatelskou službou v jednom patře a
dle potřebnosti pak v patrech dalších. V přízemí domu bude
vytvořeno zázemí pro pečovatelskou službu.

Časový harmonogram:

Realizátor:

Spolupracující subjekty:
Cílová skupina:

V rámci poskytované pečovatelské služby pak budou zajištěny
tyto služby:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při
oblékání, při pohybu)
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (pomoc při
základních úkonech osobní hygieny, při péči o
vlasy, nehty)
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla
a pití)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid,
topení, nákupy, pochůzky), praní a žehlení
prádla
- zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod do školy, do
zaměstnání, k lékaři, na úřady)
- dohled nad těžce zdravotně postiženým
dítěte, dospělým občanem
- masáže zad
- aktivizační činnosti
- doprava
Postupné vytváření bytů s pečovatelskou službou v domě ve
Sklářské ulici č. p. 399 od podzimu 2015.
Celoroční provoz, pečovatelská služba zajištěna ve všední dny, o
víkendech i o svátcích ve vymezeném čase.
- zřízení domu s PS – Město Vimperk
- zajištění pečovatelské služby – Oblastní
charita Vimperk
okolní obce
1. osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních
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životních dovednostech z důvodu nemoci či zdravotního
postižení
2. rodiny, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn
2016
2017
2018
2015
Počet uživatelů služby:

Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

dle potřeby

dle potřeby

dle potřeby

dle potřeby

2015

2016

2017

2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Zabezpečení životních potřeb (biologických, psychických,
sociálních), život osob cílové skupiny ve svém domácím
prostředí.

A.3.2.2. – Výstavba nového domu s pečovatelskou službou ve
Vimperku – varianta B
Na základě narůstajícího počtu seniorů bude postaven nový dům
s pečovatelskou službou, který bude zajišťovat seniorům či
osobám se zdravotním postižením vhodné bydlení doplněné
dostupnou pečovatelskou službou přímo v daném domě.
Postup:
Stavba nového objektu s následujícími parametry: byty 1+1, 2+1
s vlastním sociálním zařízením (bezbariérový přístup),
bezbariérový přístup do domu i jednotlivých bytů, výtah, vhodné
odpočinkové prostory v domě i v okolí domu, vhodná 1
společenská místnost pro společná setkání, aktivizační služby,
kulturní akce…, dostupnost obchodů, zdravotnických zařízení,
pošty, městského úřadu, banky…
Další vybavení: kancelář pro pracovníky PS (s vybavením:
kancelářský nábytek, PC, tiskárna, telefon, šatna pro pracovníky,
sociální zařízení pro pracovníky), prádelna, sušárna pro PS
s vhodným prostorem na žehlení prádla, místnost na úklidové
prostředky.
V rámci poskytované pečovatelské služby pak budou zajištěny
tyto služby:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při
oblékání, při pohybu)
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pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (pomoc při
základních úkonech osobní hygieny, při péči o
vlasy, nehty)
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla
a pití)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid,
topení, nákupy, pochůzky), praní a žehlení
prádla
- zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod do školy, do
zaměstnání, k lékaři, na úřady)
- dohled nad těžce zdravotně postiženým
dítětem, dospělým občanem
- masáže zad
- aktivizační činnosti
- doprava
Výstavba nového domu – dle potřebnosti a finančních možností
do 10 let.
-

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina:

Počet uživatelů služby:

Celoroční provoz, pečovatelská služba zajištěna ve všední dny, o
víkendech i o svátcích ve vymezeném čase.
- stavba domu s PS – Město Vimperk
- zajištění PS – Oblastní charita Vimperk
okolní obce
1. osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních
životních dovednostech z důvodu nemoci či zdravotního
postižení
2. rodiny, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn
2016
2017
2018
2015
dle potřeby

Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

dle potřeby
2016

dle potřeby
2017

dle potřeby
2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Zabezpečení životních potřeb (biologických, psychických,
sociálních), život osob cílové skupiny ve svém domácím
prostředí.
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Číslo a název opatření:

Opatření A.3.3. – Odstraňování bariér

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je zajištění bezbariérových tras a vstupů do
budov na Vimpersku.
A.3.3.1. – Odstraňování bariér na Vimpersku

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

A.3.3.1. – Odstraňování bariér na Vimpersku

Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:

Aktivita má za cíl podpořit vznik bezbariérových
tras a vstupů do budov.
Bude probíhat spolupráce obcí na Vimpersku se
zástupci Svazu tělesně postižených Vimperk a
poskytovateli soc. služeb při odstraňování bariér
na Vimpersku.
červenec 2015 – červen 2018

Realizátor:

Obce na Vimpersku

Spolupracující subjekty:

Svaz tělesně postižených Vimperk, poskytovatelé
sociálních služeb
2016
2017
2018
2015

Cílová skupina a počet uživatelů
služby:
- osoby s tělesným
postižením
/imobilní/
- rodiče s kočárky
- senioři
Předpokládané finanční zdroje:
Účelová dotace ze státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

desítky

desítky

desítky

desítky

cca 400
cca 400

cca 400
cca 400

cca 400
cca 400

cca 400
cca 400

2015

2016

2017

2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Postupné odstraňování bariér na Vimpersku.
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Číslo a název opatření:

Opatření A.3.4. – Prostory pro zájmovou činnost

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem aktivity nezajištění společenské místnosti pro aktivity
spolků působících ve Vimperku.
A.3.4.1. – Zajištění prostor pro spolky ve Vimperku

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

A.3.4.1. – Zajištění prostor pro spolky ve Vimperku

Charakteristika aktivity:

Aktivita má za cíl zřízení místnosti pro akce a setkávání.
Společenská místnost ve Vimperku bude sloužit jako místnost
pro setkávání členů spolků, klubů, organizací, mohou se zde
konat různé přednášky, besedy apod.).
Město Vimperk připraví ve spolupráci s odborem hospodářským
a bytovým místnost k užívání. Město určí provozovatele
společenské místnosti, který bude koordinovat jednotlivé akce,
bude připravovat měsíční plán využití těchto prostor. Četnost
pořádání jednotlivých akcí závisí na samotných spolcích, klubech.
Podmínkou je rovněž bezbariérové řešení společenské místnosti.
červenec 2015 – červen 2018
Město Vimperk
Oblastní charita Vimperk, Svaz tělesně postižených Vimperk,
Svaz diabetiků, Klub seniorů
2016
2017
2018
2015

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Senioři a osoby se
zdravotním postižením
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

dle kapacity

dle kapacity

dle kapacity

dle kapacity

2015

2016

2017

2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Zabezpečení místnosti pro akce a společné setkávání členů
spolků, klubů, společenských organizací, uživatelů pečovatelské
služby.
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3.2. Pracovní skupina Osoby v krizi

3.2.1. Členové pracovní skupiny
Jméno
Bc. Marie Loquenzová
Bc. Lenka Tomanová
Anna Chytrová, DiS.
Ing. Jaroslava Martanová
Bc. Romana Trojanská
Andrea Kavanová, DiS.

Andrea Benešová
Bc. Kamil Podzimek
Mgr. Jana Kosařová
Peter Macorlík

Působiště
OSVZ, MěÚ Vimperk

Starostka města Vimperk
Oblastní charita Vimperk - Nexus
Oblastní charita Vimperk,
MěÚ Vimperk - romský terénní
pracovník
Úřad práce Vimperk
o.s. Prevent – Jihočeský streetwork
Probační a mediační služba
Prachatice
Městská policie Vimperk

3.2.2. SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Pobočka ÚP – Vimperk.
KPSS na území Vimperska.
OCH, Krizové centrum NEXUS.
Mírný rozvoj soc. služeb.
Fungující terénní program Jihočeský
streetwork PREVENT.
Výchova mladých – primární prevence
rizikového chování na školách.
Funguje svépomoc.
Relativně
nízká
nezaměstnanost
i
kriminalita.

Prostituce.
Droga dostupná (i velmi mladým).
Chybí nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež.
Nedostatečná kapacita sociálních služeb na
systematickou a kontinuální práci pro
drogově závislé a osoby komerčně
zneužívané.
Chybí analýza současného stavu drogové
situace.
Chybí služby pro propuštěné.
Kriminalita spojená s výskytem heren.
Chybí koordinace jednotlivých sociálních
služeb, vzájemná informovanost.
Vysoká sezónní nezaměstnanost.
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Příležitosti

Hrozby

Využít institut veřejné služby.
Dostupnost sociálních služeb v Prachaticích.
Svolat komisi prevence.
Využívat obecně prospěšné práce (altern.
trest).
Využívat veřejně prospěšné práce.
Využití
dobrovolníků
–
využít
dobrovolnického centra při organizaci
Krebul o.p.s.
Navýšení
úvazku
protidrogového
koordinátora.
Podpora organizací věnující se drogové
problematice.

Problém navázání kontaktů s drogovou
komunitou na SŠ.
Nedostatečná legislativa a kompetence
policie – např. potírání prostituce a omezení
drog.
Šíření infekčních chorob.
Nedostatečné a nestabilní financování
sociálních služeb.

3.2.3. Priority, opatření a aktivity

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb
-

B.1.1. – Podpora terénních programů
B.1.2. – Podpora sociálně aktivizační služby
B.1.3. - Podpora služby krizová pomoc

Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb
-

B.2.1. – Rozvoj terénních programů
B.2.2. – Rozvoj služby odborné sociální poradenství

Priorita 3 – Doprovodné aktivity
-

B.3.1. – Koordinace sociálních služeb na území ORP Vimperk a kontrola
zneužívání pomoci
B.3.2. – Udržení nebo získání schopnosti pro začlenění do společnosti
B.3.3. – Podpora prevence
B.3.4. – Sociální bydlení
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PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření B.1.1. – Podpora terénních programů
PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:
Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných terénních programů
ze strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje.
B.1.1.1. – Podpora registrované služby Jihočeský streetwork
B.1.1.2. – Podpora registrované služby Terénnní programy –
ROZKOŠ bez RIZIKA
B.1.1.3 – Podpora registrované služby Most naděje

Číslo a název aktivity:

B.1.1.1. – Podpora registrované služby Jihočeský streetwork

Charakteristika aktivity:

Zachování registrované sociální služby pro osoby závislé a
závislostmi ohrožené a osoby komerčně zneužívané (popis
služby v Analýze poskytovatelů SS.)
Terénní práce je realizována v průběhu celého roku a to
pravidelně vždy 1x v týdnu v časovém rozsahu 3 hodiny přímé
práce.
Občanské sdružení PREVENT z.s.
Město Vimperk
2015
2016
2017
2018

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
počet uživatelů služby
počet kontaktů
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu,
Individuální projekt
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

60
500
2015

70
550
2016

70
550
2017

75
600
2018

193.500

200.000

200.000

220.000

68.490
88.000
88.000
90.000
38.010
42.000
42.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
330.000
330.000
360.000
Snížení a eliminace negativních dopadů spojených s užíváním
návykových látek. Ochrana veřejného zdraví.
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Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Komerční sexuální
pracovnice
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

B.1.1.2. – Podpora registrované služby Terénní programy –
ROZKOŠ bez RIZIKA
Zachování registrované služby pro osoby komerčně zneužívané
nebo osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy (popis služby je uveden v Analýze
poskytovatelů SS).
ROZKOŠ bez RIZIKA
Jihočeský kraj
2015
2016

2017

2018

85

90

95

95

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

78.000
450.000
500.000
520.000
80.000
120.000
150.000
150.000
0
0
0
0
420.000
80.000
90.000
100.000
578.000
650.000
740.000
770.000
Ochrana veřejného zdraví
R-R pravidelně vyjíždí do oblasti ORP Vimperk (Strážný, Horní
Vltavice, Vimperk aj.) za účelem realizace terénního programu
pro ženy, které poskytují sexuální služby za úplatu. Tyto ženy
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem rizika
ohroženy. Záměrem terénního programu je tyto ženy aktivně
vyhledávat s nabídkou našich služeb a zmírňovat tak rizika jejich
dosavadního životního stylu. Součástí služby je poskytování
základního sociálního poradenství jak bezpečně pracovat
v sexbyznysu, nastavování hranic svých a při s práci se
zákazníkem, informace týkající se prevence násilí a prevence
obchodu s lidmi, dluhová problematika. Distribuce informačních
a ochranných prostředků - kondomy, lubrikanty, menstruační
houbičky za účelem harm reduction. Součástí služeb TP je také
nabídka testování na pohlavně přenosné infekce (HIV/AIDS,
syfilis, hep. C) včetně předtestového a potestového poradenství.
Služby jsou poskytovány zdarma.
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Číslo a název aktivity:

B.1.1.3. – Podpora registrované služby Most naděje

Charakteristika aktivity:

Zachování registrované služby pro osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (popis
služby je uveden v Analýze poskytovatelů SS).

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet osob, které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy, mimo cílovou
skupinu osob
ohrožených závislostí
nebo závislých na
návykových látkách
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Farní charita Prachatice
Město Vimperk, obce na území ORP Vimperk
2015
2016
2017

2018

Počet
kontaktů:
348 ORP
Vimperk

300

300

300

1680 ORP
Prachatice

1.700

1.700

1.700

2015

2016

2017

2018

226 700
667.080
900.000
900.000
900.000
78.008
80.000
80.000
80.000
27.000
0
0
0
1.500
20.000
20.000
20.000
1. 000.288
1. 000.000
1. 000.000
1. 000.000
Podpora osob, jež se ocitly v situaci, kterou neumějí či nemohou
řešit svépomocí.

Číslo a název opatření:

B.1.2. – Podpora sociálně aktivizační služby

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných terénních programů
ze strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje.
B.1.2.1. – Podpora registrované služby Služba pro rodiny s dětmi

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Číslo a název aktivity:

B.1.2.1. – Podpora registrované služby Služba pro rodiny s dětmi

Charakteristika aktivity:

Zachování registrované služby Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi (popis v Analýze poskytovatelů SS).
Služba je poskytována v pracovních dnech v rozsahu běžné
pracovní doby, popř. dle potřeby i mimo tuto dobu (večer i o
víkendu).
Oblastní charita Vimperk

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:

Město Vimperk, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ordinace
dětských lékařů, základní školy ve Vimperku
2015
2016
2017
2018

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

142.000
0
0
0
100.000
150.000
200.000
250.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
845.500
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin cílové skupiny.

Číslo a název opatření:

B.1.3. – Podpora služby krizová pomoc

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje.
B.1.3.1. – Podpora krizové pomoci Nexus
B.1.3.2. – Podpora krizového centra pro ohrožené domácím
násilím

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

80 rodin
2015

80 rodin
2016

80 rodin
2017

80 rodin
2018

576.500

900.000

900.000

900.000
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Číslo a název aktivity:

B.1.3.1. – Podpora krizové pomoci Nexus

Charakteristika aktivity:

Cílem je zachování, podpora a rozvoj služby krizové pomoci na
území ORP Vimperk. Popis služby je uveden v Analýze
poskytovatelů SS.
Služba je poskytována ambulantně nebo v domácnostech
uživatelů:
Pondělí: 14:00 – 16:00 (terénní forma)
Úterý: 14:00 –16:00 (ambulantně)
Středa: 14:00 –16:00 (terénní forma)
Čtvrtek: 14:00 – 16:00 (ambulantně)

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:

Dle potřeby lez poskytnout službu i mimo tuto dobu.
Oblastní charita Vimperk
Město Vimperk
2015
2016
2017
2018
100
2015

100
2016

100
2017

350
2018

80.000

120.000

140.000

160.000

0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
140.000
160.000
180.000
Zmírnění nebo vyřešení krizové situace, která může osoby cílové
skupiny ohrožovat na zdraví nebo i životě.

B.1.3.1. – Podpora krizového centra pro ohrožené domácím
násilím
Cílem aktivity je udržení sociální služby dle § 60 zákona o
sociálních službách poskytující krizovou pomoc osobám
ohroženým domácím násilím a zvýšení obecného povědomí o
problematice domácího násilí.
Aktivita zahrnuje vznik registrované služby pro cílovou skupinu
(vč. psychoterapie), cyklus preventivních programů určených
odborné i laické veřejnosti, publikační činnost.
Služba je registrována od 15. 06. 2015. Je poskytována
ambulantně (pondělí, středa, pátek 8:30 – 14:30) i terénně
(úterý 8:30 – 12:00, čtvrtek 8:30 – 14:30).
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Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Osoby ohrožené
domácím násilím
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Oblastní spolek ČČK Prachatice
Město Vimperk, Jihočeský kraj, úřad práce, Probační a mediační
služba Prachatice, Portus Prachatice, obce v ORP Vimperk
2015
2016
2017
2018
20

30

35

35

2015

2016

2017

2018

0

0

330.000

330.000

0
50.000
50.000
50.000
0
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
717.000
630.000
300.000
300.000
717.000
700.000
700.000
700.000
Vznik a udržení dostupné profesionální služby zaměřené na
ochranu osob ohrožených domácím násilím, realizované
preventivní programy, informační materiály.

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Číslo a název opatření:

Opatření B.2.1. – Rozvoj terénních programů

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro osoby v krizi
v oblastech, kde nejsou dostatečně zajištěny nebo jen
nedostatečně.
B.2.1.1. – Monitoring dalších lokalit na území ORP Vimperk

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Číslo a název aktivity:

B.2.1.1. – Monitoring dalších lokalit na území ORP Vimperk

Charakteristika aktivity:

Monitoring dalších lokalit mimo běžnou pracovní dobu
Jihočeského streetworku Prevent. Jedná se o mimořádné
výjezdy terénních pracovníků s cílem mapovat situaci v dalších
obcích ORP Vimperk a kontaktovat osoby spadající do cílové
skupiny sociální služby Jihočeský streetwork Prevent. Výjezdy
budou probíhat v ranních, odpoledních i večerních hodinách.
Jedná se o cca 10 mimořádných výjezdů za kalendářní rok
v časové dotaci cca 5 hodin přímé práce.
Občanské sdružení PREVENT, z.s.
Obce na území ORP Vimperk
2015
2016
2017
2018

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
počet uživatelů služby
počet kontaktů
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

5
120
2015

5
120
2016

5
120
2017

5
120
2018

18.000

18.000

18.000

18.000

36.000
36.000
36.000
36.000
18.000
18.000
18.000
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
72.000
72.000
72.000
72.000
Zmapování dalších lokalit, závěrečná zpráva z monitoringu a
návrh vhodné intervence.

Opatření B.2.2. – Rozvoj služby odborné sociální
poradenství
PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro osoby v krizi
v oblastech, kde nejsou dostatečně zajištěny nebo jen
nedostatečně.
B.2.2.1. – Zřízení Občanské poradny ve Vimperku
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Číslo a název aktivity:

B.2.2.1. – Zřízení Občanské poradny ve Vimperku

Charakteristka aktivity:

Občanská poradna Vimperk je detašovaným pracovištěm
Občanské poradny Prachatice. Poskytuje služby odborného
sociálního poradenství dle §37 zákona 108/2006 Sb. Občanská
poradna je registrovanou sociální službou, nabízející odborné
poradenství občanů, kteří se ocitli v nepříznivé situaci. Jedná se o
poradenství: dluhová problematika, právní poradenství, pracovní
vztahy, bydlení, majetkoprávní vztahy apod. Poradenství je
poskytováno bezplatně.
od 01. 06. 2015
KreBul, o.p.s.

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet uživatelů:
osoby v krizi
Předpokládané finanční
zdroje:
MPSV
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

820

840

860

880

2015

2016

2017

2018

0
0
0
0
450.000
475.000
500.000
520.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
0
0
0
15.000
20.000
25.000
25.000
490.000
525.000
560.000
585.000
Poskytování odborného sociálního poradenství na území ORP
Vimperk.

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Číslo a název opatření:

Opatření B.3.1. – Koordinace sociálních služeb na
území ORP Vimperk a kontrola zneužívání pomoci

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je podpora koncepčního rozvoje sociálních služeb
na území ORP Vimperk.
B.3.1.1. – Kontrola zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Číslo a název aktivity:

B.3.1.1. – Kontrola zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi

Charakteristika aktivity:

Jedná se o ověřování, zda příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi
tyto dávky nezneužívají tím, že navštěvují herny a bary a finanční
prostředky z dávek tak nepoužívají k zajištění obživy, základních
lidských potřeb a bydlení.
Městská policie Vimperk bude v různém časovém období
provádět nárazové kontroly v hernách a barech a zjištěné osoby
bude nahlašovat na úřad práce – oddělení nepojistných
sociálních dávek k dalšímu řešení.
Nárazové akce v různém časovém období, především po
výplatních termínech.
Městská policie Vimperk
Úřad práce Vimperk
2016
2017
2018
2015

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Osoby pobírající dávky
hmotné nouze
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Zjištění zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi.

Číslo a název opatření:

Opatření B.3.2. – Udržení nebo získání schopnosti a
dovednosti pro začlenění do společnosti

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je podpora osob sociálně vyloučených nebo
ohrožených sociálním vyloučením.
B.3.2.1. – Obecně prospěšné práce

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Číslo a název aktivity:

B.3.2.1. – Obecně prospěšné práce

Charakteristika aktivity:

Obecně prospěšné práce (dále jen OPP) jsou nejčastěji
ukládaným alternativním trestem – tj. trestem nespojeným
s odnětím svobody – v České republice. Nabízejí odsouzenému
možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit
své trestné jednání. Úspěšně vykonané OPP přinášejí prospěch
jak společnosti (práce odsouzených sleduje obecný prospěch),
tak odsouzenému, který v případě vykonaných OPP pokračuje ve
svém životě s „čistým štítem“, řečí právníků: „dojde k zahlazení
odsouzení“. Nelze také pominout nesporný finanční přínos této
alternativy, která nezatěžuje stát vysokými náklady.
průběžně
Probační a mediační služba Prachatice

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet osob s uloženým
trestem vykonání OPP:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Sociální začleňování do společnosti, udržování pracovních
návyků.

Číslo a název opatření:

Opatření B.3.3. – Podpora prevence

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze
strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a
Jihočeského kraje.
B.3.3.1. – Podpora primární prevence Phénix

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
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Číslo a název aktivity:

B.3.1.1. – Podpora primární prevence Phénix

Charakteristika aktivity:

Popis realizace:
Prostřednictvím
zařízení
„Primární
prevence
Phénix“
(certifikováno MŠMT) jsou realizovány aktivity zaměřené na
specifickou primární prevenci rizikového chování u žáků
základních a studentů středních škol v lokalitách Prachaticko a
Vimpersko. Tyto aktivity jsou uskutečňovány formou
interaktivních programů, během nichž žáci nejen stroze sedí a
poslouchají, ale sami jsou hlavními aktéry daného bloku.
Předpokládané přínosy:
1) Plošná informovanost
- zvýšení informovanosti nejen o legálních a
ilegálních látkách a jejich účincích u dětí a
mládeže, ale i o ostatních formách rizikového
chování
- osvojení si žádoucích sociálních dovedností a
návyků
2) Specificky indukovaná prevence
- specifická práce s vybranými skupinami na
základě screeningu prevalence užívání OPL a
problematických kolektivů
- posílení pozitivního chování a odmítání všech
forem sebedestrukce
Projekt je realizován během celého školního roku. Průběžně po
celou tuto dobu probíhají preventivní programy na jednotlivých
základních a středních školách. Časový harmonogram projektu je
nastaven dle dlouhodobé spolupráce s řadou škol a metodiků,
kteří mají zájem o realizaci těchto programů. Konkrétnější
podoba časového harmonogramu se vždy odvíjí od možností a
časových dotací jednotlivých škol.
Portus Prachatice, o.p.s.
základní školy a střední školy na území ORP Vimperk
2016
2017
2018
2015

Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Žáci SŠ a ZŠ
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

700
2015

700
2016

700
2017

700
2018

520.646

550.000

550.000

550.000

200.000
200.000
200.000
180.000
50.000
50.000
50.000
0
100.000
100.000
100.000
100.000
20.000
20.000
20.000
20.000
920.000
920.000
920.000
820.646
O jednotlivých programech jsou zpracovány podrobné výstupy,
které jsou k dispozici příslušným školám. V průběhu roku se
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vypracovávají čtvrtletní a závěrečné zprávy, které obsahují
základní statistické údaje o fungování primární prevence Phénix.

Číslo a název opatření:

B.3.4. – Sociální bydlení

Z jaké priority vychází:

PRIORITA 3 - DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Podpora sociálního začleňování. K sociálnímu vyloučení dochází
kromě oblasti zaměstnávání i v oblasti bydlení. Opatření má za
cíl omezování rizikových lokalit a sociálního vyloučení.
B.3.4.1. – Podpora sociálního bydlení na území města Vimperk

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

B.3.4.1. Podpora sociálního bydlení na území města Vimperk

Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:

Cílem aktivity je zajištění bydlení pro osoby, které jsou zadlužené
a nejsou schopné hradit náklady spojené s bydlením.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví registruje stoupající počet
klientů s těmito problémy.
Aktivita reaguje na připravovaný zákon o sociálním bydlení.
2015 - 2018

Realizátor:

Město Vimperk

Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Počet klientů
ohrožených ztrátou
bydlení
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

OSVZ, úřad práce, NNO
2016
2015

2015

2016

Zajištění sociálního bydlení.
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2017

2018

2017

2018

3.3. Pracovní skupina Rodina a volný čas

3.3.1. Členové pracovní skupiny Rodina a volný čas

Jméno

Působiště

Štěpánka Válková

OSPOD, MěÚ Vimperk – kurátor pro
děti a mládež
OSPOD, MěÚ Vimperk – sociální
pracovnice
OCH Vimperk – Centrum pro rodinu
ZŠ a SŠ Nerudova, Vimperk
FCH Prachatice – terénní program
Most naděje
OCH Vimperk – Centrum pro rodinu,
romský terénní pracovník
Rodinné a mateřské centrum Bodlina
Vimperk

Bc. Dana Seberová
Bc. Romana Trojanská
Bc. Helena Švehlová
Michaela Hronková, DiS.
Andrea Kavanová DiS.
Lenka Frühaufová Randáková

3.3.2. SWOT analýza cílové skupiny Rodina a volný čas
Silné stránky
Fungující sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi ve Vimperku (včetně krizové
intervence, řešení násilí, vztahů, doučování
apod.).
Babyklub při DDaM Vimperk.
Fungují Skauti, sport.kluby, školy se
sport.zaměřením ve Vimperku, SDH v obcích,
knihovna Vimperk (vč. akcí).
Podpora města.
Aktivity podnikatelů – akce pro rodiny.
ZUŠ a dechový soubor.
Nová hřiště na sídlištích ve Vimperku.
Sportovní areál na Vodníku.
Zimní stadion Vimperk (veřejné bruslení).
ZŠ TGM má vlastního psychologa.
Dostatek ZŠ, MŠ, gymnázium, SŠ.
Využití turistických atraktivit.
Terénní rómský pracovník.

Slabé stránky
Organizovaný čas pro skupinu 15-18 let.
Zaneprázdněnost rodičů.
Závislost dětí na počítačích, telefonech.
Absence azylového bydlení.
Bariéry pro kočárky.
Nedostatek míst v MŠ.
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Asistenti prevence kriminality při městské
policii.
Romský taneční soubor (Čhave Devlestar).
Aktivní metodici prevence na školách.
Příležitosti
Spolupráce organizací na zajištění akcí
(zaštítěná městem).
Využívat více MC Vimperk – Bodlina.
Najít využití pro částečně nevyužívané
objekty ve Vimperku (bývalá Lesnická škola,
knihovna Bodlina).
Využití potenciálů pěstounských rodin.

Hrozby
Nerespektování autorit (skupinou 15+).
Podávání alkoholu mladistvým.
Omezování sítě SŠ (úbytek žáků).
Snižování dotací.
Asistenci prevence kriminality (dotace pouze
pro určité časové období).
Nezájem obcí spadajících pod ORP.

3.3.3. Priority, opatření a aktivity

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb
-

C.1.1. – Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
C.1.2. – Podpora krizové pomoci – toto opatření je podrobně řešeno
v pracovní skupině Osoby v krizi

Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb
-

C.2.1. – Rozvoj služby azylové domy pro rodiny s dětmi
C.2.2. – Rozvoj služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Priorita 3 – Doprovodné aktivity
– C.3.1. – Prevence sociálně patologických jevů nebo zmírňování jejich dopadů
na děti a mládež
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Priorita 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:
Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:
Časový harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující subjekty:

Počet uživatelů služby:
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze státního
rozpočtu
Jihočeský kraj
Obec/obce
Příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM
Výstupy:

Opatření C.1.1. – podpora sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Priorita 1. – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUĚB
Cílem opatření je fungování ambulantní případně terénní
služby pro děti ze sociálně málo podnětného prostředí. Cílem
služby je podpora rodin, aby se naučily řešit problémy
samostatně vlastními silami – předcházení sociálnímu
vyloučení rodin cílové skupiny.
C.1.1. – Podpora registrované služby sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

C.1.1.1. – Podpora registrované služby sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Zachování a podpora registrované služby sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (popis v Analýze poskytovatelů)
Služba je poskytována v pracovních dnech v rozsahu běžné
pracovní doby, popř. dle potřeby i mimo tuto dobu (večer, i o
víkendu)
Oblastní charita Vimperk
Město Vimperk, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
ordinace dětských lékařů, základní školy ve Vimperku
2015
2016
2017
2018
80 rodin
80 rodin
80 rodin
80 rodin
2015
2016
2017
2018
576.500

900.000

900.000

900.000

142.000
0
0
0
100.000
150.000
200.000
250.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
845.500
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin s dětmi v nepříznivé
sociální situaci.
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Číslo a název opatření:

Opatření C.1.2. – Podpora sociální služby krizová
pomoc

Z jaké priority vychází:

Priorita 1. – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je fungování sociální služby krizová pomoc,
která je poskytována rodinám a osobám v krizi.
C.1.2.1. – Podpora krizové pomoci – Nexus – podrobně
řešeno v pracovní skupině Osoby v krizi na str. 76

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Priorita 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Číslo a název aktivity:

Opatření C.2.1. – Rozvoj služby azylové domy pro
rodiny s dětmi

Z jaké priority vychází:

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb s cílovou
skupinou rodiny s dětmi v oblastech, kde nejsou zajištěny
nebo jen nedostatečně.
C.2.1.1. – Zajištění prostor pro azylový dům pro rodiny
s dětmi
C.2.1.2. – Zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi
(dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách)

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

C.2.1.1. – Zajištění prostor pro azylový dům pro rodiny s
dětmi
Město Vimperk (pracovníci OSVZ) a poskytovatelé sociálních
služeb opakovaně a často potřebují řešit situaci rodiny a osob,
jimž je potřeba zajistit bydlení. Tyto osoby jsou ohroženy
sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené jsou. Situaci
je nutné řešit především u rodin, kde je hlavní priorita udržení
rodiny pohromadě.
Cílem této aktivity je vytipování vhodného objektu nebo
prostor ke zřízení azylového domu.
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Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
rodiny s dětmi bez přístřeší

Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze státního
rozpočtu
Jihočeský kraj
Obec/obce
Příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Od roku 2015
Město Vimperk
Registrovaný poskytovatel sociální služby, (OCH Vimperk),
obce na území ORP Vimperk, Jihočeský kraj, MPSV
2015
2016
2017
2018
10 bytů,
60 – 70
klientů
včetně dětí
2015

10 bytů,
60 – 70
klientů
včetně dětí
2016

10 bytů,
60 – 70
klientů
včetně dětí
2017

10 bytů,
60 – 70
klientů včetně
dětí
2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Budova nebo jiný vhodný prostor pro zřízení azyl. bydlení.

C.2.1.2. – Zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi
(dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
Posláním azylového domu je podpora, péče a poskytnutí
bezpečného ubytování rodinám, které z různých důvodů
ztratily svůj domov, byt, ubytování a neumí vyřešit
komplikované problémy s tím spojené. Služba podporuje
sebedůvěru uživatelů ve vlastní schopnosti i praktické
dovednosti (řešit svou situaci), žít nezávislým způsobem
života a postarat se o své potřeby a potřeby rodiny. Služba
rozvíjí sociální kontakty – podporuje přirozenou vazbu na
rodinu, přátele a místní komunitu, aby se uživatelé dostali
k čerpání běžných zdrojů společnosti.
Služby poskytované v AD:
-Poskytnutí strany nebo pomoc při zajištění stravy
-vytvořené podmínky pro samostatnou přípravu stravy
-poskytnutí ubytování
-pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
-pomoc formou rady
-pomoc při jednání s úřady a institucemi
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Cíle služby AD:
-řešení nepříznivé životní situace rodiny
-vedení rodin k samostatnosti
-správné vedení a udržování domácnosti
-podporovat uživatele v partnerském vztahu
-pomoc a podpora uživatelům s nalezením pracovního místa
-pomoc a podpora při hledání nového bydlení
-podporovat kontakty s vlastními rodinami

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Rodiny s dětmi bez přístřeší

Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze státního
rozpočtu
Jihočeský kraj
Obec/obce
Příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM

Cílová skupina:
-rodiny s dětmi bez přístřeší (oběti domácího násilí,
nehygienické bytové podmínky, sociální nevyzrálost, právně
nevyřešené případy, zadlužené rodiny apod.)
Od roku 2015
Registrovaný poskytovatel sociální služby
Město Vimperk, OSVZ, obce ORP Vimperk, Jihočeský kraj,
MPSV
2015
2016
2017
2018
10 bytů,
60-70 klientů
vč. dětí

10 bytů,
60-70 klientů
vč. dětí

10 bytů,
60-70 klientů
vč. dětí

2015

2016

2017

10 bytů,
60-70
klientů vč.
dětí
2018

0

0

0

0

2 .564.000
300.000
1.080.000
0
3.944.000

1.470.000
300.000
1.080.000
0
2.850.000

1.470.000
300.000
1.080.000
0
2.850.000

1.470.000
300.000
1.080.000
0
2.850.000

Výstupy:

Vznik sociální služby s předpokládanou kapacitou 60 – 70
klientů ročně.

Poznámka:

V roce zřízení služby je v rozpočtu počítáno s pořízením
vybavení za cca 900.000 Kč formou investice.
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Číslo a název opatření:

Opatření C.2.2. – Rozvoj služby nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež

Z jaké priority vychází:

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Krátký popis opatření:

Cílem je rozvoj poskytování sociální služby nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež ve věku 13+.
C.2.2.1. – Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
ve Vimperku (§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách)

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:

Charakteristika aktivity:

C.2.2.1. – Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
ve Vimperku (§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku 6 – 26
let ohroženým společensky 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
situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.
Poskytované služby:

Časový harmonogram:
Předpokládaný realizátor:
Předpokládané
spolupracující subjekty:

-výchovné činnosti
-vzdělávací činnosti (pomoc při neprospěchu ve škole,
přednášky, besedy)
-aktivizační činnosti (vyjít ze zájmu cílové skupiny – hudba –
metal, techno,… přitažlivé sporty – skateboarding,
snowboarding,…)
-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(organizace přitažlivých akcí pro mladé)
-sociálně terapeutické činnosti
-pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
-krizová intervence
od roku 2015
registrovaný realizátor sociální služby
Město Vimperk, OSVZ, obce ORP Vimperk, Jihočeský kraj,
MPSV
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Cílová skupina a počet
uživatelů služby
děti a mládež (13+)
ohrožená společensky
nežádoucími jevy
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze státního
rozpočtu
Jihočeský kraj
Obec/obce
Příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

1 500 000
kontaktů
ročně
2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

950.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
300.000
350.000
400.000
450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000
1.350.000
1.500.000
1.650.000
Vznik sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
s předpokládanou kapacitou 1.500 kontaktů ročně.

Priorita 3.- DOPROVODNÉ AKTIVITY

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:
Krátký popis opatření:

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

C.3.1. – Prevence sociálně patologických jevů nebo
zmírňování jejich dopadů na děti a mládež
DOPROVODNÉ AKTIVITY
Cílem opatření je podpora a rozvoj aktivit, které vedou
k prevenci sociálně patologických jevů nebo zmírňování jejich
dopadů na děti a mládež
C.3.1.1. – Projekt „Víceúčelová sportovní plocha Vimperk –
říční niva Volyňky“
C.3.1.2. – Letní tábor pro děti z rodin ohrožených sociálním
vyloučením

C.3.1.1. – Projekt „Víceúčelová sportovní plocha Vimperk –
říční niva Volyňky“
Rozsáhlý projekt na úpravu ploch kolem řeky Volyňky pro
volnočasové aktivity. Součástí projektu je i vybudování
skateparku, jehož záměrem je podporovat mládež v aktivním
trávení volného času a umožnit skateboardistům využívat
plochu, která je přímo určena k provozování skateboardingu.
Město Vimperk má zpracovanou odbornou studii a projekt na
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Časový harmonogram:
Realizátor:
Předpokládané
spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Děti a mládež
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze státního
rozpočtu
Jihočeský kraj
Obec/obce
Příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

vytvoření skateparku. Projekt je nazván „Víceúčelová
sportovní plocha Vimperk - říční niva Volyňky“.
Při tvorbě projektu bylo vše konzultováno s mládeží –
skateboardisty. Rozpočet na vytvoření a úpravu plochy je
v částce 1,5 mil. Kč a rozpočet na vybavení - prvky je 3 mil.
Kč. Místo poskytování: Vimperk – říční niva Volyňky
2015
Město vimperk – odbor životního prostředí
Dotační programy, nadace apod.
2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

4.500.000
Aktivní trávení volného času.
Mládež bude provozovat skateabording na vymezeném,
odpovídajícím prostoru, nebude ohrožovat chodce a dopravu
ve městě.

C.3.1.2. – Letní tábor pro děti z rodin ohrožených sociálním
vyloučením
Hlavní náplní letního tábora jsou volnočasové a zájmové
aktivity, např. sportovní outdoorové aktivity jako
horolezectví, hudební akce a vyžití, společenské hry, stolní
fotbal, ping pong, šipky, výtvarné a pracovní činnosti, besedy
na různá témata, sportovní činnosti, soutěže, koupání v Lipně,
apod. Jednou z aktivit vedoucích letního tábora je přímá
práce s dětmi. Jedná se o individuální řešení konkrétních
potřeb a problémů těchto dětí. Účastníci letního tábora
budou vybíráni ve spolupráci se školskými zařízeními,
Centrem pro rodinu Oblastní charity ve vimperku a odborem
sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Vimperk. Základním
záměrem tábora je snaha poskytnout dětem zkušenost se
smysluplným trávením volného času, ale i ochranu dětí před
rozvíjejícím a prohlubováním se nežádoucích sociálních jevů a
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Časový harmonogram:

patologií souvisejících s prostředím, z kterého na tábor
přicházejí a kde jsou ohroženy sociálním vyloučením. Dále je
snaha odhalit rizika, se kterými se zmiňované děti potýkají
(např. špatný školní prospěch, nuda, nezájem o konkrétní
aktivity, záškoláctví, frustrace, vztahové problémy, rodinné
problémy, kouření, alkohol, experiment s drogami,
gamblerství, promiskuita, nezaměstnanost, násilí v rodině,
šikana, problémy se zákonem) a nabídnout možná řešení.
Přínos tábora ve vztahu k zúčastněným dětem tedy spočívá
zejména v tom, že dětem bude touto cestou ukázána
možnost, jakými způsoby lze trávit volný čas a to jak
individuálně, tak v kolektivu. Zároveň je cílem tábora rozšířit
kulturně sociální povědomí dětí a pocit sounáležitosti
k současné společnosti.
Vždy jeden týden během letních prázdnin

Realizátor:

Město Vimperk

Spolupracující subjekty:

Základní školy ve Vimperku, Centrum pro rodinu při Oblastní
charitě vimperk, OSPOD, bezpečnostní , záchranné a
preventivní složky s ukázkami aktivit či besedami
2015
2016
2017
2018

Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Děti 6 – 15 let
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze státního
rozpočtu
Jihočeský kraj
Obec/obce
Příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM
Výstupy:

25 účastníků
2015

25 účastníků
2016

25 účastníků
2017

25 účastníků
2018

0

0

0

0

10.000
10.000
10.000
10.000
47.500
47.500
47.500
47.500
32.500
32.500
32.500
32.500
0
0
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
25 účastníků ročně se zkušeností společensky kladně
hodnoceného trávení volného času.
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3.4. Pracovní skupina Národnostní a etnické menšiny

V této skupině byly řešeny především záležitosti týkající se Romů a to s ohledem na
skutečnost, že na Vimpersku nebyla zaznamenána potřeba řešit situace, které se týkají jiných
národnostních menšin.
U této pracovní skupiny byl s ohledem na řešení skupiny Romů zaznamenán přesah do
pracovní skupiny Osoby v krizi (podobnost sociálních situací, do které se mohou osoby
dostat) a dále do pracovní skupiny Rodina a volný čas (potřeba spolupráce s celou rodinou
při řešení krizové situace nebo její předcházení). Z tohoto důvodu jsou u priorit uváděny
odkazy na příslušná opatření a aktivity.

3.4.1. Členové pracovní skupiny

Jméno
Bc. Lenka Tomanová
Bc. Marie Loquenzová
Anna Chytrová, DiS.
Ing. Jaroslava Martanová
Andrea Kavanová, DiS.

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D.
Mgr. Jitka Bednarčíková
Peter Macorlík
Vladimír Vácha

Působiště
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Vimperk
Starostka města Vimperk
Oblastní charita Vimperk,
MěÚ Vimperk – romský terénní
pracovník
Agentura pro sociální začleňování,
Úřad vlády ČR
Úřad práce Vimperk
Městská policie Vimperk
veřejnost
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3.4.2. SWOT analýza

Silné stránky
Působí zde poskytovatel SS (soc. aktivizační
služby – doučování, bydlení, zaměstnávání,
dluhy, výchova dětí).
Fungující taneční romský soubor (prezentace
i pro širokou veřejnost).
Podpora města aktivit pro Romy.
Spolupráce s Městským kulturním
střediskem (poskytování prostor).
Aktivní přístup škol – zájem řešit případné
problémy.
Silné rodinné vazby (rodina se postará o své
členy – např. o seniory nebo postižené děti).
Asistenti prevence kriminality.
Romská terénní pracovnice.
Asistenti pedagoga.

Slabé stránky
Drogy (závislost i užívání).
Prostituce.
Nevhodná výchova ve většině rodin.
Nezaměstnanost.
Předsudky a diskriminace při hledání
zaměstnání.
Absence pracovních návyků.
Neudržování pořádku společných prostor a
okolí domů.
Neplnění povinnosti placení nájemného,
reakce až na exekuce.
Nízká vzdělanost a nízká motivace k ní.
Chybí pozitivní vzory.
Gamblerství. Sexuální život mladších 15ti let.
Nevyužívání dotačních titulů pro vzdělávání.

Příležitosti
Podporované zaměstnávání.
Rekvalifikace.
Využít nadání a schopností dětí (hudební,
taneční).
Podpora asistence vzdělávání (vč. motivace
ke vzdělávání).
Využití dotačních titulů.
Využití spolupráce s ÚP – nezaměstnanost.
Možnost konzultace Úřadem vlády
vypsaných grantových titulů.

Hrozby
Nelze vymáhat dlužné nájemné z příspěvku
na bydlení (legislativa).
Omezování dotací z grantů – především
v oblasti prevence.
Kriminalita dětí – nepostižitelná.
Nárůst pohlavních nemocí.
Nárůst užívání návykových látek.

3.4.3. Priority, opatření, aktivity

Priorita 1 – Podpora systému poskytovaných sociálních služeb
- B.1.1. – Podpora terénních programů
- B.1.1.2. – Podpora sociálně aktivizační služby
- C.1.1. – Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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Priorita 2 – Rozšíření systému poskytovaných sociálních služeb
- B.2.1. – Rozvoj terénních programů
- C.2.2. - Rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež

Priorita 3 – Doprovodné aktivity
- D.3.1. – Podpora sociálního začleňování
- D.3.2. – Spolupráce s romskou menšinou

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU
POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na str. 72.
Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU
POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na str. 86.

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU
POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na str. 77.
Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas, PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU
POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na str. 87.

PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKLTIVITY na str. 79.
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Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření D.3.1. – Podpora sociálního začleňování
DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

K sociálnímu vyloučení dochází především v oblasti bydlení a
zaměstnání. Opatření má za cíl omezování rizikových lokalit a
sociálního vyloučení.
D.3.1.1. – Zřízení pozice domovník - preventista v rizikových
lokalitách
D.3.1.2. – Asistenti prevence kriminality
D.3.1.3. – Podpora tanečního souboru Čhave Devlestar

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Obyvatelé z rizikových
lokalit
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

D.3.1.1. – Zřízení pozice domovník - preventista v rizikových
lokalitách
Domovník – preventista bude mít za úkol a cíl zlepšení prostředí
uvnitř objektů včetně přiléhajícího okolí tak, aby nedocházelo
k poškozování obecního majetku a obyvatelům domů vytvářelo
příjemnější prostředí. Zároveň bude tato osoba motivovat
k veřejnému pořádku a dodržování základních společenských
norem. Dalším úkolem budou také zvýšení bezpečnosti a
stanovení pravidel pro využívání společných prostor a okolí
domu.
V současné době se vyskytují 3 rizikové lokality – Pasovská 150 a
U Lázní 171, Vimperk a dále Výškovice 17. Cílem je zřízení této
pozice alespoň ve dvou těchto lokalitách.
2015 - 2018
Městská správa domů VPK, Město Vimperk
manažer prevence kriminality, asistenti prevence kriminality,
romská terénní pracovnice
2015
2016
2017
2018
2

2

2

2

2015
(červen –
prosinec)
66.000

2016

2017

2018

0
10.100
0
0
76.100
Zlepšení prostředí uvnitř objektů – společných prostor a
přiléhajícího okolí, motivace nájemníků ke zvýšenému dbaní na
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údržbu společných prostor a dodržování základních
společenských norem, zlepšení prostředí také povede ke
zlepšení bezpečnosti.

Číslo a název aktivity:

D.3.1.2. – Asistenti prevence kriminality

Charakteristika aktivity:

Asistenti prevence kriminality budou svojí činností dozírat ve
vytipovaných problémových částech města na jevy související
s pocitem bezpečí, které jsou způsobovány shromažďováním,
migrací a posedáváním problémových občanů, zejména z řad
romské komunity. Dále budou dohlížet na pohyb dětí, které se
vracejí ze škol a využívají dětská hřiště v problémových
lokalitách. Asistenti prevence kriminality budou vytvářet
komunikační most mezi komunitou a majoritní společností.
Zároveň budou nápomocni státním orgánům a organizacím
zřizovaným městem v naplňování jejich poslání související
s výchovou dětí.
2015 - 2018
Městská policie Vimperk, Město Vimperk
MěÚ Vimperk, Úřad práce, Policie ČR, romská terénní
pracovnice, OSVZ
2015
2016
2017
2018

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Osoby, které jsou
hlášeny na ÚP ČR
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2

2

2

2

2015

2016

2017

2018

378.000
0
61.200
0
0
439.200
Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu
bezpečí občanů. Komplexní přístup v komunitách postavený na
spolupráce obce, Policie ČR a dalších subjektů.
Zachování této pozice na další období.
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Číslo a název aktivity:

D.3.1.3. – Podpora tanečního souboru Čhave Devlestar

Charakteristika aktivity:

Projekt je zaměřen na smysluplné využívání volného času dětí
z rodin ohrožených sociálním vyloučením. V rámci projektu se
konají pravidelné zkoušky tanečního souboru a několikrát za rok
má soubor možnost veřejně vystoupit.
každé úterý odpoledně zkoušky,
v letní sezoně 3-4 vystoupení
Oblastní charita Vimperk, terénní romský pracovník
Město Vimperk
2015
2016
2017
2018

Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Příslušníci romské
menšiny
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

30

30

30

30

2015

2016

2017

2018

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

30.000
30.000
30.000
30.000
Integrace romské menšiny do společenského života města.

Číslo a název opatření:

D.3.2. – Spolupráce s romskou menšinou

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:
Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Cílem tohoto opatření je zajištění fingující průběžné komunikace
s romskou menšinou.
D.3.2.1. – Zachování pozice terénního romského pracovníka
D.3.2.2. – Informativní schůzka pro romskou menšinu

Číslo a název aktivity:

D.3.2.1. – Zachování pozice terénního romského pracovníka

Charakteristika aktivity:

-

mapování situace v romské komunitě ve Vimperku
kontaktování rodin či jednotlivců v nepříznivé sociální
situaci
vyhledávání osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální
situaci
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-

-

poskytování podpory či pomoci osobám, které se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci pod dohledem
sociálního pracovníka
doprovod dětí do školy, na zájmovou činnost, na
doučování, apod.
vedení a dohled romského tanečního souboru
v rámci celé komunity podpora aktivit zaměřených na
udržování tradic, posilování vlastní identity
motivování jedinců ke vzdělávání a k získávání
kvalifikace
motivování nezaměstnaných k práci, vyhledávání volných
míst
zprostředkovávat příslušníků romské menšiny základní
sociální poradenství (bydlení, zaměstnání, dluhová
problematika, výchova a vzdělávání dětí, péče o děti,
vedení domácnosti, trestní řízení, závislosti,…)
motivovat příslušníky romské menšiny k řádnému
způsobu života

Časový harmonogram:
Realizátor:

Město Vimperk, Oblastní charita Vimperk

Spolupracující subjekty:

OSVZ, ÚP, asistenti prevence kriminality

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Příslušníci romské
menšiny ve Vimperku
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015

2016

2017

2018

50

50

60

60

2015

2016

2017

2018

Cílem aktivity je zachování pozice terénního romského
pracovníka, který ve Vimperku pracuje od roku 2013 i na další
období, a to z důvodu řešení nepříznivé sociální situace romské
menšiny na Vimpersku, předcházení sociálně patologickým
jevům, řešení problémů spolužití romské menšiny s majoritní
většinou, informovanost romské menšiny o možnostech pomoci,
podpory, sociální integrace.
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Číslo a název aktivity:

D.3.2.2. – Informativní schůzka pro romskou menšinu

Charakteristika aktivity:

Časový harmonogram:

Pravidelné setkávání vedení města a vedoucích odborů
městského úřadu s romskou menšinou za účelem diskutování
problematiky této menšiny. Informace o bytové politice města, o
zadávání zakázek (investiční záměry, opravy, údržba) atd. Podle
potřeby bude přizván pracovník Úřadu práce ČR, ředitelé
základních a mateřských škol, poskytovatelé sociálních služeb
atd.
Cílem setkávání je diskuse a řešení aktuálních problémů této
komunity.
1x do roka, dle potřeby a aktuální situace i více

Realizátor:

Město Vimperk

Spolupracující subjekty:

Městská správa domů, s.r.o., Městská policie Vimperk, MěÚ,
Policie ČR
2015
2016
2017
2018

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Příslušníci romské
menšiny
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

100-200

100-200

100-200

100-200

2015

2016

2017

2018

Diskuse a řešení aktuálních problémů romské komunity.
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3.5. Průřezová témata
Jedná se o témata, která vycházejí z jednání pracovních skupin, ale nedotýkají se pouze
jedné konkrétní pracovní skupiny zaměřené na určitou skupinu obyvatelstva. Jedná se o
témata, která se dotýkají širší skupiny obyvatelstva. Z tohoto důvodu byla těmto tématům
věnována samostatná kapitola.

3.5.1. Priority, opatření a aktivity
Priority a opatření průřezových témat
Priorita 3 – Doprovodné aktivity - E.3.1. – Zlepšení informovanosti
-

E. 3.2. – Koordinace sociálních služeb

Číslo a název opatření:
Z jaké priority vychází:

Opatření E.3.1. – Zlepšení informovanosti
DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Opatření řeší nízkou informovanost o sociálních službách
v regionu ORP Vimperk. Ke zvýšení informovanosti o sociálních
službách a jejích poskytovatelích slouží vytvoření, aktualizace a
distribuce katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných
služeb.
E.3.1.1.– Vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb
E.3.1.2. – Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb a jeho uveřejnění.

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

E.3.1.1. – Vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb
V rámci komunitního plánování sociálních služeb na území ORP
Vimperk bude vytvořen katalog poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb. Obsah katalogu byl sestaven řídící
skupinou komunitního plánování.
Potřeba vytvoření katalogu vychází ze zjištěné malé
informovanosti o sociálních a doprovodných službách mezi
obyvateli regionu (anketa mezi obyvateli, informace od
poskytovatelů).
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Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Obyvatelé ORP Vimperk
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Katalog bude obsahovat potřebné informace o registrovaných
sociálních službách v rámci ORP Vimperk. V případě vybraných
sociálních služeb, které nejsou poskytovány na území ORP
Vimperk, bude uveden kontakt na službu v okolí regionu. Dále
budou uvedeny související a doprovodné služby, krizové linky,
úřady, lékaři, zdravotnická zařízení. O poskytovatelích/službách
budou uvedeny informace potřebné k pochopení, o jakou službu
se jedná, pro jakou cílovou skupinu je určena a informace o
dostupnosti služby.
2015
Město Vimperk, OSVZ
Obce v regionu ORP Vimperk, poskytovatelé sociálních a
doprovodných služeb.
2015
2016
2017
2018
17. 200

17.200

17.200

17.200

2015

2016

2017

2018

Vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných
služeb v tištěné podobě.

E.3.1.2.– Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb
Na vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných
sociálních služeb bude navazovat jeho každoroční aktualizace
katalogu a jeho následné uveřejnění.
OSVZ Městského úřadu Vimperk podá jedenkrát ročně na
základě zjištěných změn podnět k aktualizaci katalogu.
Aktualizace se bude týkat zjištěných změn u současných
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, případně
informací o nových poskytovatelích sociálních služeb v regionu.
Aktualizace katalogu je nutná vzhledem k zajištění dostupnosti
aktuálních informací o sociálních a doprovodných službách pro
občany a další subjekty v ORP Vimperk.
Aktualizace má za cíl udržení míry informovanosti o sociálních a
doprovodných službách v regionu.
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Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Obyvatelé ORP Vimperk
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

U příležitosti každoroční aktualizace katalogu bude vydána
tisková zpráva o aktualizaci. OSVZ vydá podnět k napsání a
vydání tiskové zprávy, rozeslání zprávy médiím. Tisková zpráva
bude vydána ve Vimperských novinách a bude zveřejněna na
webu města, rovněž bude rozeslána obcím v ORP Vimperk
k uveřejnění na webu.
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb bude
umístěn rovněž na webových stránkách města a zde budou
průběžně zaznamenávány zjištěné změny. Na základě rozsahu
zjištěných změn pak řídící skupina rozhodne o vydání nové verze
katalogu i v tištěné podobě.
2016 - 2018
Město Vimperk, OSVZ
Obce v regionu ORP Vimperk, poskytovatelé sociálních a
doprovodných služeb.
2015
2016
2017
2018
17.200

17.200

17.200

17.200

2015

2016

2017

2018

Vytvoření aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb 1x ročně a tím udržení informovanosti o
sociálních a doprovodných službách.

Číslo a název opatření:

Opatření E.3.2. – Koordinace sociálních služeb

Z jaké priority vychází:

DOPROVODNÉ AKTIVITY

Krátký popis opatření:

Cílem opatření je podpora koncepčního rozvoje sociálních služeb
na území ORP Vimperk.
E.3.2.1.– Pravidelná setkávání Komise prevence /podle § 122
zákona č. 128/2000 Sb./

Aktivity, které vedou
k naplnění opatření:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

E.3.2.1.– Pravidelná setkávání Komise prevence /podle § 122
zákona č. 128/2000 Sb./
Komise je poradním orgánem městské rady v oblasti prevence
kriminality, sociální patologie a bezpečnostní situace ve městě.
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Časový harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující subjekty:

Cílová skupina a počet
uživatelů služby:
Podle projednávaných
témat
Předpokládané finanční
zdroje:
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Cíle působení komise prevence jsou:
• Koordinovat práci a vytvářet prostředí aktivní spolupráce
subjektů, které působí na poli primární, sekundární a
terciální prevence sociálně patologických jevů dětí,
mládeže i dospělých ve městě.
• Monitorovat a mapovat aktuální situaci výskytu těchto
jevů i působení subjektů ve městě a okolí a zpracovávat
analýzu těchto situací.
• Průběžně vyhledávat rizikové skupiny, jedince i lokality a
navrhovat opatření k zabránění trestné činnosti a vzniku
sociálně patologických jevů.
• Navrhnout komplexní program prevence kriminality ve
městě a účinně spolupracovat při jeho naplňování se
všemi subjekty, pravidelně vyhodnocovat projekty
programu, včetně činností jednotlivých institucí
působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů
ve městě.
• Předkládat návrhy konkrétních projektů na řešení
zásadních a dlouhodobých úkolů v oblasti prevence
patologických jevů, vyhledávat nové subjekty poskytující
sociální služby v oblasti sociálně patologických jevů a
podporovat jejich činnost.
• Posuzovat a k realizaci doporučovat dílčí projekty
jednotlivých subjektů a podílet se na jejich realizaci.
• Informovat o projednávaných tématech a navrhovaných
aktivitách.
Setkávání minimálně 1x ročně, dle aktuální potřeby i více.
Město Vimperk
Městská policie Vimperk, Policie ČR, PMS ČR, ÚP ČR, základní a
střední školy na území ORP Vimperk, poskytovatelé sociálních
služeb
2015
2016
2017
2018

2015

2016

2017

2018

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
Aktivní činnost komise prevence a aktualizace plánu prevence
kriminality ve městě.
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4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCENÍ
Monitorování je proces systematického sběru informací o realizaci aktivit definovaných
v komunitním plánu. Cílem tohoto sběru informací je periodické vyhodnocování, které
ověřuje shodu mezi skutečným stavem realizace a plánovanými aktivitami.
Průběh realizace jednotlivých aktivit bude zajišťovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví při
MěÚ Vimperk. V rámci monitorování bude průběžně zaznamenávat postup realizace
jednotlivých aktivit a případně zjišťovat důvody jeho neplnění. Jednou ročně pak ze
zjištěných skutečností vypracuje monitorovací zprávu, kterou předloží řídící skupině
k vyhodnocení. Jednání řídící skupiny bude vždy svolávat Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví při MěÚ Vimperk. Řídící skupina bude svolána jednou ročně, nejpozději však
k 31. 10. každého roku (počínaje rokem 2016). Řídící skupina posoudí zpracovanou
monitorovací zprávu. Schválená monitorovací zpráva pak bude předložena na vědomí
Zastupitelstvu města Vimperk nejpozději do 30. 11. daného roku.
Řídící skupina rovněž na základě zpracované monitorovací zprávy posoudí kvalitu a efektivitu
naplňování jednotlivých aktivit a případně navrhne aktualizaci komunitního plánu sociálních
služeb. Aktualizace pak bude zpracována formou dodatku ke stávajícímu dokumentu.

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Vimperk je zpracován na období 2015 – 2018
a nejpozději za tři roky proběhne jeho aktualizace.
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