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ÚVOD
Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na území celého správního obvodu obce s
rozšířenou působností (ORP) Č. Krumlov probíhá již od roku 2011. Plánování tehdy navázalo na
komunitní plánování ve městě Č. Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004. Na území ORP Č.
Krumlov proběhlo v minulosti již několik fází plánování s následujícími hlavními výstupy:
-

v roce 2011 byl vytvořen plánovací dokument na období 2012 - 2014,

-

v roce 2014 byl vytvořen plánovací dokument na období 2015 – 2017 (jeho platnost byla
prodloužena i na období roku 2018),

-

v roce 2018 byl vytvořen plánovací dokument na období 2019 - 2021.

Na přípravě nového plánu pro programové období 2022 – 2024 se v pracovních skupinách a v
řídicí skupině podílely desítky lidí z řad odborné i širší veřejnosti regionu, zástupci obcí, úřadů,
poskytovatelů i skutečných či potenciálních uživatelů služeb. Další občané se pak zapojili do tvorby
plánu prostřednictvím připomínek. Všem patří velké poděkování za jejich čas a vůli se na
plánování sociálních a souvisejících služeb v našem regionu podílet.

Na plánování se dlouhodobě podílí pracovní skupiny (PS), které mají oblasti působnosti
vymezeny dle hlavních cílových skupin v území:
-

PS senioři a osoby se zdravotním postižením

-

PS děti, mládež, rodiny

-

PS osoby v krizi

Významnou součástí plánování je dále i řídicí skupina. Jedním z hlavních cílů plánování je
nastavování optimální a udržitelné sítě sociálních služeb, která reaguje na aktuální potřeby občanů
v území. Naplňování tohoto cíle je však nemyslitelné bez širší koordinace a vzájemné spolupráce
všech zainteresovaných. I proto jsou dnes plány rozvoje koncipovány na širší území tak, aby mohlo
docházet při zajišťování nezbytných služeb ke sdružování zdrojů, ať už lidských či materiálních.
Mnohé z potřebných služeb není účelné a ani možné zajistit pouze prostřednictvím služeb
vymezených zákonem o sociálních službách. V některých aspektech v sociální oblasti je nutné
zabývat se otázkou rozvoje v širších souvislostech, tedy i „nad rámec“ samotného zákona. Proto se
plán zabývá také aktivitami, které na sociální služby navazují a bez nichž bychom nemohli hovořit
o komplexní síti služeb v sociální oblasti.
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O procesu plánování na území ORP Č. Krumlov
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov bylo využito
osvědčených metod používaných pro plánování zajištění sociálních a souvisejících služeb na místní
nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností z období přípravy předešlých verzí plánu.

Organizační struktura plánování
Řídicí skupina (ŘS) je řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v oblasti realizace plánování
sociálních služeb v území obce s rozšířenou působností Č. Krumlov. Do kompetence ŘS náleží
zejména:
a) ustanovuje pracovní skupiny a jmenuje jejich vedoucí (vlastní volba vedoucího pracovní
skupiny náleží do kompetence každé pracovní skupiny),
b) konzultuje a odsouhlasuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb
v postupných krocích a úkolech k jejich dosažení,
c) předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na principech
partnerství mezi všemi účastníky procesu PSS, pracuje s informacemi a zohledňuje již
vytvořené a osvědčené spolupráce, podporuje zapojení místních společenství,
d) zajišťuje publicitu procesu PSS,
e) sleduje a vyhodnocuje ve spolupráci s dalšími určenými orgány realizaci PSS.
Pracovní skupiny (PS) jsou vymezeny tematicky dle hlavních sílových skupin plánování (1. Senioři a
zdravotně postižení; 2. Děti, mládež, rodiny; 3. Osoby v krizi). Činnost PS má určující vliv na výsledný
obsah samotného plánu. Do působnosti PS náleží zejména příprava a projednávání následujících
bodů / oblastí:
a) odpovídá zejména za definici a vytváření profilu řešené cílové skupiny a jejích potřeb,
b) definuje problémové oblasti vztahující se k cílovým skupinám v oblasti působnosti PS,
c) formuluje strategické cíle, priority, opatření a aktivity k jejich naplnění,
d) připravuje výstupy své činnosti jako podklady pro jednání ŘS.
Jednání ŘS i všech PS je ošetřeno zpracovaným a schváleným jednacím řádem. Základní
organizační strukturu uplatněnou při procesu tvorby PSS v území ORP Č. Krumlov lze znázornit
prostřednictvím následujícího grafu:

Vize PSS 2022 - 2024
Během jednání všech 3 pracovních skupin byly postupně diskutovány a aktualizovány rozvojové vize.
Smyslem vize je vyjádřit jednoduše, koncentrovaně a přitom srozumitelně optimální stav a
požadovanou kvalitu sociálních a souvisejících služeb z hlediska jednotlivých potřeb a požadavků
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cílových skupin. Výstupem debaty je vždy znění rozvojové vize schválené jednohlasnou většinou
na úrovni každé pracovní skupiny. Dílčí vize za každou pracovní skupinu jsou popsány dále.
Pro naplnění všech 3 rozvojových vizí je nezbytné postupně dále zvyšovat participaci všech
subjektů, které jsou do plánování sociálních služeb na území ORP zapojeny, přičemž toto zapojení
je žádoucí zejména ze strany zadavatelů (obcí), které by měly finančně podporovat dostupnost
sociálních a souvisejících služeb pro své občany vykazujících prokazatelně jejich potřebu.
PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ (PS 1) – vize
Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Č.
Krumlov pro naplnění potřeb seniorů a zdravotně postižených.
PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY (PS 2) – vize
Zajištění komplexní sítě kvalitních služeb odpovídající aktuálním potřebám a zajištění osvěty cílové
skupiny, která je podporována pružnými systémy financování a doplněna o vzdělávání pracovníků v
této oblasti.
PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI (PS 3) – vize
Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Č.
Krumlov pro naplnění různých potřeb osob v krizi včetně zajištění související dostatečné
informovanosti veřejnosti o službách v sociální oblasti.

Obsah a členění plánu
Pro plánovací období 2022-2024 bylo stanoveno, že z hlediska zajištění dostupnosti, optimalizace a
zlepšování kvality sociálních a souvisejících služeb jsou prioritními směry:
a) zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ORP Č. Krumlov (služeb poskytovaných
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
b) zajištění dostupnosti souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov.
Každá prioritní osa je dále členěna do jednotlivých aktivit, přičemž každé aktivitě jsou dále přiřazeny
odpovědní realizátoři, spolupracující subjekty, kapacity a případně i zdroje potřebné pro optimální
zajištění dané služby. U každé aktivity týkající se sociálních služeb jsou rovněž stanoveny plánované
hodnoty tzv. indikátorů pro sledování vývoje dané služby. V neposlední řadě je nastaven (tam, kde je
to možné) odhad ročních nákladů. Ke každé aktivitě je, v prioritě č. 1, také poznámka ze
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS), která se vztahuje k území ORP
Č. Krumlov, pokud není uvedeno jinak.
V následujícím přehledu je shrnuta struktura PSS v členění na priority a aktivity a to dle výstupů
z práce všech 3 pracovních skupin.
V předchozích plánech byly řešeny i preventivní programy pro děti a mládež. Jelikož tato problematika
zasahuje do oblasti prevence, je řešena samostatně v Plánu prevence kriminality, který je platný pro
léta 2021 až 2024.
Některé aktivity (zejména v PS 2) zasahují do rodinné politiky. Tyto aktivity byly z důvodu neschválení
Koncepce rodinné politiky ponechány v tomto dokumentu.
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PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ (PS 1)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY (PS 2)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI (PS 3)

Priorita 1 – Podpora sociálních služeb

Priorita 1 – Podpora sociálních služeb

Priorita 1 – Podpora sociálních služeb

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství
1.1.1. a) Jihočeské centrum pro seniory a ZP, o.p.s.
1.1.1. b) Domácí hospic sv. Víta
1.2. Osobní asistence (§ 39)
1.2.1. Podpora služby osobní asistence
1.3. Pečovatelská služba (§ 40)
1.3.1. Podpora pečovatelské služby
1.3.1. a) Sociální služby SOVY o.p.s.
1.3.1. b) Město Větřní
1.3.1. c) Město Vyšší Brod
1.3.1. d) Obec Loučovice
1.3.1. e) Obec Brloh
1.3.1. f) Město Horní Planá
1.3.1. g) Městys Křemže
1.4. Odlehčovací služby (§ 44)
1.4.1. Podpora odlehčovací služby
1.4.1. a) Sociální služby SOVY o.p.s.
1.4.1. b) Domácí hospic sv. Víta
1.5. Domovy pro seniory (§ 49)
1.5.1. Podpora domovů pro seniory
1.5.1. a) Domov důchodců Horní Planá
1.5.1. b) Dům pro seniory Wágnerka
1.5.2. Vznik Domova pro seniory
1.6. Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
1.6.1. Vznik Domova se zvláštním režimem
1.7. Chráněné bydlení (§ 51)
1.7.1. Vznik chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
1.8. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče (§ 52)
1.8.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických

1.1. Azylové domy (§ 57)
1.1.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi
1.2. Domy na půl cesty (§ 58)
1.2.1. Podpora služby domy na půl cesty
1.3. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
1.3.1. Podpora služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1.3.1. a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
1.3.1. b) KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s.
1.4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
1.4.1. Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
1.1.1. Podpora služby Odborné sociální poradenství
1.1.1. a) ICOS Č. Krumlov, o.p.s.
1.1.1. b) THEIA - krizové centrum o.p.s.
1.1.1. c) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
1.2. Azylové domy (§ 57)
1.2.1. Vznik služby Azylový dům pro jednotlivce
1.3. Nízkoprahová denní centra (§ 61)
1.3.1. Vznik nízkoprahového denního centra
1.4. Noclehárny (§ 63)
1.4.1. Vznik noclehárny
1.5. Terénní programy (§ 69)
1.5.1. Podpora služby terénní programy
1.5.1. a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
1.5.1. b) KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s.

Priorita 2 – Podpora souvisejících služeb
2.1. Rodinná a mateřská centra
2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center
2.2. Rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence
rizikového chování
2.2.1. Podpora a vznik klubů pro děti a mládež
2.3. Podpora rodin a dětí v ohrožení
2.3.1. Terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci s OSPOD
2.3.2. Odborné poradenské služby pro rodiny

Priorita 2 – Podpora souvisejících služeb
2.1. Ošacovací služby
2.1.1. Podpora ošacovacího střediska
2.2. Terénní pracovníci
2.2.1. Podpora terénních pracovníků
2.3. Potravinová pomoc
2.3.1. Potravinová pomoc
2.4. Teplá židle
2.4.1. Podpora služby Teplá židle
2.5. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi
2.5.1. Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi
2.6. Hygienické zázemí
2.6.1. Podpora hygienického zázemí
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zařízeních lůžkové péče
1.9. Denní stacionář (§ 46)
1.9.1. Vznik Denního stacionáře
1.10. Sociálně terapeutická dílna (§ 67)
1.10.1. Podpora služby sociálně terapeutické dílny
1.11. Sociální rehabilitace (§ 70)
1.11.1. Podpora sociální rehabilitace

Priorita 2 – Podpora souvisejících služeb
2.1. Domácí zdravotní péče
2.1.1. Podpora domácí zdravotní péče
2.1.2. Podpora domácí zdravotní péče pro lidi s duševním
onemocněním
2.2. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a
zdravotně postižené
2.2.1. Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně
postižené
2.2.2. Poradenské informační centrum pro seniory
2.3. Telekontaktní služba
2.3.1 Podpora telekontaktní služby
2.4. Domácí hospic
2.4.1. Podpora služeb domácího hospice
2.5. Půjčovny kompenzačních pomůcek
2.5.1. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek

PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY
3.1. Dobrovolnické centrum
3.1.1. Podpora Dobrovolnického centra Č. Krumlov
3.2. Zajištění informovanosti o sociálních a souvisejících službách
3.2.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a souvisejících službách
3.3. Plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov
3.3.1. Monitoring, hodnocení a aktualizace plánu sociálních služeb
3.4. Služby v sociální oblasti prostřednictvím MAS zasahujících do území ORP Č. Krumlov
3.4.1. Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti v obcích Českokrumlovska náležících do území působnosti MAS působících na území ORP Č. Krumlov
3.5. Poskytovatelé služeb se sídlem v jiných ORP
3.5.1. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP
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Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené (PS 1)
Priorita 1 – Podpora sociálních služeb
Sociální služba:
Aktivita:
Realizátor:
Realizátor:

Popis služby:

Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství
1.1.1. a) Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Č. Krumlov
1.1.1. b) Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s – Domácí hospic sv. Víta.
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 společností. Služba
obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Odborné sociální poradenství je rovněž poskytováno poskytovateli sociálních služeb ICOS Č.
Krumlov, o.p.s., THEIA - krizové centrum o.p.s. a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s (viz
PS pro osoby v krizi).
Mimo registrované sociální služby doplňují komplex poradenství i obce, které mají zřízen sociální
odbor a dále i úřady práce.
1.1.1. a) Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Č. Krumlov
od 1.1.1992
ambulantní
1 klient v daný moment
1,0 úvazků pracovníků v přímé péči
26 hodin týdně
Současný stav sítě:1,0 úvazků v přímé péči, 26 hodin týdenní časová dostupnost
Základní síť: 1,0 úvazků v přímé péči, 26 hodin týdenní časová dostupnost
Optimální stav: 1,5 úvazků v přímé péči, 37,5 hodin týdenní časová dostupnost
600 uživatelů za rok, 700 intervencí (nad 30 minut) za rok, 600 kontaktů za rok
Centrum své služby poskytuje lidem z celého okresu na adrese Za Tiskárnou 588, v Č. Krumlově, v
pronajatých komerčních prostorách, v pondělí a ve středu 7:30 - 11:30 a 12:00 - 16:30 hodin, ve
čtvrtek a pátek v 7:30 - 12:00 hodin. Centrum se zaměřuje na osoby se zdravotním postižením a
seniory i na jejich rodinné příslušníky a další osoby, které o ně pečují.
Poradenství má pomoci uživatelům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt
vhodné řešení jejich životní situace, kterou nejsou schopni svými silami ani za pomoci svého
blízkého okolí zvládnout (nedokáže se zorientovat v systému sociálních, zdravotních a
vzdělávacích služeb a organizacích, v dávkovém systému, ve výběru vhodného bezbariérového
bydlení, v úpravě bytu/domu, nemůže si najít práci s ohledem na svůj zdravotní stav, nemá
dostatečné zkušenosti ohledně péče v domácím prostředí). Poradenství je bezplatné.
Cílem aktivity je zachovat kapacitu služby dle současného stavu (sociální pracovník
s úvazkem 1,0 při týdenní časové dostupnosti 26 hodin týdně).
Centrum dále půjčuje kompenzační pomůcky. To probíhá individuálně na základě předchozí
telefonické nebo osobní domluvy.
Kč 725.000,- (MPSV 600.000,-, Kraj 50.000,-, město Č. Krumlov 50.000,-, ostatní obce ORP
25.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat programovou nebo individuální dotací.
1.1.1. b) Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s – Domácí hospic sv. Víta.
od 1.12.2020
ambulantní
10 intervencí týdně (1 intervence = 30 minut jednání)
Současný stav sítě:0,2 úvazků v přímé péči, 8 hodin týdenní časová dostupnost
Základní síť: 0,75 úvazků v přímé péči, 30 hodin týdenní časová dostupnost
Optimální stav: 0,75 úvazků v přímé péči, 30 hodin týdenní časová dostupnost
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Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:

Sociální služba:
Aktivita:

Popis služby:

Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:

Poznámka ze SPRSS:

Plánované indikátory:

Popis aktivity

Pro úvazek 0,2: 120 uživatelů za rok, 140 intervencí (nad 30 minut) za rok, 120 kontaktů za rok
Pro úvazek 0,75: 450 uživatelů za rok, 525 intervencí (nad 30 minut) za rok, 450 kontaktů za rok
Domácí hospic sv. Víta své služby poskytuje na adrese Lipová 161, v Č. Krumlově, v městských
prostorách, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin a dále dle domluvy.
Cílem poradenství je poskytnout uživateli takovou pomoc a podporu, která povede ke zlepšení jeho
sociální situace. Také usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči příbuzným a
známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého. Mezi základní zásady poskytování sociální
služby patří: bezplatnost, individuální přístup, nízkoprahovost, anonymita, rovnost příležitostí
Do cílové skupiny patří: lidé s chronickým onemocněním, senioři, osoby se zdravotním postižením,
osoby v krizi Posláním odborného sociálního poradenství je ambulantně i terénně poskytovat
uživatelům z definovaných cílových skupin informace, podporu a doprovázení v době vážného,
nevyléčitelného onemocnění a v nelehké době po úmrtí někoho blízkého v domácím prostředí
nebo zdravotnickém či sociálním zařízení
Cílem aktivity je navýšit kapacitu služby (současný stav: pracovníci v přímé péči s úvazkem 0,2
při týdenní časové dostupnosti 8 hodin týdně) na 0,75 úvazku, při týdenní časové dostupnosti
30 hodin týdně.
Domácí hospic dále půjčuje kompenzační pomůcky. To probíhá individuálně na základě předchozí
telefonické nebo osobní domluvy. Domácí hospic poskytuje i odlehčovací službu (aktivita 1.4.1.b).
Pro úvazek 0,2: Kč 130.000,- (MPSV 100.000,-, Kraj 10.000,-, město Č. Krumlov 10.000,-, ostatní
obce ORP 10.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat programovou dotací.
Pro úvazek 0,75: Kč 495.000,- (MPSV 400.000,-, Kraj 40.000,-, město Č. Krumlov 35.000,-, ostatní
obce ORP 20.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat programovou dotací.
1.2. Osobní asistence (§ 39)
1.2.1. Podpora osobní asistence
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 zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
1.2.1. ICOS Č. Krumlov, o.p.s.
od 1.1.2008
terénní
13 klientů v daný okamžik, 50 klientů za rok, 14 000 hodin přímé práce za rok
Senioři:
Současný stav sítě:10,35 úvazků v přímé péči (+0,4 ORP Kaplice). Pozn.: tento stav byl v době
platnosti přípravy SPRSS, v roce 2021 ale měl již ICOS v 2. polovině kapacitu větší (13 úvazků,
z toho 1,5 pro ORP Kaplice)
Základní síť: 11,5 úvazků v přímé péči (+1,5 ORP Kaplice)
Optimální stav: 13,0 úvazků v přímé péči (+1,75 ORP Kaplice)
Osoby se ZP:
Optimální stav: 1,5 úvazků v přímé péči
60 uživatelů za rok, 14 000 hodin přímé práce za rok
Osobní asistence je poskytována seniorům se sníženou soběstačností i osobám se zdravotním
postižením (o 1 roku) z celého ORP Č. Krumlov (i ORP Kaplice). Služba je zajišťována denně od 7
do 19 hodin vč. víkendů. Ročně osobní asistence zajišťuje služby dlouhodobě cca 50 klientům (cca
2/3 tvoří senioři), počet zájemců o službu však stále přesahuje kapacity služby, i když počet klientů
se každý rok zvyšuje (2020: 48 klientů, 2021: k srpnu již 55 klientů). Klienti z města Č. Krumlov
tvoří stále nemalou část klientely (cca třetina všech klientů), ale také stále přibývá klientů a
zájemců z okolních obcí (osobní asistence působí v cca 20ti obcích). Poskytovatel tak musí
disponovat mj. početným vozovým parkem (v současnosti má 7 služebních aut pro os. asistenci vč.
upravených vozidel pro převoz imobilních klientů – ty slouží jak k dojezdu za klienty, tak k převozu
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Plánované náklady:

Sociální služba:

Aktivita:

Popis služby:

Poznámka ze SPRSS:
(všichni realizátoři)
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:

klientů na rehabilitaci, k lékaři apod.). Vzhledem ke vzrůstající potřebě i zájmu o službu je
plánováno postupné navyšování kapacity služby (min. 60 klientů/rok, nárůst úvazků v přímé péči,
rozšiřování vozového parku).
Cílem aktivity je navyšovat postupně kapacitu služby (současný stav: pracovníci v přímé péči
s úvazkem 13,0 (z toho 1,5 v ORP Kaplice) při týdenní časové dostupnosti 84 hodin týdně) na 15,0
úvazků pro seniory i osoby s postižením (z toho část v ORP Kaplice), a postupně i navyšovat
časovou dostupnost služby (dnes 12 hodin denně).
Na současných 13 úvazků pracovníků v přímé péči: cca 6,5 mil. Kč v roce 2022 (zdroje předpoklad:
MPSV – 4 mil, jih. kraj: 0,6 mil., město Č. Krumlov 350.000,-, ostatní obce 100.000,-, příjmy od
uživatelů: cca 1,2 mil. Kč, zbytek dary, nadace).
Při rozvoji služby na 15 úvazků je plánovaný rozpočet cca 7,4 mil. Kč s tím, že se očekává také
poměrově vyšší dotace MPSV a také navyšování většiny ostatních zdrojů i příjmů od uživatelů).
Město Č. Krumlov přispívá od roku 2008 každý rok individuální dotací 250.000,- (děti se ZP) a
programovou dotací cca 80.000,- (senioři). Roční náklady i plánované indikátory odpovídají celku,
přičemž ORP Č. Krumlov odpovídá cca 75% - 80%.
1.3. Pečovatelská služba (§ 40)
1.3.1. Podpora pečovatelské služby
1.3.1. a) Sociální služby SOVY o.p.s.
1.3.1. b) Město Větřní
1.3.1. c) Město Vyšší Brod
1.3.1. d) Obec Loučovice
1.3.1. e) Obec Brloh
1.3.1. f) Město Horní Planá
1.3.1. g) Městys Křemže
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a také
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve
vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony:
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Současný stav sítě:25,2 úvazků v přímé péči
Základní síť: 25,2 úvazků v přímé péči
Optimální stav: 26,2 úvazků v přímé péči
1.3.1. a) Sociální služby SOVY o.p.s.
od 1.1.1997
Terénní
200 klientů
200 uživatelů za rok, 40.000 úkonů za rok, 13.000 hodin přímé práce za rok
Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby ve městě Č. Krumlov a
obcích vzdálených do cca 15 km od města Č. Krumlov (např. Kájov, Zlatá Koruna, Přísečná, Dolní
Třebonín, Chvalšiny). Služba je poskytována rovněž v domě s pečovatelskou službou na adrese
Vyšehradská 260, kde je 30 garsoniér a 11 bytů 1+1. Služba ročně pracuje s více než 190 klienty
ročně klienty a plně pokrývá potřeby občanů. Stále trvá i předpoklad zavedení pečovatelské
služby i do dalších obcí v případě jejich zájmu. Službu zajišťuje sociální pracovník (úvazek 1,0) 10
pečovatelek (úvazek 10,0), 2 řidiči (úvazek 1,5) a provozní pracovník (úvazek 0,375) od pondělí
do neděle v čase 7 až 19 hodin.
Kč 6.250.000,- (MPSV 3.700.000,-, město Č. Krumlov 1.500.000,-, příjmy od uživatelů 1.050.000,). Město Č. Krumlov bude přispívat dotací zřízenou v rozpočtu města.
1.3.1. b) Město Větřní
od 1.5.1997
terénní
4 klienti v danou chvíli (maximální denní kapacita pro úkon dovážka obědů - 55 klientů/den)
70 uživatelů za rok, 13.000 úkonů za rok, 3.200 hodin přímé práce za rok
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Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:
Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:

Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby ve městě Větřní a v obci
Bohdalovice. Služba je poskytována rovněž ve 2 domech s pečovatelskou službou na adresách K
Bazénu 231, kde je 15 bytů a Na Žofíně 214, kde je 23 bytů (celkem cca 40 osob), kde 1/5
využívá pečovatelských služeb. Služba ročně pracuje s až 70 klienty a plně pokrývá potřeby
občanů. Službu zajišťuje sociální pracovník (úvazek 0,25) a 4 pečovatelky (úvazek 4,0) od pondělí
do pátku v čase 7 až 15:30 hodin.
Kč 2.747.178,- (MPSV 1.762.447,-, město Větřní 184.731,-, příjmy od uživatelů 800.000,-)
1.3.1. c) Město Vyšší Brod
od 1.1.1997
terénní
4 klienti v danou chvíli (maximální denní kapacita pro úkon dovážka obědů - 120 klientů/den)
138 uživatelů za rok, 17.500 úkonů za rok, 6.000 hodin přímé práce za rok
Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby ve městě Vyšší Brod,
Rožmberk nad Vltavou a v obci Malšín. Ve městě Vyšší Brod je služba poskytována rovněž v
domě s pečovatelskou službou na adrese K Vltavě 380, kde je 21 bytů. Ročně službu využívá až
138 klientů. Služba plně pokrývá potřeby občanů Službu zajišťuje sociální pracovník (úvazek 0,5)
a 4 pečovatelky (úvazek 4,0) od pondělí do pátku v čase 7 až 15:30 hodin.
Kč 2.540.000,- (MPSV 1.500.000,-, město Vyšší Brod 700.000,-, příspěvek od ostatních obcí
70.000,-, příjmy od uživatelů 270.000,-)
1.3.1. d) Obec Loučovice
od 1.1.2007
terénní
3 klienti v daný okamžik
60 uživatelů za rok, 7.500 úkonů za rok, 1.875 hodin přímé práce za rok
Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby v obcích Loučovice a
Lipno nad Vltavou. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů. Služba ročně pracuje s až
60 klienty a plně pokrývá potřeby občanů. Od roku 2019 pečovatelská služba rozšířila cílovou
skupinu o osoby se zdravotním postižením – dospělí (27 – 64 let). Služba má k dispozici 2
automobily. Službu zajišťuje sociální pracovník a 3 pracovníci v sociálních službách od pondělí do
pátku v čase 6 až 14:30 hodin.
Kč 2.100.000,- (MPSV 1.275.000,-, obec Loučovice 425.000,-, obec Lipno nad Vltavou 300.000,-,
příjmy od uživatelů 100.000,-)
1.3.1. e) Obec Brloh
od 11.6.1997
terénní
počet klientů – 25
25 uživatelů za rok, 3.500 úkonů za rok, 2.100 hodin přímé práce za rok
Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby v obci Brloh. Pečovatelská
služba je poskytována také v rámci domova s pečovatelskou službou na adrese Brloh 17, kde je
17 bytů (21 osob), kde všichni využívají pečovatelskou službu. Služba ročně pracuje s až 25
klienty a plně pokrývá potřeby občanů. Službu zajišťuje sociální pracovník (úvazek 0,05) a 2
pečovatelky (úvazek 1,25) v pondělí v čase 6 až 16 hodin, od úterý do čtvrtka v čase 6 až 14
hodin a v pátek od 6 do 12 hodin.
Kč 570.000,- (MPSV 420.000,-, obec Brloh 0,-, příjmy od uživatelů 150.000,-)
1.3.1. f) Město Horní Planá
od 2.6.1997
terénní
počet klientů – 20
20 uživatelů za rok, 3.200 úkonů za rok, 3.000 hodin přímé práce za rok
Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby ve městě Horní Planá.
Služba je poskytována také v rámci domova s pečovatelskou službou na adrese Sídliště Míru 350,
kde je 13 bytů, kde 2/3 osob využívají pečovatelskou službu, převážně donášku obědů. Služba
ročně pracuje s až 20 klienty a plně pokrývá potřeby občanů. Službu zajišťuje sociální pracovník
(úvazek 0,15), 2 pečovatelky (úvazek 2,0) a řidič (úvazek 0,375) od pondělí do pátku v čase 7 až
13 hodin.
Kč 820.000,- (MPSV 620.000,-, město Horní Planá 40.000,-, příjmy od uživatelů 160.000,-)
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1.3.1. g) Městys Křemže
od 1.1.1985
terénní
počet klientů – 30
25 uživatelů za rok, 3.500 úkonů za rok, 2.300 hodin přímé práce za rok
Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby v městysi Křemže. Služba
je poskytována také v domově s pečovatelskou službou na adrese Náměstí 11. Služba ročně
pracuje s až 25 klienty a plně pokrývá potřeby občanů. Služba má k dispozici 1 automobil. Službu
zajišťuje sociální pracovník a 2 pracovníci v sociálních službách od pondělí do pátku v čase 7 až
15:30 hodin.
Kč 1.030.000,- (MPSV 690.000,-, městys Křemže 240.000,-, příjmy od uživatelů 100.000,-)
1.4. Odlehčovací služby (§ 44)
1.4.1. Podpora odlehčovací služby
1.4.1. a) Sociální služby SOVY o.p.s.
1.4.1. b) Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s – Domácí hospic sv. Víta.
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 tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
1.4.1. a) Sociální služby SOVY o.p.s.
od 1.3.2005
pobytová, ambulantní
Kapacita pobytové formy poskytování: počet lůžek – 25
Kapacita ambulantní formy poskytování: 6 klientů v daný okamžik
Současný stav sítě:0,75 úvazků v přímé péči (ambulantní forma), dostupnost 30 hodin týdně, 25
lůžek
Základní síť: 2,0 úvazků v přímé péči (ambulantní forma), dostupnost 55 hodin týdně, 25 lůžek
Optimální stav: 2,0 úvazků v přímé péči (ambulantní forma), dostupnost 55 hodin týdně, navýšení
o 40 lůžek v rámci jihočeského kraje
130 uživatelů za rok, 7.000 lůžkodnů za rok
Cílem služby je ulehčit rodině situaci, pomoci překlenout problémy v bytové situaci klienta, období
potřebné k umístění klienta do jiného sociálního zařízení, poskytnout úlevu rodinným příslušníkům
v péči o klienta a možnost načerpat nové síly. Služba je poskytována na adrese Za Soudem 490 v
budově bývalého domu s pečovatelskou službou v Č. Krumlově. Pobytová odlehčovací služba je
poskytována nepřetržitě 24 hodin (pobytová forma), nebo jako denní pobyt individuálně podle
potřeb uživatele (ambulantní forma). K dispozici je 14 pokojů s celkovým počtem 25 lůžek (9
pokojů jednolůžkových a 8 pokojů dvoulůžkových). Každý pokoj je vybaven moderním nábytkem,
polohovacími elektrickými lůžky, lednicí, televizí, mikrovlnou troubou a rádiem. K užívání klientům
slouží kuchyňka, bezbariérová koupelna a hygienické centrum. Uživatelé mohou využívat
společenské prostory k posezení, k setkání s přáteli, rodinou a svými blízkými. Mohou se také
zúčastnit kulturních akcí. Služba ročně pracuje s cca 120 klienty (pobytová forma) a do 10 klientů
ročně (ambulantní forma).
Službu zajišťuje ředitelka (úvazek 0,625), 1 vedoucí pracovník, 1 sociální pracovník, 1 pracovník
v sociálních službách pro ambulantní formu (úvazek 0,75), 1 provozní pracovník (úvazek 0,5), 12
pracovníků v sociálních službách (úvazek 11,75), 3 zdravotnice, 2 pracovnice úklidu.
Poznámka: na území ORP je rovněž dostupná terénní forma odlehčovací služby (poskytováno
Ledax o.p.s. jako součásti Domácí ošetřovatelské a hospicové péče s kapacitou odlehčovací
služby 1 klient v daný okamžik pro území ORP Č. Krumlov – zajišťováno 2 pracovníky v přímé
péči).
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Plánované náklady:
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Cílem aktivity je zachovat současnou kapacitu 25 lůžek. V případě potřeby je možnost
kapacitu rozšířit na 30 lůžek, kdy se z pěti jednolůžkových pokojů stanou dvoulůžkové.
Kalkulace pro 25 lůžek: Kč 12.600.000,- (MPSV 8.500.000,-, město Č. Krumlov 400.000,-, příjmy
od uživatelů 3.500.000,-, úhrady pojišťovny 200.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat dotací
zřízenou v rozpočtu města.
1.4.1. b) Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s – Domácí hospic sv. Víta.
od 1.12.2020
terénní
3 klienti v daný okamžik
Současný stav sítě: 1,0 úvazků v přímé péči (Pozn.: tento stav byl v době platnosti přípravy
SPRSS, v 2. polovině roku 2021 ale měl již Hospic kapacitu větší - 3,7 úvazků)
Základní síť: 4,0 úvazků v přímé péči
Optimální stav: 5,0 úvazků v přímé péči
50 uživatelů za rok
Domácí hospic je integrovaná forma zdravotní, sociální, psychologické a duchovní péče,
poskytovaná nemocným všech indikačních, diagnostických i věkových skupin ve vlastním
sociálním prostředí, u nichž je předpokládaná prognóza délky života na základě rozumného
lékařského posouzení kratší, než šest měsíců. Cílem domácí hospicové péče je umožnit
umírajícímu zůstat v domácím prostředí prostřednictvím zdravotní péče a zároveň poskytnutím
sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou převážně senioři, jejichž zdravotní stav sice nevyžaduje
hospitalizaci v nemocnici, ale neobejdou se bez pomoci další osoby. Jedná se tedy převážně o
klienty zařazené do kategorie III. a IV. stupeň závislosti, většinou dlouhodobě ležící, nesoběstačné
osoby vyžadující stálý dohled a zvýšenou přímou péci na lůžku. Služba je zaměřena především
na klienty, o něž pečuje osoba blízká v domácím prostředí, která si potřebuje odpočinout,
onemocněla nebo z jiných důvodů nemůže dočasně o klienta pečovat, anebo tuto péči sama
nezvládá. Území města Č. Krumlova dojezdové okolí cca do 30km od provozního střediska
poskytovatele. Služba se nachází na adrese: Lipová 161, Č. Krumlov. Domácí hospic disponuje
osobním i automobily, půjčovnou pomůcek (kompenzační a přístrojové), prostorami pro sociální
poradenství, sociálním zázemím. Místo je dostupné osobním vozem s možností zaparkování.
Službu zajišťuje sociální pracovník (úvazek 1,0) a 4 pracovníci v sociálních službách (úvazek 2,7)
a jeden pracovník na DPP od pondělí do pátek v čase 8 až 16 hodin.
Kč 1.500.000,- (MPSV 800.000,-, město Č. Krumlov 50.000,-, ostatní obce ORP 50.000,-, příjmy
od uživatelů 150.000,-, ostatní dary, sbírky, benefice, nadace 450.000,-). Město Č. Krumlov bude
přispívat programovou dotací.
1.5. Domovy pro seniory (§ 49)
1.5.1. Podpora domovů pro seniory
1.5.1. a) Domov důchodců Horní Planá
1.5.1. b) Dům pro seniory Wágnerka
1.5.2. Vznik domova pro seniory
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba
obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Dlouhodobým záměrem města Č. Krumlov je vybudování/zřízení služby domov pro seniory (popř.
s využitím části kapacity pro potřeby služby DZR) s kapacitou cca 80-120 lůžek (město Č.
Krumlov bude usilovat o zařazení této kapacity do základní sítě sociálních služeb Jihočeského
kraje).
Současný stav sítě:162 lůžek
Základní síť: 171 lůžek
Optimální stav: plánováno navýšení kapacity za celý Jihočeský kraj o 200 lůžek
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1.5.1. a) Domov důchodců Horní Planá
od 1.1.1951
pobytová
100 lůžek
98 % obložnost (využití lůžek v % za rok), 150 podaných žádostí o umístění (k datu)
Domov důchodců s adresou Komenského 6, Horní Planá je příspěvkovou organizací Jihočeského
kraje. K dispozici je 65 pokojů s celkovým počtem 100 lůžek (30 pokojů jednolůžkových a 35
pokojů dvoulůžkových).
Do roku 2020 měl domov kapacitu 105 lůžek, ale z důvodu zkvalitnění služeb kapacitu snížil na
100 lůžek (rušila se jednotlivá lůžka u vícelůžkových pokojů).
Cílem aktivity je zachovat kapacitu služby dle současného stavu (100 lůžek).
Kč 35.350.000,- (MPSV 17.000.000,-, Kraj 2.000.000,-, město Č. Krumlov 80.000,-, ostatní obce
170.000,-, příjmy od uživatelů a příspěvek na péči 13.000.000,-, úhrady zdravotních pojišťoven
3.000.000,-, dary 100.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat programovou dotací.
1.5.1. b) Dům pro seniory Wágnerka
od 7.5.2010
pobytová
71 lůžek
98 % obložnost (využití lůžek v % za rok), 50 podaných žádostí o umístění (k datu)
Dům pro seniory s adresou Nad Nemocnicí 153, Český Krumlov je společností s ručením
omezeným. K dispozici je 32 pokojů s celkovým počtem 71 lůžek (5 pokojů jednolůžkových, 15
dvoulůžkových, a 12 třílůžkových). Poskytovatel měl od roku 2019 zařazeno 28 lůžek v základní
síti sociálních služeb Jihočeského kraje a od roku 2020 již 62 lůžek (poskytovatel dále usiloval o
zařazení dalších 6 lůžek do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, od čehož nakonec
upustil a nechá si i třílůžkové pokoje). Na rok 2022 má poskytovatel požádáno o plných 71 lůžek.
Cílem aktivity je zachovat kapacitu služby dle současného stavu (71 lůžek).
Součástí této aktivity je i podpora rozvoje spolufinancování této služby z rozpočtů obcí v území
ORP a to při současné snaze o zajištění co největšího podílu využívání kapacity této sociální
služby pro občany bydlící / žijící v území ORP Č. Krumlov.
Kč 25.510.000,- (MPSV 13.000.000,-, město Č. Krumlov 80.000,-, ostatní obce 140.000,-, příjmy
od uživatelů a příspěvek na péči 10.000.000,-, úhrady zdravotních pojišťoven 2.220.000,-, dary
70.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat programovou dotací.
1.5.2. Poskytovatelé sociálních služeb v ORP Č. Krumlov
Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov nebo Dům pro seniory Wágnerka
pobytová
Předpokládaná kapacita: 80 lůžek
V ORP Č. Krumlov není dostatečná kapacita sociální služby Domov pro seniory. V ORP schází
cca 80 lůžek. Pro naplnění obsahu této aktivity je připravován záměr města Č. Krumlov na zřízení
domova (kombinace zřízení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v areálu
bývalých kasáren v celkovém počtu lůžek 120).
Cílem aktivity je podpora vzniku domova pro seniory s kapacitou 80 lůžek.
Náklady se odhadují ve výši cca 160 mil. Kč
1.6. Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
1.6.1. Vznik Domova se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových
látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.
Poskytovatelé sociálních služeb v ORP Č. Krumlov
Služba zatím není na území ORP poskytována
Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov nebo Dům pro seniory Wágnerka
Pobytová
Služba není zatím registrována
Předpokládaná kapacita: 40 lůžek
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Současný stav sítě:0 lůžek
Základní síť: 0 lůžek
Optimální stav: navýšení o 116 lůžek v JčK (pro cílovou skupinu senioři), navýšení o 155 lůžek
v JčK (pro cílovou skupinu osob s DO)
V ORP Č. Krumlov není dostatečná kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem. V ORP
schází cca 40 lůžek. Pro naplnění obsahu této aktivity je připravován záměr města Č. Krumlov na
zřízení domova (kombinace zřízení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v areálu
bývalých kasáren v celkovém počtu lůžek 120).
Cílem aktivity je podpora vzniku domova se zvláštním režimem s kapacitou 40 lůžek.
Náklady se odhadují ve výši cca 80 mil. Kč
1.7. Chráněné bydlení (§ 51)
1.7.1. Vznik chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
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.
FOKUS Č. Budějovice, z.ú. – středisko Č. Krumlov
Služba zatím není na území ORP poskytována
pobytová
Služba není zatím registrována. Předpokládaná kapacita: 7 lůžek
Současný stav sítě:0 lůžek
Základní síť: 7 lůžek
Optimální síť: navýšení o 130 lůžek v JčK
V ORP Č. Krumlov není v současné době dostupná sociální služba chráněné bydlení. Cílem
aktivity je podpora vzniku služby chráněného bydlení s kapacitou min. 7 lůžek. Realizace
této služby je žádoucí vzhledem k probíhající reformě psychiatrické péče. Realizace závisí na
získání prostor a na podpoře JčK (tzn. zařazení do sítě).
Nevyčísleny.
1.8. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52)
1.8.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
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.
Nemocnice Č. Krumlov, a.s.
od roku 2012
pobytová
4 lůžka
Současný stav sítě:4 lůžka
Základní síť: 10 lůžek
Optimální síť: 10 lůžek
10 uživatelů za rok, 90% obložnost (využití lůžek za rok)
Zachování sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v ORP Č.
Krumlov. S ohledem na oddělení, jehož jsou sociální lůžka součástí (oddělení následné péče) se
jedná vždy o žadatele z cílové skupiny, která je na sociální lůžko umístěna, a sice senioři či
zdravotně znevýhodnění. Doba pobytu se pohybuje zpravidla od 3 – 9 měsíců. Sociální lůžko
využívají ti klienti, kteří jsou před umístěním na sociální lůžko pacienty oddělení následné péče,
přičemž délka hospitalizace je dlouhodobého charakteru, aniž by v rámci hospitalizace potřebovali
zajištění zdravotnické péče, ale jejich míra soběstačnosti je natolik omezená, že by pobyt v
domácím prostředí bez pomoci druhé osoby v rámci zajištění soběstačnosti, nezvládli. Služba
ročně pracuje s cca 10 klienty a plně pokrývá potřeby občanů. Službu zajišťují sociální pracovníci
(úvazek 2,0). Cílem aktivity je zachovat kapacitu služby dle současného stavu (4 lůžka).
Cílem aktivity je zachovat současnou kapacitu 4 lůžka. V případě potřeby by do budoucna
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Sociální služba:
Aktivita:
Popis služby:
Realizátor:
Služba poskytována:
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Kapacita služby:
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Popis aktivity:

Plánované náklady:

Sociální služba:
Aktivita:

Popis služby:

Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:
Plánované indikátory:
Popis aktivity:

bylo vhodné navýšit kapacitu až na 8 lůžek.
Kalkulace pro 4 lůžka: Kč 2.500.000,- (MPSV 620.000,-, město Č. Krumlov 80.000,-, příjmy od
uživatelů 750.000,-, vlastní zdroje 800.000,-, úhrady od pojišťoven 250.000,-). Město Č. Krumlov
bude přispívat programovou dotací.
1.9. Denní stacionář (§ 46)
1.9.1. Vznik Denního stacionáře
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. Cílem je reagovat na
identifikovanou potřebu v rámci území ORP Č. Krumlov.
Poskytovatelé sociálních služeb v ORP Č. Krumlov (ICOS Č. Krumlov, o.p.s. ve spolupráci s
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.)
Služba zatím není na území ORP poskytována
ambulantní
Služba není zatím registrována
Předpokládaná okamžitá kapacita: 10 uživatelů
Současný stav sítě:0 úvazků v přímé péči
Základní síť: 4,0 úvazků v přímé péči
Optimální stav: 4,0 úvazků v přímé péči
V ORP Č. Krumlov není v současné době dostupná služba denního stacionáře. Cílem aktivity je
zřízení denního stacionáře pro potřeby obyvatel ORP Č. Krumlov (dospělé s tělesným a
kombinovaným postižením) s okamžitou kapacitou cca 10 uživatelů (4 úvazky v přímé péči)
při týdenní časové dostupnosti 35 – 40 hodin. Nejbližší denní stacionář je v Č. Budějovicích
(Arpida), který navštěvují i klienti z ORP Č. Krumlov. Koncem roku 2017 tak uzavřeli ARPIDA a
ICOS (poskytovatel osobní asistence) dohodu o společném postupu za účelem vzniku denního
stacionáře v ORP Č. Krumlov s předpokládaným zahájením v nejbližších letech. V současné době
jsou vytipovávány vhodné prostory pro vznik denního stacionáře.
Roční náklady na provoz služby jsou cca 4 mil. Kč (předpokládané zdroje MPSV, Kraj, obce,
nadace ad.), nutno počítat i s investičními náklady na úpravy prostor (výše záleží na konkrétních
prostorách).
1.10. Sociálně terapeutická dílna (§ 67)
1.10.1. Podpora služby sociálně terapeutické dílny
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. Cílem
je zajistit poskytování ambulantní služby osobám s chronickým duševním onemocněním. Služba
obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
FOKUS Č. Budějovice, z.ú. – středisko Č. Krumlov
od 1.7.2009
ambulantní
8 klientů v jeden okamžik, 13,5 hodin týdně
2,2 přepočtených úvazků v přímé péči (52,5 hodin týdně) – jedná se o kapacity pro ORP Č.
Budějovice a Č. Krumlov
Současný stav sítě:0,4 úvazků v přímé péči
Základní síť: 0,4 úvazků v přímé péči
Optimální síť: navýšení na 19,0 úvazků v celém jihočeském kraji
40 uživatelů za rok, 500 hodin přímé práce
Služba, poskytovaná na adrese Nad Nemocnicí 424 v Č. Krumlově v úterý, ve středu a ve čtvrtek
vždy od 7:30 do 12:00 hodin, sanuje potřebu osob s duševním onemocněním někam patřit, mít
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Plánované náklady:
Sociální služba:
Aktivita:

Popis služby:

Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:

možnost docházet na aktivity, které jim umožňují seberealizaci, supluje pravidelné docházení do
zaměstnání (pokud je to pro klienta přínosné). Služba podporuje u klientů rozvoj sociálních a
pracovních dovedností.
Cílem aktivity je k 30.6.2022 přesunout poskytování ambulantní služby sociálně
terapeutické dílny pod sociální rehabilitaci.
Kč 350.000,- (MPSV 250.000,-, Kraj 30.000,-, město Č. Krumlov 70.000,-). Město Č. Krumlov
bude přispívat programovou dotací.
1.11. Sociální rehabilitace (§ 70)
1.11.1. Podpora sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových
služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Službu lze rovněž využívat
v přirozeném prostředí klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním
onemocněním, kterým služba pomáhá při zvládání jejich životní situace, při nalézání možných
cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich
individuálních potřeb a možností.
FOKUS Č. Budějovice, z.ú. – středisko Č. Krumlov
od 1.1.2009
ambulantní, terénní
ambulantní: 1 klient v daný okamžik
terénní: 4 hodinové konzultace v ČK (denní kapacita), 23 hodin týdně
Současný stav sítě:2,25 úvazků v přímé péči
Základní síť: 3,5 úvazků v přímé péči
Optimální stav: 5,5 úvazků v přímé péči
100 uživatelů za rok, 800 hodin přímé práce za rok
Služba v ambulantní formě je poskytovaná na adrese Nad Nemocnicí 424 v Č. Krumlově ve středu
a ve čtvrtek vždy od 7:30 do 12:00 hodin. V terénní formě jsou pracovníci v terénu od pondělí do
pátku v časech od 7:30 do 16:00 hodin. Jedná se o páteřní službu pro osoby s duševním
onemocněním, case manager přímo podporuje klienta ve zvládání sociálního fungování a zároveň
má významnou koordinační roli v systému péče (komunikuje s lékařem, úřady, rodinou), vyhledává
přirozené zdroje podpory klienta v komunitě. Důraz je kladen na podporu v terénu. Do týmu patří i
zdravotní sestry, které poskytují služby i klientům v ORP ČK – nejsou však zahrnuty do
statistických výkazů této služby). Z personálních důvodů (takřka celková obměna týmu case
managementu) se nedaří tak aktivně oslovovat potencionální uživatele z odlehlejších částí ORP Č.
Krumlova jako v minulých letech. Od 1.4.2021 je služba poskytována lidem od 12 let. Cílem
aktivity je zachování služby sociální rehabilitace v ORP Č. Krumlov.
Kč 800.000,- (MPSV 730.000,- město Č. Krumlov 70.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat
programovou dotací.

Priorita 2 – Podpora souvisejících služeb
Související služba:
Aktivita:

Popis služby:
Realizátor:
Popis aktivity:

2.1. Domácí zdravotní péče
2.1.1. Podpora domácí zdravotní péče
2.1.2. Podpora domácí zdravotní péče pro lidi s duševním onemocněním
Domácí zdravotní péče je doplňkem terénních sociálních služeb. Zdravotní péči hradí zdravotní
pojišťovna. Provádějí ji zdravotní sestry a jedná se o kvalifikované služby jako např. aplikace injekcí,
ošetřování chronických ran, některá kontrolní vyšetření a další speciální úkony. Součástí odborné
péče je i rehabilitace v širším slova smyslu v domácím prostředí. Jedná se tedy o podporu při
zajištění podmínek pro poskytování těchto služeb.
2.1.1. Domácí péče Ledax s.r.o.
Obsahem aktivity je podpora zachování a zkvalitnění terénní domácí zdravotní péče v ORP Č.
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Plánované náklady:
Realizátor:
Popis aktivity:

Plánované náklady:

Související služba:
Aktivita:

Popis služby:

Realizátor:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Popis aktivity:

Plánované náklady:
Související služba:
Aktivita:
Popis služby:
Realizátor:

Popis aktivity:

Krumlov a zvýšení informovanosti o možnostech využívání této služby. Domácí zdravotní péče je
poskytována v ORP denně 15-20 pacientům. Jedná se o klienty, kteří nemohou navštívit lékaře pro
omezení pohybu. Je jim poskytnuta kvalifikovaná zdravotní péče v domácím prostředí.
Nevyčísleny (péče je hrazena zdravotními pojišťovnami)
2.1.2. Fokus Č. Budějovice, z. ú.
Cílem aktivity je podpora zachování a dalšího rozvoje domácí zdravotní péče pro lidi s duševním
onemocněním, která je poskytována potřebným klientům v rámci ORP Č. Krumlov v jejich
přirozeném prostředí. Tyto služby jsou poskytovány po domluvě s ambulantním psychiatrem
konkrétního klienta. Jedná se o dohled nad výživou, lékový management, podání depotních injekcí a
další úkony. Služba je dostupná v celém ORP Č. Krumlov.
Kč 20.000,- (město Č. Krumlov: 8 000,-, nadace, ostatní 12.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat
programovou dotací.
2.2. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a zdravotně postižené
2.2.1 Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně postižené
2.2.2 Poradenské informační centrum pro seniory
Kromě rozvoje a optimalizace nabídky samotných sociálních služeb (ať už pobytových,
ambulantních či terénních) je pro uchování a zlepšování kvality života seniorů a zdravotně
postižených potřeba věnovat pozornost i rozvoji nabídky pro smysluplné trávení volného času obou
cílových skupin. Do této oblasti patří například podpora činnosti a nabídky akcí institucí věnujících
se organizovaným formám trávení volného času cílových skupin, podpora rozvoje systému
celoživotního učení a celkově rozvoj integračních aktivit směrem k oběma cílovým skupinám.
2.2.1. Senior kluby, další organizace působící v dané oblasti (např. Sociální služby SOVY o.p.s.,
Zájmové sdružení důchodců – Svépomoc Český Krumlov, Senior klub ve Větřní, Loučovicích a
Vyšším Brodě)
Obsahem aktivity je podpora senior klubů a obdobných organizací působících v území ORP jako
platformy pro organizaci aktivit starších nebo zdravotně postižených občanů (včetně zapojování
cílové skupiny do tvorby programové nabídky apod.), podpora organizace aktivit v oblasti
celoživotního vzdělávání (např. akademie třetího věku, specializované vzdělávací kurzy apod.) a
aktivizačních programů pro seniory a zdravotně postižené a podpora zájmových a integračních
aktivit pro uvedené cílové skupiny (sportovní, společenské a jiné akce pro obě cílové skupiny).
Nevyčísleny
2.2.2. ICOS Č. Krumlov, o.p.s.
Cílem je udržení a podpora Poradenského informačního centra v Č. Krumlově. To funguje od roku
2018 v sídle ICOS a úzce spolupracuje s dobrovolnickým Informačním centrem pro seniory, které
funguje tamtéž od roku 2010. Poradenské centrum nabízí poradenství pro seniory, prostor pro
setkávání seniorů, spolků, dobrovolníků, připravuje širokou škálu vzdělávacích, volnočasových a
osvětových akcí, podporuje informovanost a sdílení a šíření informací o seniorech a k seniorům.
Kč 200.000,- (město Č. Krumlov 50.000,-, Kraj 100.000,-, nadace, dary, ostatní 50.000,-). Město Č.
Krumlov bude přispívat programovou dotací.
2.3. Telekontaktní služba
2.3.1. Podpora telekontaktní služby
Sociální služby SOVY o.p.s. poskytovaly sociální službu tísňové péče do 30.9.2020 pro celý
jihočeský kraj. Služba byla odregistrována a nyní je poskytována jako telekontaktní služba pouze
pro občany města Č. Krumlov. Občané okolních obcí mají možnost využívat služeb poskytovatelů
sociální služby tísňové péče, kteří mají registraci pro celou Českou republiku.
Sociální služby SOVY o.p.s.
Automatický systém tísňového volání poskytuje nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc lidem,
kteří jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální
osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni. Bezdrátové tlačítko umožňuje z jakéhokoli místa v
bytě spojení s centrálním dispečinkem, který zajistí okamžitou pomoc. Tísňové volání pomůže, když
osoba upadne nebo nemůže vstát, při náhlém zhoršení zdravotního stavu, při napadení, pokud se
nemůže dovolat žádné pomoci, při pocitu osamělosti, když nemůže zavolat, popř. si vzpomenout na
telefonní číslo záchranné služby, policie, hasičů, instalatéra. Služba je poskytována 24 hodin denně.
Domluva přes hlasitý telefon.
Druhy zařízení: zařízení pro domácí použití (hodinky, zvonek na krk) s max. dosahem 400 metrů
nebo zařízení SOS tlačítko (na krk) s GPS. Ročně služeb využije cca 15 klientů.
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Plánované náklady:
Související služba:
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Kč 350.000,- (pozn.: klient hradí měsíční poplatek Kč 400,-). Město Č. Krumlov bude přispívat dotací
zřízenou v rozpočtu města.
2.4. Domácí hospic
2.4.1. Podpora služeb domácího hospice
Domácí hospicová péče je specializovaná forma domácí zdravotní péče, poskytující hospicové
služby včetně léčby bolesti, kterou s sebou postupující nemoc často přináší. Je určena pro osoby s
vážným onemocněním, nejčastěji s onkologickou diagnózou, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pobyt
v nemocnici.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s – Domácí hospic sv. Víta.
Domácí hospic nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny
mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými. Poskytuje komplexní odbornou,
zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. Cílem služby je, aby i nevyléčitelně
nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen (aby
mohl být obklopen především svými blízkými) a aby za každých okolností byla zachována jeho
lidská důstojnost.
Služba pomáhá nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí žít a dožít doma, kterým byla ukončena léčba
vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba paliativní, o které blízcí chtějí pečovat v závěru jejich
života doma
Služba nabízí specializovanou domácí zdravotní péči dostupnou 24h denně, o víkendu i svátcích,
kompletní ošetřovatelskou péči, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj., zapůjčení
pomůcek usnadňujících péči (automatické polohovací lůžko, koncentrátor kyslíku, antidekubitní
matrace,), respekt k přání pacienta a jeho blízkých, doprovázení, podporu a pomoc rodině v období
těžké nemoci i v čase zármutku, pomoc v posledních záležitostech, jako je praktická pomoc při péči
o zemřelého
Domácí hospicová péče je poskytována v Českém Krumlově a v okolí s dojezdovou vzdáleností do
cca 25 km (v případě delší dojezdové vzdálenosti záleží na individuálních okolnostech). Pracovníci
budou za klienty dojíždět pravidelně nebo dle potřeby a aktuálního stavu nemocného do domácnosti
(ve dne i v noci).
Hlavní podmínkou je, aby nemocný nežil doma sám, ale pečovala o něj rodina, blízcí.
Kč 2.519.000,- (MZ, Kraj, obce, úhrada pojišťoven, sponzoři)
2.5. Půjčovny kompenzačních pomůcek
2.5.1. Podpora půjčoven kompenzačních pomůcek
Cílem půjčoven kompenzačních pomůcek je pomoc při řešení sociální nebo zdravotní životní situaci
uživatele. Uživateli mohou být senioři, osoby dlouhodobě nemocné, osoby propuštěné
z nemocničního léčení, osoby nemocné po úrazech a na doléčení, osamocení lidé, rodiny, které se
starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče.
Sociální služby SOVY o.p.s., Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Hospic
sv. Jana N. Neumanna, o.p.s – Domácí hospic sv. Víta, Oblastní spolek Českého červeného kříže
Cílem aktivity je zachování a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek. Stávající půjčovny
kompenzačních pomůcek v regionu jsou provozovány dle finančních a kapacitních možností
jednotlivých poskytovatelů. V rámci aktivity někteří poskytovatelé plánují rozšiřování vybavenosti
půjčoven, někteří plánují zachování současného stavu.
Nevyčísleny
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Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny (PS 2)
Priorita 1 – Podpora sociálních služeb
Sociální služba:
Aktivita:

Popis služby:

Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:
Plánované indikátory:
Popis aktivity:
Plánované náklady:
Sociální služba:
Aktivita:

Popis služby:

Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

1.1. Azylové domy (§ 57)
1.1.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby bez přístřeší).
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pracovníci domova poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a
podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k
jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastních
schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace.
Město Č. Krumlov
od 1.1.2004
pobytová
7 ubytovacích jednotek / 21 lůžek
Současný stav sítě:7 ubytovacích jednotek / 21 lůžek
Základní síť: 7 ubytovacích jednotek / 21 lůžek
Optimální síť: 7 ubytovacích jednotek / 21 lůžek
75% obložnost (využití lůžek v % za rok), 25 klientů za rok
Cílem aktivity je podpora stávajícího Azylového domu pro matky s dětmi (Centrum
Kamínek) na území ORP Č. Krumlov. Kritériem je zachování registrované kapacity 7 bytových
jednotek / 21 lůžek na území ORP Č. Krumlov, kdy 15 lůžek má na adrese Plešivecké náměstí
75, Č. Krumlov a 6 lůžek na adrese Vyšný 39, Č. Krumlov (vznik a podpora Azylového domu pro
jednotlivce je řešena v rámci PS 3).
Kč 2.250.000,- (MPSV 2.000.000,-, příjmy od uživatelů 250.000,-)
1.2. Domy na půl cesty (§ 58)
1.2.1. Podpora služby domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby od 18 do 26 let věku, které po
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny
z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Tyto osoby musí mít trvalé bydliště na
území ORP Č. Krumlov, případně se o pobyt mohou ucházet mladí lidé mající trvalé bydliště
v Jihočeském kraji. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.
Město Č. Krumlov
od 1.10.2001
pobytová
3 ubytovací jednotky / 3 lůžka
Současný stav sítě:3 ubytovací jednotky / 3 lůžka
Základní síť: 3 ubytovací jednotky / 3 lůžka
Optimální síť: 3 ubytovací jednotky / 3 lůžka
30% obložnost (využití lůžek v % za rok), 3 klienti za rok
Cílem aktivity je podpora stávajícího Domu na půl cesty (Centrum Kamínek) na území ORP
Č. Krumlov. Kritériem je zachování registrované kapacity 3 bytových jednotek / 3 lůžek na adrese
Vyšný 39, Č. Krumlov.
Pozn.: V roce 2016 se původní kapacita (7 lůžek) snížila, z důvodu nižší vytíženosti služby, na 3
lůžka. Pokud bude trend nízkého zájmu pokračovat, bude se uvažovat o zrušení této služby. Tato
služba je jedinečná svého charakteru, jelikož ji v rámci jihočeského kraje poskytuje pouze město
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Plánované náklady:
Sociální služba:
Aktivita:

Popis služby:

Poznámka ze SPRSS:
(pro CPDM i KoCeRo)
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:

Č. Krumlov.
Kč 680.000,- (MPSV 650.000,-, Příjmy od uživatelů 30.000,-).
Pozn.: Do 6/2022 je služba dotována z KÚ IP.
1.3. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
1.3.1. Podpora služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1.3.1 a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
1.3.1 b) KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s.
Posláním NZDM je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného času a
edukačních aktivit usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v
nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci. Služba je určená rizikovým, neorganizovaným dětem
a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl
neakceptovaný většinovou společnosti.
Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit.
Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a
vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezplatně.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny.
Současný stav sítě: 6,0 úvazků v přímé péči (pozn.: tento stav byl v době platnosti přípravy
SPRSS, v 2. polovině roku 2021 ale mělo již CPDM kapacitu 4,1 úvazku a KoCeRo 3,0 úvazku)
Základní síť: 7,3 úvazků v přímé péči
Optimální síť: 7,3 úvazků v přímé péči
1.3.1 a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
od 30.9.2005
ambulantní, terénní
Ambulantní: 45 klientů (jedná se o okamžitou kapacitu služby)
Terénní: 20 klientů (jedná se o okamžitou kapacitu služby)
100 + 90 uživatelů, 2500 + 2000 kontaktů za rok (vždy ambulantní + terénní)
Cílem aktivity je zachování registrované sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež v ORP Č. Krumlov. Realizace základních i nadstavbových sociálních a dalších služeb
řádně registrované sociální služby „nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ORP Č. Krumlov –
NZDM Bouda, projektového pracoviště CPDM, o.p.s. Č. Krumlov. V ambulantní formě je služba
zajišťována pracovištěm na adrese T.G. Masaryka 114, Č. Krumlov (NZDM Bouda). Terénní forma
služby je realizována v příslušných plánovaných časech a ve vytipovaných lokalitách města Český
Krumlov a města Větřní. Sociální služba NZDM, konkrétně NZDM Bouda Český Krumlov, zajišťuje
základní sociální služby v souladu s dikcí § 62 zákona o sociálních službách a poskytuje také další
vybrané nadstavbové služby dle potřeb svých klientů a uživatelů.
Kč 2.726.000,- (MPSV 1.800.000,-, Kraj 300.000,-, město Č. Krumlov 560.000,-, ostatní 70.000,-).
Město Č. Krumlov bude přispívat dotací zřízenou v rozpočtu města.
Zdroje zahrnují pouze částky pro zajištění sociální služby, nejsou zahrnuty navazující služby
(kulturní, volnočasové, mezinárodní projekty apod.)
1.3.1 b) KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s.
od 1.9.2009
ambulantní
počet kontaktů (10 min jednání): 15 kontaktů denně
200 uživatelů za rok, 3000 kontaktů za rok, z toho 3000 opakovaných
Cílem aktivity je zachování registrované sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež v ORP Č. Krumlov. KoCeRo poskytuje bezpečný prostor pro trávení volného času, pomoc
a podporu při řešení obtížných situací, pomoc s přípravou do školy, nabízí preventivní, vzdělávací
a volnočasové aktivity. Služba je poskytována ambulantně v Č. Krumlově (Horní Brána 425 a na
Vyšehradě 182) a od roku 2014 ve Větřní (Rožmberská 46 a Šumavská 1). Poskytovatel služby
intenzivně hledá nové prostory v lokalitě Plešivec, Vnitřní Město v Č. Krumlově.
Kč 1.930.000,- (MPSV 1.700.000,-, JČ kraj 150.000,-, město Č. Krumlov 80.000,-). Město Č.
Krumlov bude přispívat programovou dotací.
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Sociální služba:
Aktivita:

Popis služby:

Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:

1.4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
1.4.1. Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují
další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Cílem je pomoci konkrétním rodinám, které se ocitají nebo mohou ocitnout v ohrožení k překonání
problémové situace a zajistit, aby rodina plnila své základní funkce především vzhledem k dětem v
rodině.
ICOS Č. Krumlov, o.p.s.
od 1.9.2016
ambulantní, terénní
Ambulantní: 1 rodina/jeden okamžik (60 rodin/maximální roční kapacita)
Terénní: 4 rodiny/jeden okamžik
Současný stav sítě:3,0 úvazků v přímé péči (+ 1,0 v ORP Kaplice)
Základní síť: 3,0 úvazků v přímé péči (+1,0 v ORP Kaplice)
Optimální síť: 4,0 úvazků v přímé péči (+1,5 v ORP Kaplice)
60 rodin za rok, 1.500 intervencí za rok
Poradna rodin a dětí v ohrožení své služby poskytuje na adrese Urbinská 184, v Č. Krumlově ve
středu od 8 do 15 hodin a dále dle domluvy. Terénní službu poskytují od pondělí do čtvrtka od 9
do 17 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin.
Rodiny mohou službu využít na základě vlastního kontaktu, či prostřednictvím zprostředkovaného
kontaktu z jiné služby. Služba funguje na celém území ORP Č. Krumlov a ORP Kaplice. Uvedené
finanční údaje (i počet rodin/kontaktů v indikátorech) zahrnují celek za obě ORP, kdy na ORP Č.
Krumlov připadá cca 70%.
Cílem aktivity je zachovat kapacitu služby dle současného stavu (4,0 úvazků v přímé péči,
z toho 1,0 v ORP Kaplice) a od roku 2024 navyšovat kapacitu na cca 5,5 úvazků v přímé
péči, z toho 1,5 v ORP Kaplice.
Pozn.: Na tuto sociální službu úzce navazují i další činnosti v rámci služby Podpora rodin a dětí
tak, aby společně se sociálně aktivizační službou tvořily ucelený komplex podpory a zahrnuje
komplexní systém rodinných poradenských služeb (psychologické, právní, rodinné vč. terapie),
terénní práci v rodinách (ve spolupráci s OSPOD), asistované kontakty a předávání a mediaci
s kapacitou cca 100 rodin (tato není registrovanou službou). Rozpočet této související služby je
cca 2 mil. Kč/rok (financováno OPZ, MPSV, JčK, nadace, města). Viz podrobněji aktivita 2.3.1 a
2.3.2.
Pro úvazek 4,0 (rok 2022): Kč 3,6 mil. Kč (IP Jčk – OPZ/MPSV 2.900.000,-, Kraj 300.000,-, město
Č. Krumlov 200.000,-, ostatní - nadace, ostatní města,… 200.000). Celková podpora města Č.
Krumlov na službu činí 200.000 Kč/rok (část nákladů však připadá na sociální službu navazující
aktivity (Podpora rodin a dětí v ohrožení, poradenství apod.) – viz op. 2.3. Město Č. Krumlov bude
přispívat individuální dotací. Pro úvazek 5,5 bude rozpočet i většina zdrojů poměrově vyšší.

Priorita 2 – Podpora souvisejících služeb
Související služba:
Aktivita:

Popis služby:

2.1. Rodinná a mateřská centra
2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center
Cíle mateřských a rodinných center spočívají v aktivizaci rodičů (příp. jiných rodinných příslušníků
pečujících o děti) a dětí k setkávání, vzájemné komunikaci a poznávání. To jim současně pomáhá při
slaďování profesního a rodinného života (tj. realizovat v regionu služby, které umožní rodičům
pečujícím o své děti věnovat se dále profesi, a to ať už na zkrácený úvazek nebo v podobě přípravy
návratu na trh práce). Mezi další služby a aktivity center patří služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let
věku), odborné, vzdělávací a osvětové akce pro rodiče s dětmi i širší veřejnost. Centra zajišťují i
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Realizátor:

Popis aktivity:

Plánované
náklady:

Související služba:
Aktivita:
Popis služby:
Realizátor:
Popis aktivity:
Plánované
náklady:
Související služba:
Aktivita:
Popis služby:
Realizátor:

Popis aktivity:

Plánované
náklady:

jednorázové akce jako jsou besídky, výlety, burzy pro rodiče s dětmi apod.
RC Krumlík, MC Míša, MC Sluníčko (všechna Č. Krumlov), MC Křemílek (Křemže), MC Holoubek
(Holubov)
Cílem aktivity je zachování stávajících a vznik nových rodinných a mateřských center v ostatních
obcích na území ORP Č. Krumlov. V rámci aktivity budou podpořeny podpůrné služby (péče o děti):
vzdělávací, poradenské a odborné aktivity pro podporu rodičů dětí s cílem podpory kompetencí rodičů
– jak profesních, tak rodičovských, doplněné o širokou škálu dalších akcí pro rodiče s dětmi. Může se
jednat také o zajištění služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let věku). Osvěta a informovanost
zaměstnavatelů i širší veřejnosti s cílem podpořit v regionu využívání nástrojů pro slaďování
pracovního a rodinného života (flexibilní prac. doba, firemní školka ad). Aktivita zahrnuje i tvorbu
metodik pro zavedení této praxe v regionu. Kromě podpory stávajících mateřských a rodinných center
na území ORP, je obsahem aktivity i podpora vzniku a fungování dalších těchto zařízení na území
ORP.
RC Krumlík cca 3 mil. Kč/rok (dětská skupina a související činnosti RC - město Č. Krumlov 50.000,-,
OPZ, MPSV, Kraj, úhrady od uživatelů, nadace). Město Č. Krumlov bude přispívat programovou
dotací. (Na činnost RC Krumlík a služby Podpora rodin navazují pod ICOS Český Krumlov, o.p.s.
široké preventivní aktivity pro děti a mládež s rizikovým chováním, s rizikových rodin apod. - adaptační
pobyty, preventivní program „Právo zážitkem“, programy ve školách,…)
2.2. Rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikového chování
2.2.1. Podpora a vznik klubů pro děti a mládež
Cílem je nabídnout dětem a mládeži na území ORP Č. Krumlov širokou nabídku volnočasových a
vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity tvoří významnou součást oblasti prevence rizikového chování.
Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit je nutné směřovat jak do časového období v průběhu
školního roku, tak do doby prázdnin. Vhodným nástrojem pro naplnění cílů aktivity jsou např. kluby pro
děti a mládež, které mohou dále úzce spolupracovat se školami.
Sbor církve bratrské – Elim, další poskytovatelé souvisejících služeb
V rámci aktivity bude podpořena činnost stávajících a iniciován vznik a zajištění fungování případných
nových zařízení tohoto druhu na území ORP Č. Krumlov. Součástí aktivity je rovněž podpora rozvoje
dalších forem nabídky trávení volného času a prevence rizikového chování pro cílovou skupinu děti a
mládež, a to jak v průběhu školního roku, tak v obdobích prázdnin.
Sbor církve bratrské – Elim: Klub pro děti - Město Č. Krumlov bude přispívat programovou dotací
40.000,-.
2.3. Podpora rodin a dětí v ohrožení
2.3.1. Odborné poradenské služby pro rodiny a terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci
Cílem je udržení a rozvoj komplexu služeb, které jsou úzce provázány či přímo navazují na Sociálně
aktivizační službu pro rodiny s dětmi (viz aktivita 1.4.1.). Jedná se o komplexní systém rodinných
poradenských služeb (psychologické, právní, rodinné vč. terapie), terénní práci v rodinách (ve
spolupráci s OSPOD), asistované kontakty a předávání a mediaci s kapacitou cca 100 rodin.
2.3.1. ICOS Č. Krumlov, o.p.s.
Úzce navazuje na SAS (viz aktivita 1.4.1.), Cílem je udržet a dále rozvíjet účinnou odbornou pomoc
rodinám, které se ocitají nebo mohou ocitnout v ohrožení. Služba zahrnuje 1) komplexní systém
poradenských služeb: psychologické, právní, rodinné vč. terapie, mediace, asistované kontakty a
předávání, 2) navazující terénní práce na SAS o podporu, doprovázení a pomoc rodinám v péči
OSPOD. Cílem je pomoci konkrétním rodinám, které se ocitají nebo mohou ocitnout v ohrožení, tak
aby dokázaly problémovou situaci vyřešit/překonat a dále rodina plnila své základní funkce především
vzhledem k dětem v rodině. Služba funguje na území ORP Č. Krumlov a ORP Kaplice. Uvedené
finanční údaje zahrnují celkový rozsah za obě ORP, kdy na ORP Č. Krumlov připadá cca 60- 70%
kapacity a nákladů.
Cca 2 mil./rok (hrazeno zejména MPSV, kraj, město Č. Krumlov, město Kaplice, částečně OPZ ad.).
Město Č. Krumlov přispívá individuální dotací na podporu služby (společně se SAS Kč 200.000,-)
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Pracovní skupina pro osoby v krizi (PS 3)
Priorita 1 – Podpora sociálních služeb
Sociální služba:
Aktivita:
Realizátor:
Realizátor:
Realizátor:

Popis služby:

Poznámka ze SPRSS:
(pro ICOS a THEIA)
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Plánované indikátory:
Popis aktivity:

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství
1.1.1. a) ICOS Č. Krumlov, o.p.s.
1.1.1. b) THEIA - krizové centrum o.p.s.
1.1.1. c) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Cílem je podpora existujících a vznik nových služeb určených pro osoby v krizových situacích.
Služba zahrnuje jak ambulantní, tak terénní formu s důrazem kladeným na dluhovou
problematiku, osoby bez přístřeší či osoby v nacházející se v postavení mimo stávající sociální
systém. Poradny poskytují odborné sociální a právní poradenství pro širokou cíl. skupinu (osoby
v nepříznivé sociální situaci, ohrožené soc. vyloučením). Služba by se měla dále rozvíjet i
v dalších lokalitách ORP dle potřeby. Součástí je také podpora sociálního poradenství
vykonávaného městskými úřady Č. Krumlov, Horní Planá, Vyšší Brod v území ORP v rámci
přenesené působnosti dle § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
(koordinace poskytování sociálních služeb, poskytování odborného sociálního poradenství
osobám ohroženým sociálním vyloučením, sociální práce, které vedou k řešení nepříznivé
sociální situace a k sociálnímu začleňování osob a sociální práci u osob nacházejících se v
hmotné nouzi).
Poznámka: Mimo registrované sociální služby doplňují komplex poradenství i obce, které mají
zřízen sociální odbor a úřady práce.
Současný stav sítě:1,5 úvazku v přímé péči při 33 hodinách týdně (pozn.: ICOS už stačil navýšit
na 37 hodin)
Základní síť: 1,6 úvazku v přímé péči při 40 hodinách týdně
Optimální síť: 1,6 úvazku v přímé péči při 40 hodinách týdně
1.1.1. a) ICOS Č. Krumlov, o.p.s.
od 1.2.2006
ambulantní
2 klienti v daný okamžik (Č. Krumlov), 1 klient v daný okamžik (Větřní)
600 uživatelů za rok (pouze za ORP Č. Krumlov, jinak je to cca 900 uživatelů/rok), cca 1000
intervencí za rok, cca 1000 hodin přímé práce s klientem za rok
Bezplatná právní poradna mezi paragrafy poskytuje služby v Č. Krumlově na adrese 5. května, od
roku 2016 také ve Větřní na adrese Šumavská 1. Služba je poskytována v celkovém rozsahu 37
hodin týdně v ORP Č. Krumlov, z toho činí 33 hodin přímo v Č. Krumlově (5 dnů v týdnu), 4
hodiny ve Větřní. Ročně poradna poskytne jen v ORP Č. Krumlov služby cca 600 klientům, cca
1000 intervencí. Poradna poskytuje odborné sociální i právní poradenství pro širokou cíl. skupinu
(osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené soc. vyloučením) v oblastech dluhové problematiky,
pracovního, občanského, rodinného, správního práva, lidsko-právní problematiky ad. (pozn.:
uvedené náklady služby zahrnují stejně jako udávané kapacity/indikátory pouze ORP Č. Krumlov,
poradna má pobočky i v ORP Kaplice a Trhové Sviny). Poskytovatel má také akreditaci
Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Cílem aktivity je zachovat kapacitu služby dle současného stavu (sociální pracovníci
s úvazkem cca 1,5 při týdenní časové dostupnosti 37 hodin týdně).
Kč cca 1,5 mil. (MPSV 1.300.000,-, Kraj 80.000,-, město Č. Krumlov 80.000,-, ostatní obce ORP
20.000,-, ostatní, MPO, dary 20.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat programovou dotací.
1.1.1. b) THEIA - krizové centrum o.p.s.
od 1.1.2016
ambulantní
8 intervencí (30 min. jednání) za týden
70 uživatelů za rok, 600 intervencí za rok, 250 kontaktů za rok
Služba je určena pro občany ORP Č. Krumlov a je zaměřena na širokou oblast odborného
sociálního poradenství, zejména na oblast dluhové problematiky a právního poradenství (při
uplatňování práv, oprávněných zájmů, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních
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Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Sociální služba:
Aktivita:

Popis služby:

Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:

Popis aktivity:
Plánované náklady:
Sociální služba:
Aktivita:
Popis služby:

systémech a práva). Převažující cílovou skupinou jsou osoby v krizi, kdy důvodem jejich situace je
zejména vysoké předlužení, případně jiné náročné životní situace. V rámci služby je klientům
poskytována také fakultativní činnost, spočívající v podání návrhu na povolení o oddlužení
(činnosti v souladu § 390a dle zákona 182/2006).
Kč 300.000,- (MPSV 190.000,-, Kraj 30.000,-, město Č. Krumlov 80.000,-). Město Č. Krumlov
bude přispívat programovou dotací.
1.1.1. c) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
od 1.1.2019
ambulantní
1 klient v daný okamžik
Současný stav sítě:0,3 úvazků v přímé péči
Základní síť: 0,8 úvazků v přímé péči
Optimální síť: 0,8 úvazků v přímé péči
50 - 80 uživatelů za rok, 200 - 250 intervencí za rok
Služba odborného soc. poradenství je poskytována na adrese T.G.Masaryka 114 v Č. Krumlově a
to vždy v úterý a ve čtvrtek 12:00 - 14:00 hodin. Služba se zaměřuje na osoby nacházející se v
aktuální či dlouhodobější krizové situaci. Konkrétně je služba zaměřena především na osoby
závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby ohrožené závislostí, partnery, rodiče, osoby
bez přístřeší a osoby s duální diagnózou. V regionu je aktuálně identifikována cca 30-80 osob v
rámci cílové skupiny.
Kč 243.180,- (MPSV 175.500,-, město Č. Krumlov 48.180,-, Kraj 19.500,-). Město Č. Krumlov
bude přispívat dotací zřízenou v rozpočtu města.
1.2. Azylové domy (§ 57)
1.2.1. Vznik služby Azylový dům pro jednotlivce
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby bez přístřeší).
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pracovníci domova poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a
podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k
jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastních
schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace.
Poskytovatel sociálních služeb
Služba dosud nevznikla
pobytová
Služba zatím není na území ORP poskytována
Předpokládaná kapacita: 11 lůžek
Současný stav sítě:0
Základní síť: 8 lůžek pro muže / 3 lůžka pro ženy
Optimální síť: navýšení o 15 lůžek na JčK
Cílem aktivity je vznik Azylového domu pro jednotlivce na území ORP Č. Krumlov s kapacitou 11
lůžek (8 lůžek pro muže a 3 lůžka pro ženy). Do budoucna je záměrem řešit tuto potřebu v rámci
objektu situovaného v ulici 5. května v Č. Krumlově, který je svým charakterem (po provedení
nezbytných úprav) vhodný pro poskytování služeb typu noclehárna, denní centrum a azylový
dům.
Nevyčísleny
1.3. Nízkoprahová denní centra (§ 61)
1.3.1. Vznik nízkoprahového denního centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje
tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
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Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Sociální služba:
Aktivita:
Popis služby:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Sociální služba:
Aktivita:
Realizátor:
Realizátor:

Popis služby:

Poskytovatel sociálních služeb
Služba zatím není na území ORP poskytována.
ambulantní
Předpokládaná kapacita: okamžitá kapacita 12 klientů, časová dostupnost 56 hodin týdně
Současný stav sítě:0
Základní síť: 3 úvazky v přímé péči
Optimální síť: 3 úvazky v přímé péči
V ORP Č. Krumlov není v současné době dostupná sociální služba nízkoprahové denní centrum
pro osoby bez přístřeší, přičemž dlouhodobě je evidována potřebnost této služby, a to zejména
ve městě Č. Krumlov. Potřeby cílové skupiny (osoby bez přístřeší) jsou v omezené míře částečně
řešeny díky existujícím souvisejícím službám (Církev bratrská Elim, projekt „Teplá židle“ ČČK a
města Č. Krumlov či služby Kláštera Vyšší Brod). Obsahem aktivity je tedy vznik takového centra
(popř. jako součásti ubytovny, azylového domu či noclehárny pro osoby v krizi), jehož
předpokládaná kapacita je celkem 12 míst pro území ORP.
Do budoucna je záměrem řešit tuto potřebu v rámci objektu situovaného v ulici 5. května v Č.
Krumlově, který je svým charakterem (po provedení nezbytných úprav) vhodný pro poskytování
služeb typu noclehárna, denní centrum a azylový dům. Cílem aktivity je vznik nízkoprahového
denního centra pro osoby bez přístřeší v ORP Č. Krumlov.
Kritériem naplněnosti aktivity bude vznik Nízkoprahového denního centra (samostatně či v rámci
ubytovny, azylového domu či noclehárny) na území ORP Č Krumlov.
Nevyčísleny
1.4. Noclehárny (§ 63)
1.4.1. Vznik noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití služeb
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí přenocování.
Poskytovatel sociálních služeb
Služba zatím není na území ORP poskytována.
pobytová
Předpokládaná kapacita: 5-10 lůžek
Současný stav sítě:0
Základní síť: 5 lůžek pro muže
Optimální síť: 5 lůžek pro muže
V ORP Č. Krumlov není v současné době dostupná sociální služba noclehárny, přičemž byla při
zpracování PSS potvrzena potřeba vzniku této služby. Obsahem aktivity je proto vznik noclehárny
s předpokládanou kapacitou celkem 5-10 lůžek. Do budoucna je záměrem řešit tuto potřebu
v rámci objektu situovaného v ulici 5. května v Č. Krumlově, který je svým charakterem (po
provedení nezbytných úprav) vhodný pro poskytování služeb typu noclehárna, denní centrum a
azylový dům. Cílem aktivity je vznik noclehárny pro osoby bez přístřeší v ORP Č. Krumlov.
Noclehárna může být rovněž součástí ubytovny nebo nízkoprahového denního centra.
Nevyčísleno
1.5. Terénní programy (§ 69)
1.5.1. Podpora služby terénní programy
1.5.1 a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
1.5.1 b) KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s.
Smyslem terénních programů je vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů návykových
látek a působit na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu užívání. V rámci
služby se poskytuje poradenství, které je poskytované vyškolenými pracovníky, splňující
požadavky na vzdělávání, dle příslušného zákona o sociálních službách. Pracovník poskytuje
služby sociální prevence pro osoby nezasažené problémem, ale pohybující se v rizikové lokalitě a
službu sociálního poradenství v rámci kontaktu s klienty na ulici. Služby jsou poskytovány všem,
kteří mají problém s užíváním návykových látek nebo jsou na nich závislí, dále těm, kteří jsou
ohroženi návykovou látkou nebo jsou v kontaktu s někým, kdo návykové látky užívá. Cílem je
udržení sociální služby terénní programy na území ORP Č. Krumlov.

Strana 27

Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:

Poznámka ze SPRSS:

Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:
Realizátor:
Služba poskytována:
Forma služby:
Kapacita služby:
Poznámka ze SPRSS:
Plánované indikátory:

Popis aktivity:

Plánované náklady:

1.5.1 a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
od 15.5.2008
terénní
Streetwork: počet klientů – 300 (roční kapacita)
Viktorie: počet klientů – 200 (roční kapacita)
Současný stav sítě:2,6 úvazků v přímé péči
Základní síť: 2,6* úvazků v přímé péči
Optimální síť: 2,6 úvazků v přímé péči
(* V případě neexistence služby kontaktní centrum v okrese je možné navýšit kapacitu TP na
max. 3,6 úvazku s tím, že toto navýšení je odůvodnění právě neexistencí KC. V případě, že
kontaktní centrum vznikne, případně navýšená TP kapacita se vrátí na výchozí úroveň, tj. 2,6
úvazku.)
Streetwork: 300 uživatelů za rok, 8000 intervencí za rok, 4000 kontaktů za rok
Viktorie: 200 uživatelů za rok, 2400 intervencí za rok, 800 kontaktů za rok
Terénní program Streetwork pro města Č. Krumlov a Kaplice:
Program se zaměřuje především na navazování nových kontaktů v prostředí populace, která buď
aktivně užívá návykové látky, nebo je jejich užíváním ohrožena. Klientům je nabízen výměnný
program, informace, základní sociální zdravotní a právní poradenství, základní hygienický a
potravinový servis, screeningové testování na přítomnost protilátek infekčních onemocnění,
asistence při vyřizování osobních záležitostí, zprostředkování další navazující pomoci-především
ústavní režimové léčby, dále krizová intervence, testování na metabolity návykových látek a
semináře, nebo besedy na základních a středních školách.
Terénní program Viktorie:
Terénní služba Viktorie se zaměřuje na oblast pouliční a klubové prostituce na spádovém území
bývalého okresu Č. Krumlov. Obsahem aktivity je pravidelný kontakt s cílovou skupinou (každý
čtvrtek) a poskytování služeb terénního programu. A to především osobám pracujícím v oblasti
placeného sexu a také uživatelkám návykových látek, které jsou v této skupině osob v okolí trasy
E-55 nebo obcích a nočních klubech v oblasti Dolního Dvořiště. Terénní program vyhledává
problematické klientky, pohybující se v tomto prostředí a snaží se komplexně řešit jejich
problematiku. Jedná se především o specifické zdravotní a sociální poradenství pro tyto osoby,
screeningové testování pohlavních a infekčních onemocnění, výměnný program injekčních setů,
poradenství a odkazování do léčebných zařízení, nebo dalších návazných služeb.
Streetwork: Kč 2.842.211,- (MPSV 1.850.000,-, Kraj 250.000,-, město Č. Krumlov 172.211,-,
ostatní obce ORP 70.000,-, RVKPP 500.000,-).
Viktorie: Kč 436.800,- (MPSV 290.000,-, město Č. Krumlov a Kraj 120.000,-, ostatní obce ORP
26.800,-).
Město Č. Krumlov bude přispívat dotací zřízenou v rozpočtu města.
1.5.1 b) KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s.
od 1.9.2009
terénní
počet kontaktů (10 min jednání) – 600 ročně
Současný stav sítě:1,5 úvazků v přímé péči (Pozn.: tento stav byl v době platnosti přípravy
SPRSS, v 2. polovině roku 2021 ale mělo KoCeRo kapacitu 1,0 úvazku)
Základní síť: 1,5 úvazků v přímé péči
Optimální síť: 1,5 úvazků v přímé péči
200 uživatelů za rok, 900 intervencí za rok, 900 kontaktů za rok
Obsahem aktivity je zachování poskytování služby v ORP Č. Krumlov s cílem zajistit potřeby
uživatelů, t.j. předcházení sociálního vyloučení, poskytování poradenství a pomoci při řešení
tíživé životní situace. Služba je poskytována v Č. Krumlově, Větřní, Kájově, Chvalšinách,
Květušíně, Přídolí, Práčově, Černé v Pošumaví a Loučovicích. Klienti využívají pomoc v oblastech
bytové problematiky, zaměstnání, dluhové problematiky, rodinných problémů, dávek a v oblasti
dítě a škola. V posledních letech jsou v rámci poskytování služby rovněž využívány nové moderní
metody práce, především principy komunitní práce.
Kč 750.000,- (MPSV 680.000,-, město Č. Krumlov 70.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat
programovou dotací.
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Priorita 2 – Podpora souvisejících služeb
Související služba:
Aktivita:

Popis aktivity:

Realizátor:
Plánované náklady:
Související služba:
Aktivita:

Popis aktivity:

Realizátor:
Plánované náklady:
Související služba:
Aktivita:

Popis aktivity:

Realizátor:
Plánované náklady:

2.1. Ošacovací služby
2.1.1. Podpora ošacovacích služeb
Ošacovací středisko / šatník poskytuje sociálně slabším občanům zdarma (klientům dle doporučení
odborů sociálních věcí) či za drobnou úplatu (ostatní sociálně slabší) oblečení, obuv, bytový textil a
drobné zařízení domácnosti.
Ošacovací středisko v Č. Krumlově zajišťoval ČČK dlouhodobě na autobusovém nádraží, kde bylo
výhodou strategické místo a větší prostory, poté U Poráku (nevýhodou umístění a komerční
nájemné) a naposled v Plešivecké ulici (nevýhodou malé prostory a komerční nájemné), proto
službu ČČK v r. 2020 v Č. Krumlově ukončil.
Obsahem aktivity je zachování a další rozvoj služby Ošacovacího střediska, které v současné době
na území ORP Č. Krumlov zajišťuje ČČK (od r. 2018 ve Větřní na adrese Šumavská 1) a „Šatníku“
(od r. 2020 v Č. Krumlově na adrese Tovární 66), který provozuje Sbor církve bratrské – Elim.
Město Č. Krumlov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví poskytuje drobné věci do domácnosti
(včetně oblečení) méně majetným lidem od r. 2019 přes RE-USE centrum (5 mobilních buněk).
Oblastní spolek Českého červeného kříže Č. Krumlov, Sbor církve bratrské – Elim, Město Č.
Krumlov
Nevyčísleny.
2.2. Terénní pracovníci
2.2.1. Podpora terénních pracovníků
Terénní pracovník vyhledává potencionální uživatele služby v jejich přirozeném prostředí. Navazuje
kontakt s potencionálním uživatelem a informuje ho o možnostech a podmínkách sociální služby,
kterou nabízí. Pracovník mapuje situaci uživatele, včetně podmínek, v nichž žije, včetně dostupných
zdrojů, které je možné využít při řešení klientova problému. Klientovi poskytuje základní sociální
poradenství, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, poskytuje pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů, objasňuje uživatelům jejich práva a způsoby jejich uplatnění,
poskytuje pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Terénní pracovník zprostředkovává sociální
kontakty a působí jako poradce a prostředník pro uživatele při vyřizování úředních záležitostí a při
jednání s institucemi. Při své práci dodržuje etické zásady sociálního pracovníka.
Pozice terénních pracovníků jsou zřízeny v Č. Krumlově (1. pozice od r. 2011, 2. pozice od r. 2019)
a ve Větřní (od r. 2013) ve struktuře městského úřadu. Cílem aktivity je zachování / udržení
pracovních pozic terénních pracovníků při Městském úřadě v Č. Krumlově a při Městském úřadě ve
Větřní.
Město Č. Krumlov, Město Větřní
Průměrné roční náklady na jednoho pracovníka cca 400.000,- (z toho cca 300 tis. dotace z Úřadu
vlády, zbylá část nákladů financována městem).
2.3. Potravinová pomoc
2.3.1. Podpora potravinové pomoci
Služba zahrnuje poskytnutí základních potravin a hygienických prostředků osobám v nouzi
(bezdomovcům, seniorům žijícím na hranici chudoby, rodinám s více dětmi a nedostatečnými příjmy
apod.). Potřeba potravinové a materiální pomoci v terénu se trvale zvyšuje, stoupá počet lidí žijících
pod nebo na hranici chudoby a těch, kteří i při řádném hospodaření nevystačí se svými příjmy,
například vícečetné rodiny samoživitelek apod. Z toho důvodu je potřeba služby minimálně ve
stávajícím rozsahu zachovat, resp. je rozšířit i na další obce v rámci ORP podle jejich potřeby. Na
potravinovou pomoc navazuje odborná pomoc v podobě sociálního poradenství. Služba je
zajišťována několika poskytovateli na několika místech v regionu (např. Potravinová banka
Jihočeského kraje, Sbor církve bratrské - Elim, sociální odbory měst, ICOS, CPDM, některá města a
obce ad.), není však zajištěna systémová koordinace jejího poskytování. Cílem aktivity by proto
mělo být i sladění poskytování této pomoci.
Potravinová banka Jihočeského kraje (ve spolupráci s městem Český Krumlov), Církev bratrská
Elim Č. Krumlov, Diakonie církve bratrské v Č. Krumlově (spolupráce: MPSV, další poskytovatelé
sociálních a souvisejících služeb, kteří zajišťují potravinovou pomoc)
Nevyčísleny
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2.4. Teplá židle
2.4.1. Podpora služby Teplá židle
Z důvodu neexistence noclehárny, je pro osoby bez domova pro zimní období (kdy teplota klesne
pod -5 ˚C) realizován Oblastním spolkem Českého červeného kříže projekt "Teplá židle" (vytápěná
místnost se stolem a židlemi s vlastním sociálním zařízením, sprchou, minikuchyní, pračkou).
Bezbariérový provoz je na adrese Sídliště Vyšný 48 v budově OS ČČK. Je zde poskytnuto jídlo a
oblečení, včetně nabídky vyprání a vysušení oblečení. Jedná se o zajištění přístřeší za mrazivých
nocí v noční době od 20:00 do 8:00. Služba je pro klienty zdarma. Po celou noc je zde přítomen
správce a kontroluje dodržování pravidel. Předpokladem je úzká spolupráce s Městskou policií Č.K.
a sociálním odborem MěÚ Č.K. Cílem této aktivity je zachování projektu „Teplá židle“. V zimním
období 2020/21 byla služba přístupná 27 nocí a služby využilo 16 klientů. Celkem se jednalo o 143
„židlonocí“. Je vhodné uvažovat i o poskytování služby po celé zimní období.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Č. Krumlov
Varianta pro teplotu -5 ˚C: Kč 81.000,- (kalkulace na 36 mrazivých nocí). Město Č. Krumlov bude
přispívat individuální dotací.
Varianta pro celé zimní období (tj. cca od 15.11. do 31.3.): Kč 250.000,-. Město Č. Krumlov bude
přispívat individuální dotací.
2.5. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi
2.5.1. Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi
Od r. 2006 existovaly dva byty se 4 lůžky, na adrese Za Tavírnou 108 (přízemí), které byly
připraveny pro řešení náhlých krizových situací. Jelikož byty nebyly příliš obsazovány, přistoupilo
město Č. Krumlov v r. 2015 k omezení této služby, kdy došlo k uvolnění obou bytů a jejich pronájmu
ČČK. To mělo pronajaté ostatní byty v přízemí od města Č. Krumlov, které provozovalo jako
ubytovnu.
O patro výše se pak, mezi sociálními byty města, vyčlenil jeden malometrážní byt s 2 lůžky a funguje
jako krizový byt pro osoby v krizi. Jeho smyslem je poskytnout krátkodobé ubytování do doby, než si
občan zajistí trvalé řešení své situace.
Typ potenciálního uživatele: člověk, který náhle přišel o bydlení z jakéhokoliv důvodu, občan po
návratu z výkonu trestu nebo léčebny bez faktického bydliště, občan utíkající před domácím násilím,
bezdomovec se zdravotními problémy apod. S uživatelem je uzavírána smlouva o ubytování, a to
většinou na měsíc s tím, že může být prodlužována. Uživatel má trvalý pobyt v Č. Krumlově (výjimky
lez akceptovat pouze ze závažných důvodů a jen v případě).
Město Č. Krumlov
Kč 50.000,- (město Č. Krumlov 35.000,-, příjmy od uživatelů 15.000,-). Město Č. Krumlov má
zřízenou položku v rozpočtu města.
2.6. Hygienické služby
2.6.1. Vznik hygienického zázemí
Obsahem aktivity je vznik hygienického zázemí, na adrese T. G. Masaryka 114, a který bude
provozovat CPDM. Služba bude realizována v příslušných plánovaných časech. Pro osoby v krizi
budou k dispozici dvě sprchy a toalety.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Nevyčísleno Město Č. Krumlov bude přispívat dotací zřízenou v rozpočtu města.
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3.1. Dobrovolnické centrum
3.1.1. Podpora Dobrovolnického centra Č. Krumlov
Obsahem aktivity je zajištění dalšího fungování a rozvoje aktivit akreditovaného Dobrovolnického
centra Č. Krumlov a jeho programů. Dobrovolnické centrum zajišťuje výběr, proškolování a kontrolu
dobrovolníků a dobrovolnické činnosti, iniciaci, koordinaci a metodiku programů, supervizi, pojištění,
propagaci, proplácí vstupní prohlídky, výpisy z rejstříku trestů atd. Dobrovolnické centrum zajišťuje
vlastní programy a rozvíjí další programy ve spolupracujících organizacích (tj. přijímá i vysílá
dobrovolníky do dlouhodobých programů – např. program Kamarád v životě ve spolupráci se
střediskem výchovné péče, programy v domovech pro seniory, nemocnici, Informační centrum pro
seniory, programy pro seniory se sníženou soběstačností ad.). Doplňkovými činnostmi jsou správa
databáze dobrovolníků, zajištění komunikace v rámci sítě dobrovolníků a spolupracujících
organizací a zajištění informovanosti o dobrovolnictví a jeho možnostech v regionu.
ICOS Č. Krumlov, o.p.s.
Kč cca 380 tisíc/rok (Kraj 100.000,-, město Č. Krumlov 80.000,-, ostatní: MV, MŠMT, dary, nadace
200.000,-). Město Č. Krumlov bude přispívat programovou dotací.
3.2. Zajištění informovanosti o sociálních a souvisejících službách
3.2.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a souvisejících službách
Obsahem aktivity je podpora aktivit, které přispějí ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti i
účastníků plánování - šíření informací o sociálních a souvisejících službách a jejich poskytovatelích
v rámci ORP (jedná se o umísťování informací na webech obcí a měst, aktualizace a rozšiřování
elektronického katalogu sociálních a souvisejících služeb, popř. vytvoření a zajištění distribuce
tištěné verze katalogu v regionu). Dále se jedná o podporu propagace jednotlivých služeb formou
tiskových materiálů, zpráv či podporou účastí na relevantních akcí (např. setkání starostů, sdružení
obcí, MAS apod.). Jako základní platforma pro zajištění informovanosti o dostupných službách může
být využit vytvořený sociální portál (www.socialnisluzbyck.cz). Vzhledem k absenci specializované
služby pro oběti domácího násilí je potřeba v rámci této aktivity podporovat také šíření
informovanosti o možnostech řešení pro tuto cílovou skupinu. Specifickou oblastí je pak podpora
osvětové činnosti v oblasti protidluhové prevence (šíření informací o rizicích zadlužování,
omezování lichvy) realizované různými formami a distribučními kanály.
řídící skupina PSS, pracovní skupiny PSS, Obce v ORP Č. Krumlov, poskytovatelé sociálních a
souvisejících služeb, město Č. Krumlov
Nevyčísleny
3.3. Plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov
3.3.1. Monitoring, hodnocení a aktualizace plánu sociálních služeb
Plánování sociálních služeb a jeho další rozvoj na území ORP Č. Krumlov pomáhá definovat a
podporovat poskytování služeb (sociálních i souvisejících), které budou odpovídat skutečným
aktuálním potřebám uživatelů a současně budou efektivně využívat dostupné zdroje. Také
napomůže naplňovat povinnosti, které pro tuto oblast zákon ukládá obcím (zjišťování potřeb
poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťování
dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území).
Obsahem aktivity je podpora činností týkajících se pravidelné aktualizace základního dokumentu
(Komunitního plánu sociálních služeb pro území celého ORP). Výstupem činnosti všech
zainteresovaných osob by měly být kromě aktualizace či tvorby nového plánu také pravidelně
prováděný monitoring plnění jednotlivých aktivit a aktivizace spolupráce na úrovni jednotlivých obcí
v ORP. Součástí je rovněž pravidelná aktualizace a vyhodnocování plánu (ideálně v ročním
intervalu). Jedním z cílů je rovněž posilování zapojení jednotlivých obcí v ORP do procesu
plánování, včetně zvyšování jejich finančního zapojení do systému financování sociálních služeb
v území ORP.
Cílem aktivity je také zajistit udržení procesu plánování na území ORP, včetně pokračující vzájemné
výměny informací a zkušeností mezi jednotlivými poskytovateli a zadavateli, která je nezbytná pro
co nejpřesnější definici aktuálních potřeb cílových skupin uživatelů sociálních a souvisejících služeb.
Zastřešující role pro plánování je v gesci obce s rozšířenou působností, tedy města Č. Krumlov,
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které je koordinátorem procesu plánování. Ve vazbě na cíle a zaměření SPRSS Jihočeského kraje
je potřeba v rámci této aktivity rovněž postupně dále rozvíjet spolupráci obcí v ORP s Jihočeským
krajem, s poskytovateli, uživateli sociálních i souvisejících služeb a dalšími subjekty v území.
Město Č. Krumlov, řídící skupina PSS (iniciační role), pracovní skupiny PSS, obce v ORP Č.
Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, zástupci uživatelů sociálních služeb
Nevyčísleny
3.4. Služby v sociální oblasti prostřednictvím MAS zasahujících do území ORP Č. Krumlov
3.4.1. Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti v obcích Českokrumlovska náležících do
území působnosti MAS působících na území ORP Č. Krumlov
Obsahem aktivity je podpora rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č Krumlov
prostřednictvím podpory Místních akčních skupin, které územně zasahují do správního území ORP.
Podpora bude zaměřena jak na investiční záměry, tak na podporu neinvestičních akcí a zajištění
provozních nákladů spojených s realizací daných služeb. Je plánována podpora služeb v sociální
oblasti s důrazem na jejich rozvoj, zkvalitnění a zavádění inovativních prvků pomoci osobám z
cílových skupin. Prioritně je aktivita zaměřena na tyto oblasti pomoci:
- Podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb poskytovaných dle zákona o
sociálních službách ve správním území obcí spadajících do působnosti MAS na území ORP Č.
Krumlov (zejména rozvoj pečovatelské služby, osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb,
dále pak sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace a dalších služeb podle aktuálních potřeb
uživatelů)
- Podpora rozvoje komunitních center s cílem podpory sociálního začleňování a prevence sociálního
vyloučení (investiční podpora)
- Podpora sociálního bydlení
- Podpora rozvoje sociálního podnikání
- Podpora rozvoje terénních služeb a rozvoje terénních týmů v obcích v působnosti MAS (investiční i
neinvestiční podpora)
- Podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených (neinvestiční podpora)
- Podpora zaměstnanosti, především zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, včetně vytváření
nových pracovních míst (neinvestiční podpora)
- Podpora prorodinných opatření, především podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu
stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory
příměstských táborů v době školních prázdnin, a dále podpora dětských skupin pro podniky i
veřejnost a podpora individuální péče o děti (investiční i neinvestiční podpora)
- Podpora rozvoje dobrovolnických aktivit
Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, obce, svazky obcí v území ORP Č. Krumlov, školy,
spolupráce MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Pomalší
Zdroje odpovídají finančním alokacím vyčleněným pro realizaci strategických plánů jednotlivých
MAS zasahujících do území ORP Č. Krumlov
3.5. Poskytovatelé služeb se sídlem v jiných ORP
3.5.1. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP
Cílem aktivity je zajistit podporu poskytování služeb, které jsou zajišťovány pro klienty všech
cílových skupin prostřednictvím poskytovatelů služeb, kteří nemají sídlo / stálou pobočku či kancelář
přímo v území ORP Č. Krumlov. Za klientem poskytovatel buď přijíždí do obcí v ORP Č. Krumlov
nebo službu využívá samotný klient mimo území ORP Č. Krumlov (tzn. vyjíždí za jejím
poskytováním např. do jiných částí kraje). Může se tak jednat jak o služby terénní nebo ambulantní,
tak o služby pobytového charakteru. Občany ORP Č. Krumlov jsou využívány např. následující
služby:
- APLA Jižní Čechy, z.ú. (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – ambulantní a terénní forma) – cílová skupina: osoby se zdravotním postižením,
rodiny s dítětem/dětmi do 7 let věku (osoby s poruchou autistického spektra - dětský autismus,
atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha v dětství, Rettův syndrom)
o
3 klienti ročně v ORP Č. Krumlov (z toho 0 z města Č. Krumlov)
- APLA Jižní Čechy, z.ú. (raná péče – ambulantní a terénní forma) – cílová skupina: dtto do 7 let
o
1 klient ročně v ORP Č. Krumlov (z toho 0 z města Č. Krumlov)
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Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (raná péče–
ambulantní a terénní forma) – cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, rodiny s
dítětem/dětmi do 7 let věku
o
2 klienti ročně z ORP Č. Krumlov (z toho 1 z města Č. Krumlov)
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (denní stacionář –
ambulantní forma) – cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, od 6 do 40 let věku
o
5 klientů ročně z ORP Č. Krumlov (z toho 1 z města Č. Krumlov)
Autis Centrum, o.p.s. (raná péče – ambulantní a terénní forma) – cílová skupina: děti
s poruchou autistického spektra a rodiče dětí s poruchou autistického spektra do 7 let věku.
o
4 klienti ročně z ORP Č. Krumlov (z toho 1 z města Č. Krumlov)
Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko
Č. Budějovice, o.p.s. (terénní průvodcovské a předčitatelské služby) – cílová skupina: senioři,
osoby se zdravotním postižením bez omezení věku
o
8 klientů ročně v ORP Č. Krumlov (z toho 2 z města Č. Krumlov)
Diecézní charita Č. Budějovice (intervenční centra – ambulantní a terénní forma) – cílová
skupiny: oběti domácího násilí od 16 let věku
Domov pro seniory Kaplice (domovy pro seniory – pobytová) – cílová skupina: senioři od 55
let věku
o
8 klientů v ORP Č. Krumlov (z toho 7 z města Č. Krumlov)
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (odlehčovací služby – pobytová) – cílová skupina:
senioři, osoby se zdravotním s postižením od 19 let
o
5 klientů v ORP Č. Krumlov (z toho 0 z města Č. Krumlov)
Charita Kaplice (terénní pečovatelská služba) – cílová skupina: osoby od 18 let věku, kteří se z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou postarat sami o
sebe, svou domácnost nebo si zajistit běžné potřeby a vyřídit obvyklé záležitosti
I MY, o.p.s. (raná péče – terénní forma) – cílová skupina: rodiny s dětmi s mentálním, tělesným,
kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, s opožděným a ohroženým vývojem
do 7 let
o
5 rodin v ORP Č. Krumlov (z toho 3 z města Č. Krumlov)
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. (krizová pomoc – ambulantní a
terénní forma) – cílová skupina: děti a mládež 6-26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi bez omezení
věku
Ledax o.p.s. (terénní pečovatelská služba) – cílová skupina: osoby od 19ti let věku, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu stáří, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám s
dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat nebo více dětí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Ledax o.p.s. (terénní osobní asistence) – cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním
postižením od 7 let věku
Ledax o.p.s. (terénní odlehčovací služba) – cílová skupina: cílová skupina: senioři, osoby se
zdravotním postižením od 40 let věku (kapacita: 1 klient v daný okamžik pro ORP Č. Krumlov,
služba je na území ORP poskytována 2 pracovníky v přímé péči)
Rozkoš bez rizika, z. s. (terénní programy) – cílová skupina: oběti obchodu s lidmi, osoby
komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy od 18 let věku do 64 let věku
o
144 klientek z ORP Č. Krumlov (jedná se o anonymní klientky)
Rozkoš bez rizika, z. s. (odborné sociální poradenství - Poradenské centrum R-R Č.
Budějovice - ambulantní) – cílová skupina: dtto, poradna je spádová pro celý jihočeský kraj
o
144 klientek z ORP Č. Krumlov (jedná se o anonymní klientky)
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a linka důvěry Č. Budějovice o.p.s. (telefonická
krizová pomoc – terénní forma, cílová skupina: osoby v krizi od 7 let):
o
cca 900 telefonických intervencí ročně z ORP Č. Krumlov (celkem cca 7.300 hovorů /
intervencí ročně)
Středisko rané péče SPRP, pobočka Č. Budějovice (raná péče – ambulantní a terénní forma)
– cílová skupina: rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, předčasně narozené
děti do 7 let věku
o
12 rodin ročně v ORP Č. Krumlov
STŘEP, z.s. (tlumočnické služby – ambulantní a terénní forma) – cílová skupina: osoby s
kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením bez omezení věku
o
9 klientů v ORP Č. Krumlov (z toho 7 z města Č. Krumlov)
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TyfloCentrum Č. Budějovice, o.p.s. - odborné sociální poradenství (pro zrakově postižené
v rámci jihočeského kraje, osobně v konzultačních místech v Č. Budějovicích, distančním
způsobem telefonicky či elektronicky)
o
15 až 20 klientů ročně v ORP Č. Krumlov (z toho 5 až 10 z města Č. Krumlov)
- TyfloCentrum Č. Budějovice, o.p.s. - sociální rehabilitace (pracovníci pravidelně dojíždí
v rámci výuky do domácího prostředí uživatelů po celém jihočeském kraji)
o
4 klienti ročně v ORP Č. Krumlov (z toho 2 z města Č. Krumlov)
- TyfloCentrum Č. Budějovice, o.p.s. - průvodcovské a předčitatelské služby (služba je
dostupná všem těžce zrakově postiženým občanům, kteří potřebují pomoc s orientací a
doprovodem např. při cestě do zdravotnických zařízení či úřady)
o
5 klientů ročně v ORP Č. Krumlov (z toho 2 z města Č. Krumlov)
Nevyčísleny. Město Č. Krumlov bude přispívat programovou dotací těm poskytovatelům, kteří
zajišťují služby pro občany města Č. Krumlov (specifické podmínky budou stanoveny v pravidlech
programu).
-

Plánované náklady:
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