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2

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení obyvatelé našeho regionu, vážení čtenáři,
Trhosvinensko není velkým územím, neřadí se ani mezi nejvíce obydlené nebo nejvíce
navštěvované regiony v naší republice. Přesto však zde žijeme krásným, plnohodnotným
a v mnoha ohledech podobným způsobem života jako v jiných částech ČR. A stejně tak se
i u nás lidé každodenně potkávají s problémy, nepřízněmi osudu a nečekanými životními
překážkami. Právě pro ty, kteří se dostali nebo dostávají do nepříznivé životní situace,
vznikají a jsou nabízeny a rozvíjeny sociální služby. Některé sociální služby (nebo další, tzv.
související služby) v regionu máme zajištěny, některé můžeme využít v našem okolí (např.
v Českých Budějovicích). Některé sociální služby nám však také stále chybí. Debaty o tom,
které to jsou, jak je do budoucna zajistit a co dalšího v sociální oblasti by v našem území
stálo za zlepšení, jsou předmětem Komunitního plánování sociálních služeb pro území obce
s rozšířenou působností (ORP) Trhové Sviny.
Komunitní plánování sociálních služeb by mělo probíhat co nejvíce otevřeně a v široké
veřejné diskusi. Mělo by probíhat také za účasti všech dotčených stran, tedy zadavatelů
(zpravidla města, obce, kraj), uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Tyto předpoklady
se při komunitním plánování sociálních služeb na Trhosvinensku snažíme dlouhodobě
naplňovat. První Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v území obce s rozšířenou
působností Trhové Sviny vznikl v období 07/2010 - 05/2011. V roce 2012 proběhla jeho
aktualizace a v letech 2013 - 2014 pak vznikl plán zcela nový. Je určen na plánovací období
let 2015 - 2017. Jeho tvorbou se zabývali zástupci místních zadavatelů, poskytovatelů
i uživatelů sociálních a souvisejících služeb, kteří pracovali opět ve 4 pracovních skupinách.
Výraznou úlohu měla rovněž řídící skupina, která výstupy činnosti pracovních skupin rovněž
projednávala a navíc celý proces tvorby plánu koordinovala. Výstupem naší práce je jednak
tento dokument a široké partnerství všech zúčastněných, ale také zvýšení informovanosti
o sociální oblasti a nabídce služeb v našem regionu.
Ráda bych všem, kteří se na tvorbě plánu podíleli, poděkovala za jejich píli a nasazení
a ochotu věnovat se společně rozvoji našeho regionu. Osobně budu moc ráda, pokud se
nám společnými silami podaří navržená opatření a aktivity i nadále prosazovat
a uskutečňovat. Věřím také, že na základě dosavadních dobrých zkušeností bude komunitní
plánování sociálních služeb na Trhosvinensku úspěšně pokračovat i v dalších letech.

Mgr. Věra Korčaková
Vedoucí řídící skupiny
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KPSS
3.1

CO JE TO KPSS, JEHO ROLE A POSLÁNÍ

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

3.2

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

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

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

-

strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,

-

povinnosti zúčastněných subjektů,

-

způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu.

Plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb
Jedná se o proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů
jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
Poskytovatel
Rozumí se jím subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V širším rozměru a pro potřeby KPSS na
Trhosvinensku je poskytovatelem myšlen také subjekt (osoba) poskytující související služby
v sociální oblasti.
Pracovní skupina
Je tvořena zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních a souvisejících služeb
a dalšími účastníky. Zabývá se konkrétními úkoly, oblastmi a tématy spojenými s rozvojem
sociálních služeb v řešeném území.
Priority
Vymezují (určují) oblasti, témata, problémy, kterými je potřeba se zabývat v daném cyklu
plánovacího procesu a které se objeví v plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
Stanovují základní směry, které pak jsou naplňovány opatřeními a konkrétními aktivitami.
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Řídící skupina
Jedná se o skupinu sestavenou na základech principu triády (zastoupení zadavatelů
uživatelů i poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb). Řídící skupina organizuje proces
plánování a je odpovědná za jeho průběh.
Sociální služba
Rozumí se jí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Standardy kvality sociálních služeb
Jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování
sociálních služeb (služeb dle zákona o sociálních službách) v oblasti personálního
a provozního zabezpečení a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami.
Široká veřejnost
Rozumí se jí všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální a související služby a jejich
fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho
následné realizaci.
Účastník plánování sociálních a souvisejících služeb
Rozumí se jím uživatel, zadavatel, poskytovatel, ale i další osoba či organizace, která je
zainteresovaná na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní. Tzn. jedná se
o všechny, kterých se daný problém či téma dotýká.
Uživatel
Osoba, která využívá sociální, popř. související služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální
situaci.
Zadavatel
Je odpovědný za zajištění sociálních nebo souvisejících služeb na příslušném území.
Zadavateli služeb jsou především obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
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4 VIZE A PRIORITY KPSS SO ORP TRHOVÉ SVINY 2015 - 2017
4.1

VIZE KPSS

Proces komunitního plánovaní na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Trhové Sviny podpoří vytváření kvalitní sítě služeb, která bude dostatečně
zabezpečovat zjištěné potřeby občanů všech věkových kategorií. Takto vytvořená
sociální síť bude reagovat na požadavky svých uživatelů nejen hospodárně, ale
i transparentně a srozumitelně. Na jedné straně umožní snadnější přístup pro
využívání sociálních služeb, na druhé straně vytvoří prostor pro rozvoj poskytovaných
služeb, a to jak definovaných zákonem o sociálních službách, tak nedefinovaných
tímto zákonem.
Pro naplnění vize je nezbytné pokračovat ve zvyšování zapojení obcí, které budou
ještě intenzívněji finančně a jinými způsoby podporovat sociální a související služby
pro své potřebné občany.

4.2

PRIORITY KPSS SO ORP TRHOVÉ SVINY

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

Podpora systému poskytovaných sociálních služeb

Priorita č. 2

Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb

Priorita č. 3

Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zákoně o sociálních
službách a další doprovodné aktivity

Každá prioritní osa je dále členěna do několika opatření. Opatření jsou potom členěna do
dílčích aktivit, přičemž každé aktivitě jsou dále přiřazeny odpovědní realizátoři, spolupracující
subjekty a termíny plnění těchto aktivit. Rovněž jsou stanoveny cílové skupiny a jejich
kvantifikace. V neposlední řadě pak je nastaven odhad zajištění zdrojů financování, a to na
celý předpokládaný časový horizont platnosti dokumentu KPSS, tj. do roku 2017.
Priority

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

Opatření

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

Aktivity

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

Podpora centra denních služeb (§ 45)

dílny (§ 67)

Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické

(§ 67)
Aktivita 2.5.1

Opatření 2.5

Aktivita 2.4.1

(§ 40)

Podpora sociálně terapeutické dílny

Opatření 2.4

poskytované společností ARCHA Borovany, o.p.s.

Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby
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bydlení (§ 43)

Vznik nové služby podpora samostatného

bydlení (§ 43)

Vznik služby podpora samostatného

Vznik služby chráněné bydlení (§ 51)

Vznik služby chráněné bydlení (§ 51)

a vznik NZDM v Borovanech

pro děti a mládež (§ 62)
Aktivita 2.3.1

Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech

Vznik nové služby Nízkoprahové zařízení

Borovany (§ 40)

Opatření 2.3

denních služeb (§ 45)

Navýšení kapacity sociální služby Centrum

Centrum denních služeb (§ 45)

Rozvoj a rozšíření sociální služby

poskytované Občanským sdružením Borůvka,

Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby

Aktivita 2.2.1

Opatření 2.2

dílna (§67)

Aktivita 3.3.1

Opatření 3.3

Aktivita 3.2.4

Aktivita 3.2.3

Aktivita 3.2.2

Aktivita 3.2.1

Opatření 3.2

Aktivita 3.1.3

Aktivita 3.1.2

regionu

Podpora fungování mateřských center v

Podpora rodinné politiky

Vznik sociální firmy při Nazaretu

Trhových Svinech

Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v

Domečku v Trhových Svinech

Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při

chráněné dílny v Trhových Svinech

Rozšíření kapacity a zajištění provozu

znevýhodněním

Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým

těžce tělesně postižené

Integrované letní tábory a nácvikové kurzy pro

TS

s pečovatelskou službou fungujících v SO ORP

Zajistit další fungování a rozvoj domů

seniory a handicapované v obcích ORP TS

Projekt „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny“, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Opatření 1.4

Aktivita 1.3.1

Opatření 1.3

Aktivita 1.2.3

Aktivita 1.2.2

Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby

Aktivita 1.2.1

poskytované společností Ledax o.p.s. (§ 40)

Podpora pečovatelské služby (§ 40)

Opatření 1.2

Horní Stropnice (§ 49)

Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory

Vznik sociální služby Sociálně terapeutická

Aktivita 1.1.2

Sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Chvalkov (§ 49)

Aktivita 2.1.1

Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory

Rozvoj a rozšíření sociální služby

Aktivita 1.1.1

Opatření 2.1

Podpora domovů pro seniory (§ 49)

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A DALŠÍ DOPROVODNÉ AKTIVITY
Opatření 3.1
Zlepšování kvality života seniorů
a osob se zdravotním znevýhodněním
Aktivita 3.1.1
Odstraňování bariér dostupnosti služeb pro

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Opatření 1.1

PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ

ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH

PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRIORITA č. 3

PRIORITA č. 2

PRIORITA č. 1

Následující tabulka zobrazuje základní schéma dokumentu KPSS z hlediska jeho členění do priorit, opatření a aktivit, které byly stanoveny
na plánovací období 2015 – 2017. Každá prioritní osa obsahuje několik opatření, na které pak navazují konkrétní aktivity.

4.3
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Opatření 3.6

způsobem života ohroženy – terénní programy

Podpora osobní asistence (§ 39) v území ORP
Zachovat službu osobní asistence (§ 39) v ORP

v území ORP

Podpora Sociální rehabilitace (§ 70)
Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70)

Aktivita 3.8.2

Aktivita 3.8.1

Opatření 3.8

Aktualizace plánu sociálních služeb

služeb

Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních

sociálních služeb

Podpora procesu plánování

využití terénní odlehčovací služby

Podpora služby terénního hospice s možností

Projekt „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny“, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Opatření 1.11
Aktivita 1.11.1

Opatření 1.10
Aktivita 1.10.1

37)
Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T.

Aktivita 1.9.1

Svinech a N. Hradech

Podpora Odborného sociálního poradenství (§

Opatření 1.9

služby (§ 42)

Aktivita 3.7.1

Opatření 3.7

Podpora služby terénního hospice

Zachovat službu průvodcovské a předčitatelské

služby (§ 42)

Aktivita 1.8.1

rozvoj dobrovolnictví

Podpora Průvodcovské a předčitatelské

Opatření 1.8

Zajištění šíření informací o sociální oblasti,

Zachovat službu terénní programy (§ 69)

v SO ORP TS

Informovanost o sociální oblasti

Aktivita 1.7.1

Aktivita 3.6.1

Udržení stávající služby „sociálního šatníku“

Aktivita 3.5.1

vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto

(§ 69)

šatníku“

Podpora sociálních služeb pro osoby, které

Udržení služby „sociálního

T. Sviny

Opatření 1.7

Opatření 3.5

Podpora rané péče (§ 54)

Zachovat stávající službu rané péče (§ 54)

prevence rizikového chování v území SO ORP

Budování veřejných multihřišť jako prvku

Prevence rizikového chování

Podpora pěstounských rodin

Podpora posilování rodičovských kompetencí

Vznik speciální MŠ

Aktivita 1.6.1

zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Aktivita 3.4.1

Opatření 3.4

pro děti a mládež (§ 62)

Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového

Aktivita 3.3.4

Aktivita 3.3.3

(§ 45)

Podpora nízkoprahového zařízení

Aktivita 3.3.2

Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb

Opatření 1.6

Aktivita 1.5.1

Opatření 1.5

Aktivita 1.4.1

5 CÍLOVÉ SKUPINY KPSS SO ORP TRHOVÉ SVINY
Cílové skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb v území ORP Trhové Sviny byly
definovány v souladu s hlavními cílovými skupinami stávajících a potenciálních uživatelů
sociálních služeb v regionu. Zároveň byla zohledněna nabídka a dostupnost souvisejících
služeb a dalších aktivit v plánovaném území. Cílové skupiny, jejich definice a kvantifikace
byly projednány na jednáních všech 4 PS i v rámci jednání ŘS.
Tabulka 1 Vymezení a popis cílových skupin pro KPSS SO ORP TS
Název cílové
skupiny

Popis cílové skupiny

Senioři

Osoby se
zdravotním
postižením

-

(zdravotně
postižení)

Mládež a rodiny

-

s dětmi

Osoby
v nepříznivé
sociální situaci

-

senioři, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené věkem
a neuspokojivým zdravotním stavem potřebují částečnou nebo úplnou
podporu při zvládání základních činností spojených s péčí o vlastní osobu,
a to formou odborné ošetřovatelské péče a podpory poskytovatelů pobytových
soc. služeb
věková hranice cílové skupiny (= hranice stáří = věk 65 let)
zdravotně postižení dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální,
duševní, smyslové nebo kombinované postižení (včetně postižení autismem
a dlouhodobě nemocných), jehož dopady činí nebo mohou činit osobu
závislou na pomoci jiné osoby
děti a mládež ve věku od 0 do 26 let ohrožené rizikovým způsobem života
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez
pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje
cizinci se specifickými potřebami integrace do společnosti (např. vietnamské
děti)
zadlužené osoby a rodiny
senioři v chronické sociální krizi (přesah do pracovní skupiny pro seniory)
pachatelé trestné činnosti a osoby opouštějící zařízení po výkonu trestu
osoby závislé na drogách, osoby mající problém s drogami a osoby mající
problém s nedrogovými závislostmi / netolismus (přesah do PS Mládež
a rodiny s dětmi) – hraní automatů
osoby v akutní psychické krizi a osoby se zdravotním postižením v akutní krizi
(přesah do PS Osoby se zdravotním postižením)
osoby ohrožené sociálním vyloučením – lidé dlouhodobě nezaměstnaní; lidé
s nízkým stupněm vzdělání, lidé žijící v dluhové pasti
osoby ohrožené prostitucí (osoby komerčně zneužívané)
osoby bez přístřeší
oběti domácího násilí a trestné činnosti
etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí

Zdroj: KPSS ORP Trhové Sviny
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6 POSTUP ZPRACOVÁNÍ KPSS
6.1

METODY VYUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ KPSS

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

-

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

-

anketní šetření – zjišťování potřeb místních obyvatel prostřednictvím ankety;

-

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

-

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

-

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

-

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

6.2

ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY KPSS A JEHO VÝSTUPŮ, ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

Pokračování procesu KPSS na Trhosvinensku bylo podpořeno v rámci projektu „Plánování
rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny“, reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013,
který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
K zajištění publicity projektu byly využity tištěné materiály (pozvánky na jednání pracovních
skupin a řídící skupiny, pozvánky na veřejná projednání, podklady pro všechna jednání,
tiskové zprávy k projektu, zprávy v místních tiskovinách, anketní šetření, zápisy ze všech
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jednání atd.); internet / webové stránky (webová e-nástěnka komunitního plánování,
průběžné tiskové zprávy, dotazníková šetření a další informace na webových stránkách
města Trhové Sviny a Jihočeské rozvojové o.p.s. jakožto hlavních koordinátorů procesu
komunitního plánování); prezentace zdrojů financování při všech vhodných
příležitostech (např. při úvodních jednáních pracovních skupin a řídící skupiny, při
proškolení členů řídící skupiny a pracovních skupin, při příležitosti veřejných projednání
KPSS, při osobních jednáních se zástupci zadavatelů sociálních služeb ad.).
Významným prostředkem pro zajištění publicity byla také realizovaná anketa mezi
obyvateli regionu. Jejím prostřednictvím se podařilo (kromě jejího hlavního účelu, kterým
bylo zjištění názorů a potřeb místních obyvatel) významně posílit informovanost o nabídce
sociálních a souvisejících služeb v území.

6.3

INFORMACE O ANKETĚ MEZI OBYVATELI

Anketní šetření probíhalo v období únor – březen 2014. Cílem anketního šetření bylo zjistit
názory občanů Trhosvinenska, Borovanska a Novohradska na zajištění a dostupnost
sociálních služeb v regionu. Celkem bylo posbíráno a vyhodnoceno 564 vyplněných anket.
Sběr probíhal ve spolupráci se studenty trhosvinenského gymnázia, místními základními
školami a poskytovateli sociálních služeb, kteří v území ORP Trhové Sviny působí.
Obyvatelé měli možnost rovněž vyplňovat anketu online na webových stránkách města
T. Sviny. Kompletní výsledky anketního šetření jsou obsaženy v příloze „Výsledky anketního
šetření mezi obyvateli obcí v ORP“.

6.4

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ KPSS

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

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

2)

Uspořádání vstupního veřejného projednání KPSS;

3)

Zřízení webové nástěnky s informacemi o procesu KPSS;

4)

Příprava anketního šetření mezi obyvateli a jeho následné vyhodnocení;

5)

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

6)

Zpracování sociodemografické analýzy a analýzy sociální situace území ORP;

7)

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

8)

Sestavení návrhové části – definice opatření a priorit KPSS;

9)

Připomínkování a doplňování dokumentu KPSS pracovními skupinami a řídící
skupinou a následné zapracování připomínek a námětů;
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10)

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

11)

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

6.5

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PROCESU KPSS

Základní organizační struktura pro proces KPSS v území ORP Trhové Sviny byla i v době
aktualizace materiálu stejná jako v předchozí fázi KPSS. Lze ji znázornit prostřednictvím
následujícího grafu:
Řídící skupina KPSS SO ORP Trhové Sviny (zástupci
zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb)

Jihočeská rozvojová o.p.s.,
město T. Sviny - partneři
a organizátoři procesu,
metodické vedení

Pracovní skupina
Senioři

6.6

Pracovní skupina
Osoby se
zdravotním
postižením

Pracovní skupina
Mládež a rodiny
s dětmi

Pracovní skupina
Osoby v nepříznivé
sociální situaci

ŘÍDÍCÍ SKUPINA

Řídicí skupina (ŘS) byla (a bude i nadále) řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem
celého procesu komunitního plánování. ŘS byla zřízena již v roce 2010, a to Radou města
Trhové Sviny (usnesením č. RM 158/2010 a).
ŘS na svých jednáních projednávala zejména výstupy činnosti jednotlivých pracovních
skupin (PS). Do její gesce dále (kromě ustavení PS a jejich vedoucích) patřila definice
rozvojové vize KPSS a zajištění publicity celého procesu KPSS.
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Složení řídící skupiny:
Tabulka 2 Složení ŘS
Vedoucí ŘS

Město Trhové Sviny

Věra Korčaková

člen ŘS

Město Borovany

Stanislav Malík

člen ŘS

Město Trhové Sviny

Markéta Kubíčková

Člen ŘS
člen ŘS

Město Trhové Sviny
Sdružení Růže

Vladislav Vlásek
Jan Malík

člen ŘS

Město Nové Hrady

Ludovít Kasan

člen ŘS

Město Nové Hrady

Dagmar Šabatková

člen ŘS

Ledax o.p.s.

Ester Šnajdrová / Jana Luňáková

člen ŘS

Karel Zettl

člen ŘS

Domeček - Středisko pro volný čas a integraci
Diakonie a misie Církve československé
husitské
Nazaret – zařízení Diakonie a misie Církve
československé husitské
Občanské sdružení Borůvka Borovany

člen ŘS

Domov pro seniory Chvalkov

člen ŘS

Uživatel služeb

Ludmila Hoffelnerová, Eva
Chaloupecká
Václav Kolařík

člen ŘS

Město Trhové Sviny - místní koordinátor

Ivana Božáková

Přísedící

Metodik KPSS

Zdeněk Říha

Přísedící

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Kateřina Kubičková

člen ŘS

Karel Filip
Jiří Bajer

Zdroj: KPSS ORP Trhové Sviny

Přehled jednání ŘS:

-

23. 9. 2013

-

21. 11. 2013

-

6. 2. 2014

-

10. 4. 2014

-

17. 6. 2014

-

11. 9. 2014

-

16. 10. 2014

-

20. 11. 2014

6.7

PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupiny (PS) byly ustanoveny a tematicky vymezeny v souladu s definovanými
cílovými skupinami KPSS (viz výše). PS byly složeny ze zástupců uživatelů, zadavatelů
a poskytovatelů jednotlivých sociálních a souvisejících služeb, kteří v regionu působí.
Členové PS se podíleli na průzkumech a sběru podkladů pro KPSS. Jejich hlavním úkolem
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pak byla tvorba opatření a konkrétních aktivit pro návrhovou část KPSS. Strategická část
dokumentu KPSS tak vznikala především prostřednictvím práce a výstupů činnosti
jednotlivých PS.
Složení pracovních skupin:
Tabulka 3 Složení PS 1 Senioři
pozice

instituce

jméno a příjmení

vedoucí

Ledax o.p.s.

Ester Šnajdrová / Jana Luňáková

člen

Domov pro seniory Chvalkov

člen

Uživatel služeb

Ludmila Hoffelnerová,
Eva Chaloupecká
Emil Koprna

člen

Město Trhové Sviny

Andrea Procházková

člen

Uživatel služeb

Marie Huličková

člen

Město Trhové Sviny

Ivana Božáková

člen

Oblastní charita Nové Hrady

Václav Švarc

člen

ARCHA Borovany o.p.s.

Monika Strapková

Zdroj: KPSS ORP Trhové Sviny

Tabulka 4 Složení PS 2 Osoby se zdravotním postižením
Instituce
Nazaret – zařízení Diakonie a misie Církve
československé husitské
Domeček - Středisko pro volný čas a
integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské

Jméno a příjmení
Karel Filip, Marie Kabeláčová, Václav
Kolařík, Marek Müller

člen

Ledax o.p.s.

Ester Šnajdrová / Jana Luňáková

člen

FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s.

Tomáš Trajer

člen

Město Trhové Sviny

Andrea Procházková / Kateřina Sklářová

člen

ZŠ a MŠ Trhové Sviny

Ivanka Šťastná, Naděžda Korcová

člen

Občanské sdružení Borůvka Borovany

Jiří Zeman

Pozice
vedoucí
člen

Eliška Plchová

Zdroj: KPSS ORP Trhové Sviny

Tabulka 5 Složení PS 3 Mládež a rodiny s dětmi
pozice

Jméno a příjmení

vedoucí

Instituce
Domeček - Středisko pro volný čas a integraci
Diakonie a misie Církve československé husitské

člen

Město Trhové Sviny

Karel Zettl
Eliška Fraňková, Iveta
Sixlová, Růžena
Kahounová

člen

Městská policie Trhové Sviny

Aleš Fajtl

člen

Obec Čížkrajice

Lenka Štantýská

člen

SOŠ a SOU T. Sviny, protidrogová preventistka

Dita Čurdová

člen

Domov mládeže Trhové Sviny

František Štangl

člen

Základní škola T. Sviny

Miroslava Pavlová

Zdroj: KPSS ORP Trhové Sviny
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Tabulka 6 Složení PS 4 Osoby v nepříznivé sociální situaci
Pozice

Instituce

Jméno a příjmení

Vedoucí PS

Město Trhové Sviny

Vladislav Vlásek

Člen PS

Město Trhové Sviny

Markéta Kubíčková

Člen PS

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a
misie Církve československé husitské

Karel Zettl

Člen PS

Městská policie Trhové Sviny

Aleš Fajtl

Člen PS

Občanské sdružení Prevent, z.s.

Kamil Podzimek

Zdroj: KPSS ORP Trhové Sviny

Přehled jednání PS:

-

17. 10. 2013

-

20. 2. 2014

-

22. 4. 2014

-

27. 5. 2014

-

25. 9. 2014

-

23. 10. 2014

-

20. 11. 2014
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7 PRIORITA Č. 1 PODPORA
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉMU

POSKYTOVANÝCH

Pro zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb definovaných prioritou č. 1 je plánována
realizace takových opatření, která povedou k zachování kapacity v regionu fungujících
sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

7.1

OPATŘENÍ A AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ PRIORITU Č. 1

Opatření 1.1 Podpora domovů pro seniory (§ 49)
Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Chvalkov (§ 49)
Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Horní Stropnice (§ 49)

Číslo a název
opatření

Popis opatření

1.1 Podpora domovů pro seniory (§ 49)
Podpora této sociální služby, která klientům umožňuje vést běžný život, a to
v souladu s cíli rozvoje sociálních služeb, vychází z její prokazatelné
potřebnosti v rámci ORP Trhové Sviny. Potřeby uživatelů v současnosti
zajišťují dvě zařízení sociálních služeb: DS Chvalkov a DS Horní Stropnice
(zřizovatelem obou zařízení je Jihočeský kraj). Částečně je potřeba území
řešena rovněž přesahem do zařízení situovaných v jiných ORP (zejména
ORP Č. Budějovice, popř. ORP Kaplice nebo Č. Krumlov ad.). Kapacita
stávajících dvou DS v ORP není zcela odpovídající požadavkům
potenciálních uživatelů, přesto však zajišťuje službu § 49 pro místní
obyvatele v základním rozsahu. Kritériem úspěšného naplnění tohoto
opatření je minimálně zachování kapacity těchto stávajících dvou domovů
pro seniory (celkem 94 lůžek – 49 lůžek DS Chvalkov a 45 lůžek DS Horní
Stropnice).
Hlavními cíli opatření jsou: 1) udržení rozsahu a dostupnosti služby a to jak
v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu a 2) udržení a postupné
zvyšování její kvality a efektivity poskytování.
Vzhledem k demografickým faktorům a tendencím (zvyšování podílu
nejstarší složky populace, zvyšování indexu stáří) je třeba důsledně
sledovat kapacity a vybavenost zařízení, ve kterých je v rámci ORP služba
dle § 49 poskytována. Vývoj v rámci opatření je potřeba řešit v rovněž
v souvislosti se zajištěním kapacit terénních sociálních služeb pro dotčenou
cílovou skupinu.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu DS Chvalkov (§ 49)
Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu DS Horní Stropnice (§ 49)
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Číslo a název
aktivity

Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory
Chvalkov (§ 49)

Naplnění aktivity

Realizace této aktivity zahrnuje dlouhodobou podporu fungování pobytového
zařízení sociálních služeb poskytujících službu dle § 49 (včetně přesahu do
PS 2 Osoby se zdravotním postižením) v území ORP – DS Chvalkov. DS
Chvalkov společně s DS Horní Stropnice představují jediná zařízení svého
druhu se sídlem v území ORP. Z hlediska spádovosti sociální služby je
přítomnost těchto DS významná pro zajištění sociálních potřeb uživatelů
z celého správního území ORP T. Sviny. Výstupem aktivity bude
v navrhovaném období min. zachovaná současná kapacita DS Chvalkov (49
lůžek). Postupně by se jako ideální jevilo navýšení kapacity služby dle § 49
v území ORP (o cca 10 -20 míst za oba dva DS), neboť obě stávající
zařízení vykazují ročně poměrně vysoký počet neuspokojených žádostí
o umístění (až 50 ročně).
Obsahem aktivity je dále:

Předpokládaný
realizátor

-

Stejně jako dosud žádat o stejné podpory, granty a dotace včas, pokud
možno najít jiné zdroje provozních příjmů a mapovat situaci na poli
vyhlašování grantových a dotačních zakázek.

-

Zachovat i personální kapacitu a kvalitu, především kvalifikací
pracovníků, jejich dalším vzděláváním a celkovou podporou jejich
profesního růstu.

-

Pokračovat v rozvoji aktivizačních služeb pro klienty - spolupráce mezi
seniory, zdravotně postiženými a mládeží, zvážit spolupráci se SOŠ
a SOU a gymnáziem – zajištění kurzů, akcí a programů pro seniory.

DS Chvalkov, Jihočeský kraj
Obec

Předpokládané
spolupracující
subjekty

DS Horní Stropnice
Jihočeský kraj
Dotčené obce v SO ORP TS

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři a
osoby se zdrav. post.

2013

2014

2015

2016

2017

49

49

49

49

49

4 410 000

6 868 000

6 500 000

6 680 000

0

0

0

0

2 950 000

1 030 000

2 400 000

2 472 000

Obec/obce

0

0

0

0

Mikroregion Sdružení
Růže

0

0

0

0

10 834 000

10 770 000

10 800 000

11 124 000

356 000

282 000

300 000

309 000

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj

Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
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např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

18 550 000

18 950 000

20 000 000

20 585 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

V regionu byla identifikována potřeba péče o osoby se specifickou formou
postižení (nejčastěji chronické duševní onemocnění, stařecká demence
apod.). Odhad kapacity je cca 50-60 klientů / lůžek za celé území ORP. Z
pohledu území ORP T. Sviny se jeví jako vhodné řešení zřízení takového
zařízení (§ 50 DZR) přímo v regionu nebo v jeho dojezdové vzdálenosti (ta je
významná i z pohledu rodin – možnost návštěv apod.). Ve stávajících
zařízeních sociálních služeb v ORP není prostorově a technicky možné tuto
službu poskytovat.

Číslo a název
aktivity

Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Horní
Stropnice (§ 49)

Naplnění aktivity

Realizace této aktivity zahrnuje dlouhodobou podporu fungování pobytového
zařízení sociálních služeb poskytujících službu dle § 49 (včetně přesahu do
PS 2 Osoby se zdravotním postižením) v území ORP – DS Horní Stropnice.
DS Horní Stropnice společně s DS Chvalkov představují jediná zařízení
svého druhu se sídlem v území ORP. Z hlediska spádovosti sociální služby
je přítomnost těchto DS významná pro zajištění sociálních potřeb uživatelů
z celého správního území ORP T. Sviny. Výstupem aktivity bude
v navrhovaném období KPSS min. zachovaná současná kapacita DS Horní
Stropnice (45 lůžek). Postupně by se jako ideální jevilo navýšení kapacity
služby dle § 49 v území ORP (o cca 10-20 míst za oba dva DS), neboť obě
stávající zařízení vykazují ročně poměrně vysoký počet neuspokojených
žádostí o umístění (až 50 ročně).
Obsahem aktivity je dále:

Předpokládaný
realizátor

-

Stejně jako dosud žádat o stejné podpory, granty a dotace včas, pokud
možno najít jiné zdroje provozních příjmů a mapovat situaci na poli
vyhlašování grantových a dotačních zakázek.

-

Zachovat i personální kapacitu a kvalitu, především kvalifikací
pracovníků, jejich dalším vzděláváním a celkovou podporou jejich
profesního růstu.

-

Pokračovat v rozvoji aktivizačních služeb pro klienty - spolupráce mezi
seniory, zdravotně postiženými a mládeží, zvážit spolupráci se SOŠ
a SOU a gymnáziem – zajištění kurzů, akcí a programů pro seniory.

DS Horní Stropnice, Jihočeský kraj
Obec

Předpokládané
spolupracující
subjekty

DS Chvalkov
Jihočeský kraj
Dotčené obce v SO ORP TS
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Cílová skupina
a počet uživatelů
služby – senioři a
osoby se zdrav. post.

2013

2014

2015

2016

2017

45

45

45

45

4 050 000

5 265 000

5 265 000

5 265 000

0

0

0

0

2 667 000

2 858 000

2 858 000

2 858 000

Obec/obce

0

0

0

0

Mikroregion Sdružení
Růže

0

0

0

0

7 900 000

7 900 000

7 900 000

7 900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

15 517 000

17 023 000

17 023 000

17 023 000

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj

Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

V regionu byla identifikována potřeba péče o osoby se specifickou formou
postižení (nejčastěji chronické duševní onemocnění, stařecká demence
apod.). Odhad kapacity je cca kapacita 50-60 klientů / lůžek za celé území
ORP. Z pohledu území ORP T. Sviny se jeví jako vhodné řešení zřízení
takového zařízení (§ 50 DZR) přímo v regionu nebo v jeho dojezdové
vzdálenosti (ta je významná i z pohledu rodin – možnost návštěv apod.). Ve
stávajících zařízeních sociálních služeb v ORP není prostorově a technicky
možné tuto službu poskytovat.

Opatření 1.2 Podpora pečovatelské služby (§ 40)
Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností
Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované Občanským
sdružením Borůvka, Borovany (§ 40)
Aktivita 1.2.3 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností
ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)

Číslo a název
opatření:

Podpora pečovatelské služby (§ 40)

Popis opatření:

Pečovatelská služba (§ 40) je v území ORP poskytována především
v domácím prostředí klientů (terénní forma sociální služby) a také v domech
s pečovatelskou službou (Jílovice, Borovany, N. Hrady, T. Sviny). Hlavními
cílovými skupinami pečovatelské služby v území ORP jsou senioři (cca 80 %
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z celkového počtu uživatelů služby v ORP) a zdravotně postižení občané (cca
20 %). V současnosti je pečovatelská služba zajišťována prostřednictvím
služeb 3 poskytovatelů s celkovou kapacitou cca 245 osob (200 osob Ledax
o.p.s., 25 osob Občanské sdružení Borůvka, Borovany a 20 osob ARCHA,
Borovany o.p.s.).
Obsahem a současně kritériem tohoto opatření je zachování stávající
kapacity sociální služby § 40 v ORP, a to v rozsahu min. stávající
registrované kapacity této služby.
Vzhledem k demografickým faktorům a tendencím (zvyšování podílu nejstarší
složky populace, zvyšování indexu stáří) a současně vzhledem k faktu, že
hlavní cílovou skupinou pečovatelské služby v ORP jsou senioři, je třeba
důsledně sledovat kapacity a vybavenost zařízení, ve kterých je v rámci ORP
služba dle § 40 poskytována.
Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované
společností Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivity naplňující
opatření:

Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované
Občanským sdružením Borůvka, Borovany (§ 40)
Aktivita 1.2.3 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované
společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)

Číslo a název
aktivity:

Naplnění aktivity

Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby
poskytované společností Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita bude naplněna prostřednictvím podpory pečovatelské služby, která
osobám se sníženou soběstačností zajišťuje poskytování péče v jejich
domácím prostředí (popř. v rámci domovů s pečovatelskou službou). V rámci
Aktivity 1.2.1 bude podporována pečovatelská služba, která je zajišťována
poskytovatelem Ledax o.p.s.
Cílem aktivity přitom bude zachovat minimálně stávající registrovanou kapacitu
pečovatelské služby pro území ORP T. Sviny a zajistit tak plošnou dostupnost
této důležité sociální služby v rámci celého ORP (včetně přesahů do okolních
ORP).

Předpokládaný
realizátor

Ledax o.p.s.
Obce v území ORP (zejména obce, kde se nachází DPS)

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Mikroregion Sdružení Růže
Jihočeský kraj
Občanské sdružení Borůvka, Borovany
ARCHA Borovany, o.p.s.

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři a
osoby se zdrav.
post., rodiny s dětmi

2013

2014

2015

2016

2017

200

200

200

200
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Předpokládané finanční zdroje
MPSV

-

1 850 000

1 900 000,

1 920 000

1 940 000

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

0

0

0

0

Obec/obce

-

730 000

750 000

760 000

770 000

Mikroregion Sdružení
Růže

-

0

0

0

0

1 230 000

1 250 000

1 270 000

1 290 000

-

0

0

0

0

-

3 810 000

3 900 000

3 950 000

4 000 000

Příjmy od uživatelů

-

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Poznámka

po celé plánované období
Kapacita uživatelů uvedená v tabulce předpokládá rezervu vzhledem k celkové
registrované kapacitě (Ledax o.p.s.).
V regionu byla u cílové skupiny identifikována potřeba dietní vývařovny,
možnosti realizace služby budou hledány v aktualizacích plánu.

Číslo a název
aktivity

Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby
poskytované Občanským sdružením Borůvka, Borovany (§ 40)

Naplnění aktivity

Aktivita bude naplněna prostřednictvím podpory pečovatelské služby, která
potřebným osobám (snížená soběstačnost) zajišťuje poskytnutí péče v jejich
domácím prostředí (popř. v rámci DPS). V rámci Aktivity 1.2.2 bude
podporována pečovatelská služba zajišťovaná poskytovatelem Občanské
sdružení Borůvka, Borovany.
Cílem aktivity přitom bude zachovat minimálně stávající registrovanou kapacitu
pečovatelské služby pro území ORP T. Sviny a zajistit tak dostupnost této
důležité sociální služby i na místní úrovni (Borovany a okolí). Navazujícím
cílem pak je rozšíření kapacity této sociální služby.

Předpokládaný
realizátor

Občanské sdružení Borůvka, Borovany
Obce v území ORP (zejména obce, kde se nachází DPS)

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jihočeský kraj
Ledax o.p.s.
ARCHA Borovany, o.p.s.

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři a
osoby se zdrav.
postižením.

2013

2014

2015

2016

2017

Dle registru:
25 osob
Skutečnost:
35+20

Dle registru:
25 osob
Skutečnost:
45+20

Dle registru:
25 osob
Skutečnost:
45+20

Dle registru:
25 osob
Skutečnost:
45+20
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Předpokládané finanční zdroje
MPSV

200 000

260 000

320 000

380 000

0

0

0

0

Jihočeský kraj

55 000

55 000

55 000

55 000

Obec/obce

58 000

65 000

65 000

65 000

0

0

0

0

450 000

490 000

490 000

490 000

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)

1 197 000

1 070 000

1 010 000

950 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

1 960 000

1 940 000

1 940 000

1 940 000

Individuální projekt

Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů

Časový
harmonogram

po celé plánované období
Kapacita dle registru sociálních služeb činí 25 osob. Ve skutečnosti 35 klientů
má uzavřené smlouvy, 20 klientů je beze smluv, jde o jednorázové úkony –
dovoz obědů (Borůvka).
Pro klienty je zajišťováno dietní stravování.

Poznámka

Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

Po razantním snížení dotace pro rok 2014 stále poskytovatel hledá náhradní
zdroj financování této služby, kde je předpoklad navýšení klientů a poptávka po
službách stoupá. Nepodaří-li se najít dostatek sponzorů či jiných zdrojů, bude
muset dojít ke snížení počtu klientů, a to pro rok 2015 o polovinu, a zastavení
činnosti vývařovny. Bude nutné najít náhradní stravování s kapacitou cca 90
jídel denně. Předpoklad v tabulce uvedeného rozpočtu, kdy více jak 50 %
předpokládaného krytí nákladů tvoří dárci a sponzoři, je velmi nestabilní
a nejistý. Zatížit cílovou skupinu seniorů většími náklady již taky není reálné.

Aktivita 1.2.3 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby
poskytované společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)
Aktivita bude naplněna prostřednictvím podpory pečovatelské služby, která
potřebným osobám (snížená soběstačnost) zajišťuje poskytnutí péče v jejich
domácím prostředí (popř. v rámci DPS). V rámci Aktivity 1.2.3 bude
podporována pečovatelská služba zajišťovaná poskytovatelem ARCHA
Borovany, o.p.s.
Cílem aktivity přitom bude zachovat minimálně stávající registrovanou kapacitu
pečovatelské služby pro území ORP T. Sviny a zajistit tak dostupnost této
důležité sociální služby i na místní úrovni (Borovany a okolí v dosahu cca 20
km). Navazujícím cílem pak je rozšíření kapacity této sociální služby.

Předpokládaný
realizátor

ARCHA Borovany, o.p.s.

Předpokládané
spolupracující

Obce v území ORP
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subjekty

Mikroregion Sdružení Růže
Jihočeský kraj
Nazaret – půjčovna kompenzačních pomůcek
Mobilní hospic Sv. Kleofáše Třeboň
Ledax o.p.s.
Občanské sdružení Borůvka, Borovany
Canisterapeutické sdružení Hafík, o. s.

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři a
osoby se zdrav.
postižením.

2013

2014

2015

2016

2017

-

10 / 20 (od
10/2014)

20

25

30

Předpokládané finanční zdroje
MPSV

-

200 000

636 000

700 000

750 000

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

50 000

80 000

100 000

100 000

Obec/obce

-

30 000

80 000

90 000

120 000

Mikroregion Sdružení
Růže

-

0

20 000

20 000

50 000

Příjmy od uživatelů

-

60 000

120 000

200 000

250 000

Ostatní (příspěvky ÚP,
dary od soukromých
osob - zejména
zakladatelů
společnosti)

-

320 000

110 000

150 000

195 000

-

660 000

1 046 000

1 260 000

1 465 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Poznámka

po celé plánované období
Pro rok 2016 a 2017 je plánován nárůst počtu uživatelů, z toho důvodu jsou na
tyto roky uvedeny finanční náklady včetně plánovaného rozvoje. V dalších
aktualizacích plánu může být případný rozvoj vyčíslen podle skutečného počtu
uživatelů zvlášť.
ARCHA Borovany, o.p.s. – finanční podpora Jihočeského kraje pro 2014: GP
terénní sociální služby = 50.000,00 Kč a GP služeb nedef. = 50.000,00 Kč

Opatření 1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67)
Aktivita 1.3.1 Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické dílny (§ 67)
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Číslo a název
opatření

Popis opatření

1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67)
Cílem opatření je zajistit potřeby stávajících a potenciálních uživatelů služby
sociálně terapeutické dílny v požadované kapacitě. Tato služba je
poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Kritériem naplněnosti opatření je zachování kapacity řešené sociální služby
pro klienty v území ORP.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 1.3.1 Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Číslo a název
aktivity

Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Naplnění aktivity

Realizace aktivity zajistí zachování minimální okamžité kapacity pro 7
uživatelů současně v sociálně terapeutické dílně. Cílovou skupinou jsou
dospělí s různým druhem znevýhodnění.
Služba je poskytována přednostně uživatelům z území ORP, ale i uživatelům
ze sousedních obcí a ORP. Realizace služeb významně přispívá ke snížení
sociálního vyloučení u cílových skupin. Aktivity služby napomáhají uživatelům
získat pracovní dovednosti a zvyšují jejich uplatnění na trhu práce.

Předpokládaný
realizátor

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby (okamžitá
kapacita) – osoby
se zdrav. post.

Jihočeský kraj
Sdružení Růže – obce regionu
Město Borovany
2013

2014

2015

2016

2017

7

7

7

7

7

90 000

380 000

400 000

420 000

336 000

0

0

0

20 000

40 000

40 000

40 000

Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce

8 000

8 000

8 000

8 000

Mikroregion Sdružení
Růže

28 000

28 000

28 000

28 000

Příjmy od uživatelů

10 000

10 000

10 000

10 000

Ostatní: sponzorské
dary, nadace

90 000

100 000

100 000

100 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

562 600

566 000

586 000

606 000
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Časový
harmonogram

po celé plánované období
V uplynulých 2 letech (2013 a 2014) byla navýšena četnost návštěv a počet
uživatelů (vyšší využívanost služby).

Poznámka

Pro rok 2015 je plánovaným zdrojem IP JČK ve výši 327 726,00 (od 1. 1.
2015 do 30. 9. 2015) – v případě přidělení IP bude následně snížena
poměrnou částí dotace MPSV tzn. celkové náklady se nemění.

Opatření 1.4 Podpora centra denních služeb (§ 45)
Aktivita 1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45)

Číslo a název
opatření
Popis opatření

1.4 Podpora centra denních služeb (§ 45)
Obsahem opatření je zajištění skutečných potřeb uživatelů služby centra
denních služeb v požadované kapacitě a kvalitě. Tato služba je poskytována
osobám, které mají z důvodu různého znevýhodnění sníženou soběstačnost.
Jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Kritériem naplněnosti opatření je zachování kapacity řešené sociální služby
pro klienty v území ORP.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45)

Číslo a název
aktivity

1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45)

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty\
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby (okamžitá

Naplněním aktivity bude zajištěno zachování minimální okamžité kapacity pro
8 uživatelů současně v centru denních služeb v Borovanech. Cílovou skupinou
jsou dospělí od 18 do 64 let s různým druhem znevýhodnění. Služby jsou
poskytovány přednostně uživatelům ze SO ORP TS, ale i uživatelům ze
sousedních obcí a ORP.
Služba mimo jiné poskytuje uživatelům: sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti.
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Město Borovany
Sdružení Růže
Jihočeský kraj
2013

2014

2015

2016

2017

8

8

8

8
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kapacita) – osoby
se zdrav. post.
Předpokládané finanční zdroje
MPSV

517 600

557 000

585 000

614 000

0

0

0

0

20 000

20 000

20 000

20 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Mikroregion Sdružení
Růže

28 000

28 000

28 000

28 000

Příjmy od uživatelů

77 000

77 000

77 000

77 000

Ostatní (sponzorské
dary, nadace)

140 000

140 000

140 000

140 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

789 600

829 000

857 000

886 000

Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce

Časový
harmonogram

po celé plánované období
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Poznámka

Nazaret poskytuje dále službu půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby
s různým zdravotním znevýhodněním. Jedná se především o osoby po
úrazech, s tělesným postižením (převážně vozíčkáři) a osoby se zrakovým
postižením.
V souvislosti s navýšením počtu zájemců o kompenzační pomůcky
v posledních dvou letech byl v půjčovně zaznamenán nedostatek pomůcek –
potřeba navýšení vybavení.

Opatření 1.5 Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62)
Aktivita 1.5.1 Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Číslo a název
opatření

1.5 Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Popis opatření

Cílem opatření je poskytnou ambulantní, popř. terénní službu dětem
a mládeži ve věku 6 - 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy
(rizikovým chováním). Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života
předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobem jejich života. Kritérium je zachování min. stávající registrované
kapacity na území ORP Trhové Sviny.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 1.5.1 Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež
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Číslo a název
aktivity

1.5.1 Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež (§ 62)
Služba je v Trhových Svinech poskytována dlouhodobě cílové skupině dětem
a mládeži ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Počet
kontaktů pomoci uživatelům každoročně narůstá. Další rozvoj této sociální
služby je řešen v 2. prioritě samostatnou aktivitou tohoto plánu.

Naplnění aktivity

Realizace aktivity přispěje k prevenci rizikového chování a výskytu
společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v území ORP. Mezi
poskytované služby patří mimo jiné sociální poradenství a pomoc v krizových
situacích, dále výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílem naplnění
aktivity je trvalé zlepšování sociální situace u cílové skupiny – zdravá
a sociálně vybavená mládež.
Spádovost služby: město T. Sviny a obce v jeho nejbližším okolí.

Předpokládaný
realizátor

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Trhové Sviny a další obce v území ORP
SOŠ a SOU T. Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby - cílová
skupina 6 - 26 let
(kontakty)

2013

2014

2015

2016

2017

2300

2300

2300

2300

Předpokládané finanční zdroje
MPSV

-

900 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

50 000

80 000

80 000

80 000

Obec/obce

-

44 000

65 000

65 000

65 000

Mikroregion Sdružení
Růže

-

80 000

80 000

80 000

80 000

Příjmy za fakultativní
činnosti

-

0

0

0

0

Ostatní (veřejná
sbírka, sponzorské
dary, prodej výrobků)

-

281 000

30 000

30 000

30 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

670.000

1 355 000

1 555 000

1 555 000

1 555 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

-

==== Strana 28 ====

Projekt „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny“, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Opatření 1.6 Podpora rané péče (§ 54)
Aktivita 1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče (§ 54)

Číslo a název
opatření
Popis opatření

1.6 Podpora rané péče (§ 54)
Opatření je zaměřeno na pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením nebo
s ohroženým vývojem od narození do 7 let prostřednictvím terénní sociální
služby raná péče.
Cílová skupina opatření jsou rodiny dětí s mentálním,
a kombinovaným postižením a děti s ohroženým vývojem.

tělesným

Sociální službu v území ORP Trhové Sviny zajišťuje Středisko rané péče pro
jihočeský region pod obecně prospěšnou společností I MY, o.p.s. (celkem
danou sociální službu využívá v Jihočeském kraji cca 30 rodin).
V rámci opatření budou podpořeny činnosti vedoucí k zachování
a případnému dalšímu rozvoji této sociální služby v rámci celého ORP, neboť
potřeba této sociální služby byla v území ORP identifikována a potvrzena.
Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče

Číslo a název
aktivity

1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče (§ 54)

Naplnění aktivity

Obsahem aktivity je zajištění poskytování služeb rané péče – podpora rodiny
a podpora vývoje dítěte. Základem této sociální služby jsou konzultace
v rodinách, přirozeném prostředí uživatelů. Pedagogické, psychologické
poradenství, aktivní naslouchání a provázení rodiny, půjčování rehabilitačních
pomůcek a hraček, literatury, pomoc s výběrem předškolního zařízení,
organizace seminářů pro rodiče a setkávání rodin, doprovod na úřady nebo
k odbornému lékaři. Dále je cílem zajištění pomoci při prosazování práv
a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením. Konzultace probíhají 1x za 4 – 8
týdnů. Služba je zajišťována aktuálně 1 rodině v území ORP, potřeby území
jsou však vyšší.

Předpokládaný
realizátor

I MY, o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

obce SO ORP

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – rodiny se
zdrav. postiž. dětmi
(1 - 7 let věku)

2013

2014

2015

2016

2017

1

2-4

2-4

2-4

20 000

60 000

Předpokládané finanční zdroje
MPSV

60 000

60 000
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Individuální projekt

0

0

0

0

10 000

30 000

30 000

30 000

Obec/obce

0

5 000

5 000

5 000

Mikroregion Sdružení
Růže

0

0

0

0

Příjmy za fakultativní
činnosti

0

0

0

0

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky) –
nadace, sponzoři

5 000

10 000

10 000

10 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

35 000

105 000

105 000

105 000

Jihočeský kraj

Časový
harmonogram

Poznámka

po celé plánované období
Celkový rozpočet nákladů služby na jednoho klienta je cca 35 000 Kč.
Budoucí počet uživatelských rodin lze těžko přesně odhadnout, nepočítá se
však se zvyšováním počtu rodin. V oblasti Trhosvinenska lze do budoucna
u této sociální služby předpokládat potřebu v rozsahu cca 2 - 4 rodin. Tato
sociální služba je prostupná, tzn., že v 7 letech dítěte možnost jejího využití
končí.
Od ledna 2013 je společností I MY, o.p.s. rodinám dětí s postižením, které
mohou být i starší 7 let (raná péče je poskytována pouze do 7 let dítěte)
nabízena možnost setkávání, pobytů a seminářů. Nejedná se o sociální
službu a aktivita je financována dotačním programem MPSV Rodina
a ochrana práv dětí a jedná se preventivní aktivity na podporu rodiny
(souvislost s Opatřením 3.3 Podpora rodinné politiky).

Opatření 1.7 Podpora sociálních služeb pro osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – terénní programy (§ 69)
Aktivita 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69)

Číslo a název
opatření

1.7 Podpora sociálních služeb pro osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – terénní programy (§
69)

Popis opatření

Obsahem opatření je zajištění dalšího rozvoje terénní sociální služby terénní
programy (§ 69). Tuto službu v SO ORP TS od roku 2010 zajišťuje Občanské
sdružení Prevent, z.s. Primární cílovou skupinou této sociální služby jsou osoby
ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Problematika
závislostí však s sebou nese řadu dalších přidružených problémů jako
bezdomovectví, kriminalita, prostituce atd. Dolní věková hranice cílové skupiny
je 11 let věku. Podstatnou součástí terénní práce je také monitoring rizikových
lokalit spojený s případným sběrem pohozeného injekčního materiálu. Touto
sociální službou jsou snižována a omezována rizika spojená s užíváním drog
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v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti.
Kritériem opatření je zachovat poskytování služby v největších městech ORP, tj.
T. Svinech, Borovanech, Nových Hradech a Horní Stropnici. Počet kontaktů
celkem lze očekávat v rozsahu 350 - 500 za rok na celé ORP - bohužel
pravděpodobně s rostoucí tendencí.
Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69)

Číslo a název
aktivity

1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69)
Obsahem aktivity je zachování a posílení sociální služby a jejího zajištění
v největších sídlech ORP – T. Svinech, Borovanech a od roku 2012 i v Nových
Hradech. Cíle aktivity vycházejí z principu Harm reduction a Public Health.
Počet kontaktů lze v Trhových Svinech a Borovanech odhadovat na cca 350
s rostoucí tendencí do dalších let.

Naplnění aktivity

Občanské sdružení Prevent působí v Jihočeském kraji na poli protidrogové
prevence od roku 1999. Poskytováním odborných služeb primární, sekundární
a terciární prevence pomáhá předcházet vzniku a rozvoji negativních důsledků
zneužívání návykových látek. Jednotlivé programy jsou provázané a poskytují
služby nejen uživatelům drog, ale také jejich sociálnímu okolí.
Terénní program Jihočeský streetwork Prevent působí v ORP Trhové Sviny od
roku 2010 (město T. Sviny), v roce 2011 rozšířil působnost do Borovan, později
i do Nových Hradů a také do Horní Stropnice. Od 1. 4. 2013 program rozšířil
cílovou skupinu uživatelů. Služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek a jiné
sociálně ohrožené skupiny (osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti,
domácího násilí a obchodu s lidmi).

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – uživatelé
drog a osoby
ohrožené závislostí

Občanské sdružení PREVENT, z.s.
Domeček
Obce v ORP (zejména větší – T. Sviny, Borovany, N. Hrady, Horní Stropnice)
2013

2014

2015

2016

2017

65 (nitrožilní
uživatelé
v kontaktu)

70

80

80

80

430

450

450

460

430 (kontakty
s uživateli
neleg. drog)

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV

-

0

25 000

100 000

100 000

Individuální projekt

-

120 320

100 620

0

0

Jihočeský kraj

-

40 000

40 000

40 000

40 000
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Obec/obce

-

69 572

108 469

128 469

128 469

Mikroregion Sdružení
Růže

-

0

0

0

0

Příjmy od uživatelů

-

0

0

0

0

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)

-

0

0

0

0

-

229 892

274 089

268 469

268 469

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

po celé plánované období
Rok 2014 (skutečnost) – IP kompenzuje dotaci MPSV (nepovolený souběh)
a položka „Obce“ kalkuluje částečnou úspěšnost aplikace „Krajského modelu
spolufinancování adiktologických služeb z obecních rozpočtů“.

Poznámka

Rok 2015 (plán) – u IP je kalkulováno s dotací po dobu 9 měsíců a zbylá část
roku (3 měsíce) se vrací na dotaci z MPSV. Položka „Obce“ kalkuluje
s postupně vzrůstající částkou z aplikace „Krajského modelu spolufinancování
adiktologických služeb z obecních rozpočtů“.
Rok 2016 (plán) – v předpokládaných finančních zdrojích se již nekalkuluje
s položkou IP, ale celá částka přechází na dotaci z MPSV. Položka „Obce“
kalkuluje plný příjem od obcí dle „modelu“ (viz výše).
Rok 2017 (plán)- kalkulujeme s dotací MPSV a v položce „Obce“ je počítáno
s plným příjmem od obcí dle „modelu spolufinancování“.

Opatření 1.8 Podpora Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
Aktivita 1.8.1 Zachovat službu Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)

Číslo a název
opatření

1.8 Podpora Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
Obsahem opatření je zajištění dalšího rozvoje terénní sociální služby
Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42). Tato služba je v současnosti
v území ORP Trhové Sviny zajišťována Českou maltézskou pomocí České
Budějovice o.p.s. pro cca 5 klientů (celkem cca 67 klientů v celém
Jihočeském kraji).

Popis opatření

Aktivity naplňující
opatření

Služba zahrnuje 1) zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím
(doprovázení dětí, mládeže a ostatních osob s postižením do speciálních škol
a zařízení v Českých Budějovicích) a 2) pomoc při uplatňování práv,
oprávněných
zájmů
a
při
obstarávání
osobních
záležitostí.
Ze 7 provozovaných tras je na Trhosvinensku provozována trasa B (Trhové
Sviny, Borovany, Strážkovice, České Budějovice). Služba je dále poskytována
individuálně i pro osoby se zdravotním postižením.
Aktivita 1.8.1 Zachovat službu Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
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Číslo a název
aktivity

1.8.1 Zachovat službu Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)

Naplnění aktivity

Obsahem aktivity je zachování poskytování služby zajišťované pro rodiny
pečující o děti, mládež a osoby s postižením. Cílem služby je podpořit integraci
osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, zajištění jejich kontaktu
s vnějším okolím a zprostředkování jejich všestranného rozvoje a zabránění
jejich sociálnímu vyloučení. Konkrétně se v ORP T. Sviny jedná o doprovázení
dětí a mládeže do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové
a volnočasové aktivity a doprovázení zpět. Ve většině případů se jedná
o doprovody do zařízení do Č. Budějovic.

Předpokládaný
realizátor

Česká maltézská pomoc České Budějovice o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jednotlivé obce SO ORP

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby se
zdrav. post.

2013

2014

2015

2016

2017

5

5

5

5

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV

-

98 800

101 764

104 817

107 961

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

21 000

21 630

22 279

22 947

Obec/obce

-

10 000

10 300

10 609

10 927

Mikroregion Sdružení
Růže

-

0

0

0

0

Příjmy od uživatelů

-

59 000

60 770

62 593

64 471

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)

-

9 000

9 270

9 548

9 835

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

197 800

203 734

209 846

216 141

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

Činnost probíhá pravidelně ranním a odpoledním svozem v průběhu celého
školního roku.
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Opatření 1.9 Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37)
Aktivita 1.9.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech a N. Hradech

Číslo a název
opatření
Popis opatření

Opatření 1.9

Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37)

Na území SO ORP Trhové Sviny nebyla do roku 2011 dostupná služba
odborného sociálního poradenství. Analýzy a výstupy z pracovních skupin
definovaly potřebnost služby pro různé cílové skupiny uživatelů. Jako
stěžejní byla stanovena potřebnost zajistit sociální poradenství v oblasti
dluhové problematiky. Poskytování služby odborného sociálního
poradenství bylo v Trhových Svinech zahájeno v roce 2011. V roce 2013
začala poradna poskytovat své služby také ve městě Nové Hrady.
Cílem opatření je zajistit udržení poskytování této služby v regionu v daném
rozsahu a kvalitě.
Služba bezplatné poradny je ambulantní služba, která má za úkol
bezplatně, nestranně a individuálně pomáhat osobám v nepříznivé sociální
situaci, poskytovat rady a informace. Snaží se o zvyšování samostatnosti
a informovanosti lidí ohrožených sociálním vyloučením (např. člověk, který
přišel o zaměstnání, samoživitelka, senior) a o jejich začleňování
do společnosti prostřednictvím služeb sociálního a právního poradenství.
Usiluje o to, aby osoby v nepříznivé sociální situaci zvýšily své právní
vědomí a tím i možnost svou situaci řešit samostatně.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 1.9.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech
a N. Hradech

Číslo a název
aktivity

Aktivita 1.9.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T.
Svinech a N. Hradech
Obsahem aktivity je zachování služby bezplatné právní poradny, která
poskytuje své služby v T. Svinech (1x týdně) a v N. Hradech (1x měsíčně).
Poradna funguje jako pobočka Bezplatné právní poradny v Českém
Krumlově. Kapacita služby pro ORP Trhové Sviny odpovídá dle registrace
počtu max. 580 intervencí (30minutových) ročně z celkového počtu cca
4 590 intervencí (30minutových) dle registrace Bezplatné právní poradny
ICOS Český Krumlov.
Poskytované bezplatné právní poradenství zahrnuje:

Naplnění aktivity

-

odborné sociální poradenství - poskytování potřebných informací
přispívajících k řešení situace lidí v nepříznivé sociální situaci,
zprostředkování pomoci jinými odborníky, organizacemi a institucemi

-

základní právní poradenství - konzultace a definování problému
a navržení možných řešení, zpracování právní stránky problému
a navržení možných řešení, sepsání dokumentů potřebných k řešení
případu

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách,
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manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách
pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů
a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob
života může vést ke konfliktu se společností.
Potřeby uživatelů jsou dále zajištěny pomocí spolupráce dotčených obcí,
Sdružení Růže a registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Místo pro
realizaci služby zajistilo město Trhové Sviny ve vlastních prostorách. Služba
je poskytována 1x týdně. 1x měsíčně (každá 3. středa v měsíci) pak je
služba zajišťována v Nových Hradech.
Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Město Trhové Sviny, Město Nové Hrady
Sdružení Růže
obce v SO ORP TS
2013

Cílová skupina
a počet uživatelů
služby – bez
omezení

2014

2015

2016

2017

cca 270
klientů,
350 schůzek,
200 hodin
přímé práce

cca 290
klientů,
370 schůzek,
220 hodin
přímé práce

cca 300
klientů,
400 schůzek,
230 hodin
přímé práce

cca 310
klientů,
420 schůzek,
250 hodin
přímé práce

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV

-

31 000

37 000

40 000

45 000

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

0

0

0

0

0bec/obce

-

0

0

0

0

Mikroregion Sdružení
Růže

-

84 000

78 000

76 000

74 000

Příjmy od uživatelů

-

0

0

0

0

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)

-

10 000

15 000

20 000

25 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

125 000

130 000

136 000

144 000

Časový
harmonogram

Poznámka

Služba poskytována od srpna 2011. Potřeba uchování služby po celé
plánovací období. 1x týdně v T Svinech (každá středa kromě 3. středy
v měsíci), 1x měsíčně v N. Hradech (každá 3. středa v měsíci).
Prostředky od Mikroregionu Sdružení Růže jsou následně rozpočítávány
mezi jednotlivé obce, které prostředky sdružení vrací.
Původně bylo předpokládáno postupné dílčí snižování nákladů směrem ke
Sdružení Růže, nicméně se nepodařilo zatím zajistit výrazné navýšení
dotací MPSV či jiných zdrojů. Přesto (vzhledem ke zvýšení nákladů na
pobočku v ORP Trhové Sviny na základě zpřesnění dle skutečně
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vynaložených nákladů) se poskytovatel podílí prostřednictvím dalších
zajišťovaných zdrojů (MPSV, MPO ad.) na spolufinancování služby ve výši
cca 40 % rozpočtu s tím, že podíl dalších zdrojů by se měl postupně ještě
navyšovat na úkor financování prostřednictvím Sdružení Růže.

Opatření 1.10 Podpora Sociální rehabilitace (§ 70)
Aktivita 1.10.1 Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území ORP

Číslo a název
opatření
Popis opatření

Opatření 1.10 Podpora Sociální rehabilitace (§ 70)
Vzhledem k zastoupení osob s duševním onemocněním v území ORP
T. Sviny vnikla v posledních letech potřeba zajištění služby sociální
rehabilitace. Pro zajištění této služby v regionu je v regionu k dispozici
nabídka poskytovatele Fokus České Budějovice o. s. Jde o soubor
specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti postižených 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.
Služba sociální rehabilitace (§70) dle zákona zahrnuje poskytování
následujících činností:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 1.10.1 Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území ORP

Číslo a název
aktivity

Aktivita 1.10.1 Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území
ORP

Naplnění aktivity

Služba je poskytována uživatelům z SO ORP Trhové Sviny v jejich
přirozeném sociálním prostředí (na území SO ORP Trhové Sviny), terénní
formou. Pracovníci poskytovatele sociální služby Fokus České Budějovice
o. s. dojíždějí za uživateli do SO ORP Trhové Sviny z Českých Budějovic.
Cíle služby sociální rehabilitace na území ORP T. Sviny lze shrnout
následovně:
- posílit osobní kompetence uživatelů, které jim umožní dosáhnout
samostatnosti a soběstačnosti
- posílit u uživatelů služeb schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální
kontakty
- podpořit uživatele služeb ve využívání dostupných zdrojů pro řešení své
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životní situace
- pomoc lidem se zkušeností s duševním onemocněním orientovat se
v jejich životní situaci
- snížit míru závislosti uživatelů na sociálních službách
Poskytování služby zahrnuje sociální poradenství, podporu a pomoc při
využívání běžných služeb (veřejné služby, zaměstnavatelé, pracovní
agentury, úřady, a to ve formě tréninku dovedností, asistence, podpory při
zvládání činností, doprovodu, vyjednávání ve prospěch uživatele),
spolupráci s rodinou uživatele služeb a aktivní kontaktování.
V roce 2014 jsou na území ORP 4 klienti služby (2 Trhové Sviny,
1 Borovany a 1 H. Stropnice). Výhledově lze očekávat mírný nárůst počtu
uživatelů.
V T. Svinech je služba poskytována i ambulantní formou (kontaktní místo 1x za 14 dní – sudý pátek, 3 hodiny).
Předpokládaný
realizátor

Fokus České Budějovice o. s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

obce v SO ORP TS

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – bez omezení

2013

2014

2015

2016

2017

-

6

8

10

12

MPSV

-

40 000

93600

84001

120600

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

20 000

26000

26000

26000

0bec/obce

-

0

10400

9999

13400

Mikroregion Sdružení
Růže

-

0

0

0

0

Příjmy od uživatelů

-

0

0

0

0

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)

-

60 000

30 000

80000

80000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

120 000

160 000

200 000

240 000

Předpokládané finanční zdroje:

Časový
harmonogram

Po celé plánovací období

Poznámka

-
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Opatření 1.11 Podpora osobní asistence (§ 39) v území ORP
Aktivita 1.11.1 Zachovat službu osobní asistence (§ 39) v ORP
Číslo a název
opatření

Popis opatření:

1.11 Podpora osobní asistence (§ 39) v území ORP
Služba osobní asistence je v regionu poskytována od 1. 11. 2012. Smyslem
tohoto opatření je zachování a postupné další rozšíření této sociální služby
v regionu. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, a to
zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům. Osobní asistence
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv
a zájmů.
V rámci opatření dojde k postupnému dalšímu rozvoji této sociální služby na
území ORP (registrace služby byla u společnosti Ledax o.p.s. již
provedena). Motivem poskytování této sociální služby je umožnit potřebným
klientům, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. Tato sociální
služba je klientům poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kritériem
opatření bude zajištění kapacity 15 uživatelů této sociální služby v SO ORP
T. Sviny.

Aktivity naplňující
opatření

1.11.1 Zachovat službu osobní asistence (§ 39) v ORP

Číslo a název
aktivity

1.11.1 Zachovat službu osobní asistence (§ 39) v ORP

Naplnění aktivity

Obsahem aktivity je stabilizace sociální služby (§ 39) v rámci území ORP.
V roce 2010 proběhl proces registrace této služby u poskytovatele Ledax
o.p.s. s cílem zavedení této sociální služby nejprve v území ORP České
Budějovice a s následným rozšířením do dalších ORP. Od roku 2012/13 je
služba poskytována uživatelům poskytovatele v T. Svinech a Borovanech.
Na celé území ORP T. Sviny se předpokládá zavedení této služby od roku
2015, a to s kapacitou 15 uživatelů.
Na financování služby se podílí uživatelé a město Borovany. Žádoucí je
rovněž zapojení dalších obcí, kde bude o danou službu mezi uživateli zájem.

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby - senioři a
osoby se zdrav. post.

Ledax o.p.s.
Jihočeský kraj
Obce v území ORP

2013

2014

2015

2016

2017

3

15

15

15
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Předpokládané finanční zdroje:
MPSV

100 000

103 000

106 090

109 273

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

60 000

61 800

63 654

65 564

Obec/obce

-

40 000

41 200

42 436

43 709

Mikroregion Sdružení
Růže

-

0

0

0

0

Příjmy od uživatelů

-

120 000

123 600

127 308

131 127

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)

-

0

0

0

0

-

320 000

329 600

339 488

349 673

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Po celé plánovací období
Dotace MPSV je rozpočítána na ORP T. Sviny dle počtu platících uživatelů.

Poznámka

Službu osobní asistence má poskytovatel Ledax o.p.s. registrovanou pro celé
území Jihočeského kraje (s kapacitou 50 uživatelů), hodnoty v tabulce jsou
proto vypočítány podílem.
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8 PRIORITA Č. 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK
NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na základě zjištěných skutečných potřeb uživatelů je v rámci priority č. 2 plánována realizace
takových opatření a aktivit, které povedou k zajištění potřeb uživatelů prostřednictvím vzniku
nových nebo rozvoje stávajících sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.

8.1

OPATŘENÍ A AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ PRIORITU Č. 2

Opatření 2.1 Rozvoj a rozšíření sociální služby Sociálně terapeutické dílny (§ 67)
Aktivita 2.1.1 Vznik sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67)
Číslo a název
opatření
Popis opatření

2.1 Rozvoj a rozšíření sociální služby Sociálně terapeutické dílny (§ 67)
Cílem opatření je naplnit zjištěné potřeby potenciálních uživatelů služby
sociálně terapeutické dílny. Splnění tohoto cíle bude zajištěno vznikem nové
sociálně terapeutické dílny v Trhových Svinech v plánované okamžité
kapacitě pro 10 osob. Vznik této služby zároveň zajistí místní dostupnost pro
uživatele z jižní části regionu, primárně z měst Trhové Sviny a Nové Hrady.
Služba bude určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně
pracovní terapie.

Aktivity naplňující
opatření

2.1.1 Vznik sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67)

Číslo a název
aktivity:

2.1.1 Vznik sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67)

Naplnění aktivity

Naplněním aktivity, která má zajistit identifikované potřeby potenciálních
uživatelů, bude vznik nové služby sociálně terapeutické dílny v Trhových
Svinech. Cílovou skupinou jsou dospělí od 18 do 64 let s různým druhem
znevýhodnění: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením
a osoby se zrakovým postižením.
Kapacita služby je v konečné fázi plánována pro 10 osob. Služba bude
poskytována přednostně uživatelům z Trhových Svin a Nových Hradů a dále
z celého SO ORP TS.
Aktivity služby napomáhají uživatelům získat pracovní dovednosti a zvyšují
jejich uplatnění na trhu práce, zároveň zabraňují riziku jejich sociálního
vyloučení.

Předpokládaný
realizátor

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
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Město Trhové Sviny
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Sdružení Růže
MPSV ČR
Jihočeský kraj

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby (okamžitá
kapacita) - dospělí
od 18 do 80 let se
zdrav. postižením

2013

2014

2015

2016

2017

0

1

3

4

MPSV

-

0

202 000

395 000

Individuální projekt

-

0

0

0

Jihočeský kraj

-

40 000

40 000

40 000

Obec/obce

-

20 000

20 000

25 000

Mikroregion Sdružení
Růže

-

12 000

12 000

12 000

Příjmy od uživatelů

-

0

16 000

18 000

Ostatní (sponzorské
dary, nadace)

-

20 000

130 000

130 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

92 000

420 000

620 000

Předpokládané finanční zdroje

Časový
harmonogram

Realizace služby od roku 2015 (resp. registrace služby, v roce 2015 zahájení
poskytování služeb pro cílovou skupinu uživatelů nedefinovaných dle zákona).

Poznámka

Zahájení realizace služby je podmíněno získáním finančních prostředků na
investice pro pořízení nových prostor a vybavení.

INVESTICE

Investice
(odůvodnění)

Investice (popis)

Záměrem je nabídnout sociální službu STD obyvatelům Trhosvinenska,
konkrétně bude realizace služby probíhat v Trhových Svinech. Předpokládané
zdroje financování: veřejná sbírka, nadace, MPSV, Jihočeský kraj, městské
a obecní úřady v regionu, firmy a dárci.
Přístavba ke kostelíku CČSH v T. Svinech – vznikne prostor pro STD
i chráněnou dílnu. V současné době je zpracován projekt pro územní
rozhodnutí. Plánovaná cena kompletní stavby 13 920 000,-Kč. V případě
nerealizace bude řešeno v menším rozsahu pronájmem vhodných prostor.
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Opatření 2.2 Rozvoj a rozšíření sociální služby Centrum denních služeb (§ 45)
Aktivita 2.2.1 Navýšení kapacity sociální služby Centrum denních služeb (§ 45)

Číslo a název
opatření
Popis opatření

Rozvoj a rozšíření sociální služby Centrum denních služeb (§ 45)
Na základě identifikovaných potřeb uživatelů je plánováno navýšit kapacitu
Centra denních sužeb v Borovanech o 5 míst (okamžitá kapacita služby).
Tato sociální služba je určena osobám, které mají z důvodu různého
znevýhodnění sníženou soběstačnost. Jejich situace vyžaduje pomoc jiné
osoby.

Aktivity naplňující
opatření

2.2.1 Navýšení kapacity sociální služby Centrum denních služeb (§ 45)

Číslo a název
aktivity

2.2.1 Navýšení kapacity sociální služby Centrum denních služeb (§ 45)
Pro zajištění skutečně zjištěných potřeb uživatelů bude zahájena realizace
služby v navýšené okamžité kapacitě celkem o 5 uživatelů. Služba je určena
pro cílovou skupinu dospělí od 18 do 64 let s různým druhem znevýhodnění:
osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se
sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením a osoby se zrakovým
postižením.

Naplnění aktivity

Služby budou poskytovány přednostně uživatelům ze SO ORP TS, ale
i uživatelům ze sousedních ORP.
Služba mimo jiné poskytuje uživatelům sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti.

Předpokládaný
realizátor

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Jihočeský kraj

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Borovany
Sdružení Růže
MPSV

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby (okamžitá
kapacita) - dospělí
od 18 do 64 let se
zdrav. postižením

2013

2014

2015

2016

2017

0

3

5

5

MPSV

-

250 000

413 000

433000

Individuální projekt

-

0

0

0

Předpokládané finanční zdroje
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Jihočeský kraj

-

20 000

40 000

40 000

Obec/obce

-

5 000

9 000

9 000

Mikroregion Sdružení
Růže

-

4 000

8 000

8 000

Příjmy od uživatelů

-

25 000

50 000

50 000

Ostatní (sponzorské
dary, nadace)

-

40 000

80 000

80 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

344 000

600 000

620 000

Časový
harmonogram

po celé plánovací období

Poznámka

-

Opatření 2.3 Vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
Aktivita 2.3.1 Aktivita 2.3.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech a vznik NZDM v
Borovanech

Číslo a název
opatření

Opatření 2.3 Vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (§ 62)

Popis opatření

Cílem opatření je poskytnout ambulantní, popř. terénní služby dětem
a mládeži ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.
Realizace služby přináší zlepšení kvality jejich života předcházením nebo
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich
života.
Na základě identifikované potřeby uživatelů byl realizován rozvoj této
služby v T. Svinech (navýšení kapacity o 600 kontaktů/rok – celkem na
2 300 kontaktů/rok) a plánován je v N. Hradech (vznik nové služby 1 000
kontaktů/rok). V Borovanech, kde byl rozvoj původně rovněž plánován, je
tato služba zajištěna alternativním způsobem – stávající Klub mladých.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 2.3.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech a vznik NZDM
v Borovanech

Číslo a název aktivity

Aktivita 2.3.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech a vznik
NZDM v Borovanech

Naplnění aktivity

Služba, jejíž potřebnost byla během realizace plánu ve spolupráci s městem
Nové Hrady identifikována, bude určena cílové skupině dětem a mládeži ve
věku 12 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy v kapacitě 1 000
kontaktů/rok.
Novohradský
region
jako
příhraniční
oblast
s menší dostupností souvisejících sociálních služeb má svá specifika, která
zvyšují potřebnost vzniku této služby.
Realizace aktivity přispěje ke snížení sociálně patologických a společensky
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nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Mezi poskytované služby patří mimo
jiné sociální poradenství a pomoc v krizových situacích, dále výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílem naplnění aktivity je trvalé zlepšování
sociální situace u cílové skupiny – zdravá a sociálně vybavená mládež.
Spádovost služby: město Nové Hrady a nejbližší okolí.
V Borovanech plánovaný vznik NZDM navazuje na již fungující Klub
mladých, který by se stal součástí sociální služby NZDM. Poskytování
služby by bylo zajištěno prostřednictvím stávajícího poskytovatele této
sociální služby (Domeček T. Sviny).
Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské
Město N. Hrady a město Borovany
MPSV, Jihočeský kraj
Další obce ORP T. Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby - cílová skupina
12 - 26 let / kontakty

2013

2014

2015

2016

2017

-

-

1 000

1 000

1 000

MPSV

-

500 000

500 000

500 000

Individuální projekt

-

0

0

0

Jihočeský kraj

-

30 000

30 000

30 000

Obec/obce

-

200 000

200 000

200 000

Mikroregion Sdružení
Růže

-

40 000

40 000

40 000

Příjmy od uživatelů

-

0

0

0

Ostatní (veřejná sbírka,
sponzorské dary, prodej
výrobků)

-

30 000

30 000

30 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

800 000

800 000

800 000

Předpokládané finanční zdroje:

Časový
harmonogram

Poznámka

2015 a dále po celé plánované období.
Předpokládané minimální roční náklady (při plánované kapacitě 1 000
kontaktů za rok) na realizaci služby byly stanoveny na 800 000,- Kč.
Rozpočet platí pro každou službu samostatně (tzn. roční rozpočet na provoz
NZDM N. Hrady činí 800 000,- Kč a roční rozpočet na provoz NZDM
Borovany činí také 800 000,- Kč).
Rozvoj NZDM zatím není ve Střednědobém plánu Jihočeského kraje.
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INVESTICE

Investice
(odůvodnění)

Investice (popis)

Pro realizaci aktivity je nezbytná prvotní investice do úprav zařízení NZDM
(úpravy interiéru a vybavení prostor), která proběhne v roce 2015 a je
plánována ve výši 100 000,- Kč. Možné zdroje financování: Město Nové
Hrady, grant Prevence kriminality – žádost města Nové Hrady, sponzorské
dary, případně jiné vhodné grantové výzvy.
Bude specifikováno po vybrání vhodného objektu.

Opatření 2.4 Vznik služby chráněné bydlení (§ 51)
Aktivita 2.4.1 Vznik služby chráněné bydlení (§ 51)

Číslo a název
opatření:

Popis opatření:

Opatření 2.4

Vznik služby chráněné bydlení (§ 51)

Opatření je zaměřeno na podporu osob s různými typy zdravotního postižení.
Ti mají v Borovanech a okolí hned několik možností seberealizace, sociální
rehabilitace a začlenění se do běžné společnosti (i díky působení Nazaretu
a jeho služeb - centrum denních služeb a sociálně terapeutická dílna). Je to
i díky nabídce pracovních příležitostí některých zdejších firem (např. SAS
technik, s. r. o., která zaměstnává osoby se sníženou pracovní schopností
a lidi s handicapem). Lidé s tělesným postižením mohou snadno využívat
rehabilitačních programů v místním Rehabilitačním centru. Zároveň jsou ve
městě volné bytové kapacity, vhodné k využití právě pro tuto službu. Na
základě těchto východisek je plánováno zavedení služby chráněného bydlení
pro uvedenou cílovou skupinu.
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, případně
individuálního bydlení.

Aktivity naplňující
opatření:

Aktivita 2.4.1 Vznik služby chráněné bydlení (§ 51)

Číslo a název
aktivity

Aktivita 2.4.1 Vznik služby chráněné bydlení (§ 51)

Naplnění aktivity

Podstatou aktivity je vytvoření podmínek pro vznik a následné zajištění
poskytování služby chráněného bydlení v Borovanech. To spočívá jednak
v zajištění vhodných bytových prostor od města Borovany a pořízení
odpovídajícího vybavení a jednak i v zajištění následného personálního
obsloužení prostor chráněného bydlení. Služba je určena pro osoby s různými
typy handicapu a jejím cílem je umožnit těmto osobám samostatné bydlení
a v maximální možné míře se tak začleňovat do běžné společnosti.

Předpokládaný
realizátor

ARCHA Borovany, o.p.s.
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Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
SAS technik, s. r. o.
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Borovany
Dětské centrum Arpida České Budějovice
Praktická škola Trhové Sviny
Rehabilitační centrum Ludmila Brůhová Borovany
Maltézská pomoc

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři a
osoby se zdrav.
postižením.

2013

2014

2015

2016

2017

-

4

6

8

Předpokládané finanční zdroje
MPSV

-

Individuální projekt

-

0

Jihočeský kraj

-

Obec/obce

750 000

750 000

400 000

50 000

50 000

-

129 000

135 000

158 000

Mikroregion Sdružení
Růže

-

25 000

25 000

25 000

Příjmy od uživatelů

-

100 000

610 000

808 000

Ostatní (příspěvky ÚP,
dary od soukromých
osob - zejména
zakladatelů
společnosti)

-

101 000

0

0

-

755 000

1 570 000

1 791 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Služba bude registrována během roku 2015.

Poznámka

V regionu byla identifikována potřeba péče o osoby se specifickou formou
postižení (nejčastěji chronické duševní onemocnění, stařecká demence apod.).
Odhad kapacity je cca kapacita 50 - 60 klientů / lůžek za celé území ORP.
Z pohledu území ORP T. Sviny se jeví jako vhodné řešení zřízení takového
zařízení (§ 50 DZR) přímo v regionu nebo v jeho dojezdové vzdálenosti (ta je
významná i z pohledu rodin – možnost návštěv apod.). Ve stávajících
zařízeních sociálních služeb v ORP není prostorově a technicky možné tuto
službu poskytovat.

==== Strana 46 ====

Projekt „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny“, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Opatření 2.5 Vznik služby podpora samostatného bydlení (§ 43)
Aktivita 2.5.1 Vznik nové služby podpora samostatného bydlení (§ 43)

Číslo a název
opatření:

Opatření 2.5

Popis opatření:

Opatření je zaměřeno na osoby s různými formami postižení. Absolventi
praktické školy v Trhových Svinech, lidé s lehkou mentální retardací, kteří
s drobnou dopomocí zvládnou žít sami, jsou těmi klienty, kterým je služba
určena. Nemusejí se za prací a bydlením stěhovat do Českých Budějovic.
Pracovní uplatnění a sociální rehabilitaci najdou i na Trhosvinensku. Tato
varianta navíc zajistí nezpřetrhání mnohdy pevných rodinných vazeb
a sociálních vztahů daného člověka. Vzhledem k působení borovanské
společnosti SAS technik, s. r. o., která zaměstnává osoby se sníženou
pracovní schopností a lidi s handicapem, jsou pracovní místa na zkrácené
pracovní úvazky v území dostupná.

Aktivity naplňující
opatření:

Vznik nové služby podpora samostatného bydlení (§ 43)

Číslo a název
aktivity

Vznik nové služby podpora samostatného bydlení (§ 43)

Naplnění aktivity

Obsahem aktivity je vytvoření podmínek pro fungování služby podpora
samostatného bydlení ve městě Borovany. Potřebné je zajistit pronájem
vhodných bytových prostor od města Borovany a dalších obcí ve spádovém
území, zajištění vhodného vybavení a personálního zajištění k tomu, aby
nájemníci byli vedeni k samostatnosti, ale zároveň měli jistotu podpory
a pomoci v případě potřeby.

Předpokládaný
realizátor

ARCHA Borovany, o.p.s.

Vznik služby podpora samostatného bydlení (§ 43)

Město Borovany
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Trhové Sviny
SAS technik, s. r. o.
Praktická škola Trhové Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři a
osoby se zdrav.
postižením.

2013

2014

2015

2016

2017

-

4

5

6

MPSV

-

100 000

102 500

105 150

Individuální projekt

-

0

0

0

Jihočeský kraj

-

0

0

0

Obec/obce

-

15 000

18 750

22 500

-

10 000

10 000

10 000

Předpokládané finanční zdroje

Mikroregion Sdružení
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Růže
Příjmy od uživatelů

-

72 800

91 000

109 200

Ostatní (příspěvky ÚP,
dary od soukromých
osob - zejména
zakladatelů
společnosti)

-

0

0

0

-

197 800

222 250

246 850

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Po celé plánované období (služba bude registrována během roku 2014).

Poznámka

V regionu byla identifikována potřeba péče o osoby se specifickou formou
postižení (nejčastěji chronické duševní onemocnění, stařecká demence apod.).
Odhad kapacity je cca kapacita 50 - 60 klientů / lůžek za celé území ORP.
Z pohledu území ORP T. Sviny se jeví jako vhodné řešení zřízení takového
zařízení (§ 50 DZR) přímo v regionu nebo v jeho dojezdové vzdálenosti (ta je
významná i z pohledu rodin – možnost návštěv apod.). Ve stávajících
zařízeních sociálních služeb v ORP není prostorově a technicky možné tuto
službu poskytovat.
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9 PRIORITA
Č.
3
PODPORA
A
ROZVOJ
SLUŽEB
NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A
DALŠÍ DOPROVODNÉ AKTIVITY
V rámci priority č. 3 jsou plánována opatření a aktivity, které reflektují další zjištěné potřeby
občanů SO ORP TS a které souvisejí s poskytovanými sociálními službami nebo je vhodně
doplňují. Nejedná se však o sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.

9.1

OPATŘENÍ A AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ PRIORITU Č. 3

Opatření 3.1 Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním
Aktivita 3.1.1 Odstraňování bariér dostupnosti služeb pro handicapované v obcích ORP TS
Aktivita 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou fungujících
v SO ORP TS
Aktivita 3.1.3 Integrované letní tábory a nácvikové kurzy pro těžce tělesně postižené

Číslo a název
opatření

3.1 Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním
znevýhodněním
Cílem opatření je zachování a rozvoj služeb, nedefinovaných v zákoně
o sociálních službách, pro seniory a osoby se zdravotním postižením na
celém území SO ORP TS včetně zlepšování dostupnosti resp. zajišťování
bezproblémového přístupu do různých objektů pomocí postupného
odstraňování bariér.

Popis opatření

V jednotlivých obcích ORP (např. T. Sviny) jsou v rámci oprav komunikace
pro pěší postupně upravovány podle nových norem, tzn. včetně řešení
bezbariérových nájezdů – vždy ve vazbě na konkrétní rekonstrukce
chodníků. Obdobné aktivity jsou realizovány i ve městě Nové Hrady
v souvislosti s rekonstrukcí náměstí, ve městě Borovany i v dalších obcích
ORP.
Součástí opatření je i podpora zlepšování integrace zdravotně postižených –
zejména těžce tělesně postižených.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 3.1.1
Odstraňování bariér dostupnosti služeb pro seniory
a handicapované v obcích ORP TS
Aktivita 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou
fungujících v SO ORP TS
Aktivita 3.1.3 Integrované letní tábory a nácvikové kurzy pro těžce tělesně
postižené
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Číslo a název aktivity

Aktivita 3.1.1 Odstraňování bariér dostupnosti služeb pro seniory
a handicapované v obcích ORP TS
Obsahem aktivity je postupné odstraňování zbývajících bariér u konkrétních
objektů (zejména objektů veřejných služeb). Tato činnost postupně může
přinést zlepšení dostupnosti objektů a služeb – zejména pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – občané ORP
s handicapem pohybu

Z hlediska pohybu zdravotně postižených nebo seniorů často představují
problém stávající chodníky. V době jejich výstavby neplatila přísnější
pravidla pro zajištění pohybu osob se sníženou mobilitou, a vzniká tak
problémem s jejich bezbariérovostí (u nově plánovaných a budovaných
chodníků je to již řešeno v době projektové přípravy).
Obce v SO ORP T. Sviny
Obce v SO ORP T. Sviny
Sdružení Růže
2013

2014

2015

2016

2017

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
harmonogram

průběžně

Poznámka

Finanční náročnost individuálně dle situace v každé jednotlivé obci.

Číslo a název
aktivity

3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou
fungujících v SO ORP TS
Obsahem aktivity je pokračování dosavadního zajištění chodu a dalšího
rozvoje stávajících domů s pečovatelskou službou (DPS) fungujících v rámci
území SO ORP T. Sviny.
Jedná se o DPS v Nových Hradech, Trhových Svinech, Borovanech, Olešnici
a Jílovicích. Ve většině DPS je klientům k dispozici pečovatelská služba.
DPS není zařízením sociálních služeb, jedná se v podstatě o prostor pro
bydlení využívaný v převážné míře cílovou skupinou seniorů.

Naplnění aktivity

DPS spravují obce, v jejichž vlastnictví se DPS nacházejí a vynakládají
každoročně na správu a údržbu finanční prostředky v různé výši
(a v závislosti na stavu jednotlivých objektů a bytů).
Kritériem aktivity je zachování všech těchto stávajících DPS (a jejich bytové
kapacity a postupné zvyšování kvality bydlení v těchto bytech) a rovněž
zajištění pokračování poskytování pečovatelské služby pro obyvatele těchto
domů, popř. rozšíření poskytování této sociální služby do dalších DPS
v území.
V posledních letech byla v regionu zaznamenána rostoucí poptávka po
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umístění v DPS a s tím spojená potřeba rozšíření kapacit DPS. Prakticky ve
všech DPS je sledován převis zájemců nad kapacitními možnostmi DPS.
Např. v T. Svinech je v roce 2014 celkem 23 aktuálních žádostí o přidělení
bytu v DPS. Z toho je 16x jednotlivec a 7x dvojice (manželé či druh
a družka). V evidenci je dalších 16 žádostí, jedná se o osoby, které
v současné době nejeví zájem o přidělení bytu, ale mají zájem o přidělení
bydlení v DPS v budoucnosti.
Předpokládaný
realizátor

Obce provozující jednotlivé DPS

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Obce v území ORP

Poskytovatelé sociální služby „pečovatelská služba“

Poskytovatelé pečovatelské služby v území ORP
Mikroregion Sdružení Růže

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři,
zdrav. post.

2013

2014

2015

2016

2017

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
harmonogram

po celé plánovací období

Poznámka

-

Číslo a název
aktivity

3.1.3 Integrované letní tábory a nácvikové kurzy pro těžce tělesně
postižené
Obsahem aktivity je zajištění alternativní nabídky pobytů pro těžce tělesně
postižené, které do roku 2010 ve správním území ORP T. Sviny byly
zajištěny sociální službou dle § 44 Odlehčovací služby s max. denní
kapacitou 8 klientů. Tato služba byla určena pro těžce tělesně
handicapované děti. V září 2010 však bylo poskytování této služby
ukončeno, a to zejména s ohledem na zásadní ponížení dotací na zajištění
této služby ze strany MPSV.

Naplnění aktivity

Cílem naplnění této aktivity je částečně kompenzovat výpadek výše uvedené
sociální služby a nabídnout dané cílové skupině alternativní pobyty (např.
letní pobytové tábory pro těžce tělesně postižené nebo nácvikové kurzy pro
těžce tělesně postižené). Tyto aktivity jsou určené pro rodiny s těžce tělesně
postiženými dětmi a jsou organizovány na dobu 1 týden. Pro klienty je
zajištěno ubytování, stravování, pravidelné podávání léků a volnočasové
aktivity zaměřené na pobyt venku.
Kritériem je zachování současné kapacity letních táborů pro postižené:
(15/3/45).

Předpokládaný
realizátor

Občanské sdružení Borůvka, Borovany
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Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – těžce
tělesně postižené děti

Obce v území ORP
Jihočeský kraj

2013

2014

2015

2016

2017

nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje:

45

45

45

45

MPSV

-

0

0

0

0

Individuální projekt*

-

100 000

100 000

100 000

100 000

Jihočeský kraj

-

0

0

0

0

Obec/obce

-

0

0

0

0

Mikroregion Sdružení
Růže

-

0

0

0

0

Příjmy od uživatelů

-

171 000

171 000

171 000

171 000

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky) –
sponzoři, dary, nadační
zdroje

-

0

0

0

0

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

271 000

271 000

271 000

271 000

Časový
harmonogram

3 letní tábory pro těžce tělesně postižené

Poznámka

* v případě jeho pokračování.
Letní tábory pro postižené (výpočet kapacity): tábor pro 15 klientů, od pondělí
do neděle, 3 tábory za rok, celkem 45 klientů, nácvikové kurzy byly
pozastaveny z důvodů nedostatečného financování.

Opatření 3.2 Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým znevýhodněním
Aktivita 3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny v Trhových Svinech
Aktivita 3.2.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku v Trhových Svinech
Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových Svinech
Aktivita 3.2.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu

Číslo a název opatření
Popis opatření

Opatření 3.2 Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým
znevýhodněním
Cílem opatření je rozvoj stávajících a vznik nových služeb, které zajistí
v dostatečné kapacitě potřebu pracovní terapie a vytváření pracovních
příležitostí pro osoby s různým druhem znevýhodnění. Naplnění opatření
pomocí jednotlivých služeb (aktivit) významně přispěje ke zlepšování
situace osob z cílových skupin, včetně jejich začleňování do většinové
společnosti a nalezení pracovního uplatnění pro tyto osoby.
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Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny
v Trhových Svinech
Aktivita 3.2.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku
v Trhových Svinech
Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových
Svinech
Aktivita 3.2.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu

Číslo a název aktivity

Aktivita 3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny
v Trhových Svinech
Služba chráněných dílen vhodně doplňuje nabídku sociálních služeb pro
cílovou skupinu uživatelů s různým zdravotním znevýhodněním.
Poskytování služby je ověřeno a naplnění opatření zajistí její rozvoj
v T. Svinech. Realizace aktivity zvýší dostupnost služby a přispěje ke
zlepšení stavu osob z cílových skupin, včetně jejich začleňování do
většinové společnosti.

Naplnění aktivity

Cílem naplnění aktivity je vznik nové chráněné dílny při Nazaretu v cílové
kapacitě 6 míst v Trhových Svinech.
Služba je určena pro cílovou skupinu uživatelů (věk 18 - 64 let) s různým
druhem znevýhodnění, především pro: osoby se zdravotním postižením,
osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením a osoby
s mentálním postižením.
Služby budou určeny pro uživatele z celého SO ORP Trhové Sviny.
Přednostně pak pro uživatelé měst Trhové Sviny a Nové Hrady.
Aktivita je propojena se vznikem sociální služby Sociálně terapeutická dílna
(§ 67) a také s plánovaným vybudováním sociální firmy při Nazaretu.

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Jihočeský kraj
Sdružení Růže
Město Trhové Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby se
zdrav. post. (počet
zaměstnanců)

2013

2014

2015

2016

2017

5

5

6

6

400 000

400 000

400 000

400 000

Individuální projekt

0

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

0

5000

20 000

20 000

20 000

Předpokládané finanční zdroje:
Úřad práce

Obec/obce
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Mikroregion Sdružení
Růže

0

0

0

0

Příjmy od uživatelů

0

0

0

0

Ostatní (prodej výrobků)

200 000

230 000

250 000

270 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

605 000

650 000

670 000

690 000

Časový
harmonogram

Od roku 2016 (postupné zvyšování kapacity).

Poznámka

-

Číslo a název aktivity

Aktivita 3.2.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku v
Trhových Svinech

Naplnění aktivity

V Trhových Svinech je dlouhodobě realizována služba ergoterapeutické
integrační řemeslné dílny pro uživatele s těžkým zdravotním postižením.
Realizace aktivity zajistí zachování služeb a rozšíření kapacity
ergoterapeutické integrační řemeslné dílny. Cílem služby je zajistit cílovým
skupinám pracovní terapii v keramické dílně pod odborným vedením.
Nabídka služeb je určena pro uživatele od 15 let s těmito druhy zdravotního
znevýhodnění: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby
se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením.
Služba je poskytována osobám v SO ORP TS s možným přesahem.
Stávající okamžitá kapacita je 10 uživatelů 3x týdně. Naplněním aktivity
dojde k navýšení okamžité kapacity na 10 uživatelů 3x týdně, čímž budou
pokryty jejich potřeby.

Předpokládaný
realizátor

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské
Arpida

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Empatie
Jihočeský kraj
obce ORP T.Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby se
zdrav. postižením od
15 let

2013

2014

2015

2016

10 (3x týdně)

10 (3x týdně)

10 (3x týdně)

2017
10 (3x týdně)

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV

-

0

0

0

0

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

100 000

100 000

100 000

100 000

obec/obce

-

0

0

0

0

Mikroregion Sdružení

-

20 000

20 000

20 000

20 000
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Růže
Příjmy od uživatelů

-

30 000

30 000

30 000

30 000

Ostatní (prodej výrobků,
sponzorské dary, veřejná
sbírka)

-

200 000

220 000

220 000

220 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

350 000

370 000

370 000

370 000

Časový
harmonogram

po celé plánovací období

Poznámka

-

Číslo a název aktivity

Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových
Svinech

Naplnění aktivity

Cílem aktivity je zaměřit se na vybudování a realizaci sociálního firmy v rámci
podpory sociální ekonomiky, která vytvoří pracovní místa pro osoby sociálně
vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Sociální firma Klíč při
Domečku v Trhových Svinech nabídne osobám s různým zdravotním
znevýhodněním a mládeži mezi 15 – 26 lety věku ohroženou rizikem
sociálně patologických jevů příležitost pracovního uplatnění a záruku rovných
podmínek, které budou zohledňovat jejich handicap. Díky tomu dojde k jejich
opětovnému společenskému začlenění.
Sociální firma Klíč se bude řídit a naplňovat standardy sociálního podnikání
a jejím obecně prospěšným cílem bude vytvářet ve společném zájmu stabilní
a konkurenceschopná pracovní místa pro osoby sociálně vyloučené a osoby
ohroženým sociálním vyloučením (minimálně 40 % všech zaměstnanců).
Plánovaná kapacita při vzniku firmy je minimálně 10 zaměstnanců.

Předpokládaný
realizátor

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Úřad práce České Budějovice, Trhové Sviny, Nové Hrady
Město T. Sviny a obce ORP T. Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
vyloučením ohrožené

2013

2014

2015

2016

2017

0

10

10

10

MPSV

0

0

0

Individuální projekt

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Obec/obce

0

0

0

Mikroregion Sdružení
Růže

0

0

0

Předpokládané finanční zdroje:
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Prodej služeb

0

0

0

ESF ČR – OP LZZ

0

0

0

2.500 000

2.500 000

2.500 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Plánované zahájení služby rok 2015.

Poznámka

Dosud nevyčísleny finanční zdroje.

INVESTICE
Investice
(odůvodnění)

Prvotní investice se pohybují kolem 750 000,- Kč. Plánované zdroje
financování: Úřad práce, sponzorské dary, prodej výrobků a služeb.

Investice (popis)

Konečné zacílení investice bude aktualizováno při další aktualizaci plánu.

Číslo a název aktivity

Aktivita 3.2.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu

Naplnění aktivity

Cílem aktivity je zaměřit se na vybudování a zajištění provozu sociální firmy,
která vytvoří pracovní místa pro osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené
sociálním vyloučením. Vhledem k tomu, že jde o záměr organizace Nazaret,
je předpokladem, že cílovou skupinou budou zejména zdravotně postižení.
Sociální firma nabídne osobám s různým zdravotním znevýhodněním
příležitost pracovního uplatnění a záruku rovných podmínek, které budou
zohledňovat jejich handicap. Díky tomu dojde k jejich opětovnému
společenskému začlenění.

Předpokládaný
realizátor

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Úřad práce České Budějovice, Trhové Sviny a Nové Hrady

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
vyloučením ohrožené

2013

2014

2015

2016

2017

Dosud
neurčeno
Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno

Dosud
neurčeno

Dosud
neurčeno

Dosud
neurčeno

Časový
harmonogram

Od roku 2015 dále.

Poznámka

Při zpracování konkrétního záměru pro vznik sociální firmy budou vedle
provozních nákladů vyčísleny i potřebné finance na krytí investice.
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Opatření 3.3 Podpora rodinné politiky
Aktivita 3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu
Aktivita 3.3.2 Vznik speciální MŠ
Aktivita 3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí
Aktivita 3.3.4 Podpora pěstounských rodin
Aktivita 3.3.5 Podpora rodin a ochrany práv dětí
Číslo a název
opatření

3.3 Podpora rodinné politiky

Popis opatření

Cílem opatření je zachování, optimalizace a další rozvoj služeb nedefinovaných
v zákoně o sociálních službách, které budou na území SO ORP TS přispívat ke
zlepšování kvality života rodin s dětmi a dostupnosti adekvátních služeb pro tuto
cílovou skupinu. Obsahem opatření je tedy podpora výkonu a posilování
přirozených funkcí rodiny, usnadnění fungování a zajištění základních funkcí
rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.

Aktivity
naplňující
opatření

Aktivita 3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu
Aktivita 3.3.2 Vznik speciální MŠ
Aktivita 3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí
Aktivita 3.3.4 Podpora pěstounských rodin
Aktivita 3.3.5 Podpora rodin a ochrany práv dětí

Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu
Obsahem aktivity je zajištění fungování mateřských center pro cílovou skupinu
dětí předškolního věku (včetně dětí v kojeneckém věku). Jedná se například
o zajištění možnosti setkávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, účast
na aktivitách zaměřených pro děti od 3 měsíců do 6 let – pohybové, výtvarné,
hudební; podpořit vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené formou jazykových,
počítačových kurzů apod.
V současnosti fungují v rámci ORP následující mateřská centra: Mateřské
centrum Človíček Nebojsa Trhové Sviny, Mateřské centrum Borovánek.

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jednotlivá mateřská centra poskytující služby v ORP
obce SO ORP TS
Mikroregion Sdružení Růže
Společnost pro ranou péči České Budějovice

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – rodiny
s dětmi (maminky /
rodiče s dětmi)

2013

2014

2015

2016

2017

20 maminek +
30 dětí

20 maminek +
30 dětí

20 maminek +
30 dětí

20 maminek +
30 dětí
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Předpokládané finanční zdroje:
MPSV

40 000

0

0

0

0

0

0

0

55 000

30 000

30 000

45 000(+60tis.
nevybíraný
nájem)

90 000(+60tis.
nevybíraný
nájem)

90 000(+60tis.
nevybíraný
nájem)

90 000(+60tis.
nevybíraný
nájem)

0

0

0

0

Příjmy od uživatelů
(prodej, služby)

52 000

52 000

52 000

52 000

Ostatní
(specifikovat např.
EU, sponzoři,
nadace, sbírky) –
Úřad práce

70 000

80 000

80 000

80 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY
CELKEM

181 000

277 000

277 000

277 000

Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion
Sdružení Růže

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

Financování je uvedeno na příkladu Mateřského centra Človíček Nebojsa Trhové
Sviny. Obdobnou strukturu financování lze předpokládat i u dalších zařízení
tohoto typu (s různou mírou zapojení dotčených obcí a dalších zdrojů).

Číslo a název
aktivity

3.3.2 Vznik speciální MŠ

Naplnění aktivity

Obsahem aktivity je zajištění vzniku speciální mateřské školy v Trhových
Svinech (nebo zřízení třídy pro děti se specifickými potřebami při stávajících
kapacitách). Nově vzniklá MŠ se bude zabývat výchovou a vzděláváním dětí
se specifickými potřebami (např. děti s kombinovaným postižením, s vadami
řeči, se zdravotním oslabením apod.).

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – děti
předškolního věku

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny
Město Trhové Sviny
Obce SO ORP
2013

2014

2015

2016

2017

10

10

10

Předpokládané finanční zdroje
MPSV

0

0

0

Individuální projekt

0

0

0
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Jihočeský kraj

150 000

150 000

150 000

obec/obce

0

0

0

Mikroregion Sdružení
Růže

0

0

0

Příjmy za fakultativní
činnosti

0

0

0

Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky) –
sponzoři, EU fondy

300 000

300 000

300 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

450 000

450 000

450 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

Zřízení školy / třídy ve školním roce 2015/2016 či v následujících letech.

Číslo a název
aktivity

Aktivita 3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí

Naplnění aktivity

Cílem aktivity je nabídnout na Trhosvinensku terénní službu rodinám,
u kterých mohou existovat rizika ohrožení vývoje dětí nebo které se nachází
v krátkodobě či dlouhodobě obtížné sociální situaci, kterou rodiče jen obtížně
nebo vůbec nedokáží sami bez pomoci překonat. Jedná se o činnost
podporující výkon a posilování přirozených funkcí rodiny, zajištění
a usnadnění fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů
pečujících o děti. Svým způsobem jde o obdobu sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. Pomoc je poskytována v současné době šesti rodinám
ve městě T. Sviny a okolí.

Předpokládaný
realizátor

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Trhové Sviny, sociální odbor T. Sviny, Krajský úřad J. K. – odbor soc.
právní ochrany dětí, dotčené Obecní úřady v ORP T. Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – děti
předškolního věku

2013

2014

2015

2016

2017

5 rodin

6 rodin

6 rodin

6 rodin

6 rodin

Předpokládané finanční zdroje
MPSV

-

0

0

0

0

Individuální projekt

-

0

0

0

0

240 000

240 000

250 000

250 000

250 000

obec/obce

-

-

30 000

30 000

30 000

Mikroregion Sdružení
Růže

-

-

30 000

30 000

30 000

Příjmy za fakultativní

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj
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činnosti
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky) –
sponzoři, EU fondy

70 000

170 000

110 000

110 000

110 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

310 000

410 000

420 000

420 000

420 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

Aktivita byla v minulém plánovacím období naplněna a realizována je od
května 2013.

Číslo a název
aktivity

Aktivita 3.3.4 Podpora pěstounských rodin

Naplnění aktivity

Tato aktivita je zaměřena na zajištění pokračování činností v oblasti podpory
fungování pěstounských rodin na Trhosvinensku. Tato podpora zahrnuje
pravidelné kontakty s rodinou zaměřené na podporu a potřeby rodiny,
základní sociální poradenství, zprostředkování odborné pomoci (psycholog,
terapeut, poradna a další), zajištění povinného vzdělávání (v rozsahu 24
hodin / rok formou školení či e-learningu), zajištění nezbytné pomoci při
zajištění krátkodobé péče o svěřené děti a pomoc se zajištěním celodenní
péče v rozsahu alespoň 14 dní/rok (nejčastěji formou letních táborů).
Středisko Domeček, který aktivitu v území vykonává, má pro její výkon
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem
Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí. Úzká spolupráce probíhá rovněž s oddělení SPOD
v městského úřadu T. Sviny.

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – rodiny

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské
Město Trhové Sviny (zejm. sociální odbor MěÚ T. Sviny)
Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor soc. právní ochrany dětí
Dotčené obecní úřady v ORP T. Sviny
2013

2014
15 rodin

2015
15 rodin
a více

2016
15 rodin
a více

2017
15 rodin
a více

Předpokládané finanční zdroje
MPSV

-

360 000

720 000

720 000

720 000

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

0

0

0

0

obec/obce

-

0

0

0

0

Mikroregion Sdružení
Růže

-

0

0

0

0

Příjmy za fakultativní

-

0

0

0

0
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činnosti
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky) –
sponzoři, EU fondy

-

0

0

0

0

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

360 000

720 000

720 000

720 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

Služba poskytovaná od 1. 7. 2014. Roční provozní náklady se budou odvíjet
podle počtu uzavřených smluv (dohod) s pěstounskou rodinou.

Číslo a název
aktivity

Aktivita 3.3.5 Podpora rodin a ochrany práv dětí

Naplnění aktivity

Cílem aktivity je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný
charakter. Služby pomáhají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat
rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při
harmonizaci práce a rodiny. Dalším cílem je poskytnout komplexní pomoc
rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení,
a předcházet jeho případnému prohlubování.

Předpokládaný
realizátor

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Trhové Sviny (zejm. sociální odbor MěÚ T. Sviny)
Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor soc. právní ochrany dětí
Dotčené obecní úřady v ORP T. Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – rodiny

2013

2014

2015

2016

2017

Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
harmonogram

Realizace aktivity je plánována od roku 2016.

Poznámka

-

Opatření 3.4 Prevence rizikového chování
Aktivita 3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence rizikového chování v území
SO ORP TS

Číslo a název
opatření
Popis opatření

3.4 Prevence rizikového chování
Cílem opatření je zlepšit pro cílovou skupinu dětí a mládeže podmínky pro
aktivní využití jejich volného času. V konečném důsledku tak bude posílena
prevence jejich případného rizikového chování, přičemž se nejedná pouze
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o záležitost největších sídel v ORP (T. Sviny, Borovany, N. Hrady), které
jsou spádovými oblastmi řešeného regionu v oblasti školství, zdravotnictví
i volnočasových aktivit, ale v mnoha případech hrozí koncentrace těchto
problémů také v menších obcích.
Kritériem opatření bude počet postupně budovaných veřejných multihřišť
v jednotlivých obcích ORP, které fungují jako významný prvek systému
prevence rizikového chování.
Aktivity naplňující
opatření

3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence sociálně
patologických jevů v území ORP

Číslo a název aktivity

3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence sociálně
patologických jevů v území SO ORP TS

Naplnění aktivity

Obsahem aktivity je postupné budování volně přístupných multihřišť na
území jednotlivých obcí v ORP. Tato hřiště jsou důležitou součástí systému
prevence rizikového chování u cílové skupiny dětí a mládeže, neboť vytváří
prostor pro setkávání a smysluplné využití volného času mládeže. Hřiště
budou určena pro sportovní aktivity (volejbal, nohejbal, streetbasketbal,
skatepark, bikepark apod.). Součástí těchto ploch budou v případě potřeby
rovněž dětská hřiště, která mají ambici rozšířit nabídku pro využití volného
času dětí a mládeže na území ORP, které nechtějí nebo nemohou být
organizovány u žádného subjektu. Součástí aktivity může rovněž být
budování hřišť pro seniory (podpora využití jejich času, zlepšení jejich
integrace a pohybových možností).
V obci III. stupně (obec s rozšířenou působností – město Trhové Sviny) se
jako potřebné jeví rovněž zřízení dopravního hřiště.

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jednotlivé obce a města v ORP
Mikroregion Sdružení Růže
Organizace v jednotlivých obcích a městech ORP

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – především
děti a mládež do 26 let

2013

2014

2015

2016

2017

Není
Není
relevantní
relevantní
Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno

Není
relevantní

Není
relevantní

Není
relevantní

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

-
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Opatření 3.5 Udržení služby „sociálního šatníku“
Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“

Číslo a název
opatření
Popis opatření

3.5 Udržení služby „sociálního šatníku“
Opatření se zaměřuje na zajištění služby sociálního šatníku v Trhových
Svinech. Podstatou této služby je poskytnutí ošacení osobám sociálně
potřebným. Služba je poskytována za minimální příspěvek ze strany
uživatelů.

Aktivity naplňující
opatření

3.5.1 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“

Číslo a název aktivity

Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“

Naplnění aktivity

Obsahem aktivity je na území ORP T. Sviny zajistit 4x týdně možnost
vyzvednutí ošacení pro osoby v sociální nouzi nebo pro vícečlenné rodiny
s dětmi. Výkon zaměstnání v rámci provozu sociálního šatníku je vhodný
i pro zdravotně handicapované osoby.

Předpokládaný
realizátor

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
vyloučením ohrožené

Sociální odbor města T. Sviny, Město T. Sviny
Sdružení růže, Obce SO ORP T. Sviny
Dárci ošacení
2013

2014

2015

2016

2017

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV

-

0

0

0

0

Individuální projekt

-

0

0

0

0

Jihočeský kraj

-

0

0

0

0

Obec/obce

-

0

0

0

0

Mikroregion Sdružení
Růže

-

0

0

0

0

Příjmy od uživatelů
(prodej, služby)

-

50.000

50.000

50.000

50.000

Ostatní (Úřad práce)

-

100.000

100.000

120.000

120.000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

-

150.000

150.000

170.000

170.000

Časový
harmonogram

po celé plánovací období
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Poznámka

Zájem o službu má stoupající tendenci.

Opatření 3.6 Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS
Aktivita 3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví

Číslo a název
opatření

Popis opatření

3.6 Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS
Obsahem opatření je zajištění dostatečné informovanosti o sociální oblasti
v regionu (komunitní plánování a jeho vývoj, přehled sociálních služeb
a poskytovatelů sociálních služeb v území, databáze dobrovolníků v regionu
apod.). Základním kriteriem úspěšnosti opatření bude publikování informací
o sociálních službách a komunitním plánování na webových stránkách všech
obcí v ORP (včetně katalogu sociálních služeb / sociální oblasti v regionu).
Dále bude v rámci opatření zřízena a průběžně doplňována existující
databáze dobrovolnictví v regionu.

Aktivity naplňující
opatření

3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví

Číslo a název
aktivity

3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví
Obsahem aktivity je rozšíření informovanosti o sociálních službách a jejich
formách a poskytovatelích v rámci ORP (jedná se o umísťování informací na
webech obcí a měst, vytvoření a publikování katalogu sociálních služeb /
sociální oblasti na webech měst a obcí, popř. vytvoření a zajištění distribuce
tištěné verze katalogu sociálních služeb / sociální oblasti v regionu.
V rámci této aktivity je rovněž důležité zajistit správu a informovanost
o databázi dobrovolnictví. Tato databáze bude k dispozici pro všechny
subjekty a obce v území a bude k dispozici v elektronické verzi na
internetových stránkách organizace Domeček.

Naplnění aktivity

Naplňování záměru rozvoje dobrovolnictví bude dále zajišťováno i při
organizaci Nazaret, kde existuje databáze dobrovolníků, tedy lidí ochotných
pomáhat (nejen) v sociální oblasti. Dobrovolníkem se může stát každý, komu
nechybí vůle, chuť a je starší 15 let. Dobrovolníci pracují v přímé péči —
tábor pro handicapované Putování s oslem, dále asistují handicapovaným
lidem v rámci taneční a divadelní terapie — soubor Kukačky. Pomáhají také
ve výrobě — především rodiče klientů a dobrovolníci z firem. Velkou pomocí
je zapojení dobrovolníků při prodejních akcích Nazaretu. Databáze
dobrovolníků se stále rozšiřuje a v nových smlouvách je uveden souhlas
dobrovolníka, že se stává členem databáze dobrovolnictví pro region s tím,
že tato databáze bude poskytována jen ověřeným organizacím.

Předpokládaný
realizátor

ŘS (informovanost o komunitním plánování)
Domeček (správa databáze dobrovolnictví)
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Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Obce v SO ORP
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – bez
omezení

Mikroregion Sdružení Růže
Jihočeský kraj

2013

2014

2015

2016

2017

Není
relevantní

Není
relevantní

Není
relevantní

Není
relevantní

Není
relevantní

Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

Reálná finanční potřeba může v dané aktivitě vzniknout např. v případě,
pokud by se tiskl katalog sociálních služeb ORP.

Opatření 3.7 Podpora služby terénního hospice
Aktivita 3.7.1 Podpora služby terénního hospice s možností využití terénní odlehčovací
služby

Číslo a název
opatření

3.7 Podpora služby terénního hospice

Popis opatření

Smyslem opatření je podpořit dostupnost služby domácí hospicové péče
(terénní formy hospice), která je od roku 2012 poskytována v Třeboni
a širším okolí (s přesahem do území ORP Trhové Sviny). Domácí
hospicová péče (terénní forma hospicové služby) je poskytována
v klientově rodině. Jejím smyslem je odborně pečovat o nemocného, který
čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední etapě
svého života.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 3.7.1 Podpora služby terénního hospice s možností využití terénní
odlehčovací služby
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Číslo a název aktivity

Aktivita 3.7.1 Podpora služby terénního hospice s možností využití
terénní odlehčovací služby
Obsahem aktivity je podpora zajištění a dostupnosti služby domácí
hospicové péče. Ta je provozována organizací „Hospicová péče sv.
Kleofáše Třeboň, o.p.s.“ a je dostupná rovněž na části území OPR T. Sviny
(dosah služby je zhruba v okruhu 30 km okolo Třeboně).

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – umírající a
jejich rodiny a blízcí

Služba je vhodná pro osoby, kterým byla doporučena paliativní léčba
v domácím prostředí (ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby
nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu).
Služba zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných
příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou
i duchovní pomoc. Služba je dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Kromě služby uvedené nabídky klienti mohou využít také možnost
zapůjčení kompenzačních pomůcek, sociálního poradenství nebo terénní
odlehčovací služby.
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.
Obce v SO OPR T. Sviny
Poskytovatelé sociálních služeb v území ORP

2013

2014

2015

2016

2017

2

5

6

7

12

MPSV

0

0

0

0

0

Individuální projekt

0

0

0

0

0

Jihočeský kraj

0

189 000

200 000

200 000

200 000

68 000

219 000

210 000

210 000

210 000

0

50 000

50 000

50 000

50000

17 940

70 000

70 000

70 000

70 000

Ostatní (Úřad práce)

60 000

0

0

0

0

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

145 940

528 000

530 000

530 000

530 000

Počet pacientů hospicové
péče

Předpokládané finanční zdroje:

Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
(prodej, služby)

Časový
harmonogram

po celé plánovací období

Poznámka

Celkové náklady jsou kalkulovány pro dva bývalé okresy (ČB, JH), kde
organizace službu terénního hospice poskytuje.
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Opatření 3.8 Podpora procesu plánování sociálních služeb
Aktivita 3.8.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb
Aktivita 3.8.2 Aktualizace plánu sociálních služeb

Číslo a název
opatření

3.8 Podpora procesu plánování sociálních služeb
Plánování sociálních služeb pro území SO ORP TS umožňuje definovat
a podporovat poskytování služeb, které odpovídají potřebám uživatelů
a efektivně využívají poskytnuté zdroje. Jsou jím současně naplňovány
povinnosti, které pro tuto oblast zákon obcím ukládá (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).

Popis opatření

Plánování sociálních a souvisejících služeb probíhá na Trhosvinensku
úspěšně od roku 2010. Kromě samotného dokumentu KPSS je pravidelně
aktualizován i katalog sociálních a souvisejících služeb v území ORP.
Během dalšího plánovacího období bude dále probíhat pravidelný
monitoring a vyhodnocování implementace plánovaných opatření a aktivit.
Na základě takto zjištěných skutečností a zohlednění aktuálního stavu,
potřeb a trendů pro jednotlivé oblasti pomoci bude plán v pravidelných
obdobích aktualizován.

Aktivity naplňující
opatření

Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

Aktivita 3.8.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb
Aktivita 3.8.2 Aktualizace plánu sociálních služeb

3.8.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb
Naplňování jednotlivých opatření a aktivit v období realizace plánu bude
průběžně sledováno v souladu se schváleným systémem monitoringu
a vyhodnocování. Tím bude zároveň zjišťována efektivita naplňování plánu
a zajištěna zpětná vazba a podněty pro jeho další aktualizace. V určených
časových intervalech je doporučeno zpracování monitorovacích zpráv o stavu
plnění KPSS (1x ročně).
Na základě zjištěných skutečností bude plnění plánu vyhodnocováno a budou
hledány možnosti a zdroje pro realizaci dosud nenaplněných aktivit případně
bude posuzováno, zda jsou plánované aktivity v souladu s aktuálně zjištěným
stavem pro jednotlivé sledované oblasti pomoci.

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

ŘS (řídící skupina)
obce SO ORP TS
Jihočeský kraj
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Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
vyloučením ohrožené,
obce v ORP,
Jihočeský kraj, MPSV

2013

2014

2015

2016

2017

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

-

Číslo a název
aktivity:

3.8.2 Aktualizace plánu sociálních služeb
Na základě monitoringu a vyhodnocení plánu a dalších pro sledovanou
oblast rozhodných skutečností bude plán sociálních služeb na úrovni priorit
– opatření – aktivit pravidelně aktualizován (předpoklad je 1x ročně).

Naplnění aktivity

V závislosti na potřebě a dostupných zdrojích bude případně aktualizována /
doplňována také analytická část plánu.
Pro tyto dílčí každoroční aktualizace, ale i pro následné souhrnné
zpracování plánu sociálních služeb pro další plánovací období budou podle
možností hledány vhodné zdroje (příslušná grantová schémata apod.).

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
vyloučením ohrožené,
obce v ORP,
Jihočeský kraj, MPSV

ŘS (řídící skupina)
obce SO ORP TS
Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty a instituce, kterých se
plánovaná oblast dotýká
2013

2014
Viz
kvantifikace
cílových
skupin

2015
Viz
kvantifikace
cílových
skupin

2016
Viz
kvantifikace
cílových
skupin

2017
Viz
kvantifikace
cílových
skupin

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV

0

0

0

Individuální projekt

0

0

0

50 000

50 000

50 000

0bec/obce

0

0

0

Mikroregion Sdružení
Růže

0

0

0

Příjmy od uživatelů

0

0

0

Jihočeský kraj
(relevantní grantové
programy)
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(prodej, služby)
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky) – Úřad
práce
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

0

0

0

50 000

50 000

50 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

V roce 2017 bude zpracován nový KPSS pro SO ORP T. Sviny na další
plánovací období. Předpokládané finanční zdroje: Jihočeský kraj, EU – ESF,
obce ORP.
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10 MONITOROVÁNÍ A AKTUALIZACE KPSS
Po ukončení první fáze KPSS v území ORP proces komunitního plánování sociálních služeb
úspěšně pokračoval. Další fází pak byla realizace projektu „Plánování rozvoje sociálních
služeb na území ORP Trhové Sviny“, reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, který je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Tato fáze je de facto naplněním původně
obsažené aktivity 3.8.3 Zpracování plánu sociálních služeb pro další plánovací období (viz
průběžné aktualizace dokumentu KPSS z roku 2012 a 2013).
Proces komunitního plánování sociálních služeb bude pokračovat po dokončení uvedeného
projektu a tohoto dokumentu dále. Na tom se shodli na svých jednáních zástupci všech
organizačních struktur KPSS (pracovní skupiny, řídící skupina) zapojených do plánování na
území SO ORP Trhové Sviny. V následujících letech tedy bude nutné zejména monitorování
dokumentu KPSS a jeho aktualizace a především pak zajištění pokračování činnosti
vytvořené komunikační platformy (včetně jejího případného rozšiřování o další zájemce
apod.).
Monitorování je proces systematického sběru informací o realizaci navržených aktivit
definovaných v dokumentu KPSS. Na průběžné monitorování navazuje periodické
vyhodnocování, které ověřuje shodu mezi plánovanými aktivitami a skutečným stavem
realizace. V další fázi je vypracována aktualizace stávajícího dokumentu KPSS.
Rozpracování tohoto úkolu je zahrnuto v rámci Opatření 3.8 Podpora procesu plánování
sociálních služeb s aktivitami 3.8.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb
a 3.8.2. Aktualizace plánu sociálních služeb.
Průběžné a opakující se vyhodnocení a zpracování aktualizace KPSS bude úkolem
řídící skupiny. Řídící skupina bude průběžně monitorovat a zaznamenávat postup realizace
jednotlivých aktivit a případně zjišťovat důvody jeho neplnění. Jejím úkolem bude rovněž
případná modifikace jednotlivých opatření a aktivit, a to v závislosti na aktuálním vývoji
v dané oblasti. Jednou až dvakrát ročně ze zjištěných skutečností připraví krátkou
monitorovací zprávu o realizaci komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Trhové
Sviny, která bude předložena obcím v ORP (např. u příležitosti jednání valné hromady
mikroregionu Sdružení Růže) a v případě potřeby rovněž pracovním skupinám, které je
rovněž doporučeno zachovat (s možností jejich doplnění a obměny v reakci na aktuální
situaci v ORP). Řídící skupina pak v případě potřeby vypracuje aktualizaci dokumentu KPSS.
Aktualizace bude mít podobu dodatku ke stávajícímu dokumentu KPSS.
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Zkratka
CČSH

Význam zkratky

DPS

Dům s pečovatelskou službou

DS

Domov pro seniory

DZR

Domov se zvláštním režimem

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

IP JČK

Individuální projekt Jihočeského kraje

KPSS

Komunitní plánování sociálních (a souvisejících) služeb

MěÚ

Městský úřad

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠ

Mateřská škola

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ORP

Obec s rozšířenou působností

PS

Pracovní skupina

ŘS

Řídící skupina

SO ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností

SOŠ a SOU

Střední odborná škola a střední odborné učiliště

SPOD

Sociálně právní ochrana dětí

STD

Sociálně terapeutická dílna

TS

Trhové Sviny

ZŠ

Základní škola

Církev československá husitská
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13 PŘEHLED PŘÍLOH KPSS
1) SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA, ANALÝZA SOCIÁLNÍ
ANALÝZY SOCIÁLNÍ OBLASTI ORP TRHOVÉ SVINY

SITUACE

a

SWOT

2) VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MEZI OBCEMI V ÚZEMÍ ORP TRHOVÉ SVINY
3) VÝSLEDKY ANKETNÍHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI ORP
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2 ÚVODNÍ INFORMACE
Sociodemografická analýza a analýza sociální situace území obce s rozšířenou působností
Trhové Sviny byla zpracována jako jeden z podkladů pro tvorbu Komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb (KPSS) pro území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny. Analýza
byla zpracována v období 03 - 06 a aktualizována v období 10 - 11 / 2014. Analýza se týká
celého správního území obce s rozšířenou působností (ORP) Trhové Sviny.
Pro zpracování analýzy byly využity dostupné podklady z veřejných informačních zdrojů
(např. registr poskytovatelů sociálních služeb, Český statistický úřad, databáze úřadů práce,
ministerské resorty apod.), dále údaje získané šetřením přímo od poskytovatelů a zadavatelů
(obcí) sociálních služeb v území ORP Trhové Sviny a rovněž údaje získané anketním
šetřením v území.
Dokument rovněž obsahuje popis sociální situace území ORP v podobě analýzy nabídky
sociálních a doprovodných služeb a rozboru a kvantifikace cílových skupin uživatelů (nebo
potenciálních uživatelů) sociálních služeb v ORP. V době přípravy analytických podkladů pro
KPSS bylo rovněž provedeno anketní šetření mezi obyvateli obcí v ORP. Výsledky tohoto
průzkumu jsou uvedeny v jiné samostatné příloze „Výsledky anketního šetření mezi obyvateli
obcí ORP“.
V závěru tohoto dokumentu jsou pak uvedeny 4 SWOT analýzy týkající se sociální oblasti
v území ORP Trhové Sviny. Tyto 4 oblasti řešené SWOT analýzami korespondují
s tematickým zaměřením činnosti 4 pracovních skupin složených ze zástupců zadavatelů,
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v ORP. SWOT analýzy byly aktualizovány na
společných jednáních všech 4 pracovních skupin v období 02 - 04 / 2014.
Členové pracovních skupin na základě provedených rozborů a výstupů SWOT analýz
připravovali na svých jednáních vlastní návrhovou část dokumentu KPSS.
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3 VYMEZENÍ ÚZEMÍ ORP TRHOVÉ SVINY
Území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny se nachází v jihovýchodní části
Jihočeského kraje. Správní obvod ORP TS je vymezen územím 16 členských obcí, ve
kterých žilo v roce 2013 celkem 18 563 obyvatel (18 244 v roce 2011).
Obrázek 1

Správní obvod ORP Trhové Sviny

Zdroj: ČSÚ

Správní obvod Trhosvinenska na severu sousedí se správním obvodem České Budějovice,
na východě se správním obvodem Třeboň a na západě se správním obvodem Kaplice. Svou
rozlohou 45 240 ha zaujímá 13. místo z celkového počtu 17 obcí s rozšířenou působností
v Jihočeském kraji. Tři obce SO ORP mají statut města (Trhové Sviny, Nové Hrady
a Borovany).
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SO ORP Trhové Sviny patří vzhledem ke své poloze a méně kvalitní dopravní dostupnosti
menších obcí k odlehlejším regionům v rámci celostátního měřítka. Funkci spádového
regionálního centra pro města a obce v území ORP plní přirozeně především město
Trhové Sviny. Uvnitř území mají úlohu spádových center dále také města Borovany
a Nové Hrady, částečně i Horní Stropnice.
Přirozenou regionální spádovost pro obyvatele území obce s rozšířenou působností má dále
v mnoha ohledech (včetně zajištění dostupnosti sociálních služeb) krajské město
Č. Budějovice (v některých směrech také Kaplice a Třeboň). Města a obce území ORP
Trhové Sviny se sdružují v několika mikroregionálních svazcích a sdruženích za účelem
vzájemné spolupráce při prosazování a realizaci společných investičních a rozvojových
záměrů. Mezi nejvýraznější a nejsilnější sdružení patří na Trhosvinensku Sdružení Růže
a Místní akční skupina Sdružení Růže.
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4 STRUČNÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP TRHOVÉ SVINY
4.1

STRUKTURA OSÍDLENÍ

Hustota zalidnění je ve srovnání s celorepublikovým průměrem stále spíše podprůměrná
s výrazným podílem venkovských sídel do 500 obyvatel (jednak samotné obce, kterých je
celkem 7 s počtem obyvatel do 500, ale především jednotlivé místní části obcí).
Tabulka 1

Základní charakteristiky sídelní struktury v ORP Trhové Sviny (2014)
Obec s počtem obyvatel

ORP Trhové Sviny

Celkem

Do 500 obyvatel

500 - 999

1000 – 4999

16

7

5

4

Zdroj: ČSÚ

ORP Trhové Sviny se podílí na celkovém počtu obyvatel Jihočeského kraje pouze necelými
třemi procenty. V roce 2009 dosáhl podíl městského obyvatelstva 62,89 %, což je lehce pod
celokrajským průměrem, který v té době byl 64,5 %. Na konci roku 2013 to bylo již jen
62,5 %, z čehož plyne mírný pokles městského obyvatelstva v území (v kraji došlo k ještě
většímu poklesu podílu městského obyvatelstva). Je to dáno mimo jiné i tím, že na území
ORP Trhové Sviny jsou pouze 3 obce se statutem města. V ORP Trhové Sviny, stejně jako
v celém Jihočeském kraji, dominují z hlediska sídelní struktury menší obce. Jak ukazuje
tabulka výše, převažují právě obce s velikostí do 500 obyvatel. V rámci kategorie úplně
nejmenších obcí (obce do 200 obyvatel) vykazují nižší zastoupení těchto obcí dokonce
pouze SO ORP Č. Krumlov, Č. Budějovice a Kaplice.
Co do celkového počtu obcí, SO ORP T. Sviny je územím s třetím nejmenším počtem obcí
v kraji. Z hlediska počtu obyvatel je ORP Trhové Sviny pátým nejmenším správním
obvodem v Jihočeském kraji (ze 17 SO ORP). Nižší počet obyvatel mají už jen správní
obvody obcí Vodňany, Blatná, Týn nad Vltavou a Vimperk. K 31. 12. 2013 žilo v ORP
T. Sviny celkem 18 654 obyvatel (v roce 2009 to bylo 18 244 obyvatel). Hustota obyvatelstva
se pohybuje kolem hodnoty 40 obyvatel na 1 km2 (jak v roce 2013, tak v roce 2009).
Obraz sídelní struktury dokresluje následující tabulka, která uvádí vzdálenosti jednotlivých
obcí od krajského města a od centra ORP. Z tabulky je zřejmé, že vzdálenost krajského
města není příliš veliká, stejně tak v případě dostupnosti města T. Sviny (nebo Borovan či
Nových Hradů jako dalších významných místních center).
Problematická je spíše kvalita stávajících silničních spojů a také rezervy v oblasti
dopravní obslužnosti (zejména počty spojů linkové dopravy a jejich časování, které ne vždy
odpovídají skutečným potřebám místních občanů a také se mění ve vazbě na změny na trhu
práce).
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Tabulka 2

Vzdálenosti sídel od krajského a ORP centra (2014)

Název obce
Borovany
Čížkrajice
Horní Stropnice
Hranice
Jílovice
Kamenná
Ločenice
Mladošovice
Nové Hrady
Olešnice
Ostrolovský Újezd
Petříkov
Slavče
Svatý Jan nad Malší
Trhové Sviny
Žár

Vzdálenost od krajského města
(v km)
17,6

Vzdálenost od obce s rozšířenou
působností (v km)
9,4

24,8
36,0
41,3
25,4
28,6
21,9
22,7
36,7

4,7
16,0
24,8
14,0
9,7
9,3
15,0
15,0

26,4
15,4
29,6
25,9
22,8
20,0

6,4
7,7
11,7
6,9
11,1
x

27,8

7,8

Zdroj: ČSÚ

4.2

VÝVOJ POČTU A STRUKTURY OBYVATELSTVA

Věková struktura obyvatelstva, které žije na území ORP Trhové Sviny, je obdobná jako
struktura populace celého Jihočeského kraje. Podíl předproduktivní (dětské) složky
dosáhl v Jihočeském kraji v roce 2009 celkem 14,4 %, v roce 2011 pak 14,5 % (SLDB). Na
Trhosvinensku činil v roce 2009 tento podíl 15 %, při SLDB o 2 roky později byla hodnota
stejná. Produktivní složka krajské populace představovala celkem 70,8 % v roce 2009
(69,3 % při SLDB), v ORP Trhové Sviny to bylo o 0,2 % více (2009) a téměř o 1 % více při
SLDB. Podíl poproduktivní části byl v roce 2009 v Jihočeském kraji 14,8 % (15,9 % při
SLDB), v ORP Trhové Sviny v roce 2009 to bylo 14 % (14,4 % při SLDB).
Charakteristickým rysem demografického vývoje současnosti v Jihočeském kraji i v ORP
Trhové Sviny je stárnutí obyvatelstva v souvislosti s nižší intenzitou plodnosti a růstem
naděje dožití. Výsledkem je pokles podílu dětské složky v populaci a nárůst podílu
nejstarších obyvatel a hodnoty indexu stáří.
Základní tendence týkající se vývoje počtu obyvatel na území ORP Trhové Sviny jsou patrné
z dále uvedených tabulek. Z první tabulky plyne především fakt, že v dlouhodobém horizontu
dochází k postupnému mírnému navyšování celkového počtu obyvatel, i když v letech
2011 – 2013 se spíše jedná o stagnaci či mírný pokles. Totéž tvrzení platí i z pohledu
natality.
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Tabulka 3

Vývoj počtu obyvatel na území ORP Trhové Sviny (2004 - 2013)

ORP Trhové Sviny
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet obyvatel (k 31. 12.) 17 575 17 688 17 797 17 998 18 148 18 244 18 391
Živě narození
182
180
196
181
183
204
203
Zemřelí celkem
174
183
173
158
187
204
199

2011 2012 2013
18 488 18 563 18 654
199
184
188
209
185
176

Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatelstva na území ORP pak dokladuje další tabulka. Přirozený přírůstek
vykazuje v jednotlivých letech kolísavé hodnoty. Nepředstavuje však hlavní tažnou sílu
postupného nárůstu počtu obyvatel. Tou je dlouhodobě pozitivní saldo umělého přírůstku
(přírůstku stěhováním, který představuje rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými).
Celkový přírůstek pak tedy ve všech sledovaných letech také dosahuje kladných hodnot.
Pokud se podíváme na celkové průměrné hodnoty přirozené měny obyvatelstva
v jednotlivých ORP v kraji, je možné konstatovat, že v rámci ORP T. Sviny se jedná
o průměrné hodnoty. Nejvyšší přirozený přírůstek v Jihočeském kraji vykazuje ORP Kaplice.
Další podrobnosti a srovnání jsou patrné z následujícího obrázku.
Obrázek 2

Přírůstek / úbytek obyvatel přirozenou měnou v letech 2009 – 2013 v ČR

Zdroj: ČSÚ

Dále uvedená tabulka pak přináší podrobnosti z hlediska vývoje přírůstku / úbytku obyvatel
na celém území ORP, a to jak přirozenou tak umělou formou a potvrzuje výše uvedené
skutečnosti o celkovém kladném vývoji.
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Tabulka 4

Pohyb obyvatel na území ORP Trhové Sviny (2004 - 2013)

ORP Trhové Sviny
Přirozený přírůstek obyvatel
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek obyvatel
stěhováním
Celkový přírůstek obyvatel

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8
-3
23
23
-4
4
-10
-1
12
352
447
367
448
408
366
424
356
374
379
290
331
281
270
254
270
281
276
298
300
62

116

86

178

154

96

143

80

76

79

70

113

109

201

150

96

147

70

75

91

Zdroj: ČSÚ

Následující údaje v tabulce reflektují vývoj věkové struktury obyvatel na celém území
ORP. Tabulka potvrzuje výše uvedený trend postupného stárnutí populace na
Trhosvinensku. Jedná se však o celokrajský, resp. celorepublikový vývoj. Průměrný věk je
u obyvatel ORP nižší než krajský průměr (41,6 roku).
Podíl obyvatel starších 65ti let se postupně v území ORP navyšuje a v roce 2013 dosáhl
hodnoty 15,7 %. Je to však stále pod celokrajským průměrem, který vykazuje hodnotu
17,5 %. Hodnota tohoto ukazatele za celý kraj je přitom vyšší v celém sledovaném období.
Obdobný vývoj a srovnání lze v případě trhosvinenského a celokrajského vývoje sledovat
u ukazatele index stáří.
Tabulka 5

Věková struktura obyvatel na území ORP Trhové Sviny (2004 - 2013)

OBYVATELSTVO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Průměrný věk mužů (let)
37,7
37,9
38,1
38,5
38,7
38,9
39,1
Průměrný věk žen (let)
40,5
40,7
40,9
41,0
41,1
41,2
41,3
Podíl obyvatel ve věku
13,3
13,3
13,4
13,5
13,7
14,1
14,2
65 a více let (%)
Index stáří (počet osob
ve věku 65 a více let na
84,5
86,6
89,1
90,4
93,0
94,2
95,2
100 dětí věku 0 – 14 let)

2011 2012 2013
39,3
39,5
39,8
41,6
41,8
42,1
14,6

15,1

15,7

95,4

98,4

101,7

Zdroj: ČSÚ

Pokud bychom srovnávali vývoj věkové struktury ORP T. Sviny s ostatními ORP v kraji,
dostaneme srovnání obsažené v následující tabulce. Je z ní zřejmé, že ORP T. Sviny
z hlediska věkové struktury patří spíše k územím s mladším obyvatelstvem. Nejvyšší
věkový průměr dosahují obyvatelé v ORP Milevsko, nejnižší naopak v ORP Kaplice (což
koresponduje rovněž s výše uvedenou skutečností ohledně nejvyššího přirozeného přírůstku
v tomto ORP). I z pohledu hodnoty indexu stáří patří ORP T. Sviny mezi území
vykazující spíše nižší hodnotu. Nižší podíl starších 65ti let ku skupině 0 - 14 let dosahují
pouze 4 ORP (Kaplice, Český Krumlov a Prachatice). Nejvyšších hodnot indexu stáří naopak
Milevsko, Blatná a Soběslav. Nutné je rovněž dodat, že v obou případech jsou hodnoty za
ORP T. Sviny nižší než celokrajské průměry.
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Tabulka 6

Věková struktura obyvatel v jednotlivých ORP kraje (2004 - 2013)
Kraj
celkem

Celkem
Index stáří
(65+ / 0 – 14)
Průměrný věk
obyvatel
Celkem
Index stáří
(65+ / 0–14)
Průměrný věk
obyvatel

v tom správní obvody obcí s rozšířenou působností
Blatná

České
Český
Budějovice Krumlov

Dačice

J. Hradec Kaplice Milevsko

Písek

636 707

13 833

156 207

41 685

19 518

47 552

19 488

18 486

52 018

116,0

138,7

112,0

96,5

119,4

118,2

87,0

159,9

124,8

41,6

42,7

41,4

40,4

41,8

41,8

39,8

43,7

42,3

Prachatice Soběslav Strakonice

Tábor

Trhové
Třeboň Týn nad Vimperk Vodňany
Sviny
Vltavou
18 654
24 932 14 104 17 512 11 599

33 426

22 058

45 082

80 553

100,4

131,7

120,0

125,2

101,7

131,2

101,9

114,1

112,3

40,7

42,6

42,0

42,2

40,9

42,4

40,4

41,7

41,3

Zdroj: ČSÚ

Výše uvedené skutečnosti potvrzují i graficky znázorněné hodnoty podílu obyvatel starších
65ti let v jednotlivých ORP v celé ČR. Z obrázku je viditelné, že ORP T. Sviny se řadí
prozatím k územím s nižším podílem zastoupení nejstarší složky obyvatel.
Obrázek 3

Obyvatelstvo starší 65ti let v ORP ČR (2013)

Zdroj: ČSÚ
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Pokud se podíváme na věkové složení obyvatel v jednotlivých obcích v území ORP
Trhové Sviny, data z roku 2013 přináší následující tabulka. Nejnižší průměrný věk obyvatel
je zaznamenán v obci Hranice. Průměrného věku nižšího než 40 let pak ještě dosahují
pouze stálí obyvatelé obcí Borovany, Kamenná a Slavče.
V ostatních obcích žije obyvatelstvo s průměrným věkem zpravidla vyšším než 41 let.
Nejvyšší průměrný věk je vykazován v obci Jílovice, které spolu s Čížkrajicemi a Petříkovem
jako jediné obce v SO dosahují průměrného věku vyššího než 43 let.
Tabulka 7

Věková struktura v obcích SO ORP Trhové Sviny (2013)

Název obce

Počet obyvatel
Celkem

ORP Trhové Sviny
Borovany
Čížkrajice

0 - 14
15 - 64
65 a více
Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy
18 654 2 877 1 522 1 355 12 850 6 631 6 219 2 927 1 255 1 672
4 090
667
343
324 2 845 1 415 1 430
578
227
351

Průměrný
věk
40,9
39,9

241

31

15

16

163

82

81

47

15

32

43,4

1 519

228

120

108

1 028

556

472

263

107

156

41,8

Hranice

219

37

17

20

149

79

70

33

16

17

39,3

Jílovice

937

126

54

72

632

329

303

179

86

93

43,6

Kamenná

308

45

26

19

224

116

108

39

16

23

39,9

Ločenice

663

114

72

42

440

228

212

109

53

56

41,1

Mladošovice

369

49

29

20

270

153

117

50

28

22

41,4

Nové Hrady

Horní Stropnice

2 587

410

227

183

1 771

901

870

406

168

238

40,6

Olešnice

776

120

60

60

524

278

246

132

50

82

41,7

Ostrolovský Újezd

159

22

14

8

119

60

59

18

6

12

41,6

Petříkov

275

37

21

16

186

103

83

52

26

26

43,5

Slavče

634

102

58

44

440

240

200

92

41

51

39,9

Sv. Jan nad Malší

539

85

42

43

379

196

183

75

30

45

40,2

5 002

766

404

362

3 434 1 765 1 669

802

366

436

41,0

336

38

20

18

52

20

32

40,1

Trhové Sviny
Žár

246

130

116

Zdroj: ČSÚ

Stejně jako na úrovni celého ORP, i na úrovni jednotlivých obcí pak je zřejmý vyšší podíl
starší složky populace. To lze dokreslit dále zobrazením podílů jednotlivých věkových
složek populace v obcích (viz následující tabulka). Ta potvrzuje, že nevyšší podíl obyvatel
starších 65 let se nachází právě v obcích s nejvyšším věkovým průměrem.
Naopak nejnižší podíl starších obyvatel vykazují obce Ostrolovský Újezd nebo Kamenná,
které společně s Mladošovicemi rovněž vykazují nevyšší podíl produktivní složky
obyvatelstva.
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Tabulka 8

Podíly základních věkových skupin v obcích SO ORP (2013)
0 - 14

15 64

65 a
více

15,69 % ORP T. Sviny

15,42 %

68,89 %

15,69 %

69,56 %

14,13 % Nové Hrady

15,85 %

68,46 %

15,69 %

12,86 %

67,63 %

19,50 % Olešnice

15,46 %

67,53 %

17,01 %

Horní Stropnice

15,01 %

67,68 %

17,31 % Ostrolovský Újezd

13,84 %

74,84 %

11,32 %

Hranice

16,89 %

68,04 %

15,07 % Petříkov

13,45 %

67,64 %

18,91 %

Jílovice

13,45 %

67,45 %

19,10 % Slavče

16,09 %

69,40 %

14,51 %

Kamenná

14,61 %

72,73 %

12,66 % Sv. Jan nad Malší

15,77 %

70,32 %

13,91 %

Ločenice

17,19 %

66,37 %

16,44 % Trhové Sviny

15,31 %

68,65 %

16,03 %

Mladošovice

13,28 %

73,17 %

13,55 % Žár

11,31 %

73,21 %

15,48 %

OBEC

0 - 14

15 - 64

ORP T. Sviny

15,42 %

68,89 %

Borovany

16,31 %

Čížkrajice

65 a
více

OBEC

Zdroj: ČSÚ

Pokud bychom obdobné srovnání učinili na úrovni jednotlivých ORP v kraji, získáme data
obsažená v další tabulce. Nejvyšší podíly nejstarších obyvatel jsou dosahovány v ORP
Milevsko, Blatná, Soběslav a Třeboň. V těchto ORP jsou rovněž zaznamenány nejnižší
podíly nejmladší složky obyvatel. ORP T. Sviny se i v rámci tohoto srovnání řadí mezi
území s mladší věkovou strukturou obyvatel. Platí to i v případě, kdy ORP T. Sviny
srovnáme s celokrajskými průměrnými hodnotami.
Tabulka 9

Podíly základních věkových skupin v jednotlivých ORP v kraji (2013)
Kraj
celkem

Celkem

věk

Počet obyvatel

0 – 14
15 – 64
65 a více
0 – 14
15 – 64
65 a více

Podíl (v %):

Celkem
Počet obyvatel

Podíl (v %):

věk
0 – 14
15 – 64
65 a více
0 – 14
15 – 64
65 a více

636 707

v tom správní obvody obcí s rozšířenou působností
Blatná

Č.
Č.
Dačice
J.
Kaplice Milevsko Písek
Budějovice Krumlov
Hradec
13 833
156 207 41 685 19 518 47 552 19 488 18 486 52 018

95 890
1 934
429 563
9 217
111 254
2 682
15,1
14,0
67,5
66,6
17,5
19,4
Prachatice Soběslav
33 426
5 230
22 946
5 250
15,6
68,6
15,7

22 058
3 194
14 659
4 205
14,5
66,5
19,1

23 975
6 737
105 374 28 444
26 858
6 504
15,3
16,2
67,5
68,2
17,2
15,6
StrakoTábor
nice
45 082 80 553
6 664 11 914
30 424 53 721
7 994 14 918
14,8
14,8
67,5
66,7
17,7
18,5

2 870 7 059 3 143
2 425
7 738
13 220 32 150 13 612 12 184 34 624
3 428 8 343 2 733
3 877
9 656
14,7
14,8
16,1
13,1
14,9
67,7
67,6
69,8
65,9
66,6
17,6
17,5
14,0
21,0
18,6
Trhové Třeboň Týn n. Vimperk Vodňany
Sviny
Vltavou
18 654 24 932 14 104 17 512 11 599
2 877 3 594 2 152
2 640
1 744
12 850 16 621 9 760 11 860
7 897
2 927 4 717 2 192
3 012
1 958
15,4
14,4
15,3
15,1
15,0
68,9
66,7
69,2
67,7
68,1
15,7
18,9
15,5
17,2
16,9

Zdroj: ČSÚ
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4.3

PROJEKCE BUDOUCÍHO POPULAČNÍHO VÝVOJE

Co se týká projekce budoucího populačního vývoje, dostupné jsou projekce ČSÚ zaměřené
na celé území Jihočeského kraje. Dílčí projekce za jednotlivá ORP nejsou k dispozici. Dá se
ale očekávat, že vývoj v ORP Trhové Sviny bude odpovídat hlavním uvažovaným trendům
populačního vývoje. Ten bude spojen především s postupujícím procesem stárnutí
obyvatelstva a zvyšujícím se věkem střední délky života (= naděje na dožití).
Dle projekce zpracované ČSÚ bude přirozený přírůstek dlouhodobě záporný, resp. bude
i nadále klesat. Saldo migrace vzhledem k očekávaným podmínkám rozvoje na úrovni kraje
se předpokládá i nadále pozitivní, ale celkový počet obyvatel Jihočeského kraje se přesto
díky zápornému přirozenému přírůstku bude snižovat. Tyto predikce lze očekávat i na
mikroregionální úrovni, tedy i na úrovni ORP Trhové Sviny. Index stáří bude naopak
výrazně narůstat, jelikož se bude zvyšovat disproporce mezi nejmladší a poproduktivní
složkou. S tímto vývojem bude také korespondovat nárůst průměrného věku. Další
podrobnosti viz následující tabulka.
Tabulka 10
Údaj / roky
Celkem

2015

Projekce demografického vývoje Jihočeského kraje 2015 - 2030
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

637295 637537 637705 637802 637830 637783 637656 637447 637147 636747 636243 635638 634933 634134 633248 632286

Přirozený
-275
-384
-492
-601
-718
-844
-974 -1112 -1258 -1406 -1547 -1681 -1804 -1915 -2009 -2088
přírůstek
Saldo migrace
517
552
589
629
671
717
765
812
858
902
942
976 1005 1029 1047 1061
Celkový
242
168
97
28
-47
-127
-209
-300
-400
-504
-605
-705
-799
-886
-962 -1027
přírůstek
Naděje dožití
75,9
76,2
76,4
76,7
77,0
77,2
77,5
77,7
78,0
78,3
78,5
78,8
79,1
79,3
79,6
79,9
muži
Naděje dožití
81,7
81,9
82,1
82,4
82,6
82,8
83,1
83,3
83,5
83,8
84,0
84,2
84,5
84,7
84,9
85,2
ženy
0 - 14
96814 97467 98016 98267 98491 98325 97885 97008 95513 93658 91860 90058 88859 87299 85815 84413
15 - 64
425907 421840 417621 413838 410033 406518 403334 400512 398566 397632 397194 396732 395526 394581 392804 390850
65+
114574 118230 122068 125697 129306 132940 136437 139927 143068 145457 147189 148848 150548 152254 154629 157023
Index stáří
118
121
125
128
131
135
139
144
150
155
160
165
169
174
180
186
(65+/0-14)
Index
ekonomického
60
62
64
66
67
69
71
72
74
75
76
76
76
76
77
77
zatížení (019,65+/20-64)
průměrný věk
41,9
42,1
42,4
42,6
42,9
43,1
43,4
43,7
43,9
44,2
44,5
44,7
45,0
45,3
45,6
45,8
Zdroj: ČSÚ

4.4

VZDĚLANOST OBYVATELSTVA

Vzdělanost obyvatel na území ORP T. Sviny a její srovnání s ostatními SO ORP v kraji je
zřejmá z další tabulky. Vyplývá z ní, že je zde obecně nižší míra vzdělanosti obyvatel než
jsou celokrajské průměrné hodnoty. V ORP T. Sviny je vyšší podíl obyvatel s pouze
základním (popř. nedokončeným) vzděláním a nižší podíl lidí, kteří dosáhli vysokoškolského
stupně vzdělání. Naopak nadprůměrné (2. místo mezi všemi ORP) je zastoupení obyvatel se
středním vzděláním vč. vyučení (bez maturity).
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Tabulka 11

Obyvatelstvo 15+ dle nejvyššího ukončeného vzdělání (v %, 2013)
Jihočeský
kraj

Parametr / území ORP

v tom správní obvody obcí s rozšířenou působností

základní vč.
neukončeného

18,2

20,2

Č.
Budějovice
14,9

střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední s matur. a
vyšší odborné vč.
nástavbového

34,9

37,1

30,1

35,4

40,6

31,6

30,8

34,9

27,7

vysokoškolské

10,8

7,6

15,8

8,6

Prachatice

Parametr / území ORP

Blatná

Soběslav

Strakonice

Č.
Krumlov
22,1

Tábor

Dačice

J.
Hradec
22,3
20,2

Kaplice

Milevsko

Písek

21,7

19,0

17,1

37,2

37,7

38,9

33,9

25,8

29,4

27,5

30,8

33,5

7,3

9,0

6,4

7,7

11,1

Trhové
Sviny

Třeboň

Týn n. Vimperk Vodňany
Vltavou

základní vč.
neukončeného

20,1

20,1

17,5

16,8

20,7

21,1

19,5

19,9

19,4

střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední s matur. a
vyšší odborné vč.
nástavbového

37,6

38,6

35,7

34,5

39,5

37,0

39,0

36,5

38,1

29,7

29,7

32,1

33,6

27,1

29,9

29,7

29,6

28,2

8,5

8,0

9,7

11,7

8,1

8,4

8,5

8,6

7,3

vysokoškolské
Zdroj: ČSÚ

Na následujícím obrázku pak je pro dokreslení míry zastoupení osob s dokončeným
vysokoškolským vzděláním jejich přehled v rozdělení dle obcí na celém území kraje. Tabulka
potvrzuje výraznější koncentraci těchto obyvatel především v oblasti krajského města.
Obrázek 4

Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním v kraji (SLDB, 2011)

Zdroj: ČSÚ
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4.5

EKONOMICKÁ AKTIVITA A TRH PRÁCE

Při pohledu na srovnání jednotlivých ORP dle ekonomické aktivity obyvatel je zřejmé, že
v ORP T. Sviny je mírně nižší podíl pracujících důchodců a žen na mateřské dovolené.
Přesto tyto skupiny tvoří nezanedbatelnou skupinu ekonomicky aktivních obyvatel. Často se
také jedná o stávající či potenciální uživatele sociálních, spíše však souvisejících služeb.
Tabulka 12

Ekonomicky aktivní obyvatelé dle ORP v Jihočeském kraji (2013)

Parametr / území
Ekonomicky aktivní
obyvatelstvo
zaměstnaní
z toho (%):
zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
v tom (%):
hledající první zaměstnání
ostatní nezaměstnaní
Parametr / území
Ekonomicky aktivní
obyvatelstvo
zaměstnaní
z toho (%):
zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
v tom (%):
hledající první zaměstnání
ostatní nezaměstnaní

Jihočeský
kraj

Blatná

České
Budějovice

Český
Krumlov

Dačice

J.Hradec Kaplice Milevsko

Písek

307 130

6 584

77 774

20 086

9 097

22 133

9 535

8 655

24 790

280 844

6 070

72 241

17 801

8 084

20 260

8 597

7 949

22 726

91,8

91,6

90,5

92,4

93,9

92,5

92,7

92,4

91,2

4,6

5,0

5,5

4,2

3,1

4,3

3,8

4,2

5,2

2,1
26 286

2,1
514

2,2
5 533

2,1
2 285

1,8
1 013

1,9
1 873

2,3
938

1,9
706

2,1
2 064

16,2

11,9

16,6

20,1

16,2

15,8

16,0

15,6

14,2

83,8
88,1
83,4
Prachatice Soběslav Strakonice

79,9
83,8
84,2
84,0
84,4
85,8
Tábor
Trhové Třeboň Týn nad Vimperk Vodňany
Sviny
Vltavou

16 125

10 279

21 475

39 014

8 969

12 080

6 851

8 191

5 492

14 763

9 197

19 645

35 331

8 283

11 036

6 322

7 588

4 951

91,8

92,7

92,6

92,2

92,4

92,3

92,2

92,5

92,3

4,6
2,2

4,1
2,1

3,8
2,1

4,3
1,9

4,0
2,0

4,6
2,0

4,4
1,8

4,3
2,1

4,1
2,2

1 362

1 082

1 830

3 683

686

1 044

529

603

541

17,8
82,2

15,0
85,0

15,7
84,3

15,0
85,0

15,2
84,8

17,0
83,0

15,3
84,7

18,9
81,1

15,9
84,1

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska struktury ekonomicky neaktivních pak je možné konstatovat, že hodnoty
vykazované u obyvatel v SO ORP T. Sviny dosahují velmi podobných hodnot jako v případě
celokrajských údajů. Obdobných podílů jako na úrovni celého kraje dosahují poměry
nepracujících důchodců, osob v domácnosti, dětí předškolního věku nebo ostatních
závislých osob a také žáků, studentů a učňů. Podrobnosti jsou pak patrné v následující
tabulce.
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Tabulka 13

Ekonomicky neaktivní obyvatelé dle ORP v Jihočeském kraji (2013)

Parametr / území

Jihočeský
kraj

Ekonomicky neaktivní
obyvatelstvo
z toho (%):

Blatná

České
Budějovice

Český
Krumlov

Dačice

J.Hradec Kaplice Milevsko

Písek

294 587

6 580

70 337

18 895

9 289

22 602

8 547

9 091

24 455

nepracující důchodci

48,5

52,2

46,6

45,4

49,5

49,3

44,2

54,2

49,8

osoby v domácnosti, děti
předškolního
věku, ostatní závislé
osoby

17,0

14,5

18,2

19,4

15,4

16,4

19,5

13,9

16,4

30,9

30,0

31,3

32,2

28,5

30,1

žáci, studenti a učni

Prachatice Soběslav Strakonice

Parametr / území
Ekonomicky neaktivní
obyvatelstvo

31,3
Tábor

31,6
Trhové
Sviny

30,8
Třeboň

Týn nad Vimperk Vodňany
Vltavou

15 312

10 680

20 725

37 595

8 472

11 939

6 328

8 252

5 488

nepracující důchodci

45,7

51,9

51,1

49,6

48,0

50,8

43,7

49,5

48,5

osoby v domácnosti, děti
předškolního
věku, ostatní závislé
osoby

17,8

14,9

16,0

16,3

17,4

15,8

17,3

16,4

16,6

žáci, studenti a učni

32,7

29,5

29,3

30,5

30,6

29,9

35,7

30,5

31,3

z toho (%):

Zdroj: ČSÚ

Celková míra ekonomické aktivity obyvatel v ORP T. Sviny je mírně vyšší než v případě
celoregionálních hodnot. V rámci územního srovnání se řadí mezi spíše vyšší hodnoty. Totéž
platí i z hlediska hodnoty míry zaměstnanosti, kde ORP T. Sviony dosahuje čtvrtou nejvyšší
hodnotu.
Tabulka 14

Míra ekonomické aktivity a zaměstnanosti dle ORP v kraji (2013)

Parametr / území
Ekon. aktivní obyvatelstvo
Ekon. neaktivní obyvatelstvo

Jihočeský
kraj
307 130

Blatná

České
Český
Dačice J.Hradec Kaplice Milevsko
Budějovice Krumlov
6 584
77 774
20 086
9 097
22 133
9 535
8 655

Písek
24 790

294 587

6 580

70 337

18 895

9 289

22 602

8 547

9 091

24 455

Míra ekon. aktivity (%)
muži

60,2
68,2

58,4
66,8

61,9
69,3

62,0
69,2

58,5
67,4

58,6
66,9

63,7
71,4

56,6
65,5

59,5
67,2

ženy
Míra zaměstnanosti (%)

52,7
55,0

50,4
53,8

54,8
57,5

54,9
55,0

49,8
52,0

50,8
53,7

55,9
57,4

48,0
51,9

52,1
54,5

62,7
47,9

61,5
46,5

64,6
50,8

61,6
48,4

61,3
42,8

61,7
46,2

64,9
50,0

61,3
43,0

61,8
47,6

muži
ženy
Parametr / území
Ekon. aktivní obyvatelstvo
Ekon. neaktivní obyvatelstvo
Míra ekon. aktivity (%)
muži
ženy
Míra zaměstnanosti (%)
muži
ženy

Prachatice Soběslav Strakonice
16 125
10 279
21 475

Tábor T. Sviny Třeboň Týn n.Vlt. Vimperk Vodňany
39 014
8 969
12 080
6 851
8 191
5 492

15 312
61,2

10 680
57,6

20 725
59,6

37 595
59,8

8 472
61,2

11 939
58,9

6 328
61,9

8 252
58,9

5 488
59,6

69,2
53,4

66,1
49,2

67,2
52,2

68,0
52,0

69,1
53,0

67,0
51,2

70,1
53,6

66,4
51,5

68,5
50,9

56,0
63,2

51,5
59,8

54,5
61,7

54,1
62,0

56,5
64,1

53,8
61,4

57,1
65,6

54,6
61,7

53,7
62,9

49,0

43,4

47,6

46,7

48,7

46,5

48,6

47,6

44,8
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Zdroj: ČSÚ

Z hlediska míry nezaměstnanosti v celém ORP T. Sviny a jeho srovnání s dalšími správními
obvody v kraji můžeme konstatovat, že ORP T. Sviny vykazuje poměrně solidní hodnoty.
Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje kolem krajských průměrů, a kromě
vyššího výskytu problémů na trhu práce v letech 2009 – 2011, které však byly celokrajské
a celorepublikové a pramenily z důsledků hospodářské krize, z tohoto vývoje zásadně
nevybočuje. Za pozitivní trend je možné považovat např. klesající podíl nezaměstnaných
absolventů.
Tabulka 15

Údaje týkající se vývoje nezaměstnanosti v ORP (2004 - 2013)

Evidovaní uchazeči o zaměstnání
z toho dosažitelní (%)
z toho občané se zdravotním
postižením (%)
z toho absolventi (%)
z toho osoby s délkou evid. nad 12
měsíců (%)
Volná pracovní místa
Počet uchazečů na 1 volné pracovní
místo
Míra nezaměstnanosti (%)

2004
516
.

2005
558
91,4

2006
448
89,5

2007
362
91,4

2008
382
93,2

2009
723
95,7

2010
738
94,3

2011
658
93,9

2012
.
.

2013
903
94,7

14,9

14,5

22,1

24,3

17,3

14,2

13,7

16,9

.

13,4

13,2

10,0

7,4

9,7

7,1

7,9

8,4

6,8

.

6,8

18,8

21,5

22,5

20,7

12,6

8,0

14,1

19,1

.

25,4

15

31

30

98

41

26

46

52

.

29

34,4

18,0

14,9

3,7

9,3

27,8

16,0

12,7

.

31,1

5,97

5,90

4,64

3,83

4,12

8,01

8,06

7,15

.

6,62

Zdroj: ČSÚ

Při pohledu na situaci v jednotlivých obcích je možné vyjít z dat poskytnutých úřadem práce
v Trhových Svinech k 31. 10. 2014. z tabulky vyplývá, že největší problémy
s nezaměstnaností lze sledovat v periferně situovaných obcích (např. Kamenná,
Hranice, H. Stropnice). Nejmenší podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu je zaznamenán
v Borovanech. Věkovou skupinou, která nejčastěji patří do kategorie nezaměstnaných jsou
lidé ve věku 20 – 29 let.
Tabulka 16
Obec

Údaje o struktuře nezaměstných v obcích ORP T. Sviny (říjen, 2014)
Obyvatel
15 - 64 let

podíl nezaměst. na
obyvatelstvu v %

do 19
let

20 – 29
let

30 – 39
let

30 – 49
let

50- 59
let

nad
60let

Borovany

2845

3,6

6

30

22

23

22

6

Čížkrajice

163

5,5

0

2

3

1

3

0

Horní Stropnice

1028

8,2

6

15

23

25

18

5

Hranice

149

8,7

0

4

2

1

7

0

Jílovice

632

4,6

0

9

7

6

9

1

Kamenná

224

8,5

3

3

3

2

8

1

Ločenice

440

3,6

1

5

3

4

3

2

Mladošovice

270

5,6

1

5

3

4

1

2

Nové Hrady

1771

6,1

5

37

23

21

22

8

524

5,2

2

9

3

7

8

1

Olešnice
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Ostrolovský Újezd

119

5,9

0

2

1

1

2

1

Petříkov

186

7,0

1

1

2

3

7

0

Slavče

440

6,4

2

7

8

9

4

0

Svatý Jan nad Malší

379

4,2

0

5

5

5

2

0

3434

5,0

11

55

39

22

40

13

246

5,3

0

4

3

4

5

0

12850

5,2

38

193

150

138

161

40

Trhové Sviny
Žár
ORP Trhové Sviny
Zdroj: Úřad práce Trhové Sviny

Následující tabulka pak dokladuje strukturu nezaměstnaných v obcích dle vzdělání a délky
evidence uchazečů o zaměstnání. Nejčastější skupinou z hlediska vzdělání jsou
absolventi středních škol bez maturity následovaní osobami se základním vzděláním
a středoškoláky s maturitou. Z hlediska délky evidence převažuje skupina s délkou evidence
do 6 měsíců.
Tabulka 17

Údaje o struktuře nezaměstnaných v obcích ORP T. Sviny (říjen, 2014)

Analýza k 31.10.2014
Obec

vzdělání
základní

délka evidence

SŠ bez mat. SŠ s mat.

VŠ

do 6 měs. 6 - 12 měs. nad 12 měs.

Borovany

16

51

36

6

66

18

25

Čížkrajice

1

5

2

1

6

1

2

27

52

9

4

43

15

34

Horní Stropnice
Hranice

4

6

3

1

5

5

4

Jílovice

7

16

6

3

14

6

12

Kamenná

6

10

2

2

10

3

7

Ločenice

0

11

7

0

11

5

2

Mladošovice

3

9

3

1

10

3

3

Nové Hrady

25

60

23

8

66

25

25

Olešnice

5

15

9

1

15

7

8

Ostrolovský Újezd

1

3

3

0

3

1

3

Petříkov

4

7

3

0

6

4

4

Slavče

10

17

2

1

18

4

8

2

8

5

2

10

3

4

39

86

35

20

104

36

40

Svatý Jan nad Malší
Trhové Sviny
Žár
ORP Trhové Sviny

6

6

3

1

10

2

4

156

362

151

51

397

138

185

Zdroj: Úřad práce Trhové Sviny
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4.6

OBČANSKÁ VYBAVENOST – VYBRANÉ ÚDAJE

Následující tabulka shrnuje výsledky posouzení obcí občanskou vybaveností provedenou
zástupci vedení jednotlivých obcí v území ORP v první polovině roku 2014.
Tabulka 18

Vybrané údaje k občanské vybavenosti v obcích ORP (2014)

Obec

Údaje týkající se dostupnosti občanské vybavenosti (zejména zdravotnictví, předškolní a základní
vzdělávání)

Borovany

-

Čížkrajice

-

Horní Stropnice -

Dostupnost základních služeb ve městě je dostačující
2 všeobecní lékaři, dětská lékařka (dojíždí i do Ledenic), 2 zubaři, lékárna, ostatní lékařské
specializace jsou dostupné v T. Svinech, Č. Budějovicích
ZŠ a MŠ je dostupná ve městě (škola je spádová i pro okolní obce - do budoucna však pro ně
hrozí omezení – zmenšení školního obvodu – dopady vyšší porodnosti v posl. letech v Borovanech)
ZŠ a MŠ – dostupnost v T. Svinech, výhledově lze očekávat problém z hlediska kapacit (souvislost
s demografickým vývojem, dříve byly děti brány i do Slavče)
Dostupnost zdravotní péče je v T. Svinech, odborní lékaři popř. v Č. Budějovicích

-

Cca 4 roky funguje nové zdrav. středisko, ale není optimální frekvence ordinačních hodin (nyní 2x
týdně)
V obci je dostupná ZŠ i MŠ

Hranice

-

Spádová oblast N. Hradů – nutnost dojíždění…ale dostupnost je rámcově v pořádku
Dříve byla doktorka 1x za 14 dní, dnes už jen N. Hrady anebo si doktorka objíždí klienty samostatně

Jílovice

-

Zdravotní péče (1x týdně)
Dostupnost zdravotní péče – je v okolních obcích, ale je to relativně daleko všude (problém např.
Kojákovice – spádovost Borovany nebo Třeboň
ZŠ, MŠ je v Jílovicích – není problém

Kamenná

-

Nejsou zásadní problémy, dostupnost služeb je v okolí (T. Sviny, Slavče)
Dlouhodobě je obec obcí s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v okrese Č. Budějovice

Ločenice

-

MŠ je v obci k dispozici
Lékař dojíždí 1x týdně, ostatní služby dostupné v T. Svinech, obec zajišťuje na přání občana
i dopravu za lékařem

Mladošovice

-

V obci je MŠ (spadá pod MŠ Jílovice, ale budova je obce Mladošovice), spádová je i pro některé
obce v okolí
Zdravotnická péče je dostupná v okolí (Borovany, Třeboň, popř. T Sviny, Č. Budějovice)
V menších obcích v okolí je problém se signálem operátorů mobilních telefonních služeb (problém
např. při řešení akutních případů LSPP apod.)

Nové Hrady

-

ZŠ ve městě je, MŠ ve městě je a je spádová i pro okolní obce
Zdravotnické služby ve městě jsou dostupné

Olešnice

-

Základní služby občanské vybavenosti jsou dostupné v obci
Problém je využitelnost bytů v DPS

Ostrolovský
Újezd

-

Lékař, MŽ, ZŠ – dostupnost vše v T. Svinech
Pouze špatná dopravní dostupnost autobusem (nevhodné časy)
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Petříkov

-

Vše dostupné v T. Svinech, nejsou zásadní problémy
ZŠ je v obci (1. – 5. stupeň, ostatní spádově do Borovan)
MŠ Jílovice, Olešnice, Žár

Slavče

-

Zdravotnictví – zajištěno dojížďkou do T. Svin
MŠ je v obci

Sv. Jan nad
Malší

-

MŠ je, ZŠ do 5. třídy je
Lékař praktický dojíždí jednou za 14 dnů

Trhové Sviny

-

Základní lékařská (praktická i specializovaná) péče je ve městě dostupná (poliklinika)
Problém je ale udržení lékařů specialistů (aktuálně zejména chirurgie a ortopedie)
Poměrně široká nabídka základního a středního vzdělávání
Chybí prostory pro volnočasové aktivity (veřejně přístupná venkovní multihřiště pro děti a mládež)
Není služba věnující se zaměstnávání osob z cílových skupin (např. formou podporovaného
zaměstnávání)

Žár

-

Není zásadní problém s dostupností těchto služeb (buď přímo v obci nebo v N. Hradech či
T. Svinech)

Zdroj: Vlastní šetření
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5 ANKETNÍ ŠETŘENÍ
Během přípravy nového Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny
bylo rovněž provedeno anketní šetření mezi obyvateli regionu.
Cílem provedeného anketního šetření bylo zjistit názory občanů v území ORP T. Sviny (pro
lepší oslovení místních obyvatel bylo použito vymezení „ občanů Trhosvinenska, Borovanska
a Novohradska“) na zajištění a dostupnost sociálních služeb v regionu. Anketa zároveň
posloužila jako prostředek pro informování o probíhajícím procesu KPSS a možnosti
zapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování sociálních služeb na Trhosvinensku.
Celkem bylo posbíráno a vyhodnoceno 564 vyplněných anket. Sběr probíhal ve spolupráci
se studenty trhosvinenského gymnázia, místními základními školami a poskytovateli
sociálních služeb, kteří v území ORP Trhové Sviny působí. Obyvatelé měli možnost rovněž
vyplňovat anketu online na webových stránkách města T. Sviny.
Publicita ankety byla dále zajištěna uveřejněním tiskových zpráv. Anketní šetření probíhalo
v období 02 - 03 / 2014.
Kompletní výsledky anketního šetření jsou uvedeny v přílohách dokumentace KPSS.
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6 ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP
6.1

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ ORP Č. KRUMLOV S OSTATNÍMI SO ORP NA
ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

V roce 2014 bylo Českým statistickým úřadem zpracováno souhrnné vyhodnocení postavení
jednotlivých SO ORP na území Jihočeského kraje. Do celkového hodnocení postavení SO
ORP kraje byly zahrnuty indikátory ze čtyř základních oblastí:
 demografické prostředí (doplněné o charakteristiky osídlení),
 ekonomické prostředí,
 sociální charakteristiky,
 životní prostředí.
Podle celkových výsledků se SO ORP T. Sviny umístil na místě 11. S touto pozicí
koresponduje postavení v oblasti demografické (12. pozice), oblasti životního prostředí
(10. pozice) i oblasti ekonomické (9. pozice). Celkovému umístění se tak mírně vymyká
pouze dosažení 5. pozice v oblasti sociální. Obvod se ve většině demografických
ukazatelů nachází v rozmezí mezi 11. až 13. místem. Výjimkou je umístění obvodu na šesté
a sedmé pozici v sídelní a věkové struktuře. V rámci ekonomických indikátorů se obvod
nejčastěji nachází na místě 11. – a to rovnou v polovině ukazatelů. Jeho pozici v této oblasti
vylepšují ukazatele investiční aktivity obcí a bytové výstavby (v obou 3. pozice).
Naopak negativně na výsledek skupiny působí ukazatel charakterizující podnikatelskou
aktivitu – v té se obvod umístil na předposlední příčce. V sociální oblasti obvod dosáhl
pátého nejlepšího umístění, a to především díky prvenství v občanské angažovanosti.
V ostatních ukazatelích se obvod nachází povětšinou na 5. či 6. pozici. Výjimku tvoří horší
postavení obvodu z hlediska ukazatele vzdělání (13. pozice). Environmentální oblast je ve
správním obvodu Trhové Sviny poměrně variabilní. Kladně zde působí především poměrně
vysoký podíl půdy v ekologickém zemědělství, na druhou stranu je zde nejnižší podíl
ekologické dopravy do škol a zaměstnání v kraji.
Do hodnocení území ORP v sociální oblasti byly zahrnuty následující indikátory / parametry:
 Nezaměstnanost / Podíl nezaměstnaných osob - Podíl dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 - 64 ze všech obyvatel ve stejném věku.
 Vzdělání obyvatelstva / Průměrná délka školní docházky - Vážený průměr počtu let
potřebných k dosažení určitého stupně vzdělání, kde vahami jsou počty obyvatel
s odpovídajícím nejvyšším dosaženým vzděláním. Základní vzdělání (včetně
nedokončeného) – 7 let, střední odborné – 11 let, střední s maturitou – 12 let,
nástavbové – 13 let, vyšší odborné – 15 let, vysokoškolské bakalářské – 15 let,
vysokoškolské magisterské – 17 let, vysokoškolské doktorské – 19 let.
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 Dostupnost zdravotnických služeb / Počet obyvatel na jednu ordinaci praktického
lékaře - Podíl počtu obyvatel a počtu ordinací praktického lékaře (včetně detašovaných
pracovišť).
 Kvalita bydlení / Podíl obydlených bytů se sníženou kvalitou a Podíl bytových
domácností vybavených osobním počítačem - Průměr normovaných hodnot obou
ukazatelů: Podíl obydlených bytů se sníženou kvalitou – podíl obydlených bytů se
sníženou kvalitou na obydlených bytech celkem.
 Sociálně patologické jevy / Hrubá míra rozvodovosti / Potratový index / Podíl
neúplných rodin se závislými dětmi - Hrubá míra rozvodovosti a potratový index –
forma tříletých průměrů z let 2011 až 2013. Hrubá míra rozvodovosti / počet rozvodů na
1 000 obyvatel středního stavu. Potratový index – počet potratů (bez rozlišení) na 100
živě narozených dětí. Podíl neúplných rodin se závislými dětmi – podíl neúplných rodin
se závislými dětmi na rodinách se závislými dětmi celkem.
 Rekreace a sport / Podíl plochy sportovišť a rekreační plochy - Podíl plochy
sportovišť a rekreační plochy na ostatních plochách podle katastru.
 Občanská angažovanost / Volební účast; Počet ekonomických subjektů
v neziskovém sektoru - Průměr normovaných hodnot obou ukazatelů. Volební účast ve
volbách do zastupitelstev obcí 10. – 11. 10. 2014 – podíl vydaných úředních obálek
na počtu zapsaných voličů celkem. Počet ekonomických subjektů v neziskovém sektoru
– počet ekonomických subjektů působících v sektoru neziskových institucí sloužících
domácnostem v přepočtu na 1 000 obyvatel ke konci roku 2013.
 Průměrná mzda / Průměrná měsíční mzda - Expertní odhad podle odvětvové struktury
zaměstnanců v jednotlivých SO ORP a výše průměrné měsíční mzdy (na fyzické osoby)
podle odvětví v kraji, zpracované pracovištní metodou. Vlastní propočet.
Podrobné výsledky a pořadí hodnocení z provedené multikriteriální analýzy přináší
následující tabulka.
Tabulka 19
ORP

Výsledky srovnání SO ORP – demografie a sociální oblast (2014)
Demografie

Sociální oblast

Celkové hodnocení

průměr
pořadí ohodnocení
průměr
pořadí ohodnocení
průměr
pořadí ohodnocení
normovaných
normovaných
normovaných
hodnot
hodnot
hodnot
Blatná

0,302

15

5

0,466

13

4

0,361

16

5

Č. Budějovice

0,767

1

1

0,677

1

1

0,610

1

1

Č. Krumlov

0,578

3

2

0,333

17

5

0,551

2

2

Dačice

0,324

14

5

0,487

11

3

0,397

14

5

J. Hradec

0,439

8

4

0,569

6

2

0,505

7

3

Kaplice

0,680

2

1

0,368

16

5

0,538

4

2

Milevsko

0,223

17

5

0,442

15

4

0,353

17

5

Písek

0,439

9

4

0,592

4

2

0,469

10

3
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Prachatice

0,471

7

3

0,536

7

3

0,536

5

2

Soběslav

0,295

16

5

0,500

10

3

0,391

15

5

Strakonice

0,402

11

4

0,520

8

3

0,435

12

4

Tábor

0,497

6

3

0,610

3

1

0,491

9

3

Trhové Sviny

0,383

12

4

0,579

5

2

0,464

11

3

Třeboň

0,529

5

3

0,447

14

4

0,544

3

2

Týn n. Vlt.

0,545

4

3

0,668

2

1

0,496

8

3

Vimperk

0,423

10

4

0,515

9

3

0,535

6

2

Vodňany

0,382

13

4

0,473

12

3

0,398

13

5

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska výsledků za jednotlivá ORP lze konstatovat, že skupina sociálních indikátorů je
poměrně rozmanitá a hodnoty, které obdržely jednotlivé SO ORP, jsou blízko u sebe. Jejich
rozpětí je nejnižší ze všech dalších hodnocených oblastí. Malá variabilita se projevila i při
přiřazení ohodnocení jednotlivým SO ORP. Nejvíce obvodů (6) se umístilo ve skupině
„dobré“. Dalších 6 obvodů patří do skupin „velmi dobré“ a „nejlepší“ a posledních 5 obvodů
do skupin „špatné“ a „nejhorší“. Skupina nejhorších obvodů se koncentruje do okresu
Český Krumlov. Naopak nejlepší obvody v sociální oblasti jsou ve středu kraje
v českobudějovickém okrese a táborském SO ORP.
Obrázek 5

Výsledky srovnávací analýzy ORP kraje v sociální oblasti (2014)

Zdroj: ČSÚ
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Nejlepší situace v sociální oblasti dle hodnocených kritérií je hodnocena na území SO ORP
České Budějovice, Týn nad Vltavou a Tábor. Obvody mají nadprůměrnou kvalitu bydlení,
vyšší průměrnou délku vzdělávání, vyšší odhad průměrné měsíční mzdy a také lepší
podmínky k rekreaci a sportu než většina ostatních SO ORP. Nejlépe hodnocený správní
obvod České Budějovice dosáhl prvenství v oblasti vzdělanosti a kvality bydlení, poslední je
však z hlediska občanské angažovanosti a to hlavně díky podprůměrné volební účasti.
Dobré výsledky nezaznamenal ani v oblasti sociálně patologických jevů. Druhý Týn nad
Vltavou dosáhl prvenství v odhadu průměrné mzdy. Dá se oprávněně předpokládat, že
příčinou je především přítomnost JE Temelín a vysoký podíl obyvatel zaměstnaných
v energetice. Ve skupině nejhorších obvodů z hlediska sociální oblasti se umístily oba
obvody z okresu Český Krumlov. Pro tento okres je příznačný vysoký podíl nezaměstnaných
osob (v obvodu Český Krumlov dokonce o 3 procentní body vyšší než krajský průměr)
a významný vliv sociálně patologických jevů (výrazně nadprůměrná míra rozvodovosti,
potratový index i podíl neúplných rodin se závislými dětmi). Celkově nejnižšího bodového
ohodnocení dosáhl SO ORP Český Krumlov, který je na poslední příčce hned ve třech
indikátorech. Obyvatelé tohoto okresu čelí nejvyšší míře nezaměstnanosti, mají nejnižší
odhad průměrné měsíční mzdy a navíc nejhorší výsledky z hlediska sociálně patologických
jevů (má například nejvyšší potratový index - o více než 12 potratů na 100 živě narozených
převyšuje krajský průměr). Druhé nejhorší místo pro obvod Kaplice je určeno především
posledním místem v průměrné délce školní docházky či obdobnou situací v sociálně
patologických jevech jako v českokrumlovském obvodě.
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6.2

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP

Uvedený seznam poskytovatelů sociálních služeb v ORP Trhové Sviny vychází z údajů v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Údaje
z registru byly doplněny o informace pocházející z jednání se zástupci poskytovatelů a z jejich webových stránek a poskytnutých
dokumentů (např. výroční zprávy apod.). Poskytovatelé sociálních služeb jsou v přehledu řazeni dle abecedy.
Tabulka 20

Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny (2014)

č.

Poskytovatel/ Zařízení:

Název služby:

1

ARCHA Borovany, o. p. s.

Pečovatelská služba

Česká maltézská pomoc, středisko České

Průvodcovské a předčitatelské

Budějovice

služby

2

Domeček, středisko pro volný čas a
3

integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež

Formy poskytování
sociální služby:

Adresa zařízení

terénní

Třeboňská 6, 373 12 Borovany

terénní

Na Sadech 2035/1, 370 01 České Budějovice

Branka 588, 374 01 Trhové Sviny, Husova 548, 374 01

ambulantní

Webové stránky

http://www.archaborovany.cz
http://www.cmpcb.cz

http://www.domecek.org

Trhové Sviny

4

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory

pobytová

Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice

http://www.domovstropnice.cz

5

Domov pro seniory Chvalkov

Domov pro seniory

pobytová

Čížkrajice 41, 374 01 Chvalkov

http://www.domovchvalkov.cz

6

FOKUS České Budějovice, o.s.

Sociální rehabilitace

terénní

Bezdrevská 1118/1, 370 11 České Budějovice

http://www.fokus-cb.cz

Odborné sociální poradenství

ambulantní

Raná péče

terénní

Informační centrum občanského sektoru
7

Český Krumlov, o.p. s. - Bezplatné právní

Žižkovo náměstí 40, 374 01 Trhové Sviny, nám.
Republiky 43, Nové Hrady, 373 33 Nové Hrady

poradenství

8

I MY, o.p.s.

9

Ledax o.p.s.

10

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve

Osobní asistence
Pečovatelská služba
Centrum denních služeb

http://www.icos.krumlov.cz

terénní

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav

http://www.imy-sdruzeni.cz

Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

http://www.ledax.cz

Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

ambulantní

Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany, Tel. 380 123 602
98

http://www.nazaret.cz
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11

12

československé husitské

Sociálně terapeutická dílna

Občanské sdružení Borůvka, Borovany

Pečovatelská služba

terénní

Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany

Terénní programy

terénní

Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice

Občanské sdružení Prevent - Jihočeský
streetwork Prevent

http://www.boruvkaborovany.cz
http://www.os-prevent.cz

Zdroj: místní šetření, internet, MPSV

Následující tabulka pak shrnuje další základní informace k sociálním službám, které jsou v území ORP T. Sviny poskytovány. Jedná se o
přehledy cílových skupin, pro které jsou služby určeny, jejich věkové vymezení a celkové kapacity poskytovaných služeb dle Registru
poskytovatelů sociálních služeb.
Tabulka 21

Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny (2014)

Poskytovatel/ Zařízení

Název služby

Cílová skupina klientů služby

Věková kategorie klientů:

Kapacita služby dle registru

ARCHA Borovany, o. p. s.

Pečovatelská služba

- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- senioři

- od 18 let

- počet klientů - 20
- denní kapacita (včetně donášky
obědů)

Česká maltézská pomoc,
středisko České Budějovice

Průvodcovské a předčitatelské
služby

- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením
- senioři

- bez omezení věku

- počet klientů - 48
- jedná se o kapacitu v daný
moment

Domeček, středisko pro volný
čas a integraci Diakonie a
misie Církve československé
husitské

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let - místo poskytování - Branka
588, T. Sviny / od 12 do 26 let - místo poskytování - Husova 548,
T. Sviny

- děti a mládež ve věku od 6
do 26 let

- počet klientů – 55 (Branka 588 maximálně 30 klientů denně
a Husova 548 – maximálně 25
klientů v daný moment)

Domov pro seniory Horní
Stropnice

Domov pro seniory

- osoby se zdravotním postižením
- senioři

- dospělí od 60 let

- počet lůžek - 45
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Domov pro seniory Chvalkov

Domov pro seniory

- osoby se zdravotním postižením
- senioři

- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

- počet lůžek - 49

FOKUS České Budějovice,
o.s.

Sociální rehabilitace

- osoby s chronickým duševním onemocněním

- od 18 let

- počet klientů v ORP 4 (terénní
forma)

Odborné sociální poradenství

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
- imigranti a azylanti
- oběti domácího násilí
- oběti trestné činnosti
- osoby bez přístřeší
- osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby v krizi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
- pachatelé trestné činnosti
- rodiny s dítětem/dětmi
- senioři
- etnické menšiny

- bez omezení věku

ambulantní forma:
- počet intervencí (30min. jednání):
546 intervencí (z celkového počtu
2 400)
- jedná se o celkovou roční
kapacitu pro ORP T. Sviny
terénní forma:
- počet intervencí (30min. jednání)
- 456
- roční celková kapacita

- děti předškolního věku (1 6 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- děti kojeneckého věku (do
1 roku)

- počet klientů – 30 (kapacita za
služby v celém kraji)

Informační centrum
občanského sektoru Český
Krumlov, o.p. s. - Bezplatné
právní poradenství

I MY, o.p.s.

Raná péče

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- rodiny s dítětem/dětmi
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Osobní asistence

- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením
- senioři

- Osoby od 7 let věku

- počet klientů - 50
- jedná se o denní kapacitu (celý
kraj)

Pečovatelská služba

- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením
- rodiny s dítětem/dětmi
- senioři

- od 19ti let věku
- rodiny s dětmi do 4 let věku
v případě narození trojčat
nebo více dětí, jejichž
situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.

- počet klientů: 200 (denně ve
středisku Trhové Sviny)

Centrum denních služeb

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením

- dospělí od 18 do 64 let

- počet klientů – 8
- 8 uživatelů současně v danou
chvíli

Sociálně terapeutická dílna

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením

- dospělí od 18 do 80 let

- počet klientů – 7
- 7 uživatelů současně v danou
chvíli

Pečovatelská služba

- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením

- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

- počet klientů - 25
- 25 klientů denně (navíc možnost
zajištění i 25x dovoz obědů
denně)

Ledax o.p.s.

Nazaret, středisko Diakonie a
misie Církve československé
husitské

Občanské sdružení Borůvka,
Borovany
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- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením
- senioři

Občanské sdružení Prevent Jihočeský streetwork Prevent

Terénní programy

- primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách. Problematika závislostí je však
souhrn bio-psyho-socio-spirituálních faktorů a nese s sebou celou
řadu dalších přidružených problémů jako bezdomovectví,
kriminality, prostituce atd. oběti domácího násilí
- oběti obchodu s lidmi
- oběti trestné činnosti
- osoby bez přístřeší
- osoby komerčně zneužívané
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

- Dolní věková hranice je 11
let věku

- počet kontaktů (10min jednání):
7000
- Jedná se o maximální kapacitu
7000 kontaktů ročně (údaj za celý
kraj)

Zdroj: místní šetření, internet, MPSV
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6.3

DOPROVODNÉ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Kromě organizací, které mají svoje služby registrované podle zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách, působí na území ORP také další subjekty, jejichž činnost úzce souvisí
se sociální tématikou a je určena pro obdobné cílové skupiny, se kterými pracují registrovaní
poskytovatelé sociálních služeb.
Též někteří poskytovatelé sociálních služeb nabízejí služby, které sice nejsou registrované
podle zákona č.108/2006 Sb., ale jsou určeny především pro sociálně či jinak znevýhodněné
skupiny občanů. Přehled těchto služeb je uveden v následujícím přehledu:
3P pro rodinu (Domeček, T. Sviny)
Kontakty: Branka 588, T Sviny, tel.: 386 322 545, e-mail: domecek.ts@quick.cz.
Stručná charakteristika služby: terénní podpora, pomoc a prevence sociálně ohroženým
rodinám – návštěvy v rodinách – posilování rodičovských rolí, aktivizace.
Český červený kříž v Č. Budějovicích
Kontakty: Husova 20, 370 23 Č. Budějovice, tel.: 387 318 520,
e-mail: ceskebudejovice@cervenykriz.eu.
Stručná charakteristika služby: výuka první pomoci, zajištění dárcovství krve, ošacovací
středisko, humanitární pomoc, pátrací služba, první pomoc atd.
Domov mládeže – SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709, 374 19 T. Sviny,
tel.: 386 322 659, e-mail: souts@souts.cz.
Stručná charakteristika služby: ubytování studentů, nabídka volnočasových aktivit.
Databáze dobrovolníků (Domeček T. Sviny)
Kontakty: Branka 588, 374 01 Trhové Sviny, tel.: 386 322 545, e-mail: domecek.ts@quick.cz.
Stručná charakteristika služby: databáze lidí ochotných pomáhat - dobrovolníci mohou
pomáhat v regionu i v krizových situacích - např. povodně.
Domy s pečovatelskou službou
Kontakty: T. Sviny: Nábřeží Svat. Čecha 1055, tel.: 386 321 093, Borovany: Třeboňská 6,
tel.: 387 981 565, N. Hrady: Zahradní Čtvrť 341, tel.: 386 362 384, Jílovice: Jílovice 4,
tel.: 386 325 203, Olešnice: Olešnice 28, tel 386 324 929.
Stručná charakteristika služby: zajištění bydlení zejména pro seniory a zdravotně postižené –
zpravidla se zajištěním poskytování terénní pečovatelské služby. Kapacity jednotlivých DPS:
Borovany (cca 80 bytů, 36 uživatelů PS), T. Sviny (cca 50 bytů, 21 uživatelů), N. Hrady (cca
60 bytů, 29 uživatelů), Jílovice (23 bytů, bez uživatelů PS), Olešnice (6 bytů, bez uživatelů
PS).
Ergoterapuetická dílna (Domeček, T. Sviny)
Kontakty: Branka 588, 374 01 Trhové Sviny, tel: 386 322 545, email: domecek.ts@quick.cz.
Stručná charakteristika služby: dopolední integrační, řemeslná dílna pro klienty s těžkým
zdravotním postižením - tělesným, mentálním, smyslovým apod.
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Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. Třeboň (terénní hospic)
Kontakty: Chelčického 2, 379 01 Třeboň, tel.: 731 435 187, e-mail: info@kleofas.cz.
Stručná charakteristika služby: domácí hospicová péče, půjčovna kompenzačních pomůcek,
terénní odlehčovací služby, psychologická poradna – vše do cca 30 km od města Třeboň.
Chráněné dílny (Nazaret)
Kontakty: Keramická dílna: Žižkovo nám. 1, Borovany, tel.: 380 123 602, Textilní dílna
a obchod: Nové Město 186, T. Sviny, tel.: 733 795 618.
Stručná charakteristika služby: dílna v Borovanech a dílna v T. Svinech poskytují zaměstnání
lidem s handicapem).
Mateřská centra
Kontakty: Borovany: Podzámčí, tel.: 775 324 993, T. Sviny: Nábřeží Sv. Čecha 664,
tel.: 777 966 204, N. Hrady: Husova 2, tel.: 386 301 324, Proseč, tel.: 731 598 803.
Stručná charakteristika služby: hlídání dětí a organizace volnočasových aktivit pro děti
a jejich rodiče).
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola T. Sviny
Kontakty: Nové Město 228, 374 01 T. Sviny, tel.: 386 322 726, e-mail: skola@zspssviny.cz.
Stručná charakteristika služby: vzdělávání dětí s velmi těžkým stupněm postižení, které byly
v minulosti osvobozeny od povinné školní docházky.
Oblastní charita N. Hrady - Klášter Božího Milosrdenství v N. Hradech
Kontakty: Husova 2, tel.: 386 301 324, e-mail: infoklaster.cz.
Stručná charakteristika služby: volnočasové aktivity a služby pro děti a mládež od 6 do 26 let
ohroženými společensky nežádoucími jevy ad.
Půjčovna kompenzačních pomůcek (Nazaret)
Kontakty: Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany, tel.: 380 123 602,
e-mail: nazaretdilna@centrum.cz.
Stručná charakteristika služby: půjčovna pomůcek pro osoby se zdravotním postižením,
seniory, lidi po úrazech nebo jejich rodinné příslušníky).
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. (Borovany a T. Sviny)
Kontakty: Třeboňská 528, Borovany, tel.: 725 388 592.
Stručná charakteristika služby: aktivity pro osoby postižené civilizačními chorobami –
zejména kardiovaskulární, diabetes, respirační a nádorová onemocnění.
Sociální šatník (Domeček T. Sviny)
Kontakty: Husova 548, T. Sviny, v 1 patře budovy SOU a SOŠ, tel.: 386 322 545,
e-mail: domecek.ts@quick.cz.
Stručná charakteristika služby: zprostředkování ošacení potřebným – např. lidem v hmotné
nouzi, obětem živelných pohrom, popř. uprchlíkům apod.
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6.4

ANALÝZA UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP

6.4.1 Vymezení a popis stávajících uživatelů sociálních služeb v ORP
Uživateli sociálních služeb se obecně rozumí lidé nacházející se v nepříznivé nebo tíživé
sociální situaci, kteří využívají některou z nabídky sociálních služeb. Zpravidla se jedná
o osoby uvedené v popisu cílových skupin níže. Sociální služby se zaměřují na celou řadu
cílových skupin. Tyto cílové skupiny lze v rámci ORP Trhové Sviny vymezit dle následujícího
přehledu (odpovídá rozdělení cílových skupin uživatelů sociálních služeb podle toho, jak byly
definovány a následně řešeny pracovními skupinami v rámci procesu tvorby KPSS v ORP
Trhové Sviny).
Tabulka 22

Popis cílových skupin řešených v rámci KPSS v ORP Trhové Sviny

Název cíl. sk.

Popis

Senioři

Osoby se
zdravotním
postižením

-

(zdravotně
postižení)

Mládež a rodiny

-

s dětmi

Osoby
v nepříznivé
sociální situaci

-

senioři, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené věkem
a neuspokojivým zdravotním stavem potřebují částečnou nebo úplnou
podporu při zvládání základních činností spojených s péčí o vlastní osobu a to
formou odborné ošetřovatelské péče a podpory poskytovatelů pobytových
soc. služeb
věková hranice cílové skupiny (= hranice stáří = věk 65 let)
zdravotně postižení dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální,
duševní, smyslové nebo kombinované postižení (včetně postižení autismem
a dlouhodobě nemocných), jehož dopady činí nebo mohou činit osobu
závislou na pomoci jiné osoby
děti a mládež ve věku od 0 do 26 let ohrožené rizikovým způsobem života
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez
pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje
cizinci se specifickými potřebami integrace do společnosti (např. vietnamské
děti)
zadlužené osoby a rodiny
senioři v chronické sociální krizi (přesah do pracovní skupiny pro seniory)
pachatelé trestné činnosti a osoby opouštějící zařízení po výkonu trestu
osoby závislé na drogách, osoby mající problém s drogami a osoby mající
problém s nedrogovými závislostmi / netolismus (přesah do PS Mládež
a rodiny s dětmi) – hraní automatů
osoby v akutní psychické krizi a osoby se zdravotním postižením v akutní krizi
(přesah do PS Osoby se zdravotním postižením)
osoby ohrožené sociálním vyloučením – lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé
s nízkým stupněm vzdělání, lidé žijící v dluhové pasti
osoby ohrožené prostitucí (osoby komerčně zneužívané)
osoby bez přístřeší
oběti domácího násilí a trestné činnosti
etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí
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Zdroj: práce PS a ŘS

6.4.2 Odhad kvantifikace stávajících uživatelů sociálních služeb v ORP
Z hlediska kvantifikace jednotlivých cílových skupin lze u některých cílových skupin uvést
poměrně přesné údaje, v některých případech (např. uživatelé drog) se však jedná pouze
o odhady, neboť ne všichni existující zástupci cílové skupiny (v tomto případě uživatel drog)
jsou současně uživateli sociální služby. Dále uvedené údaje o kvantifikaci jednotlivých
cílových skupin byly rovněž projednány na jednáních všech PS a na jednání ŘS.
Tabulka 23

Kvantifikace cílových skupin (dle dostupných údajů nebo odhad členů PS)

Název
cílové

Doplňující informace ke kvantifikaci cílové skupiny

skupiny
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (v % - patrný pokračující trend růstu jejich
podílu):
Senioři

-

2002:

13,3

2003:

13,3

2004:

13,3

2005:

13,3

-

2006:

13,4

2007:

13,5

2008:

13,7

2009:

14,1

-

2010:

14,2

2011:

14,6

2012:

15,1

2013:

15,1

Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0 - 14 let):

-

Osoby se
zdravotním
postižením
(zdravotně
postižení)

2002:

82,0

2003:

82,3

2004:

84,5

2005:

86,6

-

2006:

89,1

2007:

90,4

2008:

93,0

2009:

94,2

-

2010:

95,2

2011:

95,4

2012:

98,4

2013:

98,4

Cílová podskupina
údaje o kvantifikaci dle statistik ÚP (údaje
roku 2013 dle statistik o vyplácených sociálních dávkách):
osoby s mentálním postižením
120
osoby s tělesným postižením
160
osoby se zrakovým postižením
10
osoby se sluchovým postižením
10
osoby s jiným zdravotním postižením 70
osoby s kombinovaným postižením
250
osoby s dlouh. duš. onemocněním
20
Další informace:
- Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek v roce 2010 v ORP TS (bylo poskytnuto
20 příspěvků na opatření zvláštních pomůcek ve finanční výši 1 317 200,- Kč).
- Příspěvek na zvláštní pomůcku za rok 2012 celkem 8 příspěvků ve výši
1.125.890,- Kč,
- Příspěvek na zvláštní pomůcku za rok 2013 - celkem 12 příspěvků ve výši
682.991,- Kč
- Osoby s průkazem TP: 127, ZTP: 612, ZTP/P: 164
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Celkový přehled:
Cílová podskupina
rodiny s dětmi
děti a mládež
děti a mládež ohrož. delikvencí

Mládež a
rodiny
s dětmi

celkem:

z toho využívající SS
(r. 2007, v závorce 2013)
776 (920)
60 (neurčeno)
3 879 (bude doplněno- ČSÚ) 150 (neurčeno)
72 (126)
max. 20 (neurčeno)

Další údaje dle Výkazu o sociálně právní ochraně dětí: (r. 2007, v závorce 2013)
- Děti s nařízenou ústavní výchovou: 9 (18)
- Děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu: 2 (0)
- Týrané, zneužívané a zanedbávané děti – hlášené případy v roce 2010 / 2013:
5 chlapců, 4 dívky – většinou jednorázové případy (12 chlapců, 13 dívek)
- Děti, nad jejichž výchovou byl stanoven dohled soudem: 48 (41)
- Podané návrhy (podněty) soudu na dohled: 20 (3)
- Podané návrhy (podněty) soudu na zanedbání povinné výživy: 86 (61)
- Klienti kurátora pro mládež: 62 celkem, z toho děti do 15 let 27 (126 celkem, z toho
do 15 let 63)
- Klienti řešení kurátorem pro mládež v roce 2010: 23 celkem, z toho: trestná
činnost: 10, přestupky: 4, výchovné problémy: 6, dohledy: 2, opatření uložená
dětem mladším 15 let: 1 – většinově z neúplných rodin (2013: 23 celkem, z toho:
trestná činnost: 12, přestupky: 4, výchovné problémy: 31, dohledy: 0, opatření
uložená dětem mladším 15 let: 1 – většinově z neúplných rodin 0)
- Náhradní rodinná péče 2010: celkem 27, z toho pěstounská péče: 15, poručenství
s osobní péčí poručníka: 4, výchova jiné fyzické osoby než rodiče: 8 – zajištěno
nejčastěji prarodiči a jinými příbuznými, (2013: 27 celkem, z toho pěstounská péče:
8, poručenství s osobní péčí poručníka: 10, výchova jiné fyzické osoby než rodiče:
9 – zajištěno nejčastěji prarodiči a jinými příbuznými)
- Počet osob, s nimiž byla sjednána dohoda o výkonu pěstounské péče 2013: 16
Cílová podskupina

Osoby
v nepříznivé
sociální
situaci

celkem (potenciál): z toho využívající SS
a související služby:
- uživatelé drog
400
200 (vč. uživatelů konopí)
(z toho cca 50 osob má uzavřenou smlouvu o poskytování SS)
- Děti a mládež ohrožené návyk. látkami (alkohol, tabák, konopí, povzb. léky apod.):
Cca 50-60 % (osob se zkušeností na SŠ)
Cca 20 % (osob se zkušeností na ZŠ)
- osoby ohrožené prostitucí
neurčeno
neurčeno
- osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS neurčeno
neurčeno
- osoby využívající bezpl. poradenství neurčeno
cca 270
- rodiny v nepříznivé situaci
neurčeno
cca 250 rodin
- oběti násilí
neurčeno
neurčeno
- osoby bez přístřeší
min. 15
0
-pachatelé trestné činnosti
neurčeno
neurčeno
-osoby propuštěné ze školských zařízení cca 3 ročně
cca 70 %
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti

Zdroj: práce PS a ŘS, OSPOD, Město T. Sviny
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6.4.3 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči (PnP) je sociální dávka, která je vyplácena osobám, které z důvodu svého
zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby. Jsou rozlišovány 4 stupně závislosti na
pomoci jiné osoby. Podle stanoveného stupně závislosti se pak odvíjí i výše dávky. Dávka se
vyplácí pravidelně, každý kalendářní měsíc po dobu, kdy trvá stav, který zakládá nárok na
dávku. V oprávněných případech pak základní výše dávky může být dále navýšena.
Výše příspěvku na péči pro osoby mladší než 18 roků:
I. stupeň závislosti = 3000 Kč měsíčně
II. stupeň závislosti = 6000 Kč měsíčně
III. stupeň závislosti = 9000 Kč měsíčně
IV. stupeň závislosti = 12000 Kč měsíčně
Výše příspěvku na péči pro osoby starší než 18 roků:
I. stupeň závislosti = 800 Kč měsíčně
II. stupeň závislosti = 4000 Kč měsíčně
III. stupeň závislosti = 8000 Kč měsíčně
IV. stupeň závislosti = 12000 Kč měsíčně
Následující tabulka uvádí přehled o vývoji počtu osob pobírajících PnP na území ORP
Trhové Sviny. Nejhojněji je ve struktuře pobírajících PnP zastoupena věková skupina
nejstarších občanů.
Tabulka 24

Výše PnP a jeho příjemci dle věku a stupně PnP (2009, 2010, 2012, 2013)

Příspěvek na péči (PnP)

Počty příjemců příspěvku podle věku

2009

1-7
let

1.stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Celkem
Příspěvek na péči (PnP)

8
12
1
45
5
4
2
36
3
15
3
29
0
6
3
13
16
37
9
123
Počty příjemců příspěvku podle věku

82
173
104
69
428

2010

1-7
8 - 15
16 - 18
18 - 65
let
let
let
let
7
13
4
44
6
6
1
41
3
10
2
33
0
4
4
24
16
33
11
142
Počty příjemců příspěvku podle věku

nad 65
let
187
162
119
43
511

1-7

nad 65

1.stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Celkem
Příspěvek na péči (PnP)
2012

8 - 15
let

8 - 15

16 - 18
let

16 - 18

18 - 65
let

18 - 65
108

nad 65
let

Počet příjemců využívajících
sociální službu
80
60
50
40
230
Počet příjemců využívajících
sociální službu
80
60
50
40
230
Počet příjemců využívajících
sociální službu
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let
1.stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Celkem
Příspěvek na péči (PnP)
2013
1.stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Celkem

let

let

let

let

6
9
2
48
6
4
2
35
3
10
2
30
3
4
2
10
21
27
8
123
Počty příjemců příspěvku podle věku

88
181
115
70
450

1-7
let
8
4
2
2
16

nad 65
let
111
182
105
52
450

8 - 15
let
10
3
10
5
28

16 - 18
let
4
1
2
2
9

18 - 65
let
49
37
35
20
141

77
82
64
55
278
Počet příjemců využívajících
sociální službu
62
91
73
57
283

Zdroj: Město T. Sviny
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7 ZÁKLADNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE V OBCÍCH ORP
Během přípravy analytických podkladů pro KPSS v území ORP Trhové Sviny bylo
provedeno osobní šetření ve všech obcích v ORP. Byla provedena osobní návštěva každé
obce v území ORP. Následující tabulka shrnuje přehled o využívání sociálních služeb
v jednotlivých obcích ORP v roce 2013. Kompletní výsledky šetření v obcích jsou pak
uvedeny v přílohách dokumentace KPSS.
Tabulka 25

Obec

Přehled o využívání sociálních služeb v obcích ORP (2013)

Využívání sociálních sužeb v obcích – stav v roce 2013
-

Borovany
-

Čížkrajice

Horní
Stropnice
Hranice

Jílovice

DS Chvalkov (6 klientů)
DS Horní Stropnice (2 klienti)
Pečovatelská služba Borůvka (34 klientů)
Bezpl. právní poradna ICOS (15 z celkem 299 interv. v r. 2013) – 13 Borovany,
1 Hluboká u Bor., 1 Třebeč
Nazaret - 6 zaměstnanců chráněné dílny (CHD) a 1 klient sociálně terapeutické dílny
(STD) a centra denních služeb (CDS) z Borovan (z celkem 21 handicapovaných (12
těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při Nazaretu)
Terénní program (Prevent) - 8 klientů Borovansko (z toho 6 nitrožilních uživatelů)
Průvodcovská a předčitatelská služba (Česká Maltézská pomoc) – 1 klient Borovany,
2 klienti Hluboká
Osobní asistence Ledax (4 klienti v DPS Borovany)
Pečovatelská služba Ledax (35 klientů)
Pečovatelská služba Archa (15 klientů), volnoč. aktivity (7 klientů) – obojí stav
k 1Q 2014

-

DS Chvalkov (11 klientů)
Pečovatelská služba Borůvka (2 klienti)
Pečovatelská služba Ledax (2 klienti)
Nazaret - 1 zaměstnanec chráněné dílny (CHD) z Čížkrajic - Mezilesí (z celkem 21
handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při
Nazaretu)

-

DS Horní Stropnice (9 klientů)
Bezplatná právní poradna ICOS (19 z celkem 299 intervencí v roce 2013) – 12 H.
Stropnice, 1 Olbramov, 6 Rychnov u N. Hradů
Pečovatelská služba Ledax (3 klienti, z toho obec přispívá na 2 klienty)

-

Bezplatná právní poradna ICOS (1 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
Pečovatelská služba Ledax (3 klienti (z toho 2 bydlící v DPS N. Hrady)

-

Bezplatná právní poradna ICOS (9 z celkem 299 intervencí v roce 2013) – 8 Jílovice,
1 Lipnice
Pečovatelská služba Ledax (24 klientů)
Pečovatelská služba Archa (2 klienti), volnoč. aktivity (6 klientů) – obojí stav k 1Q 2014
Nazaret - 4 zaměstnanci chráněné dílny (CHD) a 1 klient sociálně terapeutické dílny
(STD) a centra denních služeb (CDS) z Jílovic (z celkem 21 handicapovaných
(12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při Nazaretu)

-
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Kamenná

-

Ločenice

Mladošovice

Nové Hrady

-

Bezplatná právní poradna ICOS (1 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
Pečovatelská služba Ledax (2 klienti), 2014 již jen 1 klient
Nazaret - 1 klient sociálně terapeutické dílny (STD) a centra denních služeb (CDS)
z Ločenic (z celkem 21 handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD
a 8 klientů CDS a STD při Nazaretu)

-

Pečovatelská služba Ledax (9 klientů)
Dále sem dojíždí Oblastní Charita Třeboň (1 klient v Petrovicích)

-

DS Horní Stropnice (2 klienti)
Bezplatná právní poradna ICOS (39 z celkem 299 intervencí v roce 2013) – 30 Nové
Hrady, 9 Byňov
Terénní program (Prevent) - 5 klientů Novohradsko (z toho 2 nitrožilní uživatelé)
Pečovatelská služba Ledax (46 klientů)

-

Olešnice

Bezplatná právní poradna ICOS (14 z celkem 299 intervencí v roce 2013) –
13 Kamenná, 1 Kondrač
Pečovatelská služba Ledax (2 klienti)

-

DS Chvalkov (3 klienti)
DS Horní Stropnice (2 klienti) - Buková
Bezplatná právní poradna ICOS (10 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
Průvodcovská a předčitatelská služba (Č. Maltézská pomoc) – 1 klient – Buková
Pečovatelská služba Ledax (1 klient) - stav v roce 2014
Nazaret – 1 zaměstnanec chráněné dílny (CHD) z Olešnice (z celkem 21
handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při
Nazaretu)

-

Bezplatná právní poradna ICOS (1 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
Nazaret – 21 handicapovaných (12 těžce) zaměstnáno v CHD, 8 klientů CDS a STD –
1 zaměstnanec CHD z O. Újezdu
Nazaret - 1 zaměstnanec chráněné dílny (CHD) z O. Újezdu (z celkem 21
handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při
Nazaretu)

Ostrolovský
Újezd

-

Petříkov

-

Pečovatelská služba Ledax (2 klienti, bez příspěvku obce)
Nazaret - 1 zaměstnanec chráněné dílny (CHD) z Petříkova (z celkem 21
handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při
Nazaretu)

-

DS Chvalkov (4 klienti)
Pečovatelská služba Borůvka (1 klient)
Bezplatná právní poradna ICOS (9 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
Pečovatelská služba Ledax (2 klienti v roce 2013), v roce 2014 už žádný klient
Nazaret - 1 zaměstnanec chráněné dílny (CHD) ze Slavče - Dobrkovská Lhotka (z
celkem 21 handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS
a STD při Nazaretu)

Svatý Jan
nad Malší

-

Průvodcovská a předčitatelská služba (Č. Maltézská pomoc) - 1 klient
1 člověk dále využívá službu pečovatelské služby z Kaplice

Trhové Sviny

-

DS Chvalkov (13 klientů)
DS Horní Stropnice (5 klientů)

Slavče
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-

Žár

-

Pečovatelská služba Borůvka (3 klienti)
Pečovatelská služba Ledax (54 klientů)
Bezplatná právní poradna ICOS (169 z celk. 299 intervencí v roce 2013) – 165 T. Sviny,
3 Otěvěk, 1 Rankov
Terénní program (Prevent) - 15 klientů Trhosvinensko (z toho 10 nitrožilních uživatelů
pervitinu)
Průvodcovská a předčitatelská služba (Č. Maltézská pomoc) – 3 klienti
Volnočasové aktivity Archa – neregistrovaná služba (12 klientů) – obojí stav k 1Q 2014
Nazaret - 5 zaměstnanců chráněné dílny (CHD) a 2 klienti sociálně terapeutické dílny
(STD) a centra denních služeb (CDS) z Borovan (z celkem 21 handicapovaných
(12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při Nazaretu)
Bezplatná právní poradna ICOS (3 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
Pečovatelská služba Ledax (2 klienti)

Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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1.

PŘEHLED FINANČNÍCH TOKŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

V území ORP Trhové Sviny jsou sociální služby financovány zejména z prostředků státu
(MPSV), obcí (buď obcemi samostatně nebo prostřednictvím mikroregionu Sdružení Růže)
a sponzorských zdrojů (na základě jednání zástupců poskytovatelů se sponzory).
Samostatnou kapitolou jsou pak zdroje Jihočeského kraje (buď prostřednictvím financování
vlastních zařízení v území nebo prostřednictvím grantů poskytovaných na zajištění terénních
služeb či na zajištění procesu KPSS).
Výdaje jednotlivých obcí na zajištění sociálních služeb na jejich území byly zjišťovány opět
během dotazníkového šetření přímo od starostek a starostů jednotlivých obci. Většina obcí
v ORP zpravidla přispívá pouze na zajištění terénní pečovatelské služby pro své
občany. Všechny obce se pak podílí společnými prostředky podílí na výběru finančních
prostředků pro potřeby fungování vybraných organizací v území (jedná se o částku 10 Kč na
obyvatele – je realizováno v rámci činnosti mikroregionu Sdružení Růže). To lze ve vztahu
k zajištění sociálních s souvisejících služeb považovat za velmi příznivou skutečnost.
Podpora jiných služeb či konkrétních sociálních případů je spíše nepravidelného charakteru,
v některých (zejména menších) obcích není realizována vůbec. Následující tabulka shrnuje
přehled finančních prostředků vynakládaných do sociální oblasti ze strany jednotlivých obcí
(jedná se o informace poskytnuté vedením obce v rámci schůzek organizovaných během
roku 2014).
Tabulka 26

Rámcový přehled o financování sociální oblasti obcí v ORP (informace 2014)

Název obce

Financování sociálních služeb a souvisejících služeb a aktivit

Borovany

-

Pečovatelská služba – všem 3 poskytovatelům přispívá město 80 Kč na jednu hodinu služeb přímé
péče (ročně se celková částka na PS pohybuje kolem 230 tis. Kč, tj. cca polovina výdajů města na
sociální služby celkem) – dle vykázaných služeb daného poskytovatele

-

Přispívá se na obyvatele města umístěné v domovech pro seniory Chvalkov, H. Stropnice (plus
v dalších ORP) – 7,5 tis. Kč na osobu (celkem 113 tis. Kč v roce 2013)

-

Dále 25 tis. Kč na hospic v Prachaticích a 20 tis. na mobilní hospic v Třeboni, 15 tis. Kč pro ČMP,
28 tis. Nazaretu, 80 tis. Kč Borůvce (z toho 52 tis. Kč na PS)
Prostřednictvím Sdružení Růže (cca 40 tis. Kč ročně)

Čížkrajice

Horní
Stropnice

-

4 tis. Kč ročně na pečovatelskou službu Ledax (2 klienti)

-

Cca 8 tis. ročně na pečovatelskou službu (2 klienti ze 3 klientů PS)

Hranice

Cca 2,5 tis. Kč ročně v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně)
Dále obec přispívá přímo z obecního rozpočtu na činnost Domečku v T. Svinech (15 tis. ročně)
Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi poskytovatele SS (Borůvka, Nazaret, Domeček) – cca 15 tis. Kč ročně za obec
Cca 17 tis. Kč příspěvek o.s. Prevent – práce s uživateli a prevence užívání na Hornostropnicku
(příspěvek na rok 2014)

-

Každoročně příspěvky v rámci Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně, celkem cca 2,2 tis. Kč
ročně)

-

12 tis. Kč za rok na klienty pečovatelské služby
Jiné příspěvky z rozpočtu obce nejsou
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Jílovice

Kamenná

-

Cca 100 tis. Kč ročně na klienty pečovatelské služby (23 klientů – cca 4 tis. ročně na 1 klienta)

-

Úhrada provozních nákladů DPS
Dále jednorázové akce pro seniory, klienty DPS, děti apod., jiné výdaje do sociální oblasti nejsou

-

Každoročně příspěvky v rámci Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení mezi
poskytovatele SS (Borůvka, Nazaret, Domeček) – cca 3 tis. Kč za obec
Jiné výdaje do sociální oblasti nejsou, jednorázově obec přispěla na baby-box do ČB v roce 2013,
příspěvek na LSPP každoroční dle vyúčtování

Ločenice

Mladošovice

Nové Hrady

Každoročně příspěvky v rámci Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně, celkem cca 9 tis. Kč
ročně)

-

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 6,5 tis. Kč ročně za obec

-

Cca 4 tis. Kč ročně na klienta pečovatelské služby Ledax
Jiné výdaje do sociální oblasti nejsou

-

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi místní poskytovatele sociálních služeb - cca 3,5 tis. Kč ročně

-

Cca 30 - 35 tis. Kč na klienty pečovatelské služby (9 klientů)
4 tis. Kč pro klienta Oblastní charity Třeboň (jednorázový příspěvek)

-

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi místní poskytovatele sociálních služeb - cca 25 tis. Kč ročně

-

Ročně cca 130 tis. Kč za služby pečovatelské služby (město přispívá na cca 35 ze 46 klientů – dle
dodaného rozpisu poskytnutých služeb)

-

Poměrné financování bezplatné právní poradny

-

Město má v rámci rozpočtu rezervní fond na jednorázové finanční prostředky, ze kterého se mohou
financovat jednorázové platby i do sociální oblasti (např. příspěvek na zdravotně postiženého
občana, pomoc rodičům dětí při pobytu dítěte v nemocnici apod.)
Přímá finanční podpora pro různé spolky a sdružení (např. Senior klub, volnočasové aktivity) – cca
1,3 mil. Kč ročně se rozděluje mezi NNO, spolky (kultura, sport, soc. oblast), ve městě funguje už 3
roky skatepark

Olešnice

-

Pouze příspěvek v rámci Sdružení Růže (10 Kč na občana) – cca 8 tis. Kč ročně

Ostrolovský
Újezd

-

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 1,5 tis. Kč
Jiné výdaje do sociální oblasti z obecního rozpočtu nejsou

Petříkov

-

Slavče

-

Svatý Jan
nad Malší

Trhové Sviny

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 3 tis. ročně
Na klienty pečovatelské služby obec nepřispívá
Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi místní poskytovatele sociálních služeb – celkem cca 5,5 tis. Kč ročně
Dále jednorázové akce (např. setkání pro seniory apod.)

-

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 5,5 tis. Kč ročně

-

Dále se přispívá na právní poradnu v T. Svinech, vyúčtování LSPP
Dále jednorázový příspěvek na ČMP ve výši 5 tis. Kč

-

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi místní poskytovatele sociálních služeb - cca 50 tis. ročně (48 tis. Kč v roce 2013)

-

Příspěvek města za služby bezplatné právní poradny (13 tis. Kč za rok 2013)
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Žár

-

Příspěvek občanům na úhradu pečovatelské služby Ledax (4 tis./klienta – cca 156 tis. Kč v roce
2013)

-

MC Človíček Nebojsa (44 tis. Kč)

-

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 3,5 tis. Kč ročně
Preference zastupitelstva obce k příspěvku na konkrétní případ občana v obci před paušální
podporou

-

Domeček NZDM – klub Archa (44 tis. Kč)
Nazaret (3 tis. Kč)
Česká maltézská pomoc (10 tis. Kč)
Svaz postižených civilizačními chorobami (10 tis. Kč)
Dále jsou poskytovány příspěvky i do jiných oblastí, které však rovněž podporují řešení sociálních
problémů a prevence ve městě (např. TJ Spartak – příspěvek 390 tis. Kč - v dotaci je zdůrazněna
podpora sportovní činnosti dětí i mládeže, mj. jako prevence soc. patologických jevů apod.)

Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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8 SWOT ANALÝZY DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ
V rámci procesu KPSS byly během období 02 – 05 / 2014 aktualizovány rovněž SWOT
analýzy za jednotlivé tematické oblasti. Aktualizace proběhla prostřednictvím zhodnocení
stavu bodů původních SWOT analýz (aktuálnost x neaktuálnost bodu, upřesnění vývoje,
který dané body SWOT analýzy popisují, popř. upřesnění znění jednotlivých bodů).
Aktualizace SWOT analýz byla provedena členy pracovních skupin a následně projednána
také na úrovni řídicí skupiny.

8.1

SWOT ANALÝZA ZA PS 1 SENIOŘI

Silné stránky

Slabé stránky



PS dobře zajišťuje své služby



není dostatečná kapacita v domech pro
seniory
chybí oddělení pro uživatele se specifickými
problémy v domovech pro seniory (absence
domova se zvláštním režimem)
absence odlehčovací služby (službu pro
uživatele není možné zajistit ani v krajském
městě)
není dostatek bezbariérových bytů



v regionu jsou domy s pečovatelskou službou



chybí dietní vývařovny pro seniory



základní lékařská péče ve větších sídlech je
dostupná
na celém území správního obvodu Trhové
Sviny (pro všechny obce) pokračuje proces
komunitního plánování sociálních služeb
aktivně fungující organizace pro práci se
seniory



chybí domov pro seniory v Borovanech



nižší kapacita bydlení pro seniory (domy
s pečovatelskou službou apod.) – zejména pro
manželské páry
pečovatelská služba není dostupná o
víkendech ve všech částech ORP
není dostatečná návaznost mezi bydlením pro
seniory v domech s pečovatelskou službou a
domovech pro seniory (dojde-li ke zhoršení
zdrav. stavu uživatele) resp. souvisí
s nedostatečnou kapacitou v domech pro
seniory
není zajištěna bezbariérovost veřejných budov
a prostranství
v některých částech regionu nefungují
dostatečně volnočasové aktivity pro seniory
(chybí sociálně aktivizační služby pro seniory)
není dostatečná spolupráce mezi poskytovateli
sociálních služeb a zdravotním resortem
(návaznost služeb, informovanost)
chybí finanční zdroje na rozvoj sociálních
služeb (zřízení nových potřebných služeb nebo
navýšení kapacity u služeb stávajících)










dobře fungují stávající služby (např. 2 domovy 
pro seniory)
dobře funguje odbor sociálních věcí na

Městském úřadě Trhové Sviny (částečně
nahrazuje některé chybějící služby)

uživatelé jsou spokojeni s poskytovanými
službami






v regionu existují možnosti přepravy pro
seniory a handicapované osoby (např.
Borůvka, Nazaret, popř. ČMP)









chybí denní stacionář pro seniory



nedostatečná vybavenost půjčoven
kompenzačních pomůcek



absence domácí zdravotní péče v regionu
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Příležitosti










rozvoj dobrovolnictví (např. studenti
z univerzity)
využití příkladů dobré praxe (přenos
know-how)
zajištění služby tísňové péče
navázání užší spolupráce s fungujícími
organizacemi a institucemi v sociální oblasti
v Českých Budějovicích
využití externích zdrojů pro financování
sociálních služeb (vícezdrojové financování)
blízkost krajského města – možnost využití
některých v místě chybějících sociálních
služeb v Č. Budějovicích
zlepšení spolupráce s lékaři (informovanost)



rozšíření dostupnosti domácí hospicové péče
v území ORP



informovanost o sociálních službách na
webech všech obcí regionu
využití ergoterapeutické dílny v Domečku
T. Sviny, v Nazaretu v Borovanech
rozšíření kapacity osobní asistence v ORP




Ohrožení


demografický vývoj (stárnutí obyvatel)





nedostatečná dopravní obslužnost regionu
(zejm. okrajových částí)
finanční zajištění sociálních služeb
nesystémové dělení dotací MPSV na sociální
služby v regionu a nezajištěná udržitelnost
fungování stávajících služeb



nesprávné používání příspěvku na péči



není zajištěna místní dostupnost odborných
lékařů, v některých menších obcích i
dostupnost praktického lékaře
legislativní prostředí (nekoncepční) a změny
hrozí omezení lékařské péče na poliklinice
v T. Svinech (odchod specialistů i praktických
lékařů)




Zdroj: Výstup činnosti dané pracovní skupiny

8.2

SWOT ANALÝZA ZA PS 2 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Silné stránky

Slabé stránky



dobře fungující stávající poskytovatelé soc.
služeb pro osoby se zdrav. postižením






existence praktické školy
poskytovatelé sociálních služeb dobře
spolupracují s obcemi






na celém území správního obvodu T. Sviny
(pro všechny obce) pokračuje proces
komunitního plánování sociálních služeb



není zajištěna místní dostupnost odborných
lékařů, v některých menších obcích i
dostupnost praktického lékaře
není dostatek bezbariérových bytů
nedostatečná vybavenost půjčoven
kompenzačních pomůcek
nedostatečná kapacita služeb umožňující
uživatelům uplatnit se na otevřeném trhu práce
(např. formou služby podporovaného
zaměstnávání)



absence odlehčovací služby v regionu



chybí finanční zdroje na rozvoj sociálních
služeb (zřízení nových potřebných služeb nebo
navýšení kapacity u služeb stávajících)
není dostatečná kapacita a místní dostupnost
stávajících sociálních služeb (např. centrum
denních služeb a sociálně terapeutické dílny)
není dostatečná spolupráce mezi poskytovateli
sociálních služeb a zdravotním resortem
(návaznost služeb, informovanost)
není zajištěna bezbariérovost veřejných budov
a prostranství
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informovanost o sociálních službách není
dostatečná, resp. mezi obcemi uvnitř regionu
není dostatečná spolupráce – cílem je zlepšit
informovanost obcí, aby mimo jiné více
participovaly na zajištění potřeb svých občanů

Příležitosti

Ohrožení



posílení kapacity Centra denních služeb
Nazaret a sociálně terapeutické dílny
využití externích zdrojů pro financování soc.
služeb (vícezdrojové financování)



nedostatečné finanční zajištění sociálních
služeb



nesprávné používání příspěvku na péči



zajištění služby tísňové péče



legislativní prostředí a změny



nové pracovní možnosti pro lidi se zdrav.
postižením – Sociální firma KLÍČ





informovanost o sociálních službách na
webech všech obcí regionu

obtížná dostupnost lékařské péče ve zdrav.
zařízení Poliklinika města Trhové Sviny pro
obyvatele okrajových částí regionu
hrozí omezení lékařské péče ve zdravotnickém
zařízení Poliklinika města T. Sviny (odchod
specialistů i praktických lékařů)




navýšení kapacity služby osobní asistence

zajištění vhodného bydlení pro osoby se
zdravotním postižením
navýšení kapacity služby sociální rehabilitace
pro osoby s psychickým onemocněním
podpora rodin pečujících o seniory a zdravotně
postižené (vzdělávání, informovanost a sdílení
dobré praxe)








Zdroj: Výstup činnosti dané pracovní skupiny

8.3

SWOT ANALÝZA ZA PS 3 MLÁDEŽ A RODINY S DĚTMI

Silné stránky

Slabé stránky



dobře fungují stávající služby resp.

poskytovatelé sociálních služeb pro tuto cílovou
skupinu (platí především pro spádové území
města T. Sviny, někde služby chybí)



dobře fungující odbor sociálních věcí na
Městském úřadě Trhové Sviny (zajišťující
nadstandardní služby)
při nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Domeček částečně fungují terénní sociální
služby



nerovnoměrné pokrytí sociálními službami pro
tyto cílové skupiny v okrajových částech
regionu (menší obce)



nejsou dostatečné finanční prostředky na
stávající sociální služby v regionu



v regionu nejsou dostatečně pokryty potřeby
uživatelů na terénní služby



dobrá znalost území z hlediska potřeb uživatelů

v regionu (jsou zmapovány potřeby uživatelů
stávajících i potenciálních)

chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(v Nových Hradech)



služby a jejich dostupnost je zmapována a pro 
uživatele jsou další alternativní možnosti využít
služeb u poskytovatelů z okolních regionů

chybí prostory pro volnočasové aktivity (veřejně
přístupná venkovní multihřiště pro děti
a mládež)



v Trhových Svinech je poměrně široká nabídka 
základního a středního vzdělávání (je třeba
stávající stav udržet)

nedostatek odborných pracovníků ochotných
v daném oboru pracovat i za nižší finanční
ohodnocení
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daří se dostatečně motivovat stávající uživatele
pro dlouhodobé využívání služeb



na celém území správního obvodu Trhové
Sviny (pro všechny obce) pokračuje komunitní
plánování sociálních služeb





realizace projektu 3P pro rodinu s dětmi
(pomoc, podpora, prevence)
existence „humanitárního střediska“ při
Domečku (sociální šatník, potravinový fond)
podpora pěstounských rodin (zajišťováno
Domečkem od 1. 7. 2014)

Příležitosti



chybí finanční zdroje na rozvoj sociálních
služeb (zřízení nových potřebných služeb nebo
navýšení kapacity u služeb stávajících)



není dostupný dětský psycholog a psychiatr



chybí sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi
chybí poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy



Ohrožení



zamezení prodeje a podávání návykových látek

dětem a mládeži (alkohol, cigarety) včetně
pozitivního působení na prodejce (osvěta)

syndrom vyhoření pracovníků pracujících
s mládeží a s rodinami s dětmi



navázání a prohlubování spolupráce

zúčastněných subjektů na řešení problémů
uživatelů (vznik multidisciplinárního týmu,
sanace rodiny)
odborné programy pro ZŠ a SŠ – prevence a

intervence v oblasti užívání návykových látek
(alkohol, tabák, konopí)
rozšíření nabídky pro využití volného času dětí

a mládeže (budování volně přístupných
víceúčelových hřišť apod.)

rozvoj dobrovolnictví

nedostatečná dopravní dostupnost služeb
v regionu (z pohledu okrajových obcí a částí
regionu)








terénní vyhledávání a kontaktování dětí a
mládeže ohrožených užíváním návykových

látek (včetně alkoholu a nikotinu) s cílem
informovat o nebezpečí a rizicích užívání těchto
látek


horší dostupnost odborných lékařů, v menších
obcích rovněž praktických lékařů
snadná dostupnost návykových látek pro děti
a mládež
omezené prostředky rodin pro financování
služeb a využití volného času dětí a mládeže
nedostatek pracovních příležitostí pro
absolventy
legislativní prostředí a nekoncepční změny

Zdroj: Výstup činnosti dané pracovní skupiny

8.4

SWOT ANALÝZA ZA PS 4 OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

Silné stránky


dobře fungující odbor sociálních věcí na
Městském úřadě Trhové Sviny



fungující odborné sociální poradenství
a poradenství v oblasti dluhové problematiky

Slabé stránky






na celém území správního obvodu Trhové
Sviny (pro všechny obce) pokračuje proces
komunitního plánování sociálních služeb

není zařízení sociálních služeb pro osoby bez
přístřeší (noclehárna)
není služba věnující se zaměstnávání osob
z cílových skupin (např. formou podporovaného
zaměstnávání)
absence možnosti získání přiměřeného bydlení
navazujícího na bydlení azylové (např. pro
osoby vracející se z výkonu trestu či z ústavní
péče a ústavní výchovy), nejsou krizové byty
pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci,
není systém vícestupňového bydlení
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dostupnost sociálních služeb v krajském městě
(a z toho vyplývající nižší zastoupení uživatelů
z některých cílových skupin, např. osoby bez
přístřeší)





existence „humanitárního střediska“ při
Domečku (sociální šatník, potravinový fond)





dobře fungující terénní program v území ORP

Příležitosti






informovanost o sociálních službách není
dostatečná, resp. mezi obcemi uvnitř regionu
není dostatečná spolupráce – cílem je zlepšit
informovanost obcí, aby mimo jiné více
participovaly na zajištění potřeb svých občanů
cílové skupiny nevyužívají dostatečně možnosti
informací o hrozbách např. v oblasti
zadluženosti (osvěta)

Ohrožení

zlepšení spolupráce mezi příslušnými subjekty
(mezi obcemi uvnitř regionu, mezi organizacemi 
a institucemi zajišťujícími sociální služby
a poradenství)
zajištění vícezdrojového financování sociálních 
služeb – např. rozvoj sociální ekonomiky
(sociální firmy)
aktualizace informačního materiálu (katalog

poskytovatelů sociálních služeb) – zvýšení
informovanosti


syndrom vyhoření pracovníků v oblasti
poskytování sociálních služeb
nedostatečná místní (dopravní) dostupnost
služeb v regionu (z pohledu okrajových obcí
a částí regionu)
legislativní prostředí umožňuje zadlužování
osob z cílových skupin
negativní vnímání cílové skupiny veřejností

Zdroj: Výstup činnosti dané pracovní skupiny
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2 Borovany
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- DS Chvalkov (6 klientů)
- DS Horní Stropnice (2 klienti)
- 1 pracovník na chráněném pracovním místě (Domeček)
- pečovatelská služba Borůvka (34 klientů)
- Pečovatelská služba Ledax (35klientů)
- Pečovatelská služba Archa (15klientů), volnoč. aktivity (7 klientů) - obojí stav
k 1Q 2014
- Bezpl. právní poradna ICOS (15 z celkem 299 interv. v r. 2013) - 13 Borovany,
1 Hluboká u Bor., 1 Třebeč
- Nazaret - 6 zaměstnanců chráněné dílny (CHD) a 1 klient sociálně terapeutické
dílny (STD) a centra denních služeb (CDS) z Borovan (z celkem 21
handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD
při Nazaretu)
- Terénní program (Prevent) - 8 klientů – území Borovanska (z toho 6 nitrožilních
uživatelů)
- Průvodcovská a předčitatelská služba (Česká Maltézská pomoc) - 1 klient Borovany,
2 klienti Hluboká
- Osobní asistence Ledax (4 klienti v DPS Borovany)
- Ve městě i nadále funguje Klub mladých (město financuje i člověka, který zajišťuje
jeho provoz)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Webové stránky, městský zpravodaj, vývěsky, nástěnky v DPS apod.
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální
služby apod.):
- Aktuálně nejsou žádné problémy a dostupnost služeb je v poměru k velikosti města
dobrá, výhodou je blízkost Č. Budějovic
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Senioři jsou zabezpečení prostřednictvím pečovatelské služby (včetně
volnočasových aktivit)
- 1 bezdomovec se ve městě a okolí pohybuje, ale nebyly zaznamenány problémy
- Zdravotně postižení – několik jich ve městě je, nabídka pro ně existuje (Nazaret,
Svaz zdravotně postižených), město nabízí i byty pro zdravotně postižené, kteří
chtějí v Borovanech pracovat
- Zadluženost mezi obyvateli se vyskytuje – pouze jednotlivé případy vč. exekucí
- Do budoucna může hrozit i problém s hraním automatů
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Zásadní investice plánovány v dohledné době nejsou
- Bývalá správní budova v areálu Calofrig by potenciálně mohla být vhodná pro vznik
zařízení soc. služeb
- V DPS je cca 60 bytů, dlouhodobě jich je cca 5 volných – pokud by stav trval, lze
zvažovat jejich využití např. pro potřeby chráněného bydlení apod.
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Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Dostupnost základních služeb ve městě je dostačující
- 2 všeobecní lékaři, dětská lékařka (dojíždí i do Ledenic), 2 zubaři, lékárna, ostatní
lékařské specializace jsou dostupné v T. Svinech, Č. Budějovicích
- ZŠ a MŠ je dostupná ve městě (škola je spádová i pro okolní obce - do budoucna
však pro ně hrozí omezení – zmenšení školního obvodu – dopady vyšší porodnosti
v posl. letech v Borovanech)
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Kromě Sdružení Růže se řeší např. společný projekt Svazu měst a obcí ČR
(meziobecní spolupráce)
- Lékařská péče, zajištění školství
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Pečovatelská služba – všem 3 poskytovatelům přispívá město 80 Kč na jednu
hodinu služeb přímé péče (ročně se celková částka na PS pohybuje kolem
230 tis. Kč, tj. cca polovina výdajů města na sociální služby celkem) –
dle vykázaných služeb daného poskytovatele
- Přispívá se na obyvatele města umístěné v domovech pro seniory Chvalkov,
H. Stropnice (plus v dalších ORP) – 7,5 tis. Kč na osobu (celkem 113 tis. Kč v roce
2013)
- Dále 25 tis. Kč na hospic v Prachaticích a 20 tis. na mobilní hospic v Třeboni,
15 tis. Kč pro ČMP, 28 tis. Nazaretu, 80 tis. Kč Borůvce (z toho 52 tis. Kč na PS)
- Prostřednictvím Sdružení Růže (cca 40 tis. Kč ročně)
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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3 Čížkrajice
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- DS Chvalkov (11 klientů)
- Pečovatelská služba Borůvka (2 klienti)
- Pečovatelská služba Ledax (2 klienti)
- Nazaret - 1 zaměstnanec chráněné dílny (CHD) z Čížkrajic - Mezilesí (z celkem
21 handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD
při Nazaretu)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- KPSS a katalog sociálních a souvisejících služeb vyvěšen na webu obce, další
informace na vývěsce
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Aktuálně nejsou problémy v sociální oblasti
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Zadluženost mezi obyvateli se objevuje, jde spíše o lidi, kteří migrují a nemají v obci
trvalé bydliště
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Aktuálně nejsou plánovány žádné projekty a aktivity
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- ZŠ a MŠ – dostupnost v T. Svinech, výhledově lze očekávat problém z hlediska
kapacit (souvislost s demografickým vývojem, dříve byly děti brány i do Slavče)
- Dostupnost zdravotní péče je v T. Svinech, odborní lékaři popř. v Č. Budějovicích
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Pouze v rámci Sdružení Růže, jiné formy spolupráce nejsou realizovány
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- 4 tis. Kč ročně na pečovatelskou službu Ledax (2 klienti)
- Cca 2,5 tis. Kč ročně v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně)
- Dále obec přispívá přímo z obecního rozpočtu na činnost Domečku v T. Svinech (15
tis. ročně)
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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4 Horní Stropnice
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- DS Horní Stropnice (9 klientů)
- Bezpl. právní poradna ICOS (19 z celkem 299 intervencí v roce 2013) - 12 H.
Stropnice, 1 Olbramov, 6 Rychnov u N. Hradů
- Pečovatelská služba Ledax (3 klienti, z toho obec přispívá na 2 klienty)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Pouze o aktuálních záležitostech týkajících se sociální oblasti, další informace pouze
dle aktuální potřeby
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Rozsáhlý obecní bytový fond (cca 200 bytů), je několik problémů s neplacením
nájemného (řešeno obcí)
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Bezdomovec se v obci zde vyskytuje pouze jeden, nebyly zaznamenány problémy
- Pohybují se zde i uživatelé drog (nekvantifikováno)
- Zdravotně postižení v obci nejsou
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- V dlouhodobějším horizontu obec zvažuje výstavbu DPS (zatím pouze výhledový
záměr)
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Cca 4 roky funguje nové zdrav. středisko, ale není optimální frekvence ordinačních
hodin (nyní 2x týdně)
- V obci je dostupná ZŠ i MŠ
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Pouze v rámci Sdružení Růže – jiné aktivity v této oblasti nejsou
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Cca 8 tis. ročně na pečovatelskou službu (2 klienti ze 3 klientů PS)
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi poskytovatele SS (Borůvka, Nazaret, Domeček) – cca 15 tis.
ročně za obec
- Cca 17 tis. Kč příspěvek o.s. Prevent – práce s uživateli a prevence užívání na
Hornostropnicku (příspěvek na rok 2014)
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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5 Hranice
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Bezplatná právní poradna ICOS (1 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
- Pečovatelská služba Ledax (3 klienti (z toho 2 bydlící v DPS N. Hrady)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Rozesílání SMS na občany obce v případě potřeby, obecní vývěska
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Obecní byty jsou, ale problémy s jejich obsazením nebo neplacením nájmů nejsou
- Bylo by vhodné dodávat obci podrobnější rozpis u PS – aby bylo zřejmé, na co
konkrétně obec přispívá
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Péče o seniory se řeší v rámci rodin
- Zadluženost mezi lidmi obecně je (jsou i případy exekuce)
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Aktuálně nejsou plánovány aktivity / projekty v této oblasti
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Spádová oblast N. Hradů – nutnost dojíždění…ale dostupnost je rámcově v pořádku
- Dříve byla doktorka 1x za 14 dní, dnes už jen N. Hrady anebo si doktorka objíždí
klienty samostatně
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Kromě Sdružení Růže nejsou realizovány další formy spolupráce
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně, celkem cca
2,2 tis Kč ročně)
- 12 tis. za rok na klienty pečovatelské služby
- Jiné příspěvky z rozpočtu obce nejsou
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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6 Jílovice
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Bezplatná právní poradna ICOS (9 z celkem 299 intervencí v roce 2013) – 8 Jílovice,
1 Lipnice
- Pečovatelská služba Ledax (24 klientů)
- Pečovatelská služba Archa (2klienti), volnočasové aktivity (6 klientů) – obojí stav
k 1Q 2014
- Nazaret - 4 zaměstnanci chráněné dílny (CHD) a 1 klient STD a CDS z Jílovic
(z celkem 21 handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů
CDS a STD při Nazaretu)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Vývěska, webové stránky, obecní zpravodaj, nástěnka v DPS
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- PS Ledax – obyvatelé využívají spíše pro rozvoz obědů než pro vlastní poskytování
služby
- V obci je DPS (30 bytů, všechny dlouhodobě obsazeny)
- Obecní byty – celkem 25 bytů - 3 bytovky, byt v objektu školy (většinou starší lidé
nebo mladé rodiny – spíše přechodné bydlení, problémy s placením nájmů nejsou)
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Senioři – jeden výhledově problémový senior v DPS (problémy s pamětí apod.) –
potřeba řešit umístění do ústav. péče
- 1 sociálně slabší rodina v Lipnici (problémy s výchovou dítěte atd.)
- 2 lidi, kteří jsou nesvéprávní – projevy problémového chování
- Zdravotně postižení – jen v DPS, dovoz za službou si zajišťují samostatně
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Zejména terénní služby jsou v obci potřeba (ale ne charakteru dovoz oběda,
ale vlastní služby)
- Jiné aktivity nebo projekty nejsou plánovány
Přehled dalších problémů v obci(např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Zdravotní péče (1x týdně)
- Dostupnost zdravotní péče – je v okolních obcích, ale je to relativně daleko všude
(problém např. Kojákovice – spádovost Borovany nebo Třeboň
- ZŠ, MŠ je v Jílovicích – není problém
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Kromě spolupráce ve Sdružení Růže nejsou realizovány další formy spolupráce
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Cca 100 tis. Kč ročně na klienty PS (23 klientů – cca 4 tis. ročně na 1 klienta)
- Příspěvky v rámci Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele, cca 9 tis. Kč ročně)
- Úhrada provozních nákladů DPS
- Dále jednorázové akce pro seniory, klienty DPS, děti apod., jiné výdaje do sociální
oblasti nejsou
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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7 Kamenná
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Bezplatná právní poradna ICOS (14 z celkem 299 intervencí v roce 2013) –
13 Kamenná, 1 Kondrač
- 1 pracovník na chráněném pracovním místě (Domeček)
- Pečovatelská služba Ledax (2 klienti)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Na požádání přes webové stránky, popř. úřední deska nebo vývěska
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Obecní byty – jsou 2 bytovky po 9 bytech, plus 2 byty v Kondrači – nejsou problémy
s uživateli
- Problémy se zadlužeností (exekuce) – individuální případy
- V obci je objekt bývalé MŠ (zavřený cca 15-20 let) – obec z něj plánuje realizovat
obecní byty (menší startovací byty) – výhledový záměr
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Uživatelé drog se v obci vyskytují, mezi obyvateli je informace, že do obce dojíždí
distributor drog
- Senioři – jsou zabezpečeni péči rodin
- Bezdomovec se v obci vyskytuje jeden
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Nejsou plánovány žádné projekty nebo změny v této oblasti
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Nejsou zásadní problémy, dostupnost služeb je v okolí (T. Sviny, Slavče)
- Dlouhodobě je obec obcí s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v okrese
Č. Budějovice
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Kromě spolupráce v rámci Sdružení Růže nejsou realizovány žádné další formy
spolupráce
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení
mezi poskytovatele SS (Borůvka, Nazaret, Domeček) – cca 3 tis. Kč za obec
- Jiné výdaje do sociální oblasti nejsou, jednorázově obec přispěla na baby-box do ČB
v roce 2013, příspěvek na LSPP každoroční dle vyúčtování
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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8 Ločenice
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Bezplatná právní poradna ICOS (1 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
- Pečovatelská služba Ledax (2 klienti), 2014 již jen 1 klient
- Nazaret - 1 klient STD a CDS z Ločenic (z celkem 21 handicapovaných (12 těžce),
kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při Nazaretu)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Vývěska, rozhlas, webové stránky, popř. veřejné zasedání
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Aktuálně nejsou žádné zásadní problémy v sociální oblasti
- Obec má 10 obecních bytů, nejsou problémy s placením
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Všechny skupiny obyvatel mají základní péči zajištěnou
- Zadluženost mezi obyvateli je, jsou i ojedinělé případy exekuce
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Obec plánuje dlouhodobě výstavbu DPS (kapacita cca 20 osob), dosud ale neuspěla
s dotací – výhledový záměr
Přehled dalších problémů v obci(např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- MŠ je v obci k dispozici
- Lékař dojíždí 1x týdně, ostatní služby dostupné v T. Svinech, obec zajišťuje na přání
občana i dopravu za lékařem
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Pouze v rámci Sdružení Růže
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 6,5 tis. ročně za
obec
- Cca 4 tis. ročně na klienta pečovatelské služby Ledax
- Jiné výdaje do sociální oblasti nejsou
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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9 Mladošovice
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Pečovatelská služba Ledax (9 klientů)
- Dále sem dojíždí Oblastní Charita Třeboň (1 klient v Petrovicích)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Systematicky ne, spíše dle individuální potřeby, popř. na webu obce
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Dříve zde byl 1 bezdomovec, již zemřel
- Obecní byty jsou (6 bytů v obecní bytovce) – nejsou problémy s neplacením nájmů
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Senioři jsou zabezpečeni péči rodin, zdravotně postižení nejsou
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Nejsou aktuálně plánovány žádné projekty nebo aktivity v této oblasti
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- V obci je MŠ (spadá pod MŠ Jílovice, ale budova je obce Mladošovice), spádová je
i pro některé obce v okolí
- Zdravotnická péče je dostupná v okolí (Borovany, Třeboň, popř. T Sviny,
Č. Budějovice)
- V menších obcích v okolí je problém se signálem operátorů mobilních telefonních
služeb (problém např. při řešení akutních případů LSPP apod.)
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Kromě Sdružení Růže není realizována další forma spolupráce
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb - cca 3,5 tis. Kč ročně
- Cca 30 - 35 tis. Kč na klienty pečovatelské služby (9 klientů)
- 4 tis. pro klienta Oblastní charity Třeboň (jednorázový příspěvek)
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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10 Nové Hrady
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- DS Horní Stropnice (2 klienti)
- 1 uživatel ergoterapeutické dílny (Domeček)
- Bezplatná právní poradna ICOS (39 z celkem 299 intervencí v roce 2013) – 30 Nové
Hrady, 9 Byňov
- Terénní program (Prevent) - 5 klientů Novohradsko (z toho 2 nitrožilní uživatelé)
- Pečovatelská služba Ledax (46 klientů)
- Hodně aktivit a informovanosti zajišťuje i místní klášter
- Spolupráce s Diecézní charitou České Budějovice (spolupráce s klášterem Nové
Hrady - sbírka ošacení, využití služeb intervenčního a dobrovolnického centra atd.)
- Ve městě funguje na dobré úrovni sociální komise rady města
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Webové stránky (katalog, přehled poskytovatelů), městský zpravodaj, lidé se chodí
informovat i ně MěÚ, letáky jsou na MěÚ také umístěny
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Budoucí využití objektu bývalých jeslí (situováno vedle zdravotního střediska) –
původně byla myšlenka zřídit zde centrum sociálních služeb zaměřené zejména na
seniory) – aktuálně se plánuje zřízení keramické dílny v těchto prostorách (využívá to
ZŠ i MŠ) a prostor pro rozšíření kapacity místní MŠ a školní družiny místní ZŠ
- Dále je ve městě objekt bývalé roty (patří státu) – objekt je potenciálně možný pro
využití v oblasti sociálních služeb (např. zázemí pro seniory apod.)
- Přidělování městských bytů – citlivá otázka mezi místními občany
- Ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice se organizují sbírky starého
ošacení
- Město získalo v roce 2014 ocenění za 1. místo v soutěži „Obec přátelská celé rodině“
(v roce 2013 město na 3. místě)
- Školy, kino, knihovna, spolkový dům ve městě jsou bezbariérově dostupné (zřízeno
v nedávné minulosti)
- Všechny chodníky realizované v nedávné minulosti jsou rovněž bezbariérové
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Senioři PS nebo zaopatření rodinou
- Bezdomovci ve městě nejsou
- Uživatelé drog – ano, viz statistika terénního programu, užívání lehkých drog
ve městě spojená s drobnou kriminalitou
- Několik zdravotně postižených osob ve městě je
- Zadluženost mezi obyvateli, občasné případy exekucí
- Město má 100 obecních bytů – problémy s neplatiči jsou spíše zřídka
- Rodiny s malými dětmi – nabídka volnočasových aktivit ve městě je dostatečná
a rozvíjí se – v místní koželužně jsou pořádány aktivity pro rodiče s dětmi (různé
aktivity)
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Viz výše (objekt bývalé roty, objekt bývalých jeslí) – celková provázanost využití aktivit
pro
- Ve městě byla realizována anketa mezi obyvateli ohledně aktivit a vybavenosti pro
rodiny s dětmi – vyplynul z toho zájem na bezpečná hřiště – záměr vybudování hřiště,
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které bude oplocené
Přehled dalších problémů v obci(např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- ZŠ ve městě je, MŠ ve městě je a je spádová i pro okolní obce
- Zdravotnické služby ve městě jsou
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- V rámci Sdružení Růže a s okolními obcemi při zajišťování služeb (např. dovážka
do škol – to lze považovat za potenciál v dané oblasti)
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb - cca 25 tis. Kč ročně
- Ročně cca 130 tis. Kč za služby pečovatelské služby (z těch 46 klientů město přispívá
na cca 35 klientů – dle dodaného rozpisu poskytnutých služeb)
- Poměrné financování bezplatné právní poradny
- Město má v rámci rozpočtu rezervní fond na jednorázové finanční prostředky, ze
kterého se mohou financovat jednorázové platby i do sociální oblasti (např. příspěvek
na zdravotně postiženého občana, pomoc rodičům dětí při pobytu dítěte v nemocnici
apod.)
- Přímá finanční podpora pro různé spolky a sdružení (např. Senior klub, volnočasové
aktivity) – cca 1,3 mil. Kč ročně se rozděluje mezi NNO, spolky (kultura, sport, soc.
oblast), ve městě funguje už 3 roky skatepark
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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11 Olešnice
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- DS Chvalkov (3 klienti)
- DS Horní Stropnice (2 klienti) - Buková
- Bezplatná právní poradna ICOS (10 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
- Průvodcovská a předčitatelská služba (Č. Maltézská pomoc) - 1 klient - Buková
- Pečovatelská služba Ledax (1 klient) 2014
- Nazaret - 1 zaměstnanec CHD z Olešnice (z celkem 21 handicapovaných (12 těžce),
kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při Nazaretu)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Vývěska, popř. webové stránky obce
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Aktuálně nejsou potřeby a požadavky v sociální oblasti
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Senioři – v obci je DSP (6 bytů)
- V místní části Buková se nachází rekreační středisko Jedličkova ústavu
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Spolupráce při nabízení volných bytů v DPS v rámci Sdružení Růže
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Využitelnost bytů v DPS
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Pouze v rámci Sdružení Růže, jiné formy spolupráce nejsou realizovány
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Pouze příspěvek v rámci Sdružení Růže (10 Kč na občana) – cca 8 tis. Kč ročně
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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12 Ostrolovský Újezd
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Bezplatná právní poradna ICOS (1 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
- Nazaret - 1 zaměstnanec CHD z O. Újezdu (z celkem 21 handicapovaných (12
těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při Nazaretu)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Vývěsky, úřední deska, nebo letáky na obci
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Zadluženost mezi obyvateli se vyskytuje
- 1 obecní byt, problémy s neplatiči nejsou
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Senioři jsou zabezpečeni péči rodin, zdravotně postižení nejsou
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Nejsou aktuálně plánovány žádné projekty v sociální oblasti
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Lékař, MŽ, ZŠ – dostupnost vše v T. Svinech
- Pouze špatná dopravní dostupnost autobusem (nevhodné časy)
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Kromě spolupráce v rámci Sdružení Růže není další spolupráce
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 1,5 tis. Kč
- Jiné výdaje do sociální oblasti z obecního rozpočtu nejsou
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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13 Petříkov
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Pečovatelská služba Ledax (2 klienti)
- Nazaret - 1 zaměstnanec CHD z Petříkova (z celkem 21 handicapovaných
(12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při Nazaretu)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Pouze dle konkrétní situace a potřeby
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Aktuálně a dlouhodobě nejsou v obci problémy týkající se sociální oblasti
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- 2 klienti pečovatelské služby
- O seniory je postaráno v rámci rodin
- Jiné skupiny osob (potenciálních uživatelů sociálních služeb) v obci nejsou
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Výhledově existuje záměr přestavby nevyužitého soukromého objektu na DPS
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Vše dostupné v T. Svinech, nejsou zásadní problémy
- ZŠ je v obci (1. – 5. stupeň, ostatní spádově do Borovan)
- MŠ Jílovice, Olešnice, Žár
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Spolupráce v rámci Sdružení Růže, žádné další speciální formy spolupráce
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 3 tis. ročně
- Na klienty pečovatelské služby obec nepřispívá
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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14 Slavče
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- DS Chvalkov (4 klienti)
- Pečovatelská služba Borůvka (1 klient)
- Bezplatná právní poradna ICOS (9 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
- Pečovatelská služba Ledax (2 klienti), v roce 2014 už žádný klient
- Nazaret - 1 zaměstnanec CHD ze Slavče - Dobrkovská Lhotka (z celkem
21 handicapovaných (12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD
při Nazaretu)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Webové stránky obce, popř. vývěsky
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Obec má cca 35 obecních bytů, nejsou zásadní problémy s neplatiči
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- O seniory pečují rodiny, zdravotně postižení
- 1 zdravotně postižený
- Zadluženost mezi obyvateli na běžné úrovni
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Obec připravuje přestavbu objektu bývalé školy na 3 startovací byty (pro sociálně
slabší občany / rodiny)
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Zdravotnictví – zajištěno dojížďkou do T. Svin
- MŠ je v obci
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Kromě spolupráce ve Sdružení Růže nejsou realizovány další formy spolupráce
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb – celkem cca 5,5 tis.
Kč ročně
- Dále jednorázové akce (např. setkání pro seniory apod.)
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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15 Svatý Jan nad Malší
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Průvodcovská a předčitatelská služba (Č. Maltézská pomoc) – 1 klient
- 1 člověk dále využívá službu pečovatelské služby z Kaplice
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Informace na webových stánkách, obecní vývěsky
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Aktuálně nejsou problémy v sociální oblasti
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Péče o seniory je zajištěna rodinami
- Zadluženost mezi obyvateli je, ojediněle i případy exekucí
- Obec má 17 obecních bytů, problémy s neplatiči nejsou
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Nejsou plánovány změny
- Původně měl být bytový dům obce rekonstruován na DPS, ale dnes jsou to obecní
byty
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- MŠ je, ZŠ do 5. třídy je
- Lékař praktický dojíždí jednou za 14 dnů
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Pouze v rámci Sdružení Růže, využití právní poradny v T. Svinech, obecně spádovost
také směrem na Velešín
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 5,5 tis, Kč ročně
- Dále se přispívá na právní poradnu v T. Svinech, vyúčtování LSPP
- Dále jednorázový příspěvek na ČMP ve výši 5 tis.
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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16 Trhové Sviny
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Domeček – celkem 83 uzavřených dohod na službu NZDM (z toho 90 % obyvatelé
města T. Sviny, ostatní okolní obce)
- 2 uživatelé ergoterapeutické dílny (Domeček)
- 13 pracovníků na chráněných pracovních místech (Domeček)
- DS Chvalkov (13 klientů)
- DS Horní Stropnice (5 klientů)
- Pečovatelská služba Borůvka (3 klienti)
- Bezplatná právní poradna ICOS (169 z celk. 299 intervencí v roce 2013) - 165
T. Sviny, 3 Otěvěk, 1 Rankov
- Terénní program (Prevent) - 15 klientů Trhosvinensko (z toho 10 nitrožilních uživatelů
pervitinu)
- Průvodcovská a předčitatelská služba (Č.Maltézská pomoc) - 3 klienti
- Pečovatelská služba Ledax (54 klientů)
- Volnočasové aktivity Archa - neregistrovaná služba (12 klientů) - obojí stav k 1Q 2014
- 5 zaměstnanců CHD z T. Svin a 2 klienti STD a CDS (z celkem 21 handicapovaných
(12 těžce), kteří jsou zaměstnáni v CHD a 8 klientů CDS a STD při Nazaretu)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Webové stránky města, včetně informací o komunitním plánování, místní zpravodaj,
vývěsky
- Činnost odboru sociálních věcí, spolupráce s místními poskytovateli sociálních služeb
- Veřejná projednání v rámci KPSS
- Rovněž probíhá spolupráce s místní pobočkou Úřadu práce
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- Není dostatek bezbariérových a sociálních bytů
- Chybí dietní vývařovny pro seniory
- Chybí denní stacionář, odlehčovací služba nebo tísňová péče pro seniory
- Chybí sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (existuje však program 3P
pro rodinu)
- Chybí poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
- Není zařízení sociálních služeb pro osoby bez přístřeší (noclehárna) – výhled
- V DPS chybí byty pro seniorské dvojice
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Senioři (rodiny, pečovatelská služba, DPS)
- Zdravotně postižení (Nazaret, Domeček)
- Uživatelé drog ve městě jsou, problém narůstá (včetně uživatelů konopí)
- Problémy se zadlužeností a exekucemi, několik problémových rodin (částečně řešeno
projektem 3P a aktivitami soc. odboru)
- Ve městě funguje rovněž praktická škola
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Nejsou plánovány žádné konkrétní projekty
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Základní lékařská (praktická i specializovaná) péče je ve městě dostupná (poliklinika)
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-

Problém je ale udržení lékařů specialistů (aktuálně zejména chirurgie a ortopedie)
Poměrně široká nabídka základního a středního vzdělávání
Chybí prostory pro volnočasové aktivity (veřejně přístupná venkovní multihřiště
pro děti a mládež)
Není služba věnující se zaměstnávání osob z cílových skupin (např. formou
podporovaného zaměstnávání)

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Spolupráce v rámci Sdružení Růže
- Kromě Sdružení Růže se řeší např. společný projekt Svazu měst a obcí ČR
(meziobecní spolupráce)
- Řízení procesu komunitního plánování
- Řešení sociálních problémů prostřednictvím činnosti odboru sociálních věcí obce
III. stupně
- Humanitární středisko při Domečku (sociální šatník, potravinový fond) – i pro obce
z okolí
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb - cca 50 tis. Kč ročně
(48 tis. Kč v roce 2013)
- Příspěvek města za služby bezplatné právní poradny (13 tis. Kč za rok 2013)
- Příspěvek občanům na úhradu pečovatelské služby Ledax (4tis./klienta – cca 156
tis. Kč v roce 2013)
- MC Človíček Nebojsa (44 tis. Kč)
- Domeček NZDM – klub Archa (44 tis. Kč)
- Nazaret (3 tis. Kč)
- Česká maltézská pomoc (10 tis. Kč)
- Svaz postižených civilizačními chorobami 10 tis. Kč
- Dále jsou poskytovány příspěvky i do jiných oblastí, které však rovněž podporují
řešení sociálních problémů a prevence ve městě (např. TJ Spartak – příspěvek
390 tis. Kč - v dotaci je zdůrazněna podpora sportovní činnosti dětí i mládeže, mimo
jiné jako prevence soc. patologických jevů apod.)
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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17 Žár
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
- Bezplatná právní poradna ICOS (3 z celkem 299 intervencí v roce 2013)
- Pečovatelská služba Ledax (2 klienti)
Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách:
- Vývěska, popř. webové stránky obce
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby
apod.):
- 25 osob má hlášeno trvalý pobyt na adrese obce (vesměs bývalí občané obce)
- Potřeba řešení problematiky zadluženosti
Cílové skupiny sociálních služeb v obci:
- Osoby, které mají problémy se zadlužeností, několik případů exekuce
- 1 zdravotně postižený
- 1 občan nesvéprávný (obec opatrovníkem)
- Otázky zabezpečení seniorů jsou řešeny rodinami (není aktuálně urgentní případ)
Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
- Nejsou plánovány žádné změny či projekty v této oblasti
Přehled dalších problémů v obci (např. zdravotnictví, ZŠ, MŠ, dostupnost dalších
služeb apod.):
- Není zásadní problém s dostupností těchto služeb
Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
- Pouze v rámci Sdružení Růže, jiné formy spolupráce nejsou realizovány
Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
- Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele
ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 3,5 tis. Kč ročně
- Preference zastupitelstva obce k příspěvku na konkrétní případ občana v obci před
paušální podporou
Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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Výsledky anketního šetření mezi obyvateli obcí v ORP
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2 Úvodní informace
Anketní šetření probíhalo v období 02-03 / 2014. Cílem anketního šetření bylo zjistit názory občanů Trhosvinenska, Borovanska a Novohradska
na zajištění a dostupnost sociálních služeb v regionu. Data z ankety poslouží ke zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb pro
celé území obce s rozšířenou působností (ORP) Trhové Sviny. Šetření bylo realizováno v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb
na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny“, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00013, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Celkem bylo posbíráno a vyhodnoceno 564 vyplněných anket.
Sběr probíhal ve spolupráci se studenty trhosvinenského gymnázia, místními základními školami a poskytovateli sociálních služeb, kteří
v území ORP Trhové Sviny působí. Obyvatelé měli možnost rovněž vyplňovat anketu online na webových stránkách města T. Sviny.

3 Věková a genderová kategorie respondentů
Graf 1: Struktura respondentů ankety podle věku
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Do ankety se zapojilo více žen než mužů (55,32 % žen / 44,68 % mužů). Vysoké zastoupení respondentů se objevilo u obyvatel mladší věkové
kategorie (10 - 20 let) s podílem 27 % a dále střední (36 – 50 let) s 30% zastoupením. V kategorii seniorů byla zástupnost spíše nižší (66 – 89
let) pouze 8 %. Věkové zastoupení osob ve věku od (21 – 35 let) tvořilo 17 % a respondentů ve věku (51 – 65 let) pouze 15 %.

4 Využití a zájem o využívání služeb mezi obyvateli regionu
Graf 2: Odpověď na otázku: „Využíváte v současnosti některou z níže uvedených služeb a jste nebo nejste s ní spokojen?“

Poznámka: jedná se o srovnání odpovědí respondentů, kteří uvedli, že využívají některou z nabízených služeb
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Počet obyvatel v anketě, kteří využívají sociálních služeb je nižší. Osobně služby využívá pouze 9,7 % obyvatel účastnících se ankety, většina,
86,5 % respondentů, žádné sociální služby nevyužívá. Pouze 2,7 % dotázaných respondentů by rádo službu využívalo. Ve výše uvedeném
grafu lze vyčíst počty respondentů využívající konkrétní sociální službu a jejich spokojenost s využíváním služby. Z výsledků je zřejmé, že
jednoznačně převažuje spokojenost s poskytovanými službami. Další graf pak dokladuje znalost/neznalost služeb ze strany respondentů
a názor, zda by danou službu chtěli využívat. Z odpovědí je zřejmé, že služby jsou obyvatelům regionu převážně známé a zájem o jejich
využití není ze strany respondentů vysoký (to může souviset mimo jiné i s převážně mladší věkovou strukturou dotazovaných).
Graf 3: Odpověď na otázku: „Nevyužívám, ale ZNÁM službu X Nevyužívám, ale CHTĚL BYCH službu využívat“
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Z respondentů, kteří znají alespoň jednoho poskytovatele sociálních služeb, nejčastěji uváděli dotazovaní (v počtu 325) Domov pro seniory
Chvalkov. Velkou četnost znalosti (316 respondentů) také zaznamenalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Domeček). Nazaret –
centrum denních služeb, Dům s pečovatelskou službou Trhové Sviny, Sociální šatník (Domeček), Domov pro seniory (Horní
Stropnice), Pečovatelská služba Borůvka a Dům s pečovatelskou službou Borovany zná počet respondentů v rozmezí od 240 do 300
dotázaných u každého zařízení.
Anketa poukázala na relativně vysoké množství dotazovaných (86,5 %), kteří jsou obeznámeni s poskytovanými sociálními službami v této
oblasti. Dalších 10 % dotázaných respondentů je se službami spokojeno a 3 % by služby rádi využívali. Poslední 2 % jsou se službami
nespokojeni.
Na otevřenou otázku „Pokud nějakou službu z výše uvedených využíváte, máte nějaké náměty na jejich zlepšení?“ odpovědělo celkem 29
responedentů. Odpovědi jsou tak spíše jednotlivými názory konkrétních osob. Mezi zajímavé odpovědi lze z pohledu cílů anketního šetření řadit
zejména dále uvedené požadavky, náměty nebo poznámky respondentů:
•

Domov pro seniory Chvalkov je svým prostředím, přístupem k jeho obyvatelům i jejich rodinným příslušníkům absolutní jedničkou. Práce
v tomto prostředí je náročná pro všechny zaměstnance, ale oni ji zvládají na výbornou.

•

MC Borovánek - umožnit za poplatek vstup jako u jiných MC příležitostné hlídání dětí.

•

Pečovatelská služba (Archa) - chybí mužská ruka.

•

DPS (Trhové Sviny) – nejsou zvukotěsné zdi.

•

Sociální šatník (Domeček) - zařízení je umístěno v 1. patře budovy bez výtahu (poznámka z května 2014: již neplatí – šatník přestěhován
na náměstí).

•

Nazaret – potřeba lepšího vybavení.

•

Těžká doprava do Centra denních služeb (Nazaret).

Další související otázkou byla „Pokud žádnou z výše uvedených služeb nevyužíváte, co vám v tom brání? (např. nevyhovující místní, časová
nebo ekonomická dostupnost služeb apod.)“. Zde se jako nejčastější odpověď objevoval názor „danou oblast nesleduji / nevím / nic mi nebrání,
protože služby nepotřebuji“. Jedinou konkrétní odpovědí zde byla opětovně zmíněná horší dostupnost služby Sociálně terapeutická dílna
(Nazaret).
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5 Nedostatek sociálních služeb a problémy v sociální oblasti
Graf 4: Odpověď na otázku: „Co vidíte jako největší problém v sociální oblasti ve Vašem okolí? V procentech“

Ti, kteří byli nespokojeni, uváděli nejčastěji nedostatek míst pro trávení volného času pro děti a mládež (dětská hřiště, letní, zimní a jiná
sportoviště pro volný čas) - 52 %. S tímto je do určité míry také spojen další zásadní problém - drogy, které byly označeny jako třetí
nejvýznamnější problém (36 %). Nedostatek pracovních příležitostí / špatná dostupnost práce byly v dotazované oblasti nedostačující ze 48 %
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spolu s chudobou, která tvořila 33 % výsledku ankety. 29 % nespokojených respondentů z celkového množství oslovených uvádělo jako
problém také nedostatek míst v domovech pro seniory a v domovech s pečovatelskou službou. Respondenti dále uváděli absenci nákupních
středisek, nedostačující dopravu (úřad, lékař, práce, nákup).

6 Informovanost o sociálních službách
Pozitivním zjištěním výsledků anketního šetření je, že 70 % dotázaných se považuje za dostatečně informované v oblasti sociálních služeb.
Zbylých 30 % nemá dle svého vyjádření dostatečné informace o tom, kde tyto sociální služby získávat.
Graf 5: Odpověď na otázku: „Víte kde hledat informace o sociálních službách?“
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Z dalších odpovědí je patrné, že nejžádanější formou informování o nabídce sociálních služeb je poskytování informací prostřednictvím
internetu a na webových stránkách institucí a obcí. Tato informovanost je však na místní a mikroregionální úrovni spíše nedostatečná. Dále je
ve veliké oblibě (platí to u kategorie seniorů) přenos informací v místních rozhlasech. Menší počet respondentů uváděl jako žádanou formu
poskytování informací formou letáků a plakátů s informací o dostupných sociálních službách. Jako důležitý zdroj informovanosti se rovněž
ukazuje být sféra poskytování lékařských služeb.
Graf 6: Odpověď na otázku: „Pokud nevíte, kde hledat informace o sociálních službách, jaké způsoby informování byste uvítali?“
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Jako další možné varianty informování o sociálních službách byly uváděny např. místní televize, rádio, poskytování informací v informačním
centru nebo zajištění informací osobním kontaktem na úřadech.
Poslední, otevřená otázka „Vaše další podněty, názory a připomínky k oblasti poskytování sociálních a návazných služeb“ spíše shrnovala již
výše zmíněné informace a názory. Přesto se objevily některé zajímavé odpovědi, z nichž nejvíce relevantní jsou pravděpodobně následující:
• Líbí se mi práce se seniory v Chvalkově, určitě by bylo dobré něco ještě rozvést - vyplnit seniorům volný čas, umožnit například studentům
pedagogickým a sociologických oborů praxi v těchto zařízeních a nechat je se seniory pracovat nejen formou běžné pomoci, ale mohli by
právě organizovat jejich volný čas.
• Péče o nepohyblivé pacienty v domácím prostředí (bez závislosti na zdravotním pojištění), uživatelé návykových látek přesunout mimo
centrum města T. Sviny (využitím restriktivních metod).
• V Byňově by bylo dobré zařídit menší dětské hřiště (v Údolí u Nových Hradů je a nikdo ho tam nevyužívá, myslím, že by v Byňově bylo více
využíváno).
• Vyřešení otázky hokejbalového hřiště (odstraněny mantinely).
• Pro vysoké stáří hledáme a vítáme pomoc, radu u mladších sousedů; oceňujeme informace z místního rozhlasu; internet není pro nás
dostupný.
• Vzhledem ke stárnutí populace se zaměřit na vytváření míst v domech s pečovatelskou službou a v domovech pro seniory.
• Chybí mi tady to hřiště pro mladé hasiče (T. Sviny).
• Chybí zde lékařská pomoc pro seniory, kteří jsou nemocní a nejsou schopní se dopravit do města (menší obce).
• Péče o seniory s různým stupněm závislosti v domácím prostředí i o víkendu.
• Absence tzv. rodinné nebo manželské poradny Dříve byla paní v Podzámčí (N. Hrady).
• V regionu chybí hospic - kde by vážně nemocní lidé mohli důstojně dožít svůj život.
• Chybí možnosti hlídání malých dětí, dětské koutky (T. Sviny).
• Bazén s rehabilitačním centrem pro postižené děti, MŠ a ZŠ v regionu.
• Webové stránky obcí - sjednotit, špatně přehledné.
• Pomoc svobodným maminkám (finanční).
• Více nekuřáckých restaurací.
• Poradenství před dospíváním.
• Málo laviček.
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