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ÚVOD

2

Tento dokument je roční aktualizací návrhové části KOMUNITNÍHO PLÁNU
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY
NA OBDOBÍ 2015 – 2017. Obsahuje aktualizaci jednotlivých opatření a aktivit (zhodnocení
plnění za rok 2017 a plán na rok 2018 včetně předpokládaných zdrojů u aktivit, u kterých je
možné tyto zdroje s různou mírou přesnosti definovat).
Červeně jsou označené provedené změny oproti původní verzi hlavního dokumentu
KPSS na roky 2015 – 2017, resp. oproti poslední zanesené aktualizaci a také hodnotící
tabulky, které shrnují stav plnění každé jednotlivé aktivity za předcházející období a
navrhují, které aktivity jsou součástí AP na rok 2018. Rok 2018 je současně posledním
rokem plánovacího období stávajícího hlavního dokumentu KPSS (platnost dokumentu byla
členy ŘS prodloužena v rozsahu jeho analytické části i na období roku 2018, z hlediska
návrhové části plánu bylo ŘS odsouhlaseno, že dojde k její aktualizaci a bude zpracován a
schválen AP pro rok 2018, který bude prováděcím dokumentem stále platného KPSS na
roky 2015 – 2017, resp. tedy 2015 -2018).
Z hlediska tabulek popisujících zdroje financování jednotlivých Aktivit KPSS jsou hodnoty
zaneseny takto:
-

Hodnoty za rok 2015 – jedná se o hodnoty finančních zdrojů uvedených v posledním
aktualizovaném dokumentu KPSS (hodnoty do dokumentu byly zaneseny na
podzim roku 2015);

-

Hodnoty za roky 2016 – jedná se o aktualizované hodnoty finančních zdrojů dané
aktivity, kdy hodnoty uvedené v roce 2016 dokladují skutečnost daného roku
(hodnoty do dokumentu byly zaneseny na podzim roku 2016);

-

Hodnoty za roky 2017 – jedná se o aktualizované hodnoty finančních zdrojů dané
aktivity, kdy hodnoty uvedené v roce 2017 dokladují skutečnost (nebo
očekávanou pravděpodobnou skutečnost) daného roku (hodnoty do dokumentu
byly zaneseny na podzim roku 2017);

-

Hodnoty za roky 2018 – jedná se o předpokládané hodnoty zdrojů / výhled (hodnoty
do dokumentu byly zaneseny rovněž na podzim roku 2017).

Červenou barvou jsou označeny změny, které byly do materiálu zaznamenány.

Mgr. Věra Korčaková
Vedoucí ŘS
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3 AKTUALIZOVANÉ SCHÉMA OPATŘENÍ A AKTIVIT KPSS

PRIORITA č. 1

PRIORITA č. 2

PRIORITA č. 3

PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK

PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ A PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH

NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Opatření 1.1

Podpora domovů pro seniory (§ 49)

Aktivita 1.1.1

Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory
Chvalkov (§ 49)

Aktivita 1.1.2

Opatření 2.1

Opatření 1.2

Podpora pečovatelské služby (§ 40)

Aktivita 1.2.1

Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby

Aktivita 2.1.1

Aktivita 1.2.3

Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby

Opatření 2.2

Opatření 2.3

Zkvalitnění a vznik nové služby
mládež (§ 62)

Aktivita 2.3.1

Podpora sociálně terapeutické dílny
Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické

Opatření 1.4

Podpora centra denních služeb (§ 45)

Aktivita 1.4.1

Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb

Aktivita 2.3.2

pro děti a mládež (§ 62)

Zkvalitnění služby NZDM v Trhových
Svinech

Opatření 2.4

Rozvoj a zkvalitnění pečovatelské
služby (§ 40)

Aktivita 2.4.1

Zvýšit dostupnost a kvalitu
pečovatelské služby poskytované

(§ 45)
Podpora nízkoprahového zařízení

Aktivita 3.1.2

Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou

Opatření 3.2

Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým

fungujících v SO ORP TS

společností Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita 2.4.2

znevýhodněním
Aktivita 3.2.1

Zvýšit dostupnost a kvalitu
pečovatelské služby poskytované
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Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny
v Borovanech

Aktivita 3.2.2

Vznik nové služby NZDM v Nových
Hradech

Odstraňování bariér dostupnosti služeb pro seniory a
handicapované v obcích ORP TS

Centrum denních služeb (§ 45)

Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby

dílny (§ 67)

Opatření 1.5

Navýšení kapacity sociální služby

Nízkoprahová zařízení pro děti a

(§ 67)

Aktivita 3.1.1

Centrum denních služeb (§ 45)
Aktivita 2.2.1

(§ 40)

Aktivita 1.3.1

Rozvoj a rozšíření sociální služby

poskytované Borůvka - Borovany (§ 40)
poskytované společností ARCHA Borovany, o.p.s.
Opatření 1.3

Rozšíření sociální služby Sociálně

Zlepšování kvality života seniorů
a osob se zdravotním znevýhodněním

terapeutická dílna (§67)

poskytované společností Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita 1.2.2

V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Opatření 3.1

Sociálně terapeutické dílny (§ 67)

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

Rozvoj a rozšíření sociální služby

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

Opatření 3.3

Podpora rodinné politiky

Aktivita 3.3.1

Podpora fungování mateřských center v regionu

Aktivita 3.3.2

Vznik přípravné třídy při MŠ, ZŠ a Praktické škole Trhové Sviny

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

Opatření 3.4

Prevence rizikového chování

Aktivita 3.4.1

Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence rizikového
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Aktivita 1.5.1

Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového

společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§

zařízení pro děti a mládež (§ 62)

40)

chování v území SO ORP T. Sviny
Opatření 3.5

Podpora rozvoje humanitárních služeb

Aktivita 3.5.1

Udržení stávající služby „sociálního šatníku“ v Trhových

Opatření 1.6

Podpora rané péče (§ 54)

Aktivita 1.6.1

Zachovat stávající službu rané péče (§ 54)

Opatření 1.7

Podpora sociálních služeb pro osoby, které

Aktivita 3.5.2

Udržení stávající služby „sociálního šatníku“ v Borovanech

vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto

Aktivita 3.5.3

Regionální humanitární středisko v Trhových Svinech

způsobem života ohroženy – terénní programy

Opatření 3.6

Informovanost o sociální oblasti

Svinech

(§ 69)

v SO ORP TS

Aktivita 1.7.1

Zachovat službu terénní programy (§ 69)

Aktivita 3.6.1

Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví

Opatření 1.8

Podpora Průvodcovské a předčitatelské

Opatření 3.7

Podpora terénních služeb

služby (§ 42)

Aktivita 3.7.1

Podpora terénních služeb

Zachovat službu průvodcovské a předčitatelské

Opatření 3.8

Aktivita 1.8.1

služby (§ 42)
Opatření 1.9

Podpora Odborného sociálního poradenství (§

Aktivita 1.9.1

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

Aktivita 3.8.1

Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí MAS
Sdružení Růže

Opatření 3.9

Svinech a N. Hradech
Opatření 1.10
Aktivita 1.10.1

Podpora služeb v sociální oblasti na území
obcí MAS Sdružení Růže

Podpora procesu plánování
sociálních služeb

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

Aktivita 3.9.1

Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb

Aktivita 3.9.2

Aktualizace plánu sociálních služeb

v území ORP

Opatření 3.10

Podpora sociálního bydlení

Opatření 1.11
Aktivita 1.11.1

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

Aktivita 3.10.1

Podpora rozvoje systému sociálního bydlení

Opatření 3.11

Rozvoj zázemí pro poskytování

Opatření 1.12
Aktivita 1.12.1

Podpora Tlumočnických služeb (§ 56)
Zachovat službu Tlumočnické služby (§ 56) v

sociálních služeb a služeb v sociální oblasti
Aktivita 3.11.1

území ORP
Opatření 1.13

Podpora služby chráněné bydlení (§ 51)

Aktivita 1.13.1

Zachovat službu chráněné bydlení (§ 51)

Podpora budování, úprav a rozvoje zázemí a
vybavenosti pro poskytování sociálních služeb
a služeb v sociální oblasti
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4 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.

4.1

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

1.1 Podpora domovů pro seniory (§ 49)

Popis opatření

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 neodpovídá 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 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)

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
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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:
- 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
Předpokládaný
realizátor

DS Chvalkov, Jihočeský kraj

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Obec
DS Horní Stropnice
Jihočeský kraj
Dotčené obce v SO ORP TS

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

2015

2016

2017

2018

49

49

49

49

5 096 200
0
3 990 000
155 000

4 974 000
0
3 400 000
165 000

5 532 000
0
4 791 600
0

8 696 000
0
4 926 000
0

0

0

0

0

11 753 000

11 626 000

12 382 000

12 249 000

0

0

22 720 000

26 195 000

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (jednorázové
příspěvky obce,
sponzoři, sbírky apod.)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

60 470
20 900 000

20 132 000

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 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.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.
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Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity
Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018
Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Finanční zdroje poskytnuté pro službu jsou dostačující, všechny služby a
činnosti jsou zabezpečeny v plném rozsahu.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.
ANO
Zachování aktivity pro naplnění cíle služby v plném rozsahu. Jeden
z klíčových bodů bude snižování vícelůžkových pokojů. Změna kapacity není
plánována.

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.
DpS Horní Stropnice společně s DpS Chvalkov představují jediná zařízení
svého druhu se sídlem v území ORP. Z hlediska spádovosti sociální služby
je přítomnost těchto DpS významná pro zajištění sociálních potřeb uživatelů
z celého správního území ORP T. Sviny. Výstupem aktivity bude
v navrhovaném období KPSS min. zachovaná současná kapacita DpS 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 DpS), neboť obě
stávající zařízení vykazují ročně poměrně vysoký počet neuspokojených
žádostí o umístění (až 50 ročně).
Obsahem aktivity je dále:
- 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

Předpokládaný
realizátor

DpS Horní Stropnice, Jihočeský kraj

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Obec
DpS Chvalkov
Jihočeský kraj
Dotčené obce v SO ORP TS

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

2015

2016

2017

2018

45

45

45

45

4 727 200
0
4 049 000
0

4 501 900
0
3 162 500
0

5 196 000
0
4 690 000
0

9 379 240

0

0

0

0

9 620 268

10 240 707

10 142 000

10 330 000

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů, ZP
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Ostatní (stravné zaměst.
čerpání fondů, jednoráz.
příspěvky obce,
sponzoři, sbírky, apod.)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

494 672

160 293

499 000

259 760

18 891 140

18 065 400

20 527 000

24 920 000

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 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.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.

Výhled naplnění
aktivity

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V období roku 2017- duben 2018 se připravuje projektová dokumentace pro
provedení rekonstrukce stávajícího objektu DpS a jeho přístavbu. Stavba je
plánovaná v období 7/2018-2019. Bude se jednat o zkvalitnění služby formou
snížení počtu stávajících vícelůžkových pokojů. Možné navýšení kapacity o 2
místa od r. 2020.

Viz výše

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 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 a
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 %
z celkového počtu uživatelů služby v ORP) a zdravotně postižení občané (cca
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20 %). V současnosti je pečovatelská služba zajišťována prostřednictvím
služeb 3 poskytovatelů s celkovou kapacitou cca 20 osob v daný okamžik
(9 klientů v jeden okamžik Ledax o.p.s., 7 klientů v jeden okamžik Borůvka Borovany a 4 klienti v jeden okamžik 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.
Poznámka k 21.11.2017: v regionu se v praxi opakovaně stává, že i přes
přítomnost 3 poskytovatelů pečovatelské služby v území nelze uspokojit
aktuální potřeby všech potenciálních klientů pečovatelské služby (zejména se
jedná o případy vyžadující vyšší časovou a odbornou náročnost péče).

Aktivity naplňující
opatření:

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
aktivity:

Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby
poskytované společností Ledax o.p.s. (§ 40)

Naplnění aktivity

Aktivita bude naplněna prostřednictvím podpory pečovatelské služby, která
osobám se sníženou soběstačností zajišťuje poskytování péče v jejich
domácím prostředí (popř. v rámci domů 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

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Obce v území ORP (zejména obce, kde se nachází DPS)
Mikroregion Sdružení Růže
Jihočeský kraj
Borůvka - Borovany
ARCHA Borovany, o.p.s.
2015
2016
2017

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři a
osoby se zdrav.
post., rodiny s dětmi
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže

2018

228

**9/*249

**9/*240

**9/*260

2 050 000
70 000
0
420 000

2 530 000
0
66 000
459 000

2 800 000
0
90 000
438 000

2 800 000
0
90 000
450 000

0

0

0
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Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

950 500

1 065 000

1 059 000

1 150 000

30 000

30 000

30 000

30 000

3 520 500

4 150 000

4 417 000

4 520 000

Časový
harmonogram

Po celé plánované období

Poznámka

*V počtu uživatelů je uváděn tzv. průtok, tedy počet uživatelů k 1.1. daného
období + všechny nové smlouvy v daném období.
**maximální počet uživatelů služby/okamžitá kapacita (kolik klientů jsme
schopni obsloužit v jednom okamžiku)
V rámci služby funguje také pronájem zdravotnických pomůcek pro území ORP
T. Sviny.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem.

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Dotace JčK (dříve MPSV) i dotace od JčK (dříve grant) je rozdělena na
jednotlivá střediska podle počtu uživatelů. V ostatních zdrojích jsou uvedeny
příjmy z vedlejší činnosti střediska (rozvoz obědů).

Výhled naplnění
aktivity

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V roce 2018 plánujeme financovat službu z příjmů od uživatelů, z dotace JčK
(dříve MPSV), z dotace JčK (dříve Grant), z příspěvků od obcí, kde usilujeme
o navýšení spoluúčasti obcí na financování služby a z příjmů z vedlejší
činnosti – rozvoz obědů.

Číslo a název
aktivity

Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby
poskytované Borůvka, Borovany spolek (§ 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 Borůvka,
Borovany spolek.
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

Borůvka, Borovany spolek

Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři a

Obce v území ORP (zejména obce, kde se nachází DPS)
Jihočeský kraj
Ledax o.p.s.
ARCHA Borovany, o.p.s.
2015
2016
2017
7/50*
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osoby se zdrav.
postižením.
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

424 800
0
323 700
65 000

594 700
80 00
393 700
69 000

977 000
0
193 900
99 000

1 150 000
0
200 000
105 000

0

0

0

0

590 000

595 000

599 000

550 000

514 966

230 600

286 000

295 000

1 918 466

1 963 000

2 1549 000

2 300 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

*maximální počet uživatelů služby/okamžitá kapacita (kolik klientů jsme
schopni obsloužit v jednom okamžiku)

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Služba je realizována v plném rozsahu pro rok 2017. Kapacita uživatelů je
plně obsazena, již není možné v tomto období přijímat další uživatele služeb.
Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. Pro
rok 2017 je patrné navýšení pečohodin u klientů a také cílová skupina
seniorů vykazuje změnu zdravotního stavu, zejména nárůst 3. a 4. stupně
postižení.
V roce 2017 jsme navýšili mzdy pečovatelům v přímé péči a to díky přidáním
dotací od MPSV ČR, přesto je jejich mzda stále pod úrovní průměrných platů
v ČR. Pro tento rok byly finanční prostředky zajištěny díky druhému kolu
dotací MPSV ČR.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro rok 2018 je navrhováno
zachovat aktivitu v plném rozsahu.
V horizontu cca 2-3 let je plánováno rozšíření kapacity služby o 10 osob a
rozšíření časového období obslužnosti uživatelů služeb.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Pro rok 2018 jednat o navýšení podílu na úhradách od měst a obcí, kde
současný podíl vícezdrojového spolufinancování je nejmenší a nedostačující
v rámci potřebnosti péče o své spoluobčany.

Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

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
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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

Předpokládané
spolupracující
subjekty

ARCHA Borovany, o.p.s.
Obce v území ORP
Jihočeský kraj
Nazaret – půjčovna kompenzačních pomůcek
Mobilní hospic Sv. Kleofáše Třeboň
Mobilní hospic Sv. Veroniky, České Budějovice
Ledax o.p.s.
Borůvka - Borovany
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s.
2015
2016

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – senioři a
osoby se zdrav.
postižením.
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (příspěvky ÚP,
dary od soukromých
osob - zejména
zakladatelů
společnosti)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

2017

2018

55

4*/100

5*/100

5*/120

397 000
0
223 000
240 000

556 900
0
0
280 000

1 662 000
0
223 000
250 000

1 660 000
0
250 000
300 000

0

0

0

0

330 000

420 000

470 104

520 000

461 000

252 000

420 000

420 000

1 651 000

1 817 000

2 800 000

3 150 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

*maximální počet uživatelů služby/okamžitá kapacita (kolik klientů jsme
schopni obsloužit v jednom okamžiku)

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Služba naplňuje smluvní závazky vůči obcím a klientům. Daří se naplňovat
cíl vykrýt síť sociálních služeb v odlehlých malých obcích. V souvislosti s tím
je pro rok 2017 a 2018 prioritou nákup služebních automobilů – tři stávající
jsou již nevyhovující a kapacitně je třeba stav o dvě auta navýšit. Probíhají
jednání s Jihočeským krajem o zohlednění těchto skutečností (dojezd mimo
centra, dostupnost 365 dnů v roce).
Financování provozu služby je rozloženo mezi několik zdrojů. Velmi se
osvědčila spolupráce s obcemi a jejich podílení se na nákladech služby. Na
investiční náklady hledáme zdroj v rámci projektů (MPSV, MAS aj.)
Aktivita bude v roce 2017 i 2018 naplňována dle předpokladů. Financování
provozu služby je poměrně dobře zabezpečeno díky vícezdrojovému
financování. Podaří-li se službu vybavit (automobily), bude možné i rozšíření
kapacity (počtu klientů, oblasti působnosti).

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro

-
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plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Opatření 1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67)
Aktivita 1.3.1 Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Číslo a název
opatření

1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Popis opatření

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

1.3.1 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

Jihočeský kraj
Sdružení Růže – obce regionu
Město Borovany
Fokus České Budějovice z. ú.

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby (okamžitá
kapacita) – osoby
se zdrav. post.
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce – úřad
práce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní: sponzorské
dary, nadace
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

2015

2016

2017

2018

7

7

7 (9 – viz
priorita 2)

7 (9 – viz
priorita 2)

191 100
325 890
0

173 900
328 982,50
0

0
440 640
0

0
440 640
0

74 025

24 269

21 120

29 000

50 000

40 000

40 000

40 000

8 794

0

0

0

50 172

150 000

300 000

350 000

699 981

781 267

820 000

920 000
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Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

V uplynulých 2 letech (2014 a 2015) byla navýšena četnost návštěv a počet
uživatelů (vyšší využívanost služby).
V roce 2015 byla jedním ze zdrojů dotace z IP JČK ve výši 325 890,00 (od
1.1.2015 do 30.9.2015) – o tuto částku byla následně snížena poměrnou
částí dotace MPSV tzn. celkové náklady se nemění.
Klienti z území ORP T Sviny využívají dále služby sociálně terapeutické dílny
provozované poskytovatelem Fokus České Budějovice v Č. Budějovicích (v
roce 2017 se jednalo o celkem 5 klientů dojíždějících za touto klientelou do Č.
Budějovic). Poskytovatel se zaměřuje na cílovou skupinu osob s duševním
onemocněním.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.
Poznámka: klienti z území ORP T. Sviny s duševním onemocněním dojíždějí
za službou STD rovněž do Č. Budějovic (poskytovatel Fokus České
Budějovice z. ú.).
Prostředky z IP nepokrývají ani všechny mzdy pracovníka služby. Pro rok
2018 budeme hledat další prostředky z jiných zdrojů (nadace apod.). Pro
další období Individuálního projektu (od roku 2019) bude nutné vyjednat
vyšší finanční podporu tohoto individuálního projektu.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. V roce 2017 nebylo jednáno o
zvýšení kapacity vzhledem k tomu, že není jasné, zda se podaří zvětšit
prostory STD – zvětšené prostory by měly vzniknout v rekonstruovaném
podkroví. Toto je projekt, který plánujeme financovat z prostředků IROP,
projekt se bude podávat na jaře 2018, kdy budeme také jednat o zvýšení
kapacity STD o 2 místa.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.

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

Aktivity naplňující
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.
Aktivita 1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45)
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Číslo a název
aktivity

1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45)

Naplnění aktivity

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.

Předpokládaný
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
realizátor
Předpokládané
Město Borovany
spolupracující
Sdružení Růže
subjekty\
Jihočeský kraj
Cílová skupina a
2015
2016
2017
2018
počet uživatelů
služby (okamžitá
8 (11 – viz
8 (11 – viz
8
8
kapacita) – osoby
priorita 2)
priorita 2)
se zdrav. post.
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce – úřad
práce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (sponzorské
dary, nadace)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

631 500
0
0

807 419
0
303 290

655 000
0
162 900

800 000
0
170 000

0

59 253

21 120

25 000

30 000

0

40 000

40 000

53 382

65 000

100 000

120 000

5 847

5 000

50 000

50 000

720 729

937 543

995 000

1 400 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
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 a
během roku 2017 byly pomůcky doplněny.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.
Proběhlo doplnění pomůcek v půjčovně kompenzačních pomůcek, sledujeme
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Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

potřeby a operativně půjčovnu doplňujeme o žádané pomůcky.
Na dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek využíváme dar
z Tříkrálové sbírky z Rudolfova.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

-

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
Popis opatření

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

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 – 20 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.
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.

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby - cílová
skupina 6 - 20 let
(kontakty)

Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské
Město Trhové Sviny a další obce v území ORP
SOŠ a SOU T. Sviny
2015

2016

2017

2300 (počet

2300 (počet

2300 (počet

kontaktů / max.
55 uživatelů
v daný

kontaktů / max.
55 uživatelů
v daný

kontaktů / max.
55 uživatelů
v daný

==== Strana 17 ====

2018
2300 (počet
kontaktů /
max. 55
uživatelů v
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moment)

moment)

daný
moment)

moment)

Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy za fakultativní
činnosti
Ostatní (veřejná
sbírka, sponzorské
dary, prodej výrobků)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

1 062 600
0
40 000
50 000

786 000
0
139 000
50 000

812 000
0
67 600
50 000

1 000 000

80 000

80 000

50 000

50 000

0

0

0

142 519

344 720

520 400

630 000

1 375 119

1 400 000

1 500 000

1 800 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

-

70 000
50 000

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby. Došlo ke změně ve vymezení
věkového rozmezí u cílové skupiny (na 6 – 20 let).

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

MPSV, Jihočeský kraj, Město T. Sviny, Sdružení Růže

Výhled naplnění
aktivity

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.
Kapacita je v tuto dobu dostačující a s rozšířením kapacity se v budoucnu
nepočítá.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Plánovaný počet 100 uživatelů a 2300 kontaktů za rok.

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, tělesným a
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kombinovaným postižením a děti s ohroženým vývojem.
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

Raná péče I MY (zřizovatel I MY o.p.s.)
APLA Jižní Čechy, z.ú.

Předpokládané
obce SO ORP
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – rodiny se
zdrav. postiž. dětmi
(1 - 7 let věku)
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy za fakultativní
činnosti
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky) –
nadace, sponzoři
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

2015*

2016*

2017*

2018*

1

1

1

2

27 935
0
0
0

32 000
0
0
5 000

29 540
0
0
15 000

70 000

0

0

0

0

0

0

13 985

5 500

2500

9 000

41 920

42 500

47 000

94 000

15 000

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

* údaje o předpokládaných finančních zdrojích na zajištění aktivity jsou
uvedeny za organizaci Raná péče I MY (zřizovatel I MY o.p.s.)
Poznámka, I MY Raná péče I MY (zřizovatel I MY o.p.s.):
Celkový rozpočet nákladů služby na jednoho klienta je cca 45 000 Kč.
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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 1-2 rodin. Tato
sociální služba je prostupná, tzn., že v 7 letech dítěte možnost jejího využití
končí. Nutná je depistáž – musíme cíleně informovat odborníky a lékaře o
naší službě, aby došlo k předání kontaktu na službu rané péče rodině.
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).
Poznámka, APLA Jižní Čechy, z.ú.
Hlavními klienty organizace APLA Jižní Čechy, z.ú. jsou děti i dospělí s
diagnosou PAS (porucha autistického spektra). APLA Jižní Čechy, z.ú. kromě
Rané péče (RP) poskytuje také další sociální služby, a to Sociálně aktivizační
služba (SAS) a Odlehčovací služba (OS). Tyto činnosti jsou registrovány u
MPSV a s celokrajskou působností v JčK. SAS a RP jsou poskytovány jak
ambulantní, tak terénní formou. Pracoviště organizace se nachází v Táboře a
v Českých Budějovicích. V případě OS je poskytována jednak pobytovou
formou, kdy se jedná o víkendové pobyty provozované v pronajatých
prostorách DPN v Opařanech (u Tábora). Od r. 2017 je poskytována též
ambulantní formou 3 x 2 hodiny v týdnu na pracovišti v Táboře. SAS a OS
jsou součástí Sítě poskytovatelů sociálních služeb JčK, od r. 2018 byla do
této sítě zařazena i RP.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity
Návrh pro zařazení

Službu je možné poskytnout rodinám, které jí potřebují. Vše je závislé na
předání kontaktu na ranou péči rodině. Tato skutečnost ovlivňuje počet rodin,
kterým můžeme službu poskytovat. Cílová skupina Rané péče I MY: rodiny s
dětmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, opožděným či
ohroženým vývojem, s poruchou autist. spektra.
APLA JČ: Stávající kapacita není dostačující, limitem pro její rozšiřování jsou
finanční možnosti kraje i organizace samotné. V r. 2017 máme v evidenci
celkem 155 klientů, kteří využívají alespoň jednu z našich služeb, z toho 2
klienty jsou z ORP TS a využívají SAS.
APLA Jižní Čechy, z.ú.: V současné době máme ve městě Trhové Sviny 1
aktivního klienta služby raná péče.
Raná péče I MY – v současné době máme v ORP Trhové Sviny 1
uživatelkou rodinu, která využívá služeb rané péče.
Viz výše
Raná péče I MY - Celkový rozpočet nákladů služby na jednoho klienta je cca
47 000 Kč. Pro rok 2018 je předpokládáno poskytování služby 2 klientům /
rodinám.
APLA JČ: Předpokládané průměrné náklady na 1 klienta APLA JČ v r. 2017
jsou ca 40 tis.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.
APLA: Služby jsou poskytovány v plném rozsahu, počet intervencí je však
limitován kapacitou a finančními prostředky.
ANO
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aktivity do AP 2018
Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

APLA JČ: Zvyšovat povědomost o možnostech a dostupnosti poskytovaných
služeb APLA JČ, aby v případě potřeby klient věděl, na koho a kam se má
obrátit. Získat více finančních prostředků, aby bylo možné zvýšit počet
intervencí u jednotlivých klientů.

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 PREVENT99 z.ú.
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 15 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 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.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69)

Číslo a název
aktivity

1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69)

Naplnění aktivity

Obsahem aktivity je zachování sociální služby a jejího zajištění v největších
sídlech ORP – T. Svinech, Borovanech a v Nových Hradech. Cíle aktivity
vycházejí z principu Harm reduction a Public Health. Počet kontaktů lze v
v ORP Trhové Sviny odhadovat na cca 450 v momentální provozní době TP.
PREVENT99 z.ú. 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.

Předpokládaný
realizátor

PREVENT 99 z.ú.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Domeček
Obce v ORP (zejména větší – T. Sviny, Borovany, N. Hrady, Horní Stropnice)

Cílová skupina a

2015
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2017

2018
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počet uživatelů
služby – osoby
závislé a závislostmi
ohrožené
Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní finanční zdroje
celkem (RVKPP, IP,
KÚ..aj.)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

80

33

60

60

450

450

780

780

15 000
100 620
40 000
93 270

0
0
0
93 735

0
0
0
93 735

0
0
0
94 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282 565

282 565

377 455

248 890

376 300

376 300

471 810

po celé plánované období

Poznámka

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Služba byla a nadále je poskytována pravidelně a celoročně. Terénní
program zajišťuje své odborné služby dlouhodobě se stabilním týmem
sociálních pracovníků.

Výhled naplnění
aktivity

Terénní program nadále bude poskytovat své odborné služby cílové skupině
uživatelů. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat
aktivitu v plném rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V roce 2018 bude služba nadále poskytována každý čtvrtek stálou dvojicí
terénních pracovníků. Není předpokládán výrazný nárůst či pokles kontaktů a
klientů.

Viz výše

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)

Popis opatření

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 5-7 klientů (celkem cca 67 klientů v celém
Jihočeském kraji).
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

==== Strana 22 ====

Monitoring plnění aktivit KPSS (2017) a Akční plán na rok 2018

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.
Aktivity naplňující
opatření

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

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
doprovázení do zařízení v Č. Budějovicích.

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.
Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce (T. Sviny,
Borovany, Sv. Jan nad
Malší)
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

2015

2016

2017

2018

5

5

5

5

80 000
0
30 600

78 000
0
30 000

102 000
0
85 00

110 000
0
8 500

33 000

33 000

34 000

34 000

0

0

0

0

56 800

56 000

72 000

72 000

5 000

5 000

0

0

205 400

202 000

216 500

224 500

Časový
harmonogram

po celé plánované období

Poznámka

Činnost probíhá pravidelně ranním a odpoledním svozem v průběhu celého
roku.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.
Služba byla na rok 2017 finančně zabezpečena vyšší dotací Jihočeského
kraje a zvýšenou finanční podporou od obcí Borovany a Svatý Jan nad Malší.
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Výhled naplnění
aktivity

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu pro rok 2018 v plném
rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Služba je zajišťována již řadu let pro město i přilehlé okolí (ORP).
Poskytovatel se snaží zkvalitňovat služby různými technickými vylepšeními
tak, aby uživatelé měli potřebný komfort, pohodlí a bezpečí. V roce 2017 se
podařilo s pomocí KONTA Bariery získat nový vůz, který nahradil starý, a tím
bylo zajištěno zvýšení komfortu a větší bezpečí pro klienty. Službu využívají
převážně děti a mládež navštěvující speciální školy v ČB. Jedná se tedy o
pravidelně poskytovanou službu. Na základě pravidelných dotazníkových
šetření uživatelé hodnotí službu jako velmi dobrou a potřebnou i v dalších
letech.

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 ORP T. Sviny. Poradna funguje jako pobočka
Bezplatné právní poradny v Českém Krumlově. Současná kapacita služby
pro ORP Trhové Sviny (1x týdně - ve středu v T. Svinech, 1x měsíčně v N.
Hradech) odpovídá 8 hodinám týdně, tj. max. 16ti intervencím (30ti
minutových) týdně dle registrace Bezplatné právní poradny ICOS Český
Krumlov. Od dubna 2018 bude kapacita služby v ORP T. Sviny navýšena

Naplnění aktivity
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na 16 hodin týdně, tj. max. 32 30ti minutových intervencí. Navýšení
kapacity je umožněno a financováno na roky 2018 až 2021 (04/2018 až
03/2021) díky podpoře projektu z OPZ (MAS Sdružení Růže). Pokračování
poskytování služby v tomto rozsahu od 04/2021 však záleží na
zařazení/nezařazení tohoto nového rozsahu do základní sítě sociálních
služeb Jčk.
Poskytované bezplatné právní poradenství zahrnuje:

-

odborné sociální poradenství - poskytování potřebných informací
přispívající 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,
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 a město Nové Hrady ve
vlastních prostorách. Služba je poskytována 1x týdně v T. Svinech (vyjma
3. středy v měsíci) a 1x měsíčně (každá 3. středa v měsíci) je služba
zajišťována i v Nových Hradech, a to v rozsahu 8 h týdně, od dubna 2018
bude zajišťována 2x týdně v celkovém rozsahu 16 h.

-

Předpokládaný
realizátor

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Trhové Sviny, Město Nové Hrady
Sdružení Růže
obce v SO ORP TS
2015

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – bez
omezení

215 klientů,
327 schůzek,
220 hodin
přímé práce

2016
197 klientů,
350
intervencí,
180 hodin
přímé práce

2017
cca 190
klientů, 300
intervencí,
180 hodin
přímé práce

2018
cca 250
klientů, 420
intervencí,
280 hodin
přímé práce

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
0bec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky – vlastní
zdroje, OPZ)
ROČNÍ PROVOZNÍ

50 000
0
12 000

72 000
0
0

72 000
0
20 000

85 000
0
20 000

80 000

78000

78 000

75 000

0

0

0

0

0

5 000

0

100 000

142 000

155 000

170 000

280 000
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NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Poznámka

Služba poskytována od srpna 2011. Potřeba uchování služby po celé
plánovací období. 1x týdně v T Svinech a 1x měsíčně v N. Hradech (každá
3. středa v měsíci), od dubna v rámci OPZ bude rozšířena služba na 2x
týdně – pondělí a středa). Prostředky od Mikroregionu Sdružení Růže jsou
následně rozpočítávány mezi jednotlivé obce, které prostředky sdružení
vrací.
Od roku 2015 je částečně snižován příspěvek Sdružení Růže (dříve
91.000), v roce 2018 předpokládáme další drobné snížení (75.000), a to
přesto, že rozsah a náklady na zajištění služby se zvyšují (důvodem je
jednak postupné rozšiřování služby, jednak zvyšující se náklady – např. od
roku 2017 také např. v návaznosti na nařízení vlády o zvýšení platů
v sociálních službách) - vzhledem ke zvyšování nákladů na pobočku v ORP
Trhové Sviny (například rozšiřováním kapacity v září 2015). Poskytovatel
se tak podílí prostřednictvím dalších zajišťovaných zdrojů (MPSV,
Jihočeský kraj) na spolufinancování služby ve výši přesahující již 50%
rozpočtu s tím, že podíl dalších zdrojů se postupně navyšuje na úkor
financování prostřednictvím Sdružení Růže, od roku 2018 již podíl obcí,
Sdružení Růže klesne na cca 25% rozpočtu. Další rozšiřování služby
v ORP v současné době nepředpokládáme.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Služba funguje kontinuálně dle plánu. Tj. v rozsahu 8 h týdně (středy v T.
Svinech a 1x za měsíc v N. Hradech). Co se týká kapacity služby, je tato
dlouhodobě prakticky plně využívána (cca 300 - 350 intervencí ročně –
mnohé intervence jsou delší 30ti minut), nicméně problém nastává u
některých zájemců o službu, pro něž je dostupnost služby 1x týdně či 1x
měsíčně v N. Hradech problematická, proto jsme přistoupili k rozšíření
rozsahu provozních hodin na 16 h týdně od dubna 2018 (za podpory OPZ).
Předpokládaný podíl obcí Trhosvinenska / Sdružení Růže, který byl při
zavádění služby cca 80% všech nákladů na zajištění v ORP T. Sviny, se
postupně snižuje (nyní na cca necelých 50%), od roku 2018 již v návaznosti
na rozšíření na cca 25% nákladů na službu.
Služba funguje kontinuálně a je využívána dle předpokladu, nabízí tak
uživatelům potřebnou poradenskou pomoc, která by jim jinak nebyla
dostupná. Obdobně jako na ostatních pobočkách služby, převažuje
dlouhodobě agenda v oblasti dluhové problematiky. I dle analýzy JčK je
region ORP T. Sviny regionem, kde by služba měla být zajišťována ve větším
rozsahu (v roce 2015 byl počet hodin na ORP T. Sviny zajišťovaných ICOS
6,5 hodin týdně, po rozšíření v září 2015 je to v 8 h týdně, od dubna 2018 16
hodin. Další rozšiřování služby poskytovatel neplánuje, rozšíření na 16 hodin
bude spolufinancováno z OPZ až do 03/2021, kdy dojde k celkovému
vyhodnocení potřebnosti a využívanosti služby v tomto rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V roce 2018 se předpokládá od dubna rozšíření služby v rozsahu (2x týdně
v ORP T. Svinech, z toho 2x měsíčně v N. Hradech, tj. v rozsahu 8 hodin
týdně, od dubna 16 h týdně.

Opatření 1.10 Podpora Sociální rehabilitace (§ 70)
Aktivita 1.10.1 Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území ORP
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Číslo a název
opatření
Popis opatření

Aktivity naplňující
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 z.ú. 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.
Aktivita 1.10.1 Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území ORP

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Aktivita 1.10.1 Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území ORP
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 z.
ú. 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
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
Fokus České Budějovice z. ú.
obce v SO ORP TS

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – bez omezení

2015

2016

2017

2018

5

9

11

15

Předpokládané finanční zdroje:
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MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
0bec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

12 600
0
9 000
10 400

160 000
0
30 000
10 000

100 000
0
0
5 000

50 000
200 000
0
15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

2 000

2 000

52 000

200 000

107 000

267 000

Po celé plánovací období

Poznámka

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě. Služba je v plném rozsahu poskytována terénní
formou.
V roce 2017 bylo na území ORP 11 aktivních klientů služby. Výhledově lze
očekávat další mírný nárůst počtu uživatelů. K 8. 11. 2017 bylo poskytnuto
181 služeb.

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Viz výše

Výhled naplnění
aktivity

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Poskytovatel bude pokračovat v zajišťování služby ve stejném rozsahu (viz.
výše) a počítá s dalším mírným navyšováním počtu klientů.

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

1.11 Podpora osobní asistence (§ 39) v území ORP

Popis opatření:

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
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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 tato služba zavedla tato služba od roku
2016, v r.2017 zde působila s registrovanou kapacitou 7 uživatelů.
Na financování služby se podílí uživatelé a smlouva o příspěvku je uzavřena
i s městem Borovany, kde však v současnosti nemáme žádné uživatele.
Žádoucí je rovněž zapojení dalších obcí, kde bude o danou službu mezi
uživateli zájem.

Předpokládaný
realizátor

Ledax o.p.s.

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jihočeský kraj
Obce v území ORP

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

2015

2016

2017

2018

2

2

3

5

288 000
0
0
0

655 000
0
161 000
0

310 000
0
11 000
0

495 000
0
20 000
20 000

0

0

0

0

323 109

646 000

210 000

335 000

0

0

0

0

611 109

1 462 000

531 000

870 000

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Po celé plánovací období

Poznámka

Dotace Jčk (dříve MPSV) i dotace JčK (dříve Grant) je rozpočítána na ORP
T. Sviny dle podílu tržeb ORP na celkových tržbách.
Službu osobní asistence má poskytovatel Ledax o.p.s. registrovanou pro celé
území Jihočeského kraje (s okamžitou kapacitou 20 uživatelů), registrovaná
kapacita střediska Trhové Sviny v r. 2017 je 7 uživatelů, na r. 2018 se počítá
se zachováním stejné kapacity.
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna ve
shodě s plánem.
V roce 2017 byla služba poskytnuta 3 uživatelům.
Službu osobní asistence má poskytovatel Ledax o.p.s. registrovanou pro celé
území Jihočeského kraje (s okamžitou kapacitou 20 uživatelů), registrovaná
kapacita střediska Trhové Sviny v r. 2017 je 7 uživatelů, na r. 2018 se počítá
se zachováním stejné kapacity.
V r. 2017 se podařilo získat plánovanou podporu od Jihočeského kraje, v r.
2018 se rovněž počítá s touto podporou.
Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu
v plném rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V r. 2018 je plánováno financovat službu z tržeb od uživatelů, z dotace JčK
(dříve MPSV), grantu Jihočeského kraje, bude-li tento poskytnut, a snahou je
zvýšit spoluúčast obcí na financování služby.

Opatření 1.12 Podpora Tlumočnických služeb (§ 56)
Aktivita 1.12.1 Zachovat službu Tlumočnické služby (§ 56) v území ORP

Číslo a název
opatření
Popis opatření

Aktivity naplňující
opatření

Opatření 1.12 Podpora Tlumočnických služeb (§ 56)
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
osobám se specifickými komunikačními potřebami, které zamezují běžné
komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Cílem poskytování
služby je zprostředkování příjmu informací v mateřském jazyce, zajištění
rovnoprávného postavení osob s poruchami sluchu / neslyšícími, a to
zejména na trhu práce a v oblasti vzdělávání. Cílem služby je odstraňovat
komunikační bariéry a podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, s cílem
získat práci na otevřeném trhu a udržet si ji.
Aktivita 1.12.1 Zachovat službu Tlumočnické služby (§ 56) v území ORP

Číslo a název
aktivity

Aktivita 1.12.1 Zachovat službu Tlumočnické služby (§ 56) v území ORP

Naplnění aktivity

Na území ORP Trhové Sviny zajišťuje tlumočnické služby poskytovatel
(Tichý svět, o.p.s.) s pobočkou pro Jihočeský kraj v Č. Budějovicích. Na
území ORP T. Sviny má poskytovatel 3 neslyšící uživatele služeb, kteří
kromě tlumočnické služby využívají také služby odborné sociální poradenství
a sociální rehabilitace.
Cílem pobočky v Č. Budějovicích je zapojení osob se sluchovým postižením
do běžné společnosti (respektováním specifických komunikačních potřeb,
vhodným pracovním místem) a jejich podpora na cestě za dosažením běžné
kvality života a jeho smysluplnosti. To se děje pomocí sociálních služeb, ale i
mediálními kampaněmi, osvětou veřejnosti, pořádáním kurzů, předáváním
informací.
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Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby
obce v SO ORP TS

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – bez omezení

2015

2016

2017

2018

3

3

3

3

8 800

4 500

4 500

4 500

-

-

-

-

-

3 000

3 000

3 000

-

-

-

-

500

500

500

8 800

8 000

8 000

8 000

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
0bec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Po celé plánovací období

Poznámka

-

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Jedná se o službu, která byla do struktury KPSS ORP T. Sviny zařazena
nově v roce 2015. Služba již je klientům z území ORP k dispozici
dlouhodobě. V roce 2016 a v roce 2017 byla služba na území ORP
poskytována 3 klientům.
Možností pro zlepšení podmínek pro neslyšící / nedoslýchavé je zřídit point s
online tlumočením na městském úřadě v T. Svinech (tablet nebo PC s
připojením na internet a funkční kamerou) - zaměstnanec si může objednat
online tlumočení dopředu, pokud bude něco vyřizovat s neslyšícími klienty.
Dále v rámci této služby = bezbariérový přístup pro osoby se sluchovým
postižením= zajišťujeme také online simultánní přepis pro nedoslýchavé,
kteří se na Trhosvinensku vyskytovat budou - vzhledem ke stárnutí populace
a výskytu sluchového postižení nad 65+.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

-

==== Strana 31 ====

Monitoring plnění aktivit KPSS (2017) a Akční plán na rok 2018

Nově zařazené opatření a aktivita v roce 2016 (původně zařazeno v rámci PO 2 upraveno – změna poskytovatele, názvu opatření a aktivity a také částečná změna
věcného obsahu)
Opatření 1.13 Podpora služby chráněné bydlení (§ 51)
Aktivita 1.13.1 Zachovat službu chráněné bydlení (§ 51)

Číslo a název
opatření:

Opatření 1.13

Popis opatření:

Opatření je zaměřeno na podporu osob s různými typy zdravotního postižení.
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 1.13.1 Zachovat službu chráněné bydlení (§ 51)

Číslo a název
aktivity

Aktivita 1.13.1 Zachovat službu chráněné bydlení (§ 51)

Naplnění aktivity

Obsahem aktivity je podpora zachování služby chráněného bydlení, které je
dostupná uživatelům i z SO ORP Trhové Sviny. Chráněné bydlení (§ 51)
umožňuje lidem se zdravotním postižením samostatné bydlení mimo
pobytovou službu nebo jejich rodinu s dostupnou podporou v rozsahu, který
potřebují (např. pomoc při péči o domácnost, hrazení složenek apod.).
Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Podpora služby chráněné bydlení (§ 51)

Předpokládaný
Fokus České Budějovice z. ú.
realizátor
Předpokládané
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
spolupracující
Obce v regionu
subjekty
Cílová skupina a
2015
2016
2017
počet uživatelů
služby – osoby se
1
1
2
zdrav. postižením.
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (příspěvky ÚP,
dary od soukromých
osob - zejména
zakladatelů
společnosti)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

2

56 000
0
40 000
0

90 000
0
80 000
0

0

0

30 000

50 000

90 000

100 000

0

0

20 000

20 000

126 000

220 000

440 000

490 000
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330 000
0
0
0

2018

350 000
0
0
20 000
0
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Časový
harmonogram

Po celé plánovací období

Poznámka

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Původně bylo plánováno zavedení této služby jiným poskytovatelem na
Borovansku (nepodařilo se však sehnat volné ubytovací kapacity vhodné pro
cílovou skupinu). Vzhledem k tomu, že služby poskytovatele Fokus České
Budějovice z. ú. Je dostupná i pro uživatele na Trhosvinensku a
poskytovatelem jsou zde poskytovány i další služby, byla nově zařazena do
Prioritní osy 1.
V roce 2017 využívali službu 2 klienti. Aktuálně se vyjednává s dalším
zájemcem.
Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny a zejména v gesci gestora aktivity
budou hledány zdroje pro zajištění naplnění této aktivity.
Služba chráněného bydlení je smysluplnou a potřebnou. Na území ORP
Trhové Sviny byla do nedávna zcela nedostupná.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V návaznosti na činnosti dalších poskytovatelů v území se lokalita ORP jeví
jako příhodná k postupnému budování takové služby a budou k tomu i
nadále vyhledávány příležitosti.
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5 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.

5.1

OPATŘENÍ A AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ PRIORITU Č. 2

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

2.1 Rozvoj a rozšíření sociální služby Sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Popis opatření

Cílem opatření je naplnit zjištěné potřeby potenciálních uživatelů služby
sociálně terapeutické dílny. Splnění tohoto cíle bude zajištěno rozšířením
kapacity stávající sociálně terapeutické dílny v Borovanech, kdy bude
dosaženo plánované okamžité kapacity pro 9 osob. Vznik této sužby zároveň
zajistí místní dostupnost pro uživatele z jižní části regionu. 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 Rozšíření sociální služby Sociálně terapeutická dílna v Borovanech (§
67)

Číslo a název
aktivity:

2.1.1 Rozšíření sociální služby Sociálně terapeutická dílna v Borovanech
(§ 67)
Naplněním aktivity, která má zajistit identifikované potřeby potenciálních
uživatelů, bude rozšíření stávající sociálně terapeutické dílny v Borovanech.
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 9 osob (stávající kapacita je 7).
Aktivity služby napomáhají uživatelům získat pracovní dovednosti a zvyšují
jejich uplatnění na trhu práce, zároveň zabraňují riziku jejich sociálního
vyloučení.

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Borovany
Sdružení Růže
MPSV ČR
Jihočeský kraj

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby (okamžitá

2015

2016

2017

2018

0

0

0

+2
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kapacita) - dospělí
od 18 do 80 let se
zdrav. postižením
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (sponzorské
dary, nadace)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

30 000
0
10 000
2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

59 000

Časový
harmonogram

Navýšení kapacity bude záležet na zvětšení prostor STD, ke kterému má dojít
rekonstrukcí půdních prostor Nazaretu. Financování tohoto projektu je
plánováno prostřednictvím IROP, projekt se bude podávat na jaře 2018.

Poznámka

V nákladech na rok 2018 jsou z důvodu časového harmonogramu plánované
rekonstrukce prostor uvedeny náklady na 2 měsíce v roce (pokud bude
schválen projekt IROP (investice cca 5,5 mil. Kč), měla by rekonstrukce
skončit ke konci roku 2018, od té doby bude moci Nazaret
nabídnout/poskytnout služby většímu počtu uživatelů). Náklady (a zdroje) na
rozšířenou službu na celý rok 2019 by pak byly řádově vyšší, tj. 500.000 –
590.000,- Kč.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Aktivita je modifikací původní aktivity, jejímž obsahem byl plán na vznik nové
sociálně terapeutické dílny v T. Svinech. Ta byla podmíněna investičním
záměrem rekonstrukce kostelíku CČSH v T. Svinech. Od realizace této akce
však bylo upuštěno. Vzhledem k nárůstu zájmu o služby poskytovatele tak
bylo přistoupeno k naplánování této alternativy rozšíření kapacity této služby
(rozšíření kapacity STD v Borovanech o 2 místa).
Do aktivit STD v roce 2017 byla směřována většina darů a výtěžků
benefičních akcí z důvodu nedostatečného finančního zabezpečení služby
prostřednictvím Individuálního projektu JčKraje. Pro další období
Individuálního projektu budeme vyjednávat vyšší finanční podporu ze strany
IP JčK, do cílové částky nákladů IP budou zahrnuty náklady na rozšíření
kapacity STD. Dále budeme podávat projektové žádosti na spolufinancování
nákladů STD, popř. na projekty týkající se zkvalitnění poskytovaných služeb.
Realizace služby od roku 2018 (resp. registrace služby, na konci roku 2018
nebo začátkem roku 2019 zahájení poskytování služeb rozšířené STD pro
cílovou skupinu uživatelů).

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V roce 2017 nebylo žádáno o navýšení kapacity vzhledem k nedostatečným
prostorovým možnostem.
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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 3 místa (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)

Naplnění aktivity

Pro zajištění skutečně zjištěných potřeb uživatelů bude zahájena realizace
služby v navýšené okamžité kapacitě celkem o 3 uživatele. 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. Služby budou poskytovány přednostně uživatelům ze SO ORP T.
Sviny, 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

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jihočeský kraj
Město Borovany
Sdružení Růže
MPSV

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby (okamžitá
kapacita) - dospělí
od 18 do 64 let se
zdrav. postižením
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (sponzorské
dary, nadace)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

2015

2016

2017

2018

0

0

0

+3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

45 000
0
5 000
1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

6 500

0

0

0

10 000

0

0

0

68 500
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Časový
harmonogram

Navýšení kapacity bude záležet na zvětšení prostor DC, ke kterému má dojít
rekonstrukcí půdních prostor Nazaretu. Financování tohoto projektu je
plánováno prostřednictvím IROP, projekt se bude podávat na jaře 2018.

Poznámka

V nákladech na rok 2018 jsou z důvodu časového harmonogramu plánované
rekonstrukce prostor uvedeny náklady na 2 měsíce v roce (pokud bude
schválen projekt IROP (investice cca 5,5 mil. Kč), měla by rekonstrukce
skončit ke konci roku 2018, od té doby bude moci Nazaret
nabídnout/poskytnout služby většímu počtu uživatelů). Náklady (a zdroje) na
rozšířenou službu na celý rok 2019 by pak byly řádově vyšší, tj. 600.000 –
685.000,- Kč.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Obsah aktivity byl aktualizován z hlediska plánovaného navýšení kapacity o
3 místa.
Viz výše
V roce 2017 nebylo žádáno o navýšení kapacity vzhledem k nedostatečným
prostorovým možnostem.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V roce 2017 nebylo žádáno o navýšení kapacity vzhledem k nedostatečným
prostorovým možnostem.

Opatření 2.3 Zkvalitnění a vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(§ 62)
Aktivita 2.3.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech
Aktivita 2.3.2 Zkvalitnění služby NZDM v Trhových Svinech

Číslo a název
opatření
Popis opatření

2.3 Zkvalitnění a vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (§ 62)
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.

Aktivity naplňující
opatření

Aktivita 2.3.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech
Aktivita 2.3.2 Zkvalitnění služby NZDM v Trhových Svinech

Číslo a název aktivity

2.3.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech
Služba, jejíž potřebnost byla během realizace plánu ve spolupráci s městem
Nové Hrady identifikována, bude určena cílové skupině dětem a mládeži ve
věku 12 – 20 let ohroženým společensky nežádoucími jevy v kapacitě 1 000
kontaktů/rok. Novohradský region jako příhraniční oblast s menší

Naplnění aktivity
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dostupností souvisejících sociálních služeb má svá specifika, která zvyšují
potřebnost vzniku této služby.
Realizace aktivity přispěje ke snížení sociálně patologických a společensky
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.
Předpokládaný
realizátor

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

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město N. Hrady
MPSV, Jihočeský kraj
Další obce ORP T. Sviny

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

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (veřejná sbírka,
sponzorské dary, prodej
výrobků)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

2018 a dále po celé plánované období.

Poznámka

Rozvoj NZDM zatím není ve Střednědobém plánu Jihočeského kraje.

INVESTICE

Investice
(odůvodnění)

Pro realizaci aktivity je nezbytná prvotní investice do úprav zařízení NZDM
(úpravy interiéru a vybavení prostor), která proběhne nejdříve v roce 20182019 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.

Investice (popis)

Bude specifikováno po vybrání vhodného objektu.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění

Aktivita KPSS byla aktualizována z hlediska jejího předpokládaného
časového plnění – došlo k posunu předpokládané realizace na rok 20182019.
Předpokládané minimální roční náklady (při plánované kapacitě 1 000
kontaktů / rok) není zatím vyčíslen
Zahájení plnění aktivity je plánováno až od roku 2018-2019. Předpokladem
pro zahájení provozu služby je výše zmiňovaná investice do pořízení
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aktivity

vybavení zázemí pro poskytování služby.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO (plán od roku 2018-2019)

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

-

Číslo a název aktivity
Naplnění aktivity

Aktivita 2.3.2 Zkvalitnění služby NZDM v Trhových Svinech
Obsahem aktivity je zkvalitnění stávající poskytované služby NZDM
v Trhových Svinech formou vybudování nových prostor pro poskytování
služby v Trhových Svinech. Nejedná se o navýšení kapacity služby, ale o
zkvalitnění prostor pro její poskytování.

Předpokládaný
realizátor

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

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Město Trhové Sviny
MPSV, Jihočeský kraj
Další obce ORP T. Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby - cílová skupina
12 - 20 let / kontakty

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (veřejná sbírka,
sponzorské dary, prodej
výrobků)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram
Poznámka

2018 a dále po celé plánované období.

INVESTICE
Investice
(odůvodnění)

Předpokládané investiční náklady ve výši cca 3 mil. Kč.

Investice (popis)

Bude specifikováno po zpracování potřebných projektových dokumentací.
Investice je ve fázi projektové dokumentace. V roce 2018 bychom chtěli
získat stavební povolení.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování

Jedná se o nově zařazenou aktivitu v roce 2018. Realizace aktivity je
podmíněna získáním zdrojů na provedení nutné investice do vhodných
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aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

prostor. Aktuálně probíhá mapování a hledání zdrojů pro zajištění
financování potřebné vstupní investice.
Předpokládané minimální roční náklady (při neměnné kapacitě) nejsou zatím
přesně vyčísleny.
Zahájení plnění aktivity je plánováno až od roku 2018 a dále. Předpokladem
pro zahájení provozu služby je výše zmiňovaná investice do rekonstrukce
objektu v T. Svinech.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO (plán od roku 2018-2019)

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

-

Nově zařazené opatření a aktivita (v roce 2017)
Opatření 2.4 Rozvoj a zkvalitnění pečovatelské služby (§ 40)
Aktivita 2.4.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby poskytované společností
Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita 2.4.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby poskytované společností
ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)

Číslo a název
opatření
Popis opatření

Aktivity naplňující
opatření

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané

2.4 Rozvoj a zkvalitnění pečovatelské služby (§ 40)
Předmětem opatření je zajištění dalšího rozvoje sociální služby dle §40
(pečovatelská služba) na území ORP Trhové Sviny. V regionu je
dlouhodobě zaznamenáván nárůst počtu zájemců o poskytování
pečovatelské služby, který není možné saturovat prostřednictvím
stávajících kapacit a možností poskytovatelů této služby v území. Cílem
opatření je tedy podporovat takové aktivity, které přispějí ke zlepšení
časové dostupnosti této služby a k jejímu dalšímu zkvalitnění (rozvojem
kapacit, zázemí a vybavenosti pro poskytování této služby).
Aktivita 2.4.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby poskytované
společností Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita 2.4.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby poskytované
společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)
2.4.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby poskytované
společností Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita předpokládá zajištění dalšího rozšíření poskytovatelů pečovatelské
služby v území ORP Trhové Sviny. Jedná se zejména o rozšíření časové
dostupnosti pečovatelské služby, výhledově i rozšíření počtu uživatelů
pečovatelské služby ve stávajících lokalitách ve vazbě na poptávku po dané
službě. Plánem poskytovatele je v návaznosti na jím poskytované služby
v území (pečovatelská služba a osobní asistence) rozvíjet i další služby
(např. domácí ošetřovatelská a hospicová péče).
Ledax o.p.s.
Poskytovatelé sociálních služeb v území
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spolupracující
subjekty

Mikroregion a MAS Sdružení Růže
Obce v SO ORP Trhové Sviny

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

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (veřejná sbírka,
sponzorské dary, prodej
výrobků)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

2018 a dále po celé plánované období.

Poznámka

-

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Aktivita KPSS byla zařazena do KPSS nově v rámci aktualizace v roce 2017.
Jedná se o dlouhodobý záměr poskytovatele v území.
Poznámka: v roce 2017 bylo dále zahájeno poskytování domácí
ošetřovatelské a hospicové péče (služba poskytovaná v domácím prostředí
klienta, která je určena klientům propuštěným z nemocnice, klientům s
akutním nebo chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či v
terminálním stadiu života).
Bude upřesněno ve vazbě na konkrétní akce / rozvojové projekty připravené
a realizované v území.
Zahájení naplňování aktivity je plánováno od roku 2018. Je předpokládáno
posílení zázemí a vybavenosti poskytovatele pro kvalitnější a časově
dostupnější poskytování pečovatelské služby.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

-

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

2.4.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby poskytované
společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)
Potřeba aktivity vychází z dlouhodobě sledovaného nárůstu zájmu o
pečovatelskou službu ze strany klientů, kterým nemůže být služba
poskytnuta, a to buď z důvodu naplnění momentální kapacity služby anebo
z důvodu, že žijí v odlehlých oblastech regionu, do kterých služba není za
současných podmínek schopna dostat své pracovníky v požadovanou
dobu.
Cílem aktivity je zajistit rozvoj kvality a rozšíření služby (materiální
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vybavenost, rozšířen časové dostupnosti apod.).
Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

ARCHA Borovany, o. p. s.
Poskytovatelé sociálních služeb v území
Mikroregion a MAS Sdružení Růže
Obce v SO ORP Trhové Sviny

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

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

MPSV

0

0

0

Individuální projekt

0

0

0

Jihočeský kraj

0

0

0

Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

759 000

Příjmy od uživatelů

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

799 000

Předpokládané finanční zdroje:

Ostatní (veřejná sbírka,
sponzorské dary, prodej
výrobků)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

2018 a dále po celé plánované období.

Poznámka

Poskytovatel se snaží získat finanční zdroje v rámci dotačních výzev. Výše
uvedené finanční zdroje jsou tedy popsány ve smyslu finančních prostředků
na rozvoj služby, tj. na konkrétní projekt nákupu automobilů. Pro další rozvoj
pečovatelské služby budou zdroje aktualizovány. V případě úspěšnosti
žádosti by k nákupu automobilů mohlo dojít v první fázi v prvním čtvrtletí
roku 2018, ve druhé fázi ve třetím čtvrtletí 2018. Personální zajištění pro
navýšení počtu tras v terénu má organizace zajištěno.
Organizace se snaží získat finanční zdroje v rámci dotačních výzev.
V případě úspěšnosti žádosti by k nákupu automobilů mohlo dojít v první
fázi v prvním čtvrtletí roku 2018, ve druhé fázi ve třetím čtvrtletí 2018.
V případě zdrojů služby jako takové předpokládáme, že rozšířením
dostupnosti se navýší položka Příjmy od uživatelů o cca 58 000 korun,
Ostatní (příspěvky od obcí) pak od cca 35 000 korun. Navýšení prostředků
z MPSV a Jihočeského kraje pro rok 2018 neočekáváme.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Aktivita KPSS byla zařazena do KPSS nově v rámci aktualizace v roce 2017.
Jedná se o dlouhodobý záměr poskytovatele v území.
Poznámka: poskytovatel v současné době eviduje neuspokojené zájemce o
službu, zejména z důvodu naplnění momentální kapacity.
Aktivita rozvine a rozšíří poskytování pečovatelské služby v terénu regionu
ORP. S větším materiálním vybavením (více služebními vozy) bude moci
lépe reagovat na individuální potřeby klientů. Služba bude dostupná i v těch
osadách, kde v současné době je jen obtížně anebo v nevyhovující časy.

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Zajištění nákupu materiálního vybavení, vozidel bude řešeno prostřednictvím
projektových výzev zejména MPSV, IROP, MAS.
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Finanční zajištění následného provozu bude i v roce 2018 a dále dobře
zajištěno v rámci vícezdrojového financování. Rozšířením služby se zvýší
příjmy od uživatelů i příspěvky od obcí.
Výhled naplnění
aktivity

Realizace naplnění aktivity, tj. pořízení materiálního vybavení, plánujeme ve
druhé polovině roku 2018. Rozšíření poskytování služby bude následovat.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

-
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6 PRIORITA Č. 3 PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ A PODPORA A ROZVOJ
SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
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. Jde často o opatření, která jsou zaměřena na více cílových skupin nebo kombinují
zahrnutí služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách se službami v tomto zákoně
nedefinovanými.

6.1

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

Číslo a název
opatření

Popis opatření

Aktivity naplňující
opatření

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

Předpokládaný

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.
V jednotlivých obcích ORP (např. T. Sviny) jsou 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.
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 3.1.1 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.
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
problém s jejich bezbariérovostí (u nově plánovaných a budovaných
chodníků je to již řešeno v době projektové přípravy).
Obce v SO ORP T. Sviny
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realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Obce v SO ORP T. Sviny
Sdružení Růže

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – občané ORP
s handicapem pohybu

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
harmonogram
Poznámka

Průběžně.
Finanční náročnost individuálně dle situace v každé jednotlivé obci.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Naplňování aktivity probíhá průběžně v souladu s plánem uvedeným
v popisu aktivity. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na
realizaci rekonstrukce / rozšíření objektu radnice v T. Svinech, jejíž součástí
bude i zajištění bezbariérových přístupů (v roce 2016 byla zpracována
architektonická studie). Plánována je i obdobná rekonstrukce KD v T.
Svinech. Průběžně probíhá rekonstrukce chodníků v místech pro přecházení
– dochází ke snížení obrubníku a k osazení dlažby pro slepce. Aktivity
v oblasti odstraňování bariér a zlepšování dostupnosti (zejména veřejných)
objektů probíhají i v dalších obcích v území ORP.
Není relevantní
V horizontu cca 2-3 let je plánováno zpracování bezbariérové mapy (město
T. Sviny, popř. i další města a obce).

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Aktivita byla ve sledovaném období plněna v rámci možností jednotlivých
obcí jako investorů v této oblasti. Nebyly zjištěny další skutečnosti či
podmínky zásadně ovlivňující realizaci aktivity. Pokračování aktivity bude
zajištěno v návaznosti na možnosti financování ze strany jednotlivých obcí.

Číslo a název
aktivity

3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou
fungujících v SO ORP TS

Naplnění aktivity

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.
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 počtu a 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
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domů, popř. rozšíření poskytování této sociální služby do dalších DPS
v území.
V posledních letech byla v regionu zaznamenána rostoucí poptávka po
umístění v DPS a s tím spojená potřeba rozšíření kapacit DPS. Prakticky ve
všech DPS je sledován převis zájemců nad kapacitními možnostmi DPS.
Předpokládaný
realizátor

Obce provozující jednotlivé DPS
Poskytovatelé sociální služby „pečovatelská služba“

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Obce v území ORP
Poskytovatelé pečovatelské služby v území ORP
Mikroregion Sdružení Růže

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

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
harmonogram
Poznámka

Po celé plánovací období
-

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity
Naplňování aktivity probíhá průběžně v souladu s plánem uvedeným
v popisu aktivity. V DPS v Trhových Svinech je v roce 2016 evidováno
celkem 18 aktuálních žádostí (v roce 2015 to bylo 16), z toho je 14x
jednotlivec a 4x dvojice (manželé či druh a družka). V evidenci je dalších 29
(v roce 2015 to bylo 21) žádostí osob, které by v současné době nejevily
zájem o přidělení bytu, ale mají zájem o nastěhování v budoucnosti. Stálý
převis poptávky po umístění do DPS je rovněž v N. Hradech (je zpracována
studie na rozšíření kapacity DPS). Převis poptávky je také v DPS
v Borovanech.

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity
Návrh pro zařazení

V DPS v Trhových Svinech je k 11/2017 evidováno celkem 46 žádostí.
Aktuálních žádostí je 14 (v roce 2016 to bylo 14), z toho je 9x jednotlivec a 5x
dvojice (manželé či druh a družka). V evidenci je „neaktuálních“ 32 (v roce
2016 to bylo 33) žádostí osob, které by v současné době nejevily zájem o
přidělení bytu, ale mají zájem o nastěhování v budoucnosti. Celkový počet
bytů 47/obsazených 46 + 1x krizový byt TS)
V DPS Jílovice je evidováno k 11/2017 celkem 8 žádostí (celkový počet bytů
31/ obsazených 31 bytů).
V DPS Olešnice je evidovaných k 11/2017 0 žádostí (není veden pořadník
žadatelů) - celkový počet bytů 6 / obsazených bytů 6.
V DPS Borovany je k 11/2017 evidovaných 49 žádostí (celkový počet bytů 65
/obsazených bytů 65).
V DPS Nové Hrady jsou evidovány k 11/2017 4 „neaktuální“ žádosti (celkový
počet bytů 52 / obsazených bytů 47)
Není relevantní
Výhledově jsou v uvedených DPS plánována rozšíření / navýšení kapacit.
ANO
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aktivity do AP 2018
Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Většinově je navýšení kapacity podmíněno získáním případných dotačních
prostředků.

Opatření 3.2 Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým znevýhodněním
Aktivita 3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny v Borovanech
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

Aktivity naplňující
opatření

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

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.
Aktivita 3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny
v Borovanech
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
Aktivita 3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny
v Borovanech
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 Borovanech. Realizace aktivity zvýší dostupnost služby a přispěje ke
zlepšení stavu osob z cílových skupin, včetně jejich začleňování do
většinové společnosti.
Cílem naplnění aktivity je rozšíření chráněné dílny při Nazaretu o 1-2 místa
v Borovanech. Toto rozšíření však bude vždy záležet na odbytu výrobků
chráněných dílen. 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.

Předpokládaný
realizátor

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Jihočeský kraj
Sdružení Růže
Město Trhové Sviny
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Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby se
zdrav. post. (počet
zaměstnanců)
Předpokládané finanční zdroje:

2015

2016

2017

2018

0

0

1

2

Úřad práce
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů

0
0
0
0

0
0
0
0

34 000
0
0
0

100 000
0
0
20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní (prodej výrobků)

0

0

0

80 000

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

0

0

0

250 000

Časový
harmonogram

Od roku 2017

Poznámka

V roce 2017 byl zaměstnán v chráněné dílně jeden z klientů STD (z pozice
klienta STD se přesunul na pozici zaměstnance CHD). Realizace aktivity
(rozšíření kapacity CHD) je podmíněna dobrým odbytem výrobků
chráněných dílen, dále vytvořením nových prostor pro textilní dílnu, čímž se
uvolní prostor pro zvětšení dílny keramické a s tím související navýšení
pracovních míst v chráněných dílnách.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Aktuálně je služba (provoz chráněné dílny) zajišťována poskytovatelem
služby v Borovanech. Vzhledem k vysoké poptávce, kvalitě celého provozu a
přínosnosti pro cílovou skupinu je dlouhodobě žádoucí navýšení kapacity,
které je možné v návaznosti na rozvoj celé organizace – rozvoj/rekonstrukce
prostor, kvalita a odbyt výrobků CHD.
Investice nebude prvoplánově směřovat do rozšíření CHD, ale do rozvoje
sociálních služeb organizace. Pracovní místa pro osoby se zdravotním
postižením jsou podporována Úřadem práce.
S navýšením kapacity chráněné dílny se počítá v roce 2017 (byli zaměstnáni
dva lidé navíc, jeden z nich bývalý klient STD). V dalších letech budou
otevřena další pracovní místa pro OZP v návaznosti na odbyt výrobků CHD.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Aktivita byla v roce 2017 naplněna.

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

Aktivita 3.2.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku v
Trhových Svinech
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
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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

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Arpida
Empatie,
Jihočeský kraj
obce ORP T. Sviny

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby se
zdrav. postižením od
15ti let
Předpokládané finanční zdroje:

2016

2017

10 (3x týdně)

10 (3x týdně)

0
0
0
10 000

0
0
70 000
10 000

0
0
100 000
10 000

0

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

310 000

210 000

180 000

350 000

350 000

350 000

MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
Ostatní (prodej výrobků,
sponzorské dary, veřejná
sbírka)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Po celé plánovací období

Poznámka

-

2018
10 (3x týdně)

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.
Předpokládané zdroje pro financování aktivity: Jihočeský kraj, Město T.
Sviny, Sdružení Růže
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.
Kapacita je v tuto dobu dostačující. V současnosti je služba poskytována 3x
týdně. Bude-li zaznamenána potřeba, je možné službu poskytovat i více dnů
v týdnu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci

Je plánováno zachování stávající kapacity 10 uživatelů / 3x týdně s možností
případného rozšíření.
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aktivity v AP 2018

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor

Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových
Svinech
Cílem aktivity je zaměřit se na vybudování a realizaci sociální 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 50 % všech zaměstnanců).
Plánovaná kapacita při vzniku firmy je minimálně 20 zaměstnanců. Záměr
zahrnuje rovněž vybudování nových dílenských prostor.
Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské

Předpokládané
Úřad práce České Budějovice, Trhové Sviny, Nové Hrady
spolupracující
Město T. Sviny a obce ORP T. Sviny
subjekty
Cílová skupina a
počet uživatelů
2016
2017
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
do 20 osob
do 20 osob
vyloučením ohrožené
Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
0
0
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Prodej služeb
ESF ČR – OP LZZ
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

2018
do 20 osob
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

Časový
harmonogram

Plánované zahájení služby od roku 2018/2019.

Poznámka

Dosud nevyčísleny finanční zdroje.

INVESTICE
Investice
(odůvodnění)

Prvotní investice se pohybují kolem 3.000.000,- Kč (včetně vybudování
dílenských prostor). Plánované zdroje financování: Dotace z fondů ESIF,
Úřad práce, sponzorské dary, prodej výrobků a služeb.

Investice (popis)

Konečné zacílení investice bude aktualizováno při další aktualizaci plánu.
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Služba se v naplánovaném rozsahu neuskutečnila. Záměr poskytovatele
však stále trvá, proto se přesouvá do dalších let.
Viz výše
Vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním
prostřednictvím založení sociální firmy Klíč při Domečku.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V roce 2017 se předpokládá získání finančních zdrojů na zahájení sociálního
podnikání prostřednictvím firmy Klíč.

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

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

Aktivita 3.2.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu
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.
V současnosti a výhledově v roce 2018 se budeme soustředit na udržení a
zvýšení kvality poskytovaných služeb DC a STD a udržení kvality provozu a
produkce obou chráněných dílen. O vzniku sociální firmy budeme znovu
uvažovat na přelomu let 2018/2019 v závislosti na možných zdrojích
financování vzniku firmy, podpoře zřizovatele a dalších okolnostech.
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Úřad práce České Budějovice, Trhové Sviny a Nové Hrady

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
harmonogram

Od roku 2018 dále.

Poznámka

Při zpracování konkrétního záměru pro vznik sociální firmy budou vedle
provozních nákladů vyčísleny i potřebné finance na krytí investice.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Služba se v naplánovaném rozsahu dosud neuskutečnila z finančních
důvodů. Záměr poskytovatele však stále trvá, proto se přesouvá do dalších
let.
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Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Nevyčísleno / nerelevantní.
Vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním
prostřednictvím založení sociální firmy při Nazaretu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V roce 2017 se realizace aktivity neuskutečnila. Příprava se posouvá na rok
2018/2019.

Opatření 3.3 Podpora rodinné politiky
Aktivita 3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu
Aktivita 3.3.2 Vznik přípravné třídy při MŠ, ZŠ a Praktické škole Trhové Sviny
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

Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Aktivita 3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu
Aktivita 3.3.2 Vznik přípravné třídy při MŠ, ZŠ a Praktické škole Trhové Sviny
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

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: Rodinné centrum
Trhováček Trhové Sviny, Mateřské centrum Borovánek.
Jednotlivá mateřská centra poskytující služby v ORP
Obce SO ORP TS
Mikroregion Sdružení Růže
Společnost pro ranou péči České Budějovice
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Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – rodiny
s dětmi

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
harmonogram

Po celé plánované období

Poznámka

-

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Realizace služby je zajišťována průběžně během celého sledovaného
období. Uvedená mateřská centra v regionu i nadále fungují a poskytují své
služby cílovým skupinám rodičů s dětmi. Služby pro návštěvníky v roce 2017
byly zajištěny v požadovaném rozsahu.

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

-

Výhled naplnění
aktivity

Je plánováno ponechání aktivity v dokumentu KPSS. Jedná se o průběžnou
aktivitu, která je potřebná průběžně a výhledově, proto je žádoucí její
zachování. Stávající mateřská centra v regionu plánují pokračovat i nadále
ve svých aktivitách s výhledem na rozšíření např. o tvoření či další aktivity i
se zaměřením na rodiče a prarodiče.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

-

Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

Aktivita 3.3.2 Vznik přípravné třídy při MŠ, ZŠ a Praktické škole Trhové
Sviny
Obsahem aktivity je zajištění vzniku přípravné třídy pro děti se specifickými
potřebami při stávajících kapacitách školy. Nově vzniklá přípravná třída
(kapacita 12 dětí) se bude zabývat přípravou na vzdělávání dětí se
specifickými potřebami (např. děti s kombinovaným postižením, s vadami
řeči, se zdravotním oslabením apod.). Cílem bude připravit děti ze
znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího
procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným
neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh
jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě.

Předpokládaný
Město Trhové Sviny
realizátor
Předpokládané
Obce a školy v rámci SO ORP
spolupracující
subjekty
Cílová skupina a
2015
počet uživatelů
služby – děti se
speciálními
0
vzdělávacími
potřebami
Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
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Časový
harmonogram

Po celé plánované období. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola
Trhové Sviny

Poznámka

Zřízení přípravné třídy ve školním roce 2018/2019 či v následujících letech.

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Aktivita byla vzhledem k vývoji a komunikaci se zřizovatelem školy
(Jihočeský kraj) upravena již v roce 2015. Bylo ustoupeno od záměru zřízení
speciální mateřské školy. Vzhledem k požadavkům na práci s cílovou
skupinou a jejich potřebám ohledně přípravy na vzdělávání je záměrem
zřízení přípravné třídy s kapacitou 12 dětí. Tento záměr trvá.

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Nevyčísleno.
Bylo zažádáno o svolení ke zřízení přípravné třídy u zřizovatele školy.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Zřízení přípravné třídy od školního roku 2018/2019

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. Do určité míry se jedná o obdobu sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. Pomoc je poskytována v současné době šesti až sedmi
rodinám v ORP T. Sviny.
Středisko Domeček, které 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

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

Předpokládané
Město Trhové Sviny, sociální odbor T. Sviny, Krajský úřad Jihočeského kraje
spolupracující
– odbor soc. právní ochrany dětí, dotčené Obecní úřady v ORP T. Sviny
subjekty
Cílová skupina a
2016
2017
2018
počet uživatelů
služby – děti
7 rodin
7 rodin
7 rodin
předškolního věku
Předpokládané finanční zdroje
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
obec/obce
Mikroregion Sdružení

0
0
255 000
0
0
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Růže
Příjmy za fakultativní
činnosti
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky) –
sponzoři, EU fondy
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

0

0

0

195 000

254 000

200 000

450 000

450 000

450 000

Časový
harmonogram

Po celé plánované období.

Poznámka

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

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.
Viz výše.

Výhled naplnění
aktivity

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.
Na základě dosavadních zkušeností s poskytováním služby existuje reálný
předpoklad, že bude narůstat počet potřebných rodin. Pro zajištění jejich
potřeba je mimo jiné plánováno využít i dalších prostředků z ESF.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Služba bude i nadále celoročně poskytována 6-7 rodinám v ORP T. Sviny

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, které 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

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

2015
19 rodin
Max. 20 rodin

2016
20 rodin
Max. 25 rodin

2017
20 rodin
Max. 25 rodin

2018
20 rodin
Max. 25 rodin

776 000

912 000

996 000

960 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

776 000

912 000

996 000

960 000

Předpokládané finanční zdroje
MPSV (Podpora
pěstounských rodin)
Individuální projekt
Jihočeský kraj
obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy za fakultativní
činnosti
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky) –
sponzoři, EU fondy
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

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.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
Zabezpeč. Aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.

Výhled naplnění
aktivity

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
Aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Kapacita služby byla navýšena a v současnosti je zajištěna pro 25 rodin.

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.

Viz výše
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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
2015
2016
2017
počet uživatelů
nevyčísleno
nevyčísleno
nevyčísleno
služby – rodiny
Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
Příprava a realizace aktivity je plánována na roky 2018 - 2019
harmonogram
Poznámka

2018
nevyčísleno

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Aktivita dosud nebyla realizována vzhledem k omezeným finančním a
časovým předpokladům. Potřeba aktivity však zůstává a proto je plánováno
aktivitu v dokumentu KPSS zachovat.
Nevyčísleno.
Realizací aktivity bude naplněn cíl – zajišťování potřeb rodin prostřednictvím
preventivních a podpůrných aktivit.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Příprava a realizace aktivity je plánována na roky 2018 - 2019

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

Aktivity naplňující
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 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.
3.4.1 Budování veřejných multihřišť
patologických jevů v území ORP
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Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující
subjekty

3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence sociálně
patologických jevů v území SO ORP TS
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, bikeparky 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)
byla rovněž identifikována potřeba zřízení dopravního hřiště.
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

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
po celé plánované období
harmonogram
Poznámka

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Aktivita probíhá průběžně na úrovni jednotlivých obcí – dle jejich finančních
možností. Byla zpracována PD na zřízení dopravního hřiště v T. Svinech.
Město Trhové Sviny jedná s BESIP o bezplatném zapůjčení mobilního
dopravního hřiště pro účely výuky dopravní výchovy v ORP Trhové Sviny
V Trhových Svinech se letos podařilo postavit Rákosníčkovo hřiště (průběžně
jsou doplňovány herní prvky na hřištích v místních částech).
Odhad finanční náročnosti: cca 3 mil. Kč (dopravní hřiště)
Realizace je odvislá od disponibilních finančních zdrojů (např. dotace
Jihočeského kraje).

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Aktivita má podporu BESIP
Pokračování aktivity bude zajištěno v návaznosti na možnosti financování ze
strany jednotlivých obcí.

Opatření 3.5 Podpora rozvoje humanitárních služeb
Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociální šatník“ v Trhových Svinech
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Aktivita 3.5.2 Udržení stávající služby „sociální šatník“ Borovanech
Aktivita 3.5.3 Regionální humanitární středisko v Trhových Svinech

Číslo a název
opatření
Popis opatření

Aktivity naplňující
opatření

Opatření 3.5

Podpora rozvoje humanitárních služeb

Obsahem opatření je podpora humanitárně orientovaných služeb na území
ORP Trhové Sviny. Obsahově se jedná např. zajištění fungování
humanitárního střediska nebo o zajištění služby sociálního šatníku
v Trhových Svinech. Podstatou těchto služeb je poskytnutí ošacení,
potravinové, drobné materiálové a další pomoci osobám sociálně
potřebným. Služba může být poskytována za minimální příspěvek ze strany
uživatelů.
Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociální šatník“ v Trhových Svinech
Aktivita 3.5.2 Udržení stávající služby „sociální šatník“ Borovanech
Aktivita 3.5.3 Regionální humanitární středisko v Trhových Svinech

Předpokládaný
realizátor

Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“ v Trhových
Svinech
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. Služba je spojena s provozováním charitativního obchůdku. Výkon
zaměstnání v rámci provozu sociálního šatníku je vhodný i pro zdravotně
handicapované osoby.
Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské

Předpokládané
spolupracující
subjekty

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

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
vyloučením ohrožené
Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
(prodej, služby)
Ostatní (Úřad práce,
sponzoři)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

115 000

150 000

80 000

80 000

142 480

150 000

180 000

180 000

Časový
harmonogram

Po celé plánovací období

Poznámka

Zájem o službu má stoupající tendenci.
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti
či podmínky ovlivňující realizaci služby.

Výhled naplnění
aktivity

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Zachovat stávající službu ve stanoveném rozsahu v T. Svinech. Rozšířit a
udržet nově poskytovanou službu v Borovanech.

Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

Viz výše

Aktivita 3.5.2 Udržení stávající služby „sociální šatník“
v
Borovanech
Obsahem aktivity je zajistit 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. Od 1. 11. 2017 byla aktivita přesunuta z původní
lokality v Nových Hradech do města Borovany. Obsahem aktivity je na
území Borovan zajistit 4x týdně možnost vyzvednutí ošacení pro osoby
v sociální nouzi nebo pro vícečlenné rodiny s dětmi. Služba je spojena
s charitativním obchůdkem.

Předpokládaný
realizátor

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

Předpokládané
spolupracující
subjekty

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

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
vyloučením ohrožené
Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
(prodej, služby)
Ostatní (Úřad práce,
sponzoři apod.)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram
Poznámka

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

50 000

100 000

39 047

92 545

140 000

80 000

49 885

144 000

190 000

180 000

Rok 2015 od srpna. Dále zajištění služby po celé plánovací období
Zájem o službu má stoupající tendenci.
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Jedná se o novou aktivitu KPSS. Od srpna 2015 se služba sociálního
šatníku, která byla původně dostupná pouze v T. Svinech, rozšířila také do
N. Hradů. Zde byl otevřen charitativní obchod se sociálním šatníkem a
současně bylo vytvořeno pracovní místo pro zdravotně znevýhodněnou
osobu. Od 1. 11. 2017 byla aktivita nově přesunuta do města Borovany.
V tomto regionu se jedná se o novou aktivitu. Současně tato aktivita nabídla
pracovní místo pro zdravotně znevýhodněnou osobu.
Viz výše
Poskytovatel služby plánuje uchování této služby a zajištění její dostupnosti
4x týdně v Borovanech.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Ve spolupráci pracovní skupiny a zejména v gesci poskytovatele služby
budou hledány zdroje na krytí výdajů souvisejících s jejím provozem.

Nová aktivita zařazená v roce 2017:
Číslo a název aktivity
Naplnění aktivity

Aktivita 3.5.3 Regionální humanitární středisko v Trhových Svinech
Obsahem aktivity je na území ORP T. Sviny zajistit a udržet humanitární
pomoc pro osoby v sociální nouzi. Humanitární středisko disponuje
ošacením, drobným materiálním vybavením a potravinami.

Předpokládaný
realizátor

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

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Sociální odbor města T. Sviny, Město T. Sviny
Potravinová banka Jihočeského kraje, ČČK České Budějovice, Sdružení
Růže, Obce SO ORP T. Sviny
Dárci ošacení a ostatní materiálové pomoci.

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – osoby v
sociální nouzi

2015

2016

2017

2018

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

nevyčísleno

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
(prodej, služby)
Ostatní (Úřad práce,
sponzoři)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový
harmonogram

Po celé plánovací období

Poznámka

Služba má stoupající tendenci.
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Humanitární středisko disponuje ošacením, drobným materiálním vybavením
a potravinami. Domeček aktivně shání materiální pomoc, kterou skladuje.
Zajištuje distribuci cílové skupině obyvatel (převážně rodiny s dětmi).
Úzce spolupracuje se sociálním odborem města T. Sviny. Součástí
humanitárního střediska je „sociální šatník“, přes který je pomoc občanům
distribuována.

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Nevyčísleno

Výhled naplnění
aktivity

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Zachovat a udržet stávající službu ve stanoveném rozsahu v T. Svinech.
Pro aktivitu bychom potřebovali najít nové vhodnější skladovací prostory.
Tato služba poskytuje pomoc celému ORP TS.

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

3.6 Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS

Popis opatření

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 kritériem 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 udržovány a průběžně doplňovány 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

Naplnění aktivity

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.
Obsahem aktivity je i zajištění stávajících databází dobrovolníků, které pro
svou potřebu spravují poskytovatelé služeb v regionu.
Naplňování záměru rozvoje dobrovolnictví bude dále zajišťováno i při
organizaci Domeček i Nazaret, kde existuje databáze dobrovolníků, tedy lidí
ochotných pomáhat (nejen) v sociální oblasti.
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Předpokládaný
realizátor

ŘS (informovanost o komunitním plánování)
Domeček (správa databáze dobrovolnictví)
Nazaret (správa databáze dobrovolnictví)
Obce v SO ORP

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Mikroregion Sdružení Růže
Jihočeský kraj

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby – bez
omezení

2015

2016

2017

2018

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.

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Oba poskytovatelé i nadále spravují své vlastní databáze dobrovolníků.
Dobrovolníci se rovněž hojně zapojují do činností organizovaných v regionu.
Nazaret i Domeček průběžně rozšiřuje / aktualizuje existující databázi
aktivních dobrovolníků.

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Nevyčísleno.

Výhled naplnění
aktivity

V organizaci Nazaret i Domeček bude pokračovat vedení a rozšiřování
databáze dobrovolníků, lidí ochotných pomáhat v regionu v oblasti sociálních
služeb.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V Nazaretu během roku 2017 proběhla důkladná aktualizace databáze
dobrovolníků včetně aktualizace dobrovolnických smluv a pojištění.
Pokud jde o lepší informovanost o službách, které Nazaret poskytuje: v roce
2017 bylo hojně využíváno prostoru v místních zpravodajích a na několika
akcích, kde se představily neziskové organizace (např. Štěstí s překážkou).
V roce 2018 dojde ke zlepšení komunikačních kanálů jako jsou webové
stránky Nazaretu a sociální sítě, které Nazaret využívá).

Nově zařazené opatření a aktivita v roce 2016
(věcná úprava již dříve zařazeného opatření a aktivity v rámci KPSS)
Opatření 3.7 Podpora terénních služeb
Aktivita 3.7.1 Podpora terénních služeb

Číslo a název
opatření
Popis opatření

3.7 Podpora terénních služeb
Smyslem opatření je podpořit dostupnost terénních služeb nedefinovaných
v zákoně o soc. službách (doprovodných/souvisejících) poskytovaných
v regionu Trhosvineska. Jedná se o služby domácí hospicové péče (terénní
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formy hospice), která je od roku 2012 poskytována v Třeboni a širším okolí
(s přesahem i do území ORP Trhové Sviny). Dále jde o služby zdravotní
péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta zajišťované
poskytovatelem FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.ú. a služby domácí
zdravotní péče zajišťované dalšími subjekty s působností v regionu.
Aktivity naplňující
opatření
Číslo a název aktivity

Naplnění aktivity

Aktivita 3.7.1 Podpora terénních služeb

Aktivita 3.7.1 Podpora terénních služeb
Domácí hospicová péče je vhodná pro osoby v terminálním stadiu svého
onemocnění, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí
(ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém
onemocnění jakéhokoli nenádorového původu) a jejich rodinám. Cílem je
zajistit komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků
provázejících nemoc až po sociální, psychologickou i duchovní pomoc.
Služba je dostupná v Třeboni a v okruhu 35 km od Třeboně (tj. částečně
s přesahem do ORP Trhové Sviny) a dále v Nové Vsi nad Lužnicí a
Českých Velenicích. V ostatních obcích v okruhu do 35 km od Třeboně dle
individuální domluvy. Službu poskytuje multidisciplinární tým složený
z lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, pracovníka
v sociálních službách, psycholožky, zajištěna je dle přání rodiny i duchovní
péče. Služba je na základě smluvního vztahu pro pacienta dosažitelná 24
hodin denně, 7 dní v týdnu. Nejen klienti terénní hospicové péče mohou
využít možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. Odborné sociální
poradenství je poskytováno v kontaktním místě hospice v Třeboni, v nově
otevřeném kontaktním místu v Trhových Svinech nebo též terénní formou
v rodinách pečujících o dlouhodobě nemocné a umírající. Těmto rodinám
je též k dispozici terénní odlehčovací služba.
Součástí aktivity je dále podpora domácí zdravotní služby dostupné v
celém území ORP. Jedná se služby podporované zdravotními pojišťovnami
či služby vykonávané ve spolupráci s obvodními lékaři za přímou platbu
pacienta. Jedná se o služby odborné zdravotní a rehabilitační péče (popř.
s možností zapůjčení kompenzačních pomůcek) apod. Tato oblast dále
zahrnuje také služby dohledu nad výživou, lékový management či aplikaci
depotních injekcí atd.
Vzhledem k prioritě dostat služby za klienty domů, do jejich přirozeného
prostředí, co možná nejvíce oddálit potřebu celoročního pobytového
zařízení, je nezbytné tyto služby v terénu rozvíjet a podporovat.

Předpokládaný
realizátor

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.ú.
Ledax o.p.s.
Poskytovatelé domácí zdravotní péče

Předpokládané
spolupracující
subjekty

Obce v SO OPR T. Sviny
Poskytovatelé sociálních služeb v území ORP
Poskytovatelé hospicových služeb (Domácí hospic sv. Veroniky, Domácí
ošetřovatelská a hospicová péče Ledax o.p.s.)

Tabulka za poskytovatele služby Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.
Cílová skupina a
počet uživatelů služby
– umírající a jejich
rodiny a blízcí
počet pacientů hospicové
péče

2015

2016

2017

2018

2

4

4

4
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Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
Růže
Příjmy od uživatelů
(prodej, služby)
Ostatní (Úřad práce apod.)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový harmonogram

0
0
0
210 000

0
0
0
210 000

0
0
40 000
100 000

0
0
40 000
100 000

0

50 000*

0

0

70 000

70 000

15 000

15 000

140 000

90 000

0

0

420 000

420 000

155 000

155 000

Po celé plánovací období

Poznámka

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Plánovaná kapacita služby pro cílovou skupinu uživatelů byla v sledovaném
období zajištěna v plánované kapacitě a překročena o polovinu. V lednu
2017 bylo otevřeno nové kontaktní místo v ORP Trhové Sviny, které je
uživatelům k dispozici jeden den v týdnu. Nově je poskytováno sociální
odborné poradenství terénní formou.
Dalšímu rozvoji služby zásadně brání nesystematické financování ze strany
zdravotních pojišťoven, MPSV, resp. JčK.
Vzhledem k výše uvedené situaci financování zůstávají zásadním zdrojem
příjmu dary od soukromých dárců a obcí.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu a rozšířit
její kapacitu o polovinu. Vzhledem k rozšíření sociálního poradenství o
terénní formu s možností dojezdu přímo ke klientům domů a zároveň
vzhledem k nevyužívání kontaktního místa v Trhových Svinech klienty a
pečujícími jsme se rozhodli kontaktní místo v Trhových Svinech ke konci roku
2017 uzavřít a nabídnout občanům ORP sjednání schůzky a poradenství
přímo v jejich domácnostech, popř. v kontaktním místě v Třeboni.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna
v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Dalšímu rozvoji služby zásadně
brání nesystematické financování ze strany zdravotních pojišťoven, MPSV,
resp. JčK.
Poznámka: v roce 2017 bylo dále zahájeno poskytování domácí
ošetřovatelské a hospicové péče ze strany společnosti Ledax o.p.s. (služba
poskytovaná v domácím prostředí klienta, která je určena klientům
propuštěným z nemocnice, klientům s akutním nebo chronickým
onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu života).
Služba bude dostupná od roku 2018 i pro klienty z ORP T. Sviny.

Tabulka za poskytovatele FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.ú.
Cílová skupina a počet
uživatelů služby –
umírající a jejich rodiny a
blízcí

2015
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2016

2017

2018
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počet pacientů zdravotní
služby

3

6

6

7

MPSV
Individuální projekt
Jihočeský kraj
Obec/obce

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mikroregion Sdružení Růže

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

17 500

11 000

23 000

Předpokládané finanční zdroje:

Příjmy od uživatelů (prodej,
služby)
Ostatní (Úřad práce apod.)
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

Časový harmonogram

Po celé plánovací období

Poznámka

V současné době služby na území ORP TS hradíme z vlastních zdrojů

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Od roku 2015 došlo k více než trojnásobnému navýšení počtu služeb (v roce
2017 k 8. 11. jich bylo poskytnuto 100) a i nadále očekáváme další nárůst.
Dalšímu rozvoji služby zásadně brání nesystematické financování ze strany
zdravotních pojišťoven.
Vzhledem k výše uvedené situaci financování zůstávají zásadním zdrojem
příjmu.
Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp.
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu a je také
plánováno rozšíření kapacity.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

-

Opatření 3.8 Podpora služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže
Aktivita 3.8.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže

Číslo a název
opatření

Popis opatření

Opatření 3.8 Podpora služeb v sociální oblasti na území obcí MAS
Sdružení Růže
Na základě identifikovaných potřeb stávajících a potenciálních uživatelů
sociálních a navazujících služeb v regionu je plánována podpora, udržení,
rozvoj a vznik služeb, které tyto potřeby uživatelů zajišťují a naplňují.
Ve spolupráci obcí MAS Sdružení Růže je plánována podpora služeb v
sociální oblasti (jak sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních
službách, tak služeb souvisejících / doprovodných) s důrazem na jejich
rozvoj, zkvalitnění a zavádění inovativních prvků pomoci osobám z cílových
skupin.
Finanční zdroje podpory jsou zaměřeny jak na investiční záměry, tak na
podporu neinvestičních projektů a provozních nákladů spojených se
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zajištěním daných služeb.
Aktivity naplňující
opatření
Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

Aktivita 3.8.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí MAS
Sdružení Růže
3.8.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí MAS
Sdružení Růže
Prioritně je aktivita zaměřena na tyto oblasti pomoci:

-

Podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb ve
správním území ORP a v území působnosti MAS

-

Podpora rozvoje komunitní sociální práce a komunitních center s cílem
podpory sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení

-

Podpora sociálního bydlení

-

Podpora rozvoje sociálního podnikání

-

Podpora prorodinných opatření, především podpora zařízení, která doplní
chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní
družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních
prázdnin, a dále podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost a
podpora individuální péče o děti

Podpora sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
Podpora zaměstnanosti, především zvyšování uplatnitelnosti osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce, včetně vytváření nových pracovních míst

Předpokládaný
Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v území
realizátor
Předpokládané
Obce SO ORP TS
spolupracující
MAS Sdružení Růže
subjekty
Jihočeský kraj
Cílová skupina a
2015
2016
2017
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
Viz data za
Viz data za
Viz data za
vyloučením ohrožené,
jednotlivé služby jednotlivé služby jednotlivé služby
obce v ORP,
Jihočeský kraj, MPSV
Předpokládané finanční zdroje:
nevyčísleno
Časový
Po celé plánované období
harmonogram
Poznámka

2018

Viz data za
jednotlivé služby

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)

Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Aktivita dosud nebyla realizována, neboť nebyly ve sledovaném období
vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí o dotace v rámci působnosti MAS.
V 2017 MAS díky podpoře z OP Zaměstnanost vyhlásila první výzvy na
podporu prorodinné politiky, sociálních služeb, činnosti komunitních center i
podpory zaměstnanosti. V rámci IROP byla vyhlášena výzva na podporu
sociálního podnikání, výstavby sociálních bytů a podporu sociální
infrastruktury.
IROP: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj soc. služeb (celkem 2,1 mil Kč)
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(realizace 2018 – 2020)
OP Zaměstnanost:
- Podpora poskytování sociálních služeb (ICOS, 0,6 mil Kč, realizace 2018
– 2021),
- Prorodinná politika – příměstské tábory organizované v rámci území
ORP (Kána 1 mil. Kč, realizace 2018 – 2021),
- Komunitní centra (Nové Hrady, 1 mil Kč, realizace 2017 – 2021),
- Podpora zaměstnanosti (Attavena, 2 mil Kč, realizace 2018 – 2021)
Není relevantní
Pro vyhlášené výzvy OPZ bylo alokováno cca 6 mil Kč, pro vyhlášené výzvy
IROP se sociálním zaměřením bylo alokováno cca 9,6 mil Kč
V rámci aktivity se předpokládá realizace celé řady aktivit a záměrů
v sociální oblasti, u nichž lze předpokládat spolufinancování převážně ze
ESIF administrovaných MAS Sdružení Růže
V rámci aktivity OPZ byl podpořen projekt o.p.s. Kána na realizací cca 10
příměstských táborů ve třech následujících letech v cca 4 obcích ORP,
projekt ICOS na rozšíření služeb právní poradny v Trhových Svinech a
Nových Hradech, činnost Komunitního centra Nové Hrady a projekt o.p.s.
Attavena na podporu Zaměstnanosti v regionu. Projekty jsou podpořeny
dotací v plné výši (100%) V rámci IROP (1. Výzva) nebyl podán žádný
projekt, projekty na podporu sociální infrastruktury budou přijímány ke konci
roku 2017
IROP: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj soc. služeb (celkem 2,1 mil Kč)
a) Vybudování zázemí pro terénní služby
b) Vybudování zázemí pro ambulantní sociální služby. Rekonstrukce a
vybavení stávajících prostor nebo výstavba či nákup objektů pro realizaci
stávající sociální služby, včetně vybudování terapeutických dílen nebo
zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.
OP Zaměstnanost: Podpora poskytování sociálních služeb (celkem 4,0 mil
Kč)

-

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V 2018 MAS vyhlásí výzvu na podporu sociálního podnikání z OP
Zaměstnanost a na podporu sociálních služeb a prorodinnou politiku.
Zájmem MAS je zazávazkovat celou alokaci (13 mil. Kč) v rámci výzev
realizovaných v roce 2017 a 2018. V IROP MAS vyhlásí výzvy na výstavbu a
rekonstrukci komunitních center, a opětovně na sociální bydlení, sociální
podnikání a infrastrukturu pro sociální služby v souhrnné částce cca 13,5 mil
Kč. Pro výzvy OPZ v roce 2018 je alokováno cca 7 mil Kč.
Předpokládáme podporu sociálního podniku provozovaného Domečkem
Trhové Sviny, sociální bydlení zajišťované obcemi a drobné infrastrukturní
projekty poskytovatelů soc. služeb.
MAS předpokládá zazávazkování celé alokace pro sociální oblast v rámci
OPZ i IROP do konce roku 2018 s realizací do konce roku 2021. Na základě
plynulého čerpání přidělené alokace je předpoklad, že by se celková alokace
(zejména u OP Zaměstnanost) mohla až o 30% navýšit – tedy o cca 3,5 mil.
Kč

Opatření 3.9 Podpora procesu plánování sociálních služeb
Aktivita 3.9.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb
Aktivita 3.9.2 Aktualizace plánu sociálních služeb
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Číslo a název
opatření

3.9 Podpora procesu plánování sociálních služeb

Popis opatření

Proces plánování sociálních služeb na 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).
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 a
probíhají i další aktivity v dané oblasti.
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

Aktivita 3.9.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb
Aktivita 3.9.2 Aktualizace plánu sociálních služeb

Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

3.9.1 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
ŘS (řídící skupina) ve spolupráci s PS (pracovními skupinami)
realizátor
Předpokládané
obce SO ORP TS
spolupracující
Jihočeský kraj
subjekty
Cílová skupina a
2016
2017
2018
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
Viz data za jednotlivé
Viz data za jednotlivé
Viz data za jednotlivé
vyloučením ohrožené,
služby
služby
služby
obce v ORP,
Jihočeský kraj, MPSV
Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
Po celé plánované období
harmonogram
Poznámka
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:

Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Stejně jako v předchozích letech byl proveden monitoring stavu plnění
jednotlivých aktivit KPSS za rok 2017 a byl zpracován výhled na rok 2018
(akční plán). Dále byl předložen a schválen projekt na pokračování procesu
plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP T. Sviny (v rámci
tohoto plánu bude vytvořen nový plán na období 2019 – 2018)
Na realizaci nového projektu byla získána podpora z OP Zaměstnanost
(Projekt „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP
Trhové Sviny 2019 -2021“ registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531)
V rámci aktivity se předpokládá pokračování průběžného hodnocení a
provádění každoročního monitoringu stavu aktivit. Toto spadá zejména do
gesce Řídící skupiny.
Realizace další fáze KPSS byla zahájena cca od října 2017. Prvním krokem
je provedení monitoringu plnění aktivit KPSS za rok 2017 a zpracování AP
na rok 2018.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V rámci výše uvedeného projektu bude dále probíhat příprava nového KPSS
na obdob 2019 – 2021. Dále dojde k vytvoření katalogu sociálních služeb na
území ORP T. Sviny.

Číslo a název
aktivity:

3.9.2 Aktualizace plánu sociálních služeb

Naplnění aktivity

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 nebo po
uplynutí plánovacího období).
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 / programy
apod.).

Předpokládaný
realizátor

ŘS (řídící skupina) ve spolupráci s PS (pracovními skupinami)
obce SO ORP TS

Předpokládané
Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty a instituce, kterých se
spolupracující
plánovaná oblast dotýká
subjekty
Cílová skupina a
2016
2017
2018
počet uživatelů
služby – osoby soc.
vyloučené nebo tímto
Viz data za jednotlivé
Viz data za jednotlivé
Viz data za jednotlivé
vyloučením ohrožené,
služby
služby
služby
obce v ORP,
Jihočeský kraj, MPSV
Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
Po celé plánované období
harmonogram
Poznámka
-
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Výhled naplnění
aktivity

Byl proveden monitoring stavu plnění jednotlivých aktivit KPSS za rok 2017 a
byl zpracován výhled na rok 2018 (akční plán).
Byl schválen projekt v rámci OP Zaměstnanost (VÝZVA Č. 03_16_063 –
předložení projednáno ŘS dne 22.11.2016). Realizace projektu: 1.10.2017 –
31.07.2019, realizátor: Jihočeská rozvojová o.p.s., hlavní partner: Město T.
Sviny. V rámci tohoto projektu bude rovněž zpracován nový strategický
dokument na programové období 2019 – 2021.
Aktivita předpokládá i nadále provádění každoročních aktualizací a
provádění monitoringu aktivit dokumentu KPSS a také zpracování nového
programového dokumentu KPSS na následující plánovací období.
Koordinátorem plnění aktivity je dlouhodobě město Trhové Sviny ve
spolupráci s partnerem KPSS v území ORP T. Sviny, Jihočeskou rozvojovou
o.p.s. V roce 2018 se předpokládá po celou dobu provádění dílčích aktivit
v rámci výše uvedeného projektu.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2018

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2018

V rámci nově schváleného projektu se předpokládá provedení monitoringu za
rok 2017 a zpracování AP na rok 2018. Dále budou provedeny všechny
potřebné průzkumy a analýzy potřebné pro zpracování nového KPSS na
období 2019 - 2021. Bude rovněž zpracován katalog sociálních služeb
v regionu včetně jeho elektronické verze.

Nově zařazené opatření a aktivita (v roce 2016)
Číslo a název
opatření

3.10 Podpora sociálního bydlení

Popis opatření

Opatření je zaměřeno na postupné vytvoření systému sociálního bydlení,
tedy dostupného bydlení pro domácnosti či jednotlivce, kteří nemohou za
tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově
nevyloučené bydlení. Sociální bydlení představuje systém různých forem
sociálního bydlení (krizové bydlení, sociální či dostupný byt), který je
provázán s doprovodnými sociálními službami (či službami v sociální
oblasti)..

Aktivity naplňující
opatření
Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

Předpokládaný

Aktivita 3.10.1 Podpora rozvoje systému sociálního bydlení

Aktivita 3.10.1 Podpora rozvoje systému sociálního bydlení
Cílem aktivity bude podpora kroků vedoucích k vytvoření systému sociálního
bydlení na Trhosvinensku. Aktivita je zaměřena na domácnosti a jednotlivce v
bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí kompetence k udržení
dlouhodobého nájemního bydlení a na domácnosti, které jsou na trhu bydlení
diskriminovány, avšak mají dostatek kompetencí k bezproblémovému
využívání nájemního bydlení. V rámci cílové skupiny se jedná např. o osoby
bez přístřeší, osoby v ubytovnách, azylových domech, mladé po odchodu z
dětských domovů, seniory, dlouhodobě nezaměstnané, oběti domácího násilí,
samoživitele atd.
Součástí aktivity je také podpora vzniku bytů na území ORP určených pro
krátkodobé bydlení osob v nepříznivé sociální situaci a podpora rozvoje
všech součástí systému prostupného bydlení.
Obce v ORP
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realizátor
Předpokládané
Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP
spolupracující
Jihočeský kraj
subjekty
MPSV
Cílová skupina a
2015
2016
2017
počet uživatelů
služby – osoby soc.
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
vyloučené nebo tímto
vyloučením ohrožené
Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
Po celé plánované období
harmonogram
Poznámka
-

2018
Neurčeno

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:
Výhled naplnění
aktivity

Jedná se nové opatření a aktivitu zařazené nově do KPSS v roce 2016,
mimo jiné v reakci na systém sociálního bydlení připravovaný na národní
úrovni. Součástí aktivity je také podpora vzniku bytů na území ORP určených
pro krátkodobé bydlení osob v nepříznivé sociální situaci.
Zatím neurčeno.
Předpokládá se plnění aktivity v návaznosti na legislativní vývoj a podmínky.
Rozhodující roli v rámci celého systému budou zastávat zejména obce.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2017

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2017

Záleží na finančních možnostech jednotlivých měst a obcí a na zpracování
projektové dokumentace (rozhodnutí zastupitelů), popř. i na úspěšnosti
získání dotace na rozvoj konkrétních projektových záměrů.

Nově zařazené opatření a aktivita (v roce 2017)
Číslo a název
opatření

Popis opatření

Aktivity naplňující
opatření
Číslo a název
aktivity

Naplnění aktivity

3.11 Rozvoj zázemí pro poskytování sociálních služeb a služeb v
sociální oblasti
Opatření je zaměřeno na podporu dílčích kroků v oblasti rozšiřování a
zkvalitňování objektů určených pro poskytování sociálních a souvisejících
služeb včetně jejich vybavenosti pro poskytování sociálních a souvisejících
služeb. Cílem přitom je zajistit vhodné prostory a vybavenost pro
poskytování sociálních služeb a služeb v sociální oblasti v podmínkách,
které vyhovují obecným i specifickým požadavkům a standardům kladeným
na tyto služby (např. hygienickým podmínkám, kapacitám prostor apod.).
Aktivita 3.11.1 Podpora budování, úprav a rozvoje zázemí a vybavenosti pro
poskytování sociálních služeb a služeb v sociální oblasti
Aktivita 3.11.1 Podpora budování, úprav a rozvoje zázemí a vybavenosti
pro poskytování sociálních služeb a služeb v sociální oblasti
Obsahem aktivity je budování, rekonstrukce či jiné úpravy vhodných prostor
pro poskytování sociálních a souvisejících služeb (rekonstrukce, opravy,
modernizace či dispoziční úpravy, případně i využití nevyužívaných objektů
pro potřeby sociálních a souvisejících služeb). Aktivita se rovněž týká
zajištění dalšího fungování a úprav stávajících prostor, ve kterých jsou
sociální a související služby poskytovány. Dále je součástí aktivity podpora
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zajištění vybavenosti existujících i nově vznikajících zařízení pro poskytování
sociálních nebo souvisejících služeb.
Předpokládaný
realizátor

Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP
Obce v ORP

Předpokládané
Jihočeský kraj
spolupracující
MPSV
subjekty
Mikroreginy, MAS apod.
Cílová skupina a
2015
2016
počet uživatelů
služby – osoby soc.
Neurčeno
Neurčeno
vyloučené nebo tímto
vyloučením ohrožené
Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno
Časový
Po celé plánované období
harmonogram
Poznámka
-

2017

2018

Neurčeno

Neurčeno

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity (zhodnocení za r. 2017 a výhled na r. 2018)
Popis aktuálního
stavu naplňování
aktivity:
Komentář k finanč.
zabezpeč. aktivity:

Jedná se nové opatření a aktivitu zařazené nově do KPSS v roce 2017.
Zatím neurčeno.

Výhled naplnění
aktivity

Předpokládá se plnění aktivity v návaznosti na aktuální vývoj v jednotlivých
městech a obcích regionu a v rámci fungování jednotlivých poskytovatelů
sociálních služeb nebo služeb v sociální oblasti.

Návrh pro zařazení
aktivity do AP 2017

ANO

Komentář pro
plánovanou realizaci
aktivity v AP 2017

-
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