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Úvod 
 

Na území ORP Vodňany bylo v roce 2005 zahájeno komunitní plánování sociálních 

služeb, postupně bylo vytvořeno a schváleno několik střednědobých plánů. Posledním 

dokumentem byl Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na rok 2017. Plán byl 

zpracován v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb na území správního obvodu 

ORP Vodňany 2016“, podpořeného z grantového programu Jihočeského kraje. Projekt se 

realizoval na konci roku 2016. Jeho hlavním výstupem byl akční plán na rok 2017, který byl 

schválen řídící skupinou v prosinci 2016 a následně byl předložen ke schválení samosprávě 

města Vodňany.  

V akčním plánu je uvedeno, že jeho plnění bude v roce monitorováno, bude sledováno 

plnění jednotlivých aktivit, budou vyhodnoceny splněné aktivity a budou hledány možnosti 

realizace aktivit nesplněných. Zároveň bude posouzeno, zda jsou aktivity stále aktuální           

(v souvislosti s potřebami obyvatel a poptávkou) pro následující období.  

Monitoring plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany 2017 je 

součástí projektu „Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany“, který se realizuje od září 

2017. Monitoring probíhá formou sběru informací od organizací a obcí, rozhovorů 

s poskytovateli sociálních služeb a projednáním plnění jednotlivých aktivit na setkání 

pracovních skupin. Výstupem je monitorovací zpráva, která je jedním z podkladů pro 

přípravu akčního plánu na další období.  

Na základě rozhodnutí řídící skupiny byl nad rámec plánovaných činností v projektu 

zpracován Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany rok 2018 (v projektu bude 

využit jako jeden z podkladů pro zpracování plánů na rok 2019 a na období 2020 – 2022). 

Proto byl monitoring efektivně proveden tak, aby se mohl využit jako podklad pro zpracování 

akčního plánu na rok 2018. Řídící skupina vyhodnotila plnění Akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb ORP Vodňany na rok 2017, výstup z hodnocení je součástí zprávy.  
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Přehled opatření a aktivit 
 
 

PRIORITA 1 – Udržení stávajícího systému sociálních služeb 

 

1.1  OPATŘENÍ – Udržení odborného sociálního poradenství   

AKTIVITY 

1.1.1  Udržení odborného sociálního poradenství     

 

1.2  OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální péče   

AKTIVITY 

1.2.1  Udržení pečovatelské služby (Centrum sociální pomoci Vodňany)  

1.2.2  Udržení pečovatelské služby (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.) 

1.2.3  Udržení služby domovy pro seniory   

1.2.4  Udržení služby domovy se zvláštním režimem (Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.)  

1.2.5  Udržení služby domovy se zvláštním režimem (Domov Kunšov s.r.o.) 

1.2.6  Udržení služby denní stacionáře   

 

1.3  OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální prevence 

AKTIVITY 

1.3.1  Udržení služby sociálně terapeutické dílny 

1.3.2  Udržení terénního programu   

1.3.3  Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

1.3.4  Podpora dostupnosti rané péče   

 

PRIORITA 2 – Rozvoj sociálních služeb 

 

2.1  OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální péče   

AKTIVITY 

2.1.1  Zřízení týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením 

2.1.2   Navyšování kapacity pečovatelské služby dle potřeb uživatelů 
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2.2  OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální prevence 

AKTIVITY 

2.2.1  Zřízení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež      

2.2.2  Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

2.2.3  Rozšíření služby sociálně terapeutické dílny 

2.2.4  Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

 

PRIORITA 3 – Zajištění doprovodných oblastí 

 

3.1  OPATŘENÍ – Udržení a rozšíření doprovodných služeb a aktivit  

AKTIVITY 

3.1.1  Prevence rizikového chování na školách včetně prevence u dětí předškolního a 
mladšího školního věku 

3.1.2  Koordinace volnočasových aktivit pro děti a mládež 

3.1.3  Rozšíření služby Městské policie Vodňany 

3.1.4  Zajištění dětského psychologa a psychiatra 

3.1.5  Zajištění školního psychologa 

 

3.2  OPATŘENÍ – Informovanost o sociálních a doprovodných službách  

AKTIVITY 

3.2.1  Zvýšení informovanosti obyvatel o poskytovaných službách 

3.2.2  Vydání katalogu poskytovatelů služeb 

 

3.3  OPATŘENÍ –  Zajištění podmínek pro poskytování doprovodných služeb  

AKTIVITY 

3.3.1   Zřízení center pro komunitní práci a spolkovou činnost   

3.3.2   Zajištění sociálního bydlení pro rodiny s dětmi v akutní krizi 

3.3.3   Dostupnost bydlení pro seniory a osoby se ZP 

3.3.4   Odstraňování architektonických bariér 

3.3.5   Rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách  
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PRIORITA 4 – Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 

 

4.1 OPATŘENÍ – Udržení procesu plánování sociálních služeb  

AKTIVITY 

4.1.1  Monitoring plnění plánu 

4.1.2  Hodnocení plnění plánu                                                                                                        

4.1.3  Aktualizace plánu 

  

PRIORITA 1 – Udržení stávajícího systému sociálních služeb    
 

 

1.1  OPATŘENÍ – Udržení  odborného sociálního poradenství   
 
 

POPIS OPATŘENÍ  
Odborné sociální poradenství je na Vodňansku zajištěno prostřednictvím jednoho 
poskytovatele - Farní charity Týn nad Vltavou. Služba je poskytována od 1.1.2016, cílem je 
její trvalé udržení. 
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
• Udržení odborného sociální poradenství     

 

 
1.1.1 AKTIVITA:  Udržení odborného sociální poradenství     
 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem aktivity je udržet dostupnost odborného sociálního 
poradenství, které je poskytováno prostřednictvím Farní charity 
Týn nad Vltavou v Občanské poradně ve Vodňanech. 
Poradenství je poskytováno ambulantní formou dva dny 
v týdnu. Je určeno osobám, které se nachází v takové životní 
situaci, kdy cítí, že je ohrožena jejich důstojnost, sociální 
zajištění, zdraví nebo život. Sociální poradenství je 
poskytováno tak, aby se uživatel lépe orientoval ve svých 
právech i povinnostech a aby se posílila jeho schopnost při 
zvládání životních situací.  
Občanská poradna poskytuje základní i odborné sociální 
poradenství.  Odborné poradenství obsahuje tyto základní 
činnosti: 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
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Kromě těchto základních činností poradna poskytuje 
doprovázení krizovou životní situací (krizová intervence), 
v odůvodněných a závažných případech hmotné nouze 
poskytuje přímou materiální pomoc. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Farní charita Týn nad Vltavou (případně další poskytovatel) 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce v ORP, organizace, úřady 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší,  
osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, senioři 

Kapacita služby   rok 2017 

kapacita služby 1 klient v danou chvíli 
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

neuvedeno   
(v rámci celkových nákladů na službu v Týně nad Vlt. a 
Vodňanech) 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 

 

 

1.2  OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální péče   
 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Na Vodňansku jsou tři poskytovatelé služeb sociální péče. Jejich prostřednictvím je zajištěna 
dostupnost pečovatelské služby, služby domovy pro seniory, služby domovy se zvláštním 
režimem a služby denní stacionáře. Při plánování v roce 2016 byl vytyčen cíl, že všechny 
služby budou udrženy minimálně ve stávající kapacitě. K tomu směřují aktivity tohoto 
opatření.  
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
• Udržení pečovatelské služby (Centrum sociální pomoci Vodňany)  
• Udržení pečovatelské služby (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.) 
• Udržení služby domovy pro seniory   
• Udržení služby domovy se zvláštním režimem (Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.) 
• Udržení služby domovy se zvláštním režimem (Domov Kunšov s.r.o.) 
• Udržení služby denní stacionáře   

 

 
1.2.1  AKTIVITA:  Udržení pečovatelské služby (Centrum sociální pomoci Vodňany)  
 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Centrum sociální pomoci Vodňany bude nadále zajišťovat 
poskytování pečovatelské služby v domácím prostředí klientů. 
Služba pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením            
s úkony, které nejsou schopni zvládnout sami. Uživatelé služby 
tak mohou dál žít ve svém domově a nemusí odcházet do 
neznámého prostředí, jakým je například zdravotnické zařízení 
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nebo zařízení sociální péče. 
Pečovatelská služba bude nadále poskytována v pracovních 
dnech obyvatelům Domu s pečovatelskou službou ve 
Vodňanech, obyvatelům Vodňan a jeho městských částí a 
obyvatelům ze 17 okolních obcí Vodňanska. Služba je 
poskytována v rozsahu základních činností: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,  
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

Vedle základních činností mají uživatelé možnost výběru 
fakultativních činností z nabídky poskytovatele.  
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Centrum sociální pomoci Vodňany 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Vodňany, obce, MPSV, Jihočeský kraj, poskytovatelé 
sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři  

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

100  
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

 2 844 286 Kč 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 

 

 
1.2.2  AKTIVITA:  Udržení pečovatelské služby (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.) 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržení terénní pečovatelské služby, kterou 
poskytuje Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. od ledna 2015. 
Služba je poskytována dle zákona o sociálních 
službách108/2006 Sb. a zajišťuje: 

• pomoc s péčí o vlastní osobu (tělesnou, duševní i 
sociální) 

• pomoc při zajištění stravy (rozvoz obědů) 
• pomoc se zajištěním chodu domácnosti 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Cílem je umožnit uživatelům pečovatelské služby zůstat co 
nejdéle v domácím prostředí a zabezpečit jim vhodnou pomoc 
při tělesných, duševních i sociálních potřebách.  Služba je 
doplněna nabídkou fakultativních činností.   
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
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v návaznosti na potřeby uživatelů. 
Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, MPSV, Jihočeský kraj, poskytovatelé sociálních služeb a 
doprovodných služeb, lékaři 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby se zdravotním postižením 
senioři 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

3 (jedná se o okamžitou kapacitu) 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

předpoklad: 682 000 Kč     

Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 
 

Rok 2017 - 3 (okamžitá kapacita) 
2,7 počet pracovníků v přímé péči 
20 (počet uživatelů)- průběžně se mění/  
Skutečné náklady:   1.238 1171 Kč 

 

 
1.2.3  AKTIVITA:  Udržení služby domovy pro seniory   
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržet službu domovy pro seniory ve stávající 
kapacitě a kvalitě. Službu bude nadále poskytovat Centrum 
sociální pomoci Vodňany, které je příspěvkovou organizací 
města Vodňany. Služba je určena osobám starším 55 let se 
sníženou soběstačností. Zařízení má kapacitu 80 lůžek, klienti 
jsou ubytováni zejména v jednolůžkových a dvoulůžkových 
pokojích.    
Služba zahrnuje tyto činnosti:  
-  poskytování ubytování a stravy,  
-  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
-  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu,  
-  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
-  sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti,  
-  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.  
Součástí služeb v Domově pro seniory CSP Vodňany je i 
zdravotní péče, pohybová cvičení, masáže, skupinové programy 
a kulturní akce. Služba je poskytována bez ohledu na trvalé 
bydliště klienta. 
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů.  

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný Centrum sociální pomoci Vodňany 
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realizátor 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Vodňany, obce, MPSV, Jihočeský kraj, poskytovatelé 
sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

senioři a osoby, které dosáhly věku 55 let a které pro trvalé 
změny zdravotního stavu potřebují sociální péči 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

 80 lůžek 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

 29 722 247 Kč 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Kapacita plně využita 
 

 

 
1.2.4 AKTIVITA:  Udržení služby domovy se zvláštním režimem  
            (Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.) 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita podporuje udržení služby domovy se zvláštním 
režimem, kterou poskytuje Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. - 
Loucký Mlýn. Služba zajišťuje poskytování komplexní 
celoroční pobytové služby 
lidem trpícím syndromem demence nebo chronického 
duševního onemocnění, kteří již nemohou zůstat ve svém 
vlastním domácím prostředí. Kapacita zařízení je 65 lůžek. 
Zařízení má dvě patra s výtahem, terapeutické místnosti, 
společenské prostory, jídelnu a velkou zahradu. Ubytování je 
realizováno v dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s 
vlastním sociálním zařízením. Služba obsahuje tyto základní 
činnosti: 
- poskytnutí ubytování a stravy, 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
hygienu, 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, MPSV, Jihočeský kraj, poskytovatelé sociálních služeb            
a doprovodných služeb, lékaři,  

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným 
zdravotním postižením 

Počet uživatelů služby   rok 2017 
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65 lůžek  
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

 31 674 100 Kč      

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 
Počet lůžek naplněn 
Skutečnost 32 000 000 Kč 

 

 
1.2.5  AKTIVITA:  Udržení služby domovy se zvláštním režimem (Domov Kunšov 
s.r.o.) 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Udržení služby domovy se zvláštním režimem, kterou 
poskytuje Domov Kunšov s.r.o. dle zákona č. 108/2006 Sb. 
Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby od 27 let se sníženou 
soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, 
osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo 
jinými typy demence, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc a 
péči druhé osoby po celý den (24 hod). Domov má kapacitu 24 
lůžek, je umístěn v uzavřeném areálu u rybníka a lesa, v klidu a 
soukromí. Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových, 
třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Většina pokojů má 
vlastní sociální zařízení a polohovací lůžka. Pokoje jsou 
vybaveny základním nábytkem pro každodenní život. 
V zařízení je dále k dispozici společenská místnost, jídelna, 
terapeutická místnost a venkovní prostory, kde mohou všichni 
uživatelé trávit svůj volný čas.  
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Domov Kunšov s.r.o. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, MPSV, Jihočeský kraj, poskytovatelé sociálních služeb            
a doprovodných služeb, lékaři 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se 
stařeckou demencí, osoby s Alzheimerovou demencí, osoby s 
alkoholovou demencí, osoby s ostatními typy demence. 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

24 lůžek  
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

 11 695 000 Kč 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 
Lůžka plně obsazena 
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1.2.6  AKTIVITA:  Udržení služby denní stacionáře   
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita podporuje udržení služby denní stacionáře,  
poskytované v Alzheimercentru Prácheň o.p.s. - Loucký Mlýn. 
Ambulantní služba je určena pro osoby s Alzheimerovou 
chorobou nebo jiným typem demence, včetně přidružených 
diagnóz. Kapacita služby je 10 klientů. Služba podle obsahuje 
tyto základní činnosti: 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
hygienu, 
- poskytnutí stravy, 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Alzheimercentru  Prácheň o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, MPSV, Jihočeský kraj, poskytovatelé sociálních služeb a 
doprovodných služeb 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným 
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, 
osoby se zdravotním postižením 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

10  
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

756 000 Kč 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 

Aktivita plněna 
Kapacita obsazena 
4 úvazky v přímé péči 
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1.3  OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální prevence 
 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Vedle služeb sociální péče je na Vodňansku potřeba udržet také stávající služby sociální 
prevence, které zajišťují čtyři poskytovatelé. Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány 
ambulantní formou v Chelčicích, další tři služby (terénní programy, sociálně aktivizačních 
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a raná péče) jsou zajištěny terénní i 
ambulantní formou prostřednictvím poskytovatelů, kteří mají sídlo mimo i vně ORP 
Vodňany.     
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
• Udržení služby sociálně terapeutické dílny  
• Udržení terénního programu      
• Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
• Podpora dostupnosti rané péče   

 

 
1.3.1  AKTIVITA:  Udržení služby sociálně terapeutické dílny  
    
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita směřuje k udržení služby sociálně terapeutické dílny, 
kterou poskytuje Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 
Ambulantní služba je dostupná pět dní v týdnu a je poskytována 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je dlouhodobá a 
pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a 
dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba 
obsahuje tyto základní činnosti: 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
hygienu, 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti  
  a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 
- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních 
návyků a  
  dovedností. 
Služba nabízí každodenní zapojení do práce při výrobě 
keramiky, při práci s textilem, při zahradních prací, údržby 
zeleně, sušení květin a bylin, sadařských prací, úklidových 
prací, při péči o dvůr a domácí zvířata, dále možnost pomoci 
seniorům v obci v každodenním životě. 
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů.   

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 
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realizátor 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Chelčice a další obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných 
služeb, Památník Petra Chelčického, Občanské sdružení Mája-
Tvořivé Chelčice, další nestátní neziskové organizace. 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 
postižením, osoby s tělesným postižením 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

12  (kapacita v daný okamžik) 
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

749 000 Kč    

Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 

Kapacita 12 zůstává stejná 
Počet uživatelů - 15 ( stav 10/2017,do 08/2017 celkem 21 
smluv) 
Počet pracovníků v přímé péči 3,1 úvazku ( v pověření mají 2,7 
úvazku,ale reálně pracuje 3,1 úvazku)  
Skutečné náklady:    2 108 551 Kč 

 

 
1.3.2  AKTIVITA:  Udržení terénního programu      
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Udržení služby terénní programy, kterou poskytuje Jihočeský 
streetwork Prevent dle § 69 zákona 108/2006 Sb. Pro rok 2017 
je předpokládaná kapacita služby 300 kontaktů.   
Prostřednictvím služby se snižují a omezují rizika spojená 
s užíváním drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti. 
Cíle programu vycházejí z principu Harm reduction a Public 
Health. 
Cílem služby bude nadále snižovat negativní dopady spojené s 
užíváním návykových látek (zdravotní a sociální stabilizace 
klienta, snižování rizikového chování, motivace ke změně 
životního stylu) a chránit veřejné zdraví (bezpečná likvidace 
injekčního materiálu, informování veřejnosti, snížení výskytu 
infekčních chorob). 
Terénních program směřuje činnost i k dětem a mládeži 
ohroženými užíváním návykových látek (včetně alkoholu a 
nikotinu) s cílem informovat o nebezpečnosti a rizicích užívání 
těchto látek. 
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Prevent 99 z.ú., Jihočeský streetwork Prevent  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Vodňany a další obce, MPSV,  RVKPP, MZ, Jihočeský 
kraj, poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby závislé a závislostmi ohrožené  

Počet uživatelů služby   rok 2017 

30  
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Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

232 500 Kč   
Terénní program v ORP je součástí plošného terénního 
programu operujícího na území 10 ORP kraje. Vzhledem k 
častým pohybům drogové scény v průběhu roku i meziročně, a 
s tím spojeným operativním pokrývání terénní sociální službou, 
nelze pro výpočet finančního vyjádření a dostupnosti služby 
použít jinou logiku, než takovou, jejímž základem je 
procentuální vyjádření objemu finančních prostředků pro dané 
ORP z celkového objemu prostředků alokovaných na všech 10 
dotčených ORP. Procentuální vyjádření vychází z počtu 
obyvatel ORP a koeficientu jedinečnosti služby (v obci III.typu 
je také KC=K2, není KC=K5) V konkrétním případě ORP 
Vodňany se jedná o 3,83  % z celkového rozpočtu služby cca 
6.070.000,- Kč. Stejnou logikou se vypočítává časová týdenní 
dotace dostupnosti služby pro jednotlivá ORP, tedy je 
alikvotním podílem z celkové kapacity služby cca 76 hodin 
přímé práce/týden. 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 

 

 
1.3.3  AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením  
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem je udržení dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou na území 
správního obvodu ORP Vodňany poskytovány terénní formou 
osobám s poruchami autistického spektra. Ambulantní  
pracoviště je dostupné v Táboře a v Českých Budějovicích. 
Jednotlivé činnosti služby: 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity 
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální začleňování osob, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Raná péče APLA Jižní Čechy, z.ú., Chelčický domov sv. 
Linharta, o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, obce,    
MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

lidé s poruchou autistického spektra (věk do 64 let) 

Počet uživatelů služby   rok 2017 
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 2 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

neuvedeno  

Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 
 

Aktivita plněna. Rodiny jsou 3. Od 9/2017 poskytuje nově tuto 
službu SAS Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. pro osoby se 
ZP do 64 let. SAS je poskytována ambulantní formou - 
okamžitá kapacita 10 uživatelů a terénní formou - okamžitá 
kapacita 1 uživatel. Provozní rozpočet v r. 2017 - služba 
poskytována od 9/2017 v rozsahu 1 x týdně 3 hodiny - 30.195 
Kč, úvazek v přímé péči - 0,3. 

 

 
1.3.4  AKTIVITA:  Podpora dostupnosti rané péče   
  
 
Charakteristika aktivity  
 

Podpora udržení služby raná péče, která významně pomáhá 
rodinám dětí se zdravotním postižením nebo rodinám, ve 
kterých je vývoj dětí ohrožen v důsledku nepříznivé sociální 
situace. Podle zákona 108/2006 Sb. obsahuje služba výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. 
Součástí služby je také pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
uživatelů. 
Na území správního obvodu ORP Vodňany nesídlí žádná 
organizace poskytující ranou péči. Službu zajišťují terénní 
formou poskytovatelé z jiných regionů, např.:    
Středisko rané péče pod I MY, o.p.s. – pro rodiny dětí s 
mentálním, těl a kombinovaným postižením a děti s ohroženým 
vývojem, 
Středisko rané péče SPRP České Budějovice – pro rodiny 
s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání, 
Cílem je zachovat služby několika poskytovatelů, aby rodiny 
měly možnost vybrat si specifický typ služby vyhovující 
potřebám jejich dítěte. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

I MY,. o.p.s., Středisko rané péče SPRP České Budějovice   

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, Jihočeský kraj, obce, lékaři, úřady, nadace, 
poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

rodiny dětí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným 
postižením   a rodiny dětí s opožděným či ohroženým vývojem 
(děti kojeneckého věku do 1 roku, děti předškolního věku 1 – 7 
let) 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

6  
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

300 000 Kč 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 
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PRIORITA 2 – Rozvoj sociálních služeb 
  

 

2.1  OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální péče   
 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Na Vodňansku je záměrem zřízení týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením.   
Bude navýšena kapacita pečovatelské služby, aby byla dostupná pro každého, kdo ji 
potřebuje.   
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
• Zřízení týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením  
• Navyšování kapacity pečovatelské služby dle potřeb uživatelů  

 

 
2.1.1  AKTIVITA:   Zřízení týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením  
   
 
Charakteristika aktivity  
 

Hledání možností zřízení týdenního stacionáře pro osoby                    
s mentálním a kombinovaným postižením z ORP Vodňany. 
Možností je vybudování zařízení v areálu kláštera na Lomci. 
Služba bude obsahovat tyto základní činnosti: 
- poskytnutí ubytování a poskytnutí stravy, 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
hygienu, 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
-  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
V roce 2017 je cílem zajistit zdroje a připravit podmínky pro 
poskytování služby. Záměr vychází z potřeb území, zájem o 
službu je monitorován.  

Časový harmonogram  2017 příprava zřízení služby, následně zahájení poskytování 
Předpokládaný 
realizátor 

vhodný poskytovatel sociálních služeb 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým 
duševním onemocněním  

Počet uživatelů služby   rok 2017 

příprava poskytování služby pro 8 – 12 klientů  
Předpokládané roční 
provozní náklady  
 
Plnění do prosince 2017  

rok 2017 

neuvedeno  
Aktivita plněna, Poskytovatel nalezen - Domov Žlutý Petrklíč, 
z.s. Proběhla rekonstrukce budovy určena pro poskytování 
sociálních služeb týdenního stacionáře pro osoby se středně 
těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. V 
současné době se připravují podklady pro registraci 
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poskytovatele této sociální služby. Provoz je plánován na 
podzim roku 2018. 

 

 
2.1.2  AKTIVITA:  Rozšíření pečovatelské služby dle potřeb uživatelů 
  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Rozvoj pečovatelské služby poskytované dle zákona č. 
108/2006 Sb. Poskytovatelé mají záměr rozšiřovat službu do 
míst (obcí a osad), kde zatím není poskytována a uživatelé tam 
o ní budou mít zájem. Rozšiřování služby je podmíněno 
zajištěním potřebného materiálně technického zázemí. 

Časový harmonogram  2017 

Předpokládaný 
realizátor 

Centrum sociální pomoci Vodňany, Chelčický domov sv. 
Linharta, o.p.s., případně další poskytovatel  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, MPSV, Jihočeský kraj, poskytovatelé sociálních služeb a 
doprovodných služeb, lékaři 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

senioři a osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

dle aktuálních potřeb uživatelů 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

neurčeno 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 

 

 

2.2 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální prevence 
 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Na území ORP Vodňany je potřeba zajistit poskytování služby nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Jedná se o dlouhodobé 
záměry, které byly i v předchozích komunitních plánech a vychází z potřeb. Jejich 
potřebnost je stále aktuální.     Dalším záměrem je rozšíření aktuálně nedostačující kapacity 
sociálně terapeutické dílny. Na Chelčicku je zajistit dostupnost sociálně aktivizačních služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
• Zřízení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
• Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   
• Rozšíření služby sociálně terapeutické dílny  
• Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním  
      postižením  
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2.2.1  AKTIVITA:  Vytvoření vhodných podmínek pro zřízení služby nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež 
    
 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvořit vhodné podmínky a zřídit službu 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve Vodňanech. Služba 
bude poskytována ambulantní formou, věk cílové skupiny bude 
ještě upřesněn, primárně půjde o děti a mládež ve věku od 6 do 
18, ohroženou společensky nežádoucími jevy.  Cílem služby je 
zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Služba bude zahrnovat činnosti dle zákona o 
sociálních službách: 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Služba bude orientovaná primárně na sociální práci a 
poradenství a až sekundárně na volnočasové aktivity. Jejím 
cílem je odvrácení cílové skupiny od rizikového životního stylu 
a zmírnění následků rizikového chování, pokud se již vyskytlo.  
Rozšiřování služby je podmíněno zajištěním potřebného 
materiálně technického zázemí. 

Časový harmonogram  zřízení služby v roce 2017 

Předpokládaný 
realizátor 

zatím neurčený   

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, školy, OSPOD Vodňany 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

Děti, které: 
- zažívají nepříznivé životní situace 
- tráví neproduktivně volný čas, mají životní styl, díky kterému 
se dostávají do konfliktů a který ohrožuje je samé nebo jejich 
okolí.    

Počet uživatelů služby   rok 2017 

70 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

 500 000 Kč 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 

Aktivita byla plněna 
Byly hledány možnosti řešení. 
Chybí poskytovatel - řešilo se s Preventem 99 , z.ú. v rámci 
přípravy SPRSS JčK 2019-2021 možnost 2,0 úvazku 
v optimální síti. 

 
 
 
 
 



 

20 

 

 
2.2.2  AKTIVITA: Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   
    
 
Charakteristika aktivity  
 

Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
z Vodňanska. Služba bude poskytována terénní formou 
rodinám s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku 
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další 
rizika ohrožení jeho vývoje. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Potřebnost služby je monitorována, aktuálně je na Vodňansku 
20 rodin, které podporu SAS potřebují. Zřízení služby je 
podmíněno zajištěním potřebného materiálně technického 
zázemí. 

Časový harmonogram  zřízení služby v roce 2017 

Předpokládaný 
realizátor 

PREVENT 99 z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, školy, OSPOD Vodňany 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku 
dopadů dlouhodobé krizové sociální situace 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

20 rodin  
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

300 000 Kč 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 

Aktivita byla plněna 
Byly hledány možnosti řešení. 
Chybí poskytovatel - řešilo se s Preventem 99 , z.ú. v rámci 
přípravy SPRSS JčK 2019-2021 možnost 0,4 úvazku v základní 
síti. 

 

 
2.2.3  AKTIVITA:  Rozšíření služby sociálně terapeutické dílny        
   
 
Charakteristika aktivity  
 

Hledání možností navýšení kapacity služby sociálně 
terapeutické dílny dle aktuálního zjištěného zájmu uživatelů 
z ORP Vodňany (případně z blízkého okolí - Lhenice atd.). 
Rozšíření služby je podmíněno rozšířením potřebného 
materiálně technického zázemí.      

Časový harmonogram  2017 - příprava rozšíření služby v dalších letech 

Předpokládaný 
realizátor 

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Chelčice a další obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných 
služeb, Památník Petra Chelčického, Občanské sdružení Mája-
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Tvořivé Chelčice, další nestátní neziskové organizace  
Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 
postižením, osoby s tělesným postižením 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

neurčeno   
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

  neurčeno  

Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 
 

Získaná dotace na rekonstrukci budovy z IROP na rozšíření 
služby STD. 
Kapacita zůstává stejná, pouze navýšení klientů a zvýšení počtu 
pracovních úvazků  
Skutečné náklady: 2 108 551 Kč 

 

 
2.2.4  AKTIVITA: Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením  
 

 
Charakteristika aktivity  
 

  
Cílem je rozšíření dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením. Na území správního 
obvodu ORP Vodňany je tato služba poskytována terénní 
formou osobám s poruchami autistického spektra. Chelčický 
domov sv. Linharta, o.p.s. má záměr zajistit tuto službu i pro 
další skupiny osob se zdravotním postižením, kteří jí potřebují. 
Služba bude poskytována terénní a ambulantní formou. 
Rozšíření služby je podmíněno zajištěním materiálně 
technického zázemí v návaznosti na potřeby uživatelů. SAS pro 
nové skupiny osob s zdravotním postižením je potřeba doplnit 
službou sociální rehabilitace.   

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Chelčický domov sv. Linharta 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, obce,    
MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby s zdravotním postižením 

Počet uživatelů služby   rok 2017 

 neurčeno  
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2017 

neurčeno     

 
 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 

Od 9/2017 poskytuje SAS Chelčický domov sv. Linharta 
ambulantní formu (okamžitá kapacita 10 uživatelů) a terénní 
formou (okamžitá kapacita 1 uživatel). 
CS SAS - osoby OZP ve věku do 64 let. 
MTZ zajištěny realizací projektu (nákup vozidel, rekonstrukce 
objektu) v letech 2017 a 2018. 
Provozní rozpočet (služba poskytována od 9/2017) v rozsahu 
1x týdně 3 hodiny - čtvrtky liché / terénní služba, čtvrtky sudé / 
ambulantní služba. 
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Je poskytována v dostatečném rozsahu. 
Pracovní úvazky - 0,3 přímé péče 
Rozpočet : 30 195 Kč / 4 měsíce - od 1.9.2017 

 

 

PRIORITA 3 – Zajištění doprovodných oblastí 
  

 

3.1  OPATŘENÍ – Udržení a rozšíření doprovodných služeb a aktivit  
 

POPIS OPATŘENÍ 
Doprovodné služby vhodně doplňují služby sociální a pomáhají zkvalitňovat život lidí 
ohrožených 
sociálním vyloučením. Toto opatření akčního plánu se zaměřuje zejména na prevenci 
rizikového chování, která je jedním ze základních stavebních kamenů budování zdravé 
společnosti.  
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
• Prevence rizikového chování na školách včetně prevence u dětí předškolního a 

mladšího   
            školního věku  

• Koordinace volnočasových aktivit pro děti a mládež  
• Rozšíření služby Městské policie Vodňany  
• Zajištění dětského psychologa a psychiatra  
• Zajištění školního psychologa 

 

 
3.1.1 Prevence rizikového chování na školách včetně prevence u dětí předškolního a 
mladšího   
         školního věku 

 
Charakteristika aktivity  
 

Zajištění prevence rizikového, zaměřené zejména na žáky 
mateřských, základních a středních škol v ORP Vodňany. 
V maximální možné míře bude realizována plošná primární 
prevence, na níž bude navazovat prevence sekundární a 
indikovaná. Všechny tři typy prevence budou realizovány ve 
spolupráci s externími certifikovanými odbornými pracovišti, a 
to tak aby na sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

školy  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Vodňany, obce, certifikovaná odborná pracoviště 

Cílová skupina  žáci 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 
 

Aktivita plněna 



 

23 

 

 
3.1.2 Koordinace volnočasových aktivit pro děti a mládež  
 

 
Charakteristika aktivity  
 

V rámci formálního, neformálního i zájmového vzdělávání je 
na Vodňansku (zejména ve městě Vodňany) realizováno mnoho 
prospěšných aktivit. Záměrem je vzájemná informovanost a 
realizovatelná provázanost takových aktivit, u nichž je tato 
žádoucí. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Město Vodňany 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

organizace zájmového a neformálního vzdělávání 

Cílová skupina  děti a mládež 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 

 

 
3.1.3  Rozšíření služby Městské policie Vodňany  
   
Charakteristika aktivity  
 

Město Vodňany udrží činnost městské policie a bude hledat 
možnosti jejího rozšíření, aby policie mohla pracovat v širším 
čase (7 dní/24hod). Aktivita rozšíření činnosti městské policie 
na večery a víkendy byla záměrem komunitního plánu již 
v roce 2010, zajistit její nepřetržitou práci se zatím nepodařilo.     

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Město Vodňany, Městská policie Vodňany 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Policie ČR 

Cílová skupina  veřejnost 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 

 

 
3.1.4 Zajištění dětského psychologa a psychiatra 
    
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je zajištění dostupnosti včasné a dlouhodobé 
odborné psychologické a psychiatrické pomoci ohroženým 
rodinám a dětem v nich žijících jako prevence jejich sociálního 
vyloučení. Na Vodňansku stejně jako v celé společnosti narůstá 
potřeba odborného psychologického a psychiatrického 
poradenství v souvislosti s problematikou ohrožených rodin. 
Příčinou je například nejistota v oblasti bydlení, zaměstnání, 
vliv negativních jevů působících jak na celé rodiny, tak na 
jedince, špatné trávení volného času, špatné vzory, spory rodičů 
při rozpadech manželství, citové deprivace dětí, nárůst 
náhradních rodin atd. Nabízená pomoc je nedostačující, 
přichází pozdě, jsou dlouhé objednací lhůty.   
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Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Město Vodňany  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, zdravotnická zařízení, školy, poskytovatelé sociálních 
služeb 

Cílová skupina  Rodiny s dětmi žijící na území ORP Vodňany, které potřebují 
psychologickou či psychiatrickou pomoc – rodinnou terapii, 
osobní konzultaci, dlouhodobou spolupráci, asistované 
setkávání. 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna  

 

 
3.1.5  Zajištění školního psychologa   
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je hledání možností zřízení pracoviště školního 
psychologa ve Vodňanech a podpora jeho činnosti.  Školní 
psycholog by měl být nedílnou součástí každého školního 
poradenského pracoviště, přičemž vytváří systém včasné 
identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii 
používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu 
k reedukaci. Velmi významná je jeho role rovněž v rámci 
činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a 
informační, podpory pedagogů a zajišťování krizové intervence. 

Časový harmonogram  zřízení pracoviště v roce 2017, činnost psychologa od 2017 
trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

školy  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Vodňany, MŠMT, organizace, instituce 

Cílová skupina  žáci, rodiče, učitelé 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 

 

 

3.2  OPATŘENÍ - Informování o sociálních a doprovodných službách           
 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Obyvatelé Vodňanska jsou pravidelně informováni o možnostech využívání sociálních  
doprovodných služeb.  Informace budou dál pravidelně publikovány a budou hledány nové 
zdroje informování.   
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
• Zvýšení informovanosti obyvatel o poskytovaných službách  
• Vydání katalogu poskytovatelů služeb 
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3.2.1  AKTIVITA:  Zveřejňování informací o sociálních službách 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Poskytovatelé služeb, obce v ORP, úřady a organizace budou 
nadále využívat všechny dostupné zdroje pro šíření informací o 
sociálních a doprovodných službách. Informace budou nadále 
podávány přímo na úřadech a v zařízeních poskytovatelů, 
budou využívány letáky,  místní tisk, rozhlas, internet, 
přednášky atd. Budou hledány nové zdroje informování. Bude 
podporováno zejména: 

• Zřízení informačních míst (tabule, vývěsky atd.) 
• Pravidelná rubrika v lokáních obecních periodicích 
• Pravidelné setkávání s veřejností 

Cílem je informovat o všech dostupných sociálních a 
doprovodných službách a podávat další informace související se 
sociální oblastí - například o možnostech využití příspěvku na 
péči, o prevenci nežádoucích jevů, o možnostech řešení 
krizových situací atd.  

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

obce v ORP,  poskytovatelé sociálních služeb, úřady 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

lékaři, školy, svazy a sdružení, poskytovatelé doprovodných 
služeb 

Cílová skupina  veřejnost 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 

 

 
3.2.2  AKTIVITA:  Vydání katalogu poskytovatelů služeb 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Zpracování a vydání katalogu sociálních služeb. V rámci 
procesů komunitního plánování sociálních služeb OPR 
Vodňany byl vydán katalog poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb, který byl následně aktualizován. 
V současnosti aktuální katalog chybí. Cílem je zpracovat 
katalog v elektronické podobě a hledat zdroje na vydání 
katalogu tištěného. 

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

město Vodňany   

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce z ORP,  poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb   

Cílová skupina  veřejnost  
Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 
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3.3  OPATŘENÍ – Zajištění podmínek pro poskytování doprovodných služeb 

 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Opatření je zaměřeno na zajištění služeb a řešení témat, které na Vodňansku navazují na 
poskytování sociálních služeb a podporují osoby v nepříznivé situaci. 
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
• Zřízení center pro komunitní práci a spolkovou činnost   
• Zajištění sociálního bydlení pro rodiny s dětmi v akutní krizi  
• Dostupnost bydlení pro seniory a osoby se ZP 
• Odstraňování architektonických bariér 
• Rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách 

 

 
3.3.1  AKTIVITA:  Zřízení center pro komunitní práci a spolkovou činnost   
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je výstavba komunitních center a podpora 
komunitní sociální práce a dále zřízení společenského domu pro 
činnost spolků a dalších občanských iniciativ (může být 
součástí komunitního centra). Komunitní sociální práce je 
prostředkem sociálního začleňování nebo prevence sociálního 
vyloučení. Výstavba nových komunitních center podporuje 
aktivní začleňování vyloučených osob. Komunitní centra jsou 
veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové 
komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, 
kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci 
těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto 
cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a 
veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, 
sociální služba  se zaměřením na řešení nepříznivé sociální 
situace.   

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

obce v ORP Vodňany poskytovatelé sociálních a doprovodných 
služeb, nestátní neziskové organizace 

 Spolupracující subjekty MAS Vodňanská ryba, MAS Rozkvět 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 
 

 

 
3.3.2  AKTIVITA:  Zajištění sociálního bydlení pro rodiny s dětmi v akutní krizi  
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je zajistit bydlení pro rodiny v krizové situaci 
znevýhodněné nízkými příjmy či jiným sociálním handicapem. 
Jedná se o osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku 
nepříznivé sociální situace. 
Zákon o sociálním bydlení, jehož účinnost se předpokládá od 
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října 2017, ukládá obcím povinnost zřídit dostatečný sociální 
bytový fond, který bude odpovídat potřebám osob, které budou 
mít nárok na podporu v systému sociálního bydlení formou 
sociálního nebo dostupného bytu. Mimo to je potřeba zajistit 
možnosti krizového bydlení pro okamžité využití v případě 
krizové situace osob. Využívá se zejména k zajištění 
přechodného bydlení dětí vracejících se z ústavního nebo 
pěstounské péče, pro bydlení osob v případě domácího násilí, 
živelné katastrofy apod.  

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

obce 

 Spolupracující subjekty MPSV, MMR, Jihočeský kraj 
Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Připravují se podmínky pro zřízení sociálního bydlení pro 
rodiny s dětmi nejen v akutní krizi. 

 

 
3.3.3  AKTIVITA:  Dostupnost bydlení pro seniory a osoby se ZP 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Bude zachována možnost bydlení v bytech zvláštního určení ve 
Vodňanech a v Bavorově. Pro obyvatele bytů v DPS ve 
Vodňanech bude nadále dostupná pečovatelská služba, 
obyvatelům DPS v Bavorově bude poskytována pomoc mimo 
rámec služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. 
 
Bydlení bude zachováno, budovy a byty budou průběžně 
opravovány a udržovány, budou realizovány akce zajišťující 
větší bezpečnost obyvatel. Cílem je rovněž rozšíření kapacity 
DPS v Bavorově. Budou hledány možnosti budování dalších 
bytů, např. v nevyužitých budovách na venkově. 

Časový harmonogram  trvale  
Předpokládaný 
realizátor 

obce 

 Spolupracující subjekty poskytovatelé terénních sociálních služeb 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 

 

 
3.3.4  AKTIVITA:  Odstraňování architektonických bariér 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Na Vodňansku bude udržen proces odstraňování 
architektonických a dalších bariér, které znesnadňují život 
lidem se zdravotním postižením, seniorům a často také 
maminkám s kočárky. Při budování nových objektů bude 
důsledně dbáno na bezbariérovost z hlediska stavebního zákona 
i z hlediska lidí s pohybovým omezením. Budou hledány 
možnosti odstraňování stávajících bariér ve veřejných 
budovách.   

Časový harmonogram  trvale 
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Předpokládaný 
realizátor 

obce 

 Spolupracující subjekty organizace, úřady, soukromé subjekty (majitelé budov a 
prostranství) Jihočeský kraj 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 
Bariéry jsou na ORP Vodňany průběžně odstraňovány na 
veřejných prostorech i v budovách. 

 

 
3.3.5  AKTIVITA:  Rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Aktivita podporuje rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách 
na Vodňansku. Jedná se o rozšiřování spolupráce poskytovatelů 
sociálních služeb (případně dalších subjektů) s organizacemi, 
které dobrovolnickou činnost profesionálně zajišťují 
(dobrovolnická centra). Sociální oblast patří k nejvýznamnějším 
z hlediska využití dobrovolnictví. Zároveň je to oblast, kde 
využití dobrovolníků vyžaduje profesionální management, 
protože dobrovolníci zde vstupují do specifických institucí s 
pevnými pravidly a zvyklostmi.   

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

poskytovatelé sociálních služeb 

 Spolupracující subjekty akreditovaná dobrovolnická centra 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 

Aktivita plněna 
 

 

PRIORITA 4 – Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
 

 

4.1  OPATŘENÍ – Udržení procesu plánování sociálních služeb    

 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Na Vodňansku byl v roce 2006 zahájen proces komunitního plánování, který významně 
přispívá k udržení a rozvoji sociálních a doprovodných služeb. Proces se podařilo udržet do 
roku 2012, obnoven byl v roce 2016. MěÚ Vodňany zpracoval střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb a zároveň byl metodou komunitního plánování připraven akční plán na rok 
2017. Proces komunitního plánování je potřeba trvale zajistit, předpokladem k tomu je 
udržení a rozvoj spolupráce hlavních skupin (zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé) za účasti 
široké veřejnosti. Je potřeba udržet činnost organizační struktury, pravidelně monitorovat 
plnění plánu a zajistit jeho aktualizaci.   
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
• Monitoring plnění komunitního plánu 
• Aktualizace komunitního plánu 
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4.1.1  AKTIVITA:  Monitoring plnění komunitního plánu 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Plnění  plánů sociálních služeb bude v roce 2017monitorováno. 
Bude sledováno plnění jednotlivých aktivit, budou 
vyhodnoceny splněné aktivity a budou hledány možnosti 
realizace aktivit nesplněných. Zároveň bude posouzeno, zda 
jsou aktivity stále aktuální (v souvislosti s potřebami obyvatel a 
poptávkou) pro následující období.     

Časový harmonogram  2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

město Vodňany, obce 

Spolupracující subjekty zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, obce v 
ORP, organizace, Jihočeský kraj, MPSV 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 
 

Plnění  plánů sociálních služeb bylo v roce 2017 průběžně 
monitorováno. V prosinci 2017 bylo připraveno setkání za 
účelem monitoringu, byl připraven návrh monitorovací zprávy, 
která byla dopracována na začátku roku 2018. 

 

 
4.1.2  AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu 
 

 
Charakteristika aktivity  
 

Město Vodňany, obce a organizace zabývající se rozvojem 
sociálních služeb budou hledat finanční zdroje na zpracování 
akčního plánu  na rok 2018 a na zpracování střednědobého 
plánu na období 2019 – 2021. Komunitní plán je „živý 
dokument“. Jeho pravidelná aktualizace umožňuje přizpůsobení 
plánu novým podmínkám, trendům a potřebám uživatelů 
služeb. Kompletní aktualizace má probíhat pravidelně 
(minimálně 1x za 3 roky) v těchto krocích: 
- aktualizace analýz   
- stanovení priorit pro nové období  
- návrh opatření a aktivit. 

Časový harmonogram  rok 2017/trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

město Vodňany ve spolupráci s obcemi a organizacemi 
zaměřenými na strategické plánování a plánování sociálních 
služeb   

Spolupracující subjekty obce, organizace, Jihočeský kraj, MPSV 

Plnění aktivity 
do prosince 2017 
 
 

Město Vodňany ve spolupráci s MAS Vodňanská ryba, z.s. 
získali finanční zdroje na zpracování akčního plánu  na rok 
2018 a na zpracování střednědobého plánu na období 2019 – 
2021. Na konci roku 2017 proběhla příprava vytvoření Akčního 
plánu 2018. 
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Vyhodnocení plnění Akčního plánu   
  rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na rok 2017 

 

 
 
   

1.1 OPATŘENÍ – Udržení odborného sociálního poradenství   

1.1.1 AKTIVITA:  Udržení odborného sociální poradenství     

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 
 
Vyhodnocení plnění opatření: Opatření zahrnuje jednu aktivitu, která byla plněna - služba 

fungovala a byla využívána.  

 

 

1.2 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální péče   

1.2.1 AKTIVITA:  Udržení pečovatelské služby (Centrum sociální pomoci Vodňany)  

Plnění aktivitydo prosince 2017 Aktivita plněna 

1.2.2 AKTIVITA:  Udržení pečovatelské služby (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.) 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

1.2.3 AKTIVITA:  Udržení služby domovy pro seniory   

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

1.2.4 AKTIVITA:  Udržení služby domovy se zvláštním režimem  
(Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.) 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

1.2.5 AKTIVITA:  Udržení služby domovy se zvláštním režimem  
(Domov Kunšov s.r.o.) 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

1.2.6 AKTIVITA:  Udržení služby denní stacionáře   

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

 
Vyhodnocení plnění opatření: Opatření zahrnuje 6 aktivit, které podporují udržení 4 

sociálních služeb. Jedná se o jednu službu terénní, dvě služby pobytové a jednu službu 

ambulantní. Všechny aktivity byly v roce 2017 plněny dle popisu, kapacity služeb byly 

naplněny.  
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1.3 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální prevence  

1.3.1 AKTIVITA:  Udržení služby sociálně terapeutické dílny  

Plnění aktivity do prosince 2017  Aktivita plněna 

1.3.2 AKTIVITA:  Udržení terénního programu      

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

1.3.3 AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

1.3.4  AKTIVITA:  Podpora dostupnosti rané péče   

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

 
Vyhodnocení plnění opatření: Opatření zahrnuje 4 aktivity, které podporují udržení 4 

sociálních služeb. Jedná se o jednu službu terénní, dvě služby pobytové a jednu službu 

ambulantní. Všechny aktivity byly v roce 2017 plněny dle popisu. 

 

 

 2.1 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální péče   

2.1.1 AKTIVITA:   Zřízení týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením  

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna částečně 

2.1.2 AKTIVITA:  Rozšíření pečovatelské služby dle potřeb uživatelů 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

 
Vyhodnocení plnění opatření: Opatření bylo plněno částečně. Aktivita 2.2.1 – byly 

vytvářeny podmínky pro zřízení služby.  

 

 

2.2 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální prevence 

2.2.1 AKTIVITA:  Vytvoření vhodných podmínek pro zřízení služby nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

Plnění aktivity do prosince 2017 
Aktivita byla plněna částečně - byly hledány 
možnosti řešení. 

2.2.2 AKTIVITA: Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   

Plnění aktivity do prosince 2017 
Aktivita byla plněna částečně - byly hledány 
možnosti řešení. 

2.2.3 AKTIVITA:  Rozšíření služby sociálně terapeutické dílny        

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita byla plněna částečně - byly získány zdroje 
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na rozšíření potřebného materiálně technického 
zázemí.      

2.2.4 AKTIVITA: Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

 
Vyhodnocení plnění opatření: Opatření bylo plněno částečně. Všechny aktivity byly plněny 

dle popisu – byly hledány možnosti zajištění služeb. U žádné ze služeb nebylo v roce 2017 

zahájeno poskytování.   

 

 

 3.1 OPATŘENÍ – Udržení a rozšíření doprovodných služeb a aktivit 

3.1.1 Prevence rizikového chování na školách včetně prevence u dětí předškolního a 
mladšího školního věku 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna  

3.1.2 Koordinace volnočasových aktivit pro děti a mládež  

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna (částečně – hledání možností) 

3.1.3  Rozšíření služby Městské policie Vodňany  

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna (částečně – hledání možností) 

3.1.4 Zajištění dětského psychologa a psychiatra 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna (částečně – hledání možností) 

3.1.5  Zajištění školního psychologa   

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna (částečně – hledání možností) 

 

Vyhodnocení plnění opatření: Opatření bylo plněno částečně. Jedna aktivita byla plněna, u 

ostatních byly hledány možnosti plnění, záměry ale nebylo možné realizovat z důvodu 

chybějících zdrojů (finančních, lidských).     

 

 

3.2  OPATŘENÍ - Informování o sociálních a doprovodných službách           

3.2.1  AKTIVITA:  Zveřejňování informací o sociálních službách 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

3.2.2  AKTIVITA:  Vydání katalogu poskytovatelů služeb 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

 

Vyhodnocení plnění opatření:  Opatření zahrnuje dvě aktivity, obě byly v roce 2017 plněny 
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3.3 OPATŘENÍ – Zajištění podmínek pro poskytování doprovodných služeb 

3.3.1  AKTIVITA:  Zřízení center pro komunitní práci a spolkovou činnost   

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

3.3.2  AKTIVITA:  Zajištění sociálního bydlení pro rodiny s dětmi v akutní krizi  

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna částečně 

3.3.3  AKTIVITA:  Dostupnost bydlení pro seniory a osoby se ZP 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

3.3.4  AKTIVITA:  Odstraňování architektonických bariér 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

3.3.5  AKTIVITA:  Rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

 
Vyhodnocení plnění opatření: Opatření bylo z velké části plněno – čtyři aktivity byly 

plněny dle popisu. U aktivity 3.3.2 byly hledány možnosti plnění, pro realizaci záměru ale 

nebyly podmínky.  

 

 

4.1 OPATŘENÍ – Udržení procesu plánování sociálních služeb    

4.1.1  AKTIVITA:  Monitoring plnění komunitního plánu 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

4.1.2  AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu 

Plnění aktivity do prosince 2017 Aktivita plněna 

 
Vyhodnocení plnění opatření: Opatření bylo plněno, v roce 2017 byly zajištěny finanční 

zdroje na aktualizaci a zpracování dalších plánů byl zahájen monitoring plnění posledního 

akčního plánu.  

 

 

Závěr hodnocení: Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na rok 2017 byl plněn. 

Bylo zajištěno udržení poskytovaných sociálních a doprovodných služeb. U všech rozvojových 

aktivit byly hledány možnosti realizace uvedených záměrů. Byly zajištěny zdroje pro další 

udržení procesu plánování. Na základě hodnocení lze konstatovat, že plán byl „živým 

dokumentem“, který řešil problematiku území a obsahoval aktivity, které byly v plánovacím 

období aktuální a byly naplňovány.  


