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3
K PLÁNOVÁNÍ
NA TRHOVOSVINENSKU
2 ÚVOD
ÚVODNÍ
SLOVO
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
Vážení obyvatelé našeho regionu, vážení čtenáři,
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
území
obce sřešeny
rozšířenou
působností
Trhovépodle
Svinyzákona
probíháo sociálních
proces komunitního
vnatomto
procesu
jak sociální
služby(ORP)
poskytované
službách,
plánování
sociálních
a
souvisejících
služeb
úspěšně
již
od
roku
2010.
Od
té
doby
proběhlo
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
již několik etap plánování. Vznikly tak strategické dokumenty shrnující tříleté výhledy rozvoje
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
sociálních i souvisejících služeb na Trhovosvinensku (Komunitní plán sociálních
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a souvisejících služeb na území ORP T. Sviny pro období 2011–2015 a pro období 2015–
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
2017, jehož platnost byla řídící skupinou plánování prodloužena i pro rok 2018). Tyto plány
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
jsou každoročně vyhodnocovány a aktualizovány s cílem reagovat na aktuální vývoj u každé
je téma sociálních služeb blízké.
jednotlivé služby a potřeb obyvatel regionu. Během každé fáze plánování dále probíhá
Prakticky
jedná
o zjištění
stavu poskytování
sociálních
souvisejících
služeb
zpracování se
dalších
podkladů
a dokumenty
(např. katalog
sociálních a souvisejících
služeb
na
v
daném
území
a zároveň skutečných
potřeb,
které
jsou nedostatečně,
popř. nejsou
území
ORP,
sociodemografické
profily území,
anketní
průzkumy
apod.).
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Nový dokument navazuje na předchozí fáze plánování a představuje strategický rámec
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
na roky 2019–2021. Jeho přípravou se zabývali zástupci místních zadavatelů, poskytovatelů
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
i uživatelů sociálních a souvisejících služeb, kteří pracovali tradičně ve čtyřech pracovních
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
skupinách členěných dle nejčastějších cílových skupin (Senioři, Osoby se zdravotním
potřebné či prioritní.
postižením, Děti, mládež a rodiny a Osoby v nepříznivé sociální situaci). Důležitou úlohu
Výsledkem
je zejména
nastavení
systému
sociálních
a souvisejících
služeb
na místní
měla také řídící
skupina,
která výstupy
činnosti
pracovních
skupin rovněž
projednávala
úrovni,
který proces
odpovídá
zjištěným
skutečným potřebám
reaguje
na lokální
a navíc celý
tvorby
plánu koordinovala.
Výstupemuživatelů,
naší práce
je jednak
tento
odlišnosti,
v sociální
oblasti
a zajišťuje, žeale
finanční
vynakládané
dokument aktuální
a širokétrendy
partnerství
všech
zúčastněných,
také prostředky
zvýšení informovanosti
na
služby jsou
efektivně
využívány.
o sociální
oblasti
a nabídce
služeb v našem regionu.
Komunitní
představuje
cyklický,
spirálovitě
opakující proces.
plánu
Ráda bychplánování
všem, kteří
se na tvorbě
plánu
podíleli, se
poděkovala
za jejichNaplňování
píli a nasazení
je
pravidelně
sledováno
a vyhodnocováno
zpracování
aktualizace
a ochotu
věnovat
se společně
rozvoji našehovčetně
regionu.následného
Osobně budu
moc ráda,
pokud se
plánu,
která vždy zohlední
vývoj anavržená
změny ve opatření
sledovanéa oblasti.
nám společnými
silami podaří
aktivity i nadále prosazovat
a uskutečňovat. Věřím také, že na základě dosavadních dobrých zkušeností bude komunitní
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
plánování sociálních služeb na Trhovosvinensku úspěšně pokračovat i v dalších letech.
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.
Mgr. Věra Korčaková
Vedoucí řídicí skupiny
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plánování
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sociálních služeb
pro jejich
stávajícíslužeb
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Zpravidla
jsou
dostupnosti
sociálních
služeb
pro
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stávající
a
potenciální
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v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
vtak
tomto
jakoblasti
sociální
služby
poskytované
podle zákona
dalšíprocesu
služby vřešeny
sociální
– tzv.
související
/ doprovodné
služby.o sociálních službách,
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Plán
rozvojespolupráci
sociálníchzadavatelů
služeb (Komunitní
rozvoje
sociálních
služeb)
je vytvářen
ve
vzájemné
(obce, kraj)plán
s uživateli
(osoby
využívající
sociální
služby)
ve
vzájemné spolupráci
zadavatelů
(obce, kraj) skteré
uživateli
(osoby
využívající sociální
služby)
a poskytovateli
sociálních
služeb (organizace,
sociální
a související
služby nabízejí
a
poskytovateli
sociálních
které
sociální
a související
služby
nabízejí
uživatelům).
Možnost
zapojitslužeb
se do (organizace,
tvorby plánu má
i každý
ze široké
veřejnosti,
každý
komu
uživatelům).
Možnost
zapojit
se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních
služeb
blízké.
je téma sociálních služeb blízké.
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Prakticky
se jedná
o zjištění
stavu poskytování
a souvisejících
služeb
v daném území
a zároveň
skutečných
potřeb, kterésociálních
jsou nedostatečně,
popř. nejsou
v
danémnaplněny.
území a zároveň
skutečných
potřeb,základních
které jsou parametrů
nedostatečně,
nejsou
vůbec
Srovnáním
těchto dvou
a připopř.
zohlednění
vůbec
naplněny.
Srovnáním
těchto
dvou základních
parametrů
a při na
zohlednění
množství
finančních
prostředků
a dalších
zdrojů, které
zadavatelé
sociální
množství
finančních
prostředků
a
dalších
zdrojů,
které
zadavatelé
na
sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
a
související(resp.
služby
vynakládají, vzniká
v procesu
vzájemných
plán, který
je
konsenzem
kompromisem)
mezi tím,
co je možné,
a tím,konzultací
co bylo označeno
jako
konsenzem
(resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní.
potřebné či prioritní.
Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Výsledkem
je zejména
sociálních
a souvisejících
služeb na
na místní
úrovni, který
odpovídánastavení
zjištěnýmsystému
skutečným
potřebám
uživatelů, reaguje
lokální
úrovni,
odpovídá
skutečným
potřebám
uživatelů,
reagujevynakládané
na lokální
odlišnosti,který
aktuální
trendy zjištěným
v sociální oblasti
a zajišťuje,
že finanční
prostředky
odlišnosti,
aktuální
trendy
v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou
efektivně
využívány.
na služby jsou efektivně využívány.
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Komunitní
plánování
představuje
cyklický, spirálovitě
opakující proces.
Naplňování
plánu
je pravidelně
sledováno
a vyhodnocováno
včetně se
následného
zpracování
aktualizace
je
pravidelně
sledováno
vyhodnocováno
následného
plánu,
která vždy
zohlednía vývoj
a změny vevčetně
sledované
oblasti. zpracování aktualizace
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Při
procesu
plánování
sociálních a souvisejících
služeb pro
na Trhovosvinensku
bylosociálních
využito již
dříve
používaných
a osvědčených
metod vhodných
plánování zajištění
dříve
používaných
a osvědčených
metod
vhodnýchúrovni.
pro plánování
a souvisejících
služeb
na místní nebo
regionální
Bylo takézajištění
využito sociálních
zkušeností
a
souvisejících
na místní
z období
přípravyslužeb
předešlých
plánů. nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.
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4 VIZE A PRIORITY KPSS SO ORP TRHOVÉ SVINY 2019-2021
3 ÚVOD K PLÁNOVÁNÍ NA TRHOVOSVINENSKU
4.1

VIZE KPSS

Posláním
komunitníhoplánovaní
plánování na
sociálních
služeb (KPSS)
je především
zajišťování
Proces komunitního
území správního
obvodu
obce s rozšířenou
dostupnosti
služeb
pro jejich
stávající
a potenciální
Zpravidla
jsou
působností sociálních
Trhové Sviny
podpoří
vytváření
kvalitní
sítě služeb,uživatele.
která bude
dostatečně
vzabezpečovat
tomto procesuzjištěné
řešeny jak
sociálníobčanů
služby poskytované
podle zákona
o sociálních
službách,
potřeby
všech věkových
kategorií.
Takto vytvořená
tak
další služby
v sociální
oblastina
– tzv.
souvisejícísvých
/ doprovodné
služby.
sociální
síť bude
reagovat
požadavky
uživatelů
nejen hospodárně, ale
i transparentně
a srozumitelně.
Na jedné
straně
umožní
snadnější
pro
Plán
rozvoje sociálních
služeb (Komunitní
plán
rozvoje
sociálních
služeb)přístup
je vytvářen
využívání
sociálních
služeb,
na druhé
straně
prostor
rozvoj poskytovaných
ve
vzájemné
spolupráci
zadavatelů
(obce,
kraj) svytvoří
uživateli
(osobypro
využívající
sociální služby)
služeb,
a to jak
definovaných
o sociálních
službách,
tak nedefinovaných
a
poskytovateli
sociálních
služeb zákonem
(organizace,
které sociální
a související
služby nabízejí
tímto zákonem.
uživatelům).
Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je
téma
sociálních
blízké. pokračovat ve zvyšování zapojení obcí, které budou
Pro
naplnění
vizeslužeb
je nezbytné
ještě intenzívněji
finančně
a jinými
podporovat
sociální
a související služeb
služby
Prakticky
se jedná
o zjištění
stavuzpůsoby
poskytování
sociálních
a souvisejících
pro
své potřebné
v
daném
území a občany.
zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
4.2
PRIORITY
KPSS
SO ORPvzniká
TRHOVÉ
SVINYvzájemných konzultací plán, který je
a
související
služby
vynakládají,
v procesu
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Hlavní priority
naplňující vizi a obsah Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu
potřebné
či prioritní.
obce s rozšířenou působností Trhové Sviny jsou:
Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Priorita č.
1
Podpora
systému
sociálních
služeb uživatelů, reaguje na lokální
úrovni,
který
odpovídá
zjištěným
skutečným
potřebám
odlišnosti,
trendy
v sociální
oblasti
a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Priorita č. aktuální
2
Rozvoj
systému
služeb
na služby jsou efektivně využívány.
Priorita č. 3
Doprovodné služby a aktivity
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Do této struktury je členěn obsah plánu z pohledu každé z definovaných hlavních cílových
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
skupin plánování na Trhovosvinensku:
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Cílová skupina „Senioři“
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Cílová
skupina „Osoby
se zdravotním
postižením“
dříve používaných
a osvědčených
metod
vhodných pro plánování zajištění sociálních
a souvisejících
služeb
na místní
nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
Cílová
skupina „Děti,
mládež
a rodiny“
z období přípravy předešlých plánů.
Cílová skupina „Osoby v nepříznivé sociální situaci“
Každá prioritní osa je dále členěna do několika opatření. Opatření jsou potom členěna do
dílčích aktivit, přičemž každé aktivitě jsou dále přiřazeny odpovědní realizátoři, spolupracující
subjekty a termíny plnění těchto aktivit. V neposlední řadě pak je nastaven odhad zajištění
zdrojů financování, a to na celý předpokládaný časový horizont platnosti dokumentu KPSS,
tj. do roku 2021.
Priority

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

Určují hlavní cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně a jakými způsoby
bude řešeno, aby došlo k naplnění každé priority. Opatření a jeho vymezení
Posláním komunitního
sociálních
(KPSS)
je kpředevším
vychází ze plánování
zdrojů, které
jsou pro služeb
plánovací
proces
dispozici, zajišťování
resp. jsou
dostupnosti sociálních
služeb pro dosažitelné.
jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
reálně či potenciálně
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Aktivity
Popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou v rámci procesu
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
plánování realizovány, včetně toho, jak, kdo, kdy a za co je bude dělat.
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli
sociálních
služeb (organizace,
které sociální a související služby nabízejí
4.3
ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
PLÁNOVÁNÍ
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Řídicí
je blízké.
řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v oblasti realizace
je témaskupina
sociálních(ŘS)
služeb
plánování sociálních služeb. Do její kompetence náleží zejména:
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
a) ustanovuje
a jmenuje
jejichkteré
vedoucí,
v daném
území apracovní
zároveňskupiny
skutečných
potřeb,
jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec
naplněny.a odsouhlasuje
Srovnáním těchto
dvoui dlouhodobé
základníchcíle
parametrů
a při zohlednění
b) konzultuje
krátkodobé
a priority rozvoje
sociálních
množství
finančních
prostředků
a
dalších
zdrojů,
které
zadavatelé
na
sociální
služeb v postupných krocích a úkolech k jejich dosažení,
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
c) předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
principech
partnerství mezi všemi účastníky procesu KPSS,
potřebné
či prioritní.
d) zajišťuje
publicitunastavení
procesu KPSS,
Výsledkem
je zejména
systému sociálních a souvisejících služeb na místní
úrovni,
který odpovídá
skutečným potřebám
uživatelů,
e) navrhuje
a schvalujezjištěným
externí spolupracovníky
pro realizaci
KPSS, reaguje na lokální
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
f) sleduje a vyhodnocuje realizaci dokumentu KPSS.
na služby jsou efektivně využívány.
Pracovní skupiny (PS) jsou vymezeny tematicky dle hlavních sílových skupin plánování
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
(Cílová skupina „Senioři“, Cílová skupina „Osoby se zdravotním postižením“, Cílová skupina
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
„Děti, mládež a rodiny“ a Cílová skupina „Osoby v nepříznivé sociální situaci“). Činnost PS
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
má určující vliv na výsledný obsah samotného plánu. Do působnosti PS náleží zejména
Při procesu
plánování sociálních
a souvisejících
služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
příprava
a projednávání
následujících
bodů / oblastí:
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
a) definice cílové skupiny a jejích potřeb,
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
b) definice
problémových
oblastí pro danou cílovou skupinu,
z období
přípravy
předešlých plánů.
c) sestavení SWOT analýzy z pohledu cílové skupiny,
d) formulace strategických cílů, priorit, opatření a aktivit k jejich naplnění,
e) příprava podkladů pro jednání ŘS.
Jednání ŘS i všech PS je ošetřeno zpracovaným a schváleným jednacím řádem.
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Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.

Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.

Cílová skupina „Osoby se zdravotním
postižením“
Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Opatření 1.1
Podpora sociálně
terapeutické dílny (§ 67)
Aktivita 1.1.1
Zachovat stávající kapacitu
sociálně terapeutické dílny
(§ 67)
Opatření 1.2
Podpora centra denních
služeb (§ 45)
Aktivita 1.2.1
Zachovat stávající kapacitu
centra denních služeb (§ 45)
Opatření 1.3
Podpora Průvodcovské a
předčitatelské služby (§ 42)
Aktivita 1.3.1
Zachovat službu
průvodcovské a
předčitatelské služby (§ 42)
Opatření 1.4
Podpora Sociální
rehabilitace pro osoby
s duševním onemocněním
(§ 70)
Aktivita 1.4.1
Zachovat dostupnost služby
Sociální rehabilitace pro
osoby s duševním
onemocněním (§ 70)
Opatření 1.5
Podpora Chráněného
bydlení pro osoby
s duševním onemocněním
(§ 70)
Aktivita 1.5.1
Zachovat dostupnost služby
Chráněného bydlení pro
osoby s duševním
onemocněním (§ 70)
Opatření 1.6
Podpora terénní
odlehčovací služby pro

Cílová skupina „Senioři“

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Opatření 1.1
Podpora domovů pro
seniory (§ 49)
Aktivita 1.1.1
Zachovat stávající kapacitu
DS Chvalkov (§ 49)
Aktivita 1.1.2
Zachovat stávající kapacitu
DS Horní Stropnice (§ 49)
Opatření 1.2
Podpora pečovatelské
služby (§ 40)
Aktivita 1.2.1
Zachovat
pečovatelskou
službu Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita 1.2.2
Zachovat
pečovatelskou
službu Borůvka, Borovany
spolek (§ 40)
Aktivita 1.2.3
Zachovat pečovatelskou
službu ARCHA Borovany,
o.p.s. (§ 40)
Opatření 1.3
Podpora osobní asistence
(§ 39)
Aktivita 1.3.1
Zachovat službu osobní
asistence (§ 39)
Opatření 1.4
Podpora terénní
odlehčovací služby pro
seniory (§ 44)
Aktivita 1.4.1
Podpora terénní odlehčovací
služby pro seniory Ledax
o.p.s. (§ 44)
Aktivita 1.4.2
Podpora terénní odlehčovací
služby pro seniory Hospicová
péče sv. Kleofáše, o.p.s.
(§ 44)
Priorita 2 – Rozvoj systému služeb
Opatření 2.1
Rozvoj a zkvalitnění

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní.
Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Opatření 1.1
Podpora nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež
(§ 62)
Aktivita 1.1.1
Zachovat stávající kapacitu
nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež (§ 62)
Priorita 2 – Rozvoj systému služeb
Opatření 2.1
Zkvalitnění a vznik nové
služby Nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež
(§ 62)
Aktivita 2.1.1
Vznik nové služby NZDM
v Nových Hradech
Aktivita 2.1.2
Zkvalitnění služby NZDM
v Trhových Svinech
Priorita 3 – Doprovodné služby a aktivity
Opatření 3.1
Podpora rodinné politiky
Aktivita 3.1.1
Podpora fungování
mateřských a rodinných
center v regionu
Aktivita 3.1.2
Podpora posilování
rodičovských kompetencí
Aktivita 3.1.3
Podpora pěstounských rodin
Aktivita 3.1.4
Podpora rodin a ochrany
práv dětí
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Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb
Opatření 1.1
Podpora služby terénní
programy (§ 69)
Aktivita 1.1.1
Zachovat službu terénní
programy (§ 69)
Opatření 1.2
Podpora Odborného
sociálního poradenství
(§ 37)
Aktivita 1.2.1
Zachovat Odborné sociální
poradenství (§ 37)
v T. Svinech a N. Hradech
Priorita 2 – Rozvoj systému služeb
Opatření 2.1
Rozvoj služby odborného
sociálního poradenství
(§ 37)
Aktivita 2.1.1
Rozvoj služby odborné
sociální poradenství (§ 37)
v T. Svinech a N. Hradech
Priorita 3 – Doprovodné služby a aktivity
Opatření 3.1
Podpora rozvoje
humanitárních služeb
Aktivita 3.1.1
Udržení stávající služby
„sociální šatník“ v Trhových
Svinech
Aktivita 3.1.2
Udržení stávající služby
„sociální šatník“
v Borovanech
Aktivita 3.1.3
Regionální humanitární
středisko v Trhových Svinech

Cílová skupina „Osoby v nepříznivé
sociální situaci“

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních služeb blízké.
Cílová skupina „Děti, mládež a rodiny“

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.

5 SCHÉMA OPATŘENÍ A AKTIVIT KPSS 2019–2021
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3 ÚVOD K PLÁNOVÁNÍ NA TRHOVOSVINENSKU
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.

osoby se zdravotním
postižením (§ 44)
Aktivita 1.6.1
Zachovat terénní
odlehčovací službu pro
osoby se zdravotním
postižením (§ 44)
Priorita 2 – Rozvoj systému služeb
Opatření 2.1
Rozvoj a rozšíření služby
Sociálně terapeutické dílny
(§ 67)
Aktivita 2.1.1
Rozšíření služby Sociálně
terapeutická dílna (§67)
Opatření 2.2
Rozvoj a rozšíření služby
Centrum denních služeb (§
45)
Aktivita 2.2.1
Navýšení kapacity služby
Centrum denních služeb (§
45)
Priorita 3 - Doprovodné služby a aktivity
Opatření 3.1
Rozvoj pracovní terapie
pro osoby s různým
znevýhodněním
Aktivita 3.1.1
Rozšíření kapacity a zajištění
provozu chráněné dílny v
Borovanech
Aktivita 3.1.2
Zachování kapacity
ergoterapeutické dílny při
Domečku v Trhových
Svinech
Aktivita 3.1.3
Vznik sociální firmy při
Domečku v Trhových
Svinech
Aktivita 3.1.4
Vznik sociální firmy při
Nazaretu

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.

pečovatelské služby (§ 40)
Zvýšit dostupnost a kvalitu
pečovatelské služby Ledax
o.p.s. (§ 40)
Aktivita 2.1.2
Zvýšit dostupnost a kvalitu
pečovatelské služby ARCHA
Borovany, o.p.s. (§ 40)
Priorita 3 – Doprovodné služby a aktivity
Opatření 3.1
Zlepšování kvality života
seniorů a osob se zdrav.
znevýhodněním
Aktivita 3.1.1
Odstraňování bariér
dostupnosti služeb
Aktivita 3.1.2
Zajistit další fungování a
rozvoj domů s pečovatelskou
službou

Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.
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Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní.

Aktivita 2.1.1

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny na období 2019–2021

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních služeb blízké.
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Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.

Podpora dalších služeb využívaných občany ORP Trhové Sviny

Podpora služeb poskytovatelů se sídlem v jiných ORP využívaných občany ORP Trhové Sviny

Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS

Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví

Podpora terénních služeb ve zdravotně-sociální oblasti

Podpora terénních služeb v sociální a paliativní oblasti

Podpora terénních zdravotních služeb

Podpora služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže

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

Podpora procesu plánování sociálních služeb

Monitoring, hodnocení a aktualizace plánu sociálních služeb

Podpora sociálního bydlení

Podpora rozvoje systému sociálního bydlení

Rozvoj zázemí pro poskytování služeb

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

Opatření P.1

Aktivita P.1.1

Opatření P.2

Aktivita P.2.1

Opatření P.3

Aktivita P.3.1

Aktivita P.3.2

Opatření P.4

Aktivita P.4.1

Opatření P.5

Aktivita P.5.1

Opatření P.6

Aktivita P.6.1

Opatření P.7

Aktivita P.7.1

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních služeb blízké.

Průřezové aktivity

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.
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Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní.
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3 ÚVOD K PLÁNOVÁNÍ NA TRHOVOSVINENSKU
6 CÍLOVÁ SKUPINA „SENIOŘI“
6.1 PODPORA
SYSTÉMU
SOCIÁLNÍCH
Posláním
komunitního
plánování
sociálníchSLUŽEB
služeb (KPSS) je především zajišťování
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
vOpatření
tomto procesu
řešenydomovů
jak sociální
služby poskytované
podle zákona o sociálních službách,
1.1 Podpora
pro seniory
(§ 49)
tak
další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu DS Chvalkov (§ 49)
Plán
rozvoje
služeb
(Komunitní
plán
rozvoje
sociálních služeb) je vytvářen
Aktivita
1.1.2 sociálních
Zachovat stávající
kapacitu
DS Horní
Stropnice
(§ 49)
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Opatření
1.1 Podpora
pro seniory
(§ 49)ze široké veřejnosti, každý komu
uživatelům).
Možnost zapojit
se do domovů
tvorby plánu
má i každý
Opatření
je téma sociálních služeb
blízké.je zaměřeno na podporu pobytové služby domovy pro seniory na
území ORP T. Sviny. Kapacita stávajících DS v ORP dlouhodobě neodpovídá

Prakticky se jedná opožadavkům/zájmu
zjištění stavu poskytování
sociálních
a souvisejících
uživatelů, přesto
však zajišťuje
službu § 49 proslužeb
místní
v daném území a zároveň
skutečných
potřeb,
které
jsou nedostatečně,
popř.
nejsou
obyvatele
v základním
rozsahu
(některé
žádosti o umístění
mohou
být
Popis opatření
duplicitní
či
neakutní).
Částečně
je
potřeba
území
řešena
rovněž
přesahem
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
zařízení situovaných v jiných ORP (zejména ORP Č. Budějovice, popř.
množství finančních doprostředků
a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
ORP Kaplice nebo Č. Krumlov ad.). Kritériem úspěšného naplnění tohoto
a související služby vynakládají,
vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
opatření je minimálně zachování kapacity stávajících zařízení.
konsenzem (resp. kompromisem)
mezi tím,
co jekapacitu
možné,DS
a tím,
co bylo
označeno jako
Aktivita 1.1.1 Zachovat
stávající
Chvalkov
(§ 49)
Aktivity opatření
potřebné či prioritní. Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu DS Horní Stropnice (§ 49)
Základní síť:

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
- V ORP T. Sviny není plánováno navýšení počtu lůžek.
úrovni, který odpovídá zjištěným
skutečným
potřebám
uživatelů,
reaguje
lokální
- Plánováno
navýšení kapacity
v jiných
ORP (např.
ORP Č.na
Budějovice
odlišnosti,
oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Informace kaktuální
dané trendy v sociální
o 32 lůžek).
službě
ze
SPRSS
Jčk
- Cílem je dále snižování počtu lůžek na vícelůžkových pokojích.
na služby jsou efektivně využívány.
Optimální síť:

Komunitní plánování představuje
spirálovitě
opakujícínavýšení
proces. vNaplňování
plánu
- Pro cyklický,
zajištění optimální
sítěse
je navrženo
celém Jihočeském
kraji
o
420
lůžek.
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Aktivita

Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu DS Chvalkov (§ 49)

Popis

požadavků materiálních standardů je potřeba v plánovaném období řešit
kapacitu služby (snížení počtu lůžek na pokojích prostřednictvím úprav ve
stávajícím objektu).
Obsahem aktivity je také další zkvalitňování služby a rozvoj aktivizačních
služeb pro klienty.
senioři, osoby se zdravotním postižením
od 60 let
od 15. 8. 1958
pobytová
49 lůžek
Domov pro seniory Chvalkov
Obec Čížkrajice
DS Horní Stropnice
Jihočeský kraj
obce v SO ORP TS

Při procesu plánování sociálních
a souvisejících
nafungování
Trhovosvinensku
bylo využito
již
Cílem je zajistit
dlouhodobouslužeb
podporu
služby domov
pro seniory
dříve používaných a osvědčených
metod vhodných
plánování
zajišťované poskytovatelem
(včetně pro
přesahu
do PS zajištění
Osoby sesociálních
zdravotním
postižením)
Výstupem
aktivity
bude
v navrhovaném
období
a souvisejících služeb
na místnív území
nebo ORP.
regionální
úrovni.
Bylo
také
využito zkušeností
min.
zachovaná
současná
kapacita
služby.
V
návaznosti
na
splnění
z období přípravy předešlých plánů.

Cílová skupina
Služba poskytována
Forma služby
Kapacita dle registru
Realizátor
Spolupráce
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Domov důchodců
Dobrá Voda

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík
Česká zemědělská univerzita v Praze
Indikátory
2018 služeb (KPSS)
2019
2020
2021
Posláním služby
komunitního plánování sociálních
je především
zajišťování
Počet lůžek (kapacita zařízení)
49
49
49
49
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající
a potenciální
uživatele.
Zpravidla jsou
Obložnost (v procentech za rok)
99,04
99,94
100
100
v tomto
procesu
řešeny
jak (za
sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Počet
nově
přijatých
uživatelů
10
3
10
10
rok)
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Počet žádostí o umístění + z toho
170+92
179+104
190+100
200+110
akutních
(počet sociálních
za rok)
Plán rozvoje
služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Počet
odmítnutých
zájemcůzadavatelů
(počet
ve vzájemné
spolupráci
(obce, kraj) 5s uživateli (osoby
0 využívající 0sociální služby)
0
celkem za rok + z toho akutních)
a poskytovatelifinanční
sociálních
služeb (organizace,
Předpokládané
zdroje
2018které sociální
2019 a související
2020služby nabízejí
2021
MPSV
8 696
000má i 9každý
034 000*
020 000 každý
9 030
000
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby
plánu
ze široké9veřejnosti,
komu
Individuální
projekt
0
0
0
0
je téma sociálních služeb blízké.
Jihočeský kraj
4 926 000
5 400 000
5 410 000
5 420 000
Obec/obce
0
0
0
0
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování
sociálních
a souvisejících
služeb
Mikroregion
Sdružení
v daném území
a zároveň skutečných potřeb,
0 které jsou 0nedostatečně,
0 popř. nejsou
0
Růže
vůbecodnaplněny.
Srovnáním těchto
dvou
parametrů
a při zohlednění
Příjmy
uživatelů
12 249
000 základních
12 332 000
12 352 000
12 360 000
množství
finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Ostatní
(jednorázové
příspěvky
obce,služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
a související
0
0
0
0
sponzoři, sbírky
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
apod.)
ROČNÍ
PROVOZNÍ
potřebné
či prioritní.
26 195 000
26 766 000
26 790 000
26 800 000
NÁKLADY CELKEM
Výsledkem je zejménaVnastavení
sociálních
souvisejících
na místní
regionu bylasystému
identifikována
potřebaapéče
o osoby se služeb
specifickou
formou
postižení
(nejčastěji
chronické
duševní uživatelů,
onemocnění,reaguje
stařeckánademence
úrovni, který odpovídá
zjištěným
skutečným
potřebám
lokální
apod.).
Odhad
kapacity
je
cca
kapacita
50-60
klientů
/
lůžek
za
celé
území
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
ORP. Z pohledu území ORP T. Sviny se jeví jako vhodné řešení zřízení
na služby jsou efektivně využívány.
takového zařízení (§ 50 DZR) přímo v regionu nebo v jeho dojezdové
vzdálenosti (ta
je významná
i z pohledu
rodin proces.
– možnost
návštěv apod.).
Komunitní plánování představuje
cyklický,
spirálovitě
se opakující
Naplňování
plánu
Poznámka
Ve stávajících zařízeních sociálních služeb v ORP není prostorově
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
a technicky možné tuto službu poskytovat.
plánu, která vždy zohlední
vývoj a změny ve sledované oblasti.
*Finanční zdroje z MPSV byly poskytnuty v částce 7 251 000 Kč, rozdíl
ve výši 1 služeb
783 000na
KčTrhovosvinensku
bude dořešen v průběhu
roku. Tyto
Při procesu plánování požadované
sociálních adotace
souvisejících
bylo využito
již
finanční zdroje chybí na pokrytí kompletního zajištění poskytované služby
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
(zejména krytí mzdových prostředků po jejich nárůstu).

a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.

Aktivita

Popis

Cílová skupina
Služba poskytována
Forma služby
Kapacita dle registru
Realizátor

Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu DS Horní Stropnice (§ 49)
Cílem je zajistit dlouhodobou podporu fungování služby domov pro seniory
zajišťované poskytovatelem (včetně přesahu do PS Osoby se zdravotním
postižením) v území ORP. Výstupem aktivity bude v navrhovaném období
min. zkvalitnění služby (snížení počtu lůžek na pokojích) a zachovaná
současná kapacita služby s možností jejího výhledového rozšíření o cca 2
lůžka od roku 2020. Obsahem aktivity je také další zkvalitňování služby
a rozvoj aktivizačních služeb pro klienty.
senioři, osoby se zdravotním postižením
od 60 let
od 1.10.1965
pobytová
45 lůžek
Domov pro seniory Horní Stropnice
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Obec Horní Stropnice
DS Chvalkov
Spolupráce
Jihočeský kraj
Posláním komunitního
plánování
služeb (KPSS) je především zajišťování
obce
v SO ORP sociálních
TS
dostupnosti
sociálních služeb pro jejich stávající
a potenciální
uživatele.
jsou
Indikátory
služby
2018
2019
2020Zpravidla 2021
Počet
lůžek
(kapacita
zařízení)
45
45
45
45
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Obložnost
(v
procentech
za
rok)
98,56
100
100
100
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Počet nově přijatých uživatelů (za rok)
14
15
15
15
Počet
žádostí o sociálních
umístění + z služeb
toho
Plán rozvoje
(Komunitní
plán
rozvoje
sociálních
služeb)
je
vytvářen
130/70
100
100
100
akutních (počet za rok)
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Počet odmítnutých zájemců (počet
0
a poskytovateli
sociálních
služeb (organizace,46které sociální 0a související 0služby nabízejí
celkem
za rok + z toho
akutních)
Předpokládané
finančnízapojit
zdrojese do tvorby plánu
2018má i každý2019
2020 každý komu
2021
uživatelům). Možnost
ze široké veřejnosti,
MPSV
7 053 000
*10 549 000
10 549 000
10 549 000
je téma sociálních služeb blízké.
Individuální projekt
0
0
0
0
Jihočeský
kraj
4
951
000
5
400
000
5
400
000
5
400
000
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Obec/obce
0
0
0
0
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Mikroregion Sdružení
0
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou 0základních parametrů
a při zohlednění
Růže
Příjmy
od
uživatelů,
množství finančních prostředků a10dalších
zadavatelé
865 000 zdrojů,
10 692které
000
10 540 000 na10sociální
540 000
ZP
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Ostatní (stravné
konsenzem
(resp.
zaměst.
čerpání
fondů,kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
316 000
108 000
260 000
260 000
jednoráz.
příspěvky
potřebné či prioritní.
obce, sponzoři, sbírky,
apod.)
Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
ROČNÍ
úrovni,PROVOZNÍ
který odpovídá zjištěným skutečným
uživatelů,
reaguje
na
lokální
23 185 000 potřebám
26 749 000
26 749
000
26 749
000
NÁKLADY CELKEM
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
a zajišťuje,
žepéče
finanční
prostředky
vynakládané
V regionu
byla oblasti
identifikována
potřeba
o osoby
se specifickou
formou
na služby jsou efektivněpostižení
využívány.
(nejčastěji chronické duševní onemocnění, stařecká demence
apod.). Odhad kapacity je cca kapacita 50-60 klientů / lůžek za celé území
Komunitní plánování představuje
cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
ORP. Z pohledu území ORP T. Sviny se jeví jako vhodné řešení zřízení
je pravidelně sledováno
a vyhodnocováno
následného
aktualizace
takového
zařízení (§ 50 včetně
DZR) přímo
v regionuzpracování
nebo v jeho
dojezdové
vzdálenosti
je významná
i z pohledu
rodin – možnost návštěv apod.).
plánu, která vždy zohlední
vývoj(ta
a změny
ve sledované
oblasti.
Poznámka
Ve stávajících zařízeních sociálních služeb v ORP není prostorově
Při procesu plánování sociálních
souvisejících
na Trhovosvinensku bylo využito již
a technicky a
možné
tuto službuslužeb
poskytovat.
dříve používaných a osvědčených
vhodných
pro plánování
*Finanční zdrojemetod
z MPSV
byly poskytnuty
v částce zajištění
6 659 000sociálních
Kč, rozdíl
požadované
výši 3 890 000
Kč bude
dořešen
průběhuzkušeností
roku. Tyto
a souvisejících služeb
na místnídotace
neboveregionální
úrovni.
Bylo
také vvyužito
finanční
zdroje
chybí
na
pokrytí
kompletního
zajištění
poskytované
služby
z období přípravy předešlých plánů.
(zejména krytí mzdových prostředků po jejich nárůstu).
Opatření 1.2

Podpora pečovatelské služby (§ 40)

Aktivita 1.2.1

Zachovat pečovatelskou službu Ledax o.p.s. (§ 40)

Aktivita 1.2.2

Zachovat pečovatelskou službu Borůvka, Borovany spolek (§ 40)

Aktivita 1.2.3

Zachovat pečovatelskou službu ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)

Opatření

Popis opatření

Podpora pečovatelské služby (§ 40)
Pečovatelská služba (§ 40) je v území ORP poskytována v domácím
prostředí klientů (terénní forma) nebo v domech s pečovatelskou službou.
Hlavními cílovými skupinami pečovatelské služby v území ORP jsou senioři
(cca 80 %) a zdravotně postižení občané (cca 20 %). Obsahem, a současně
kritériem, tohoto opatření je zachování kapacity služby v ORP, její další
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NApřípadné
TRHOVOSVINENSKU
zkvalitňování,
zvyšování kapacity a

rozšiřování služby do
exponovaných lokalit ORP v návaznosti na potřeby cílových skupin služby.
Aktivita 1.2.1 Zachovat pečovatelskou službu Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita
1.2.2 Zachovat
pečovatelskou
Borůvka,
Borovany zajišťování
spolek
Posláním
komunitního
plánování
sociálních
služeb službu
(KPSS)
je především
Aktivity
opatření
(§ 40)
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
Aktivita 1.2.3 Zachovat pečovatelskou službu ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)
v tomto procesu řešenyZákladní
jak sociální
síť: služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
tak další služby v sociální oblasti
– tzv.základní
související
služby.
- Kapacita
sítě /zadoprovodné
celý Jihočeský
kraj by měla být navýšena
celkově o 15 % úvazků přímé péče.
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
- V ORP T. Sviny však není plánováno s navýšením kapacity
ve vzájemné
spolupráci zadavatelů
(obce, služby
kraj) s(16,2
uživateli
(osoby
využívající
sociální služby)
Informace
k dané
pečovatelské
úvazků
v přímé
péči).
a poskytovateli
služeb
službě
ze SPRSSsociálních
Jčk Optimální
síť: (organizace, které sociální a související služby nabízejí
- se
Kapacita
optimální
celý Jihočeský
kraj
by měla být
navýšena
uživatelům). Možnost zapojit
do tvorby
plánusítě
mázai každý
ze široké
veřejnosti,
každý
komu
celkově
o
20
%
úvazků
přímé
péče.
je téma sociálních služeb blízké.
- V ORP T. Sviny však není plánováno s navýšením kapacity
pečovatelské
služby (16,2 úvazků
v příméapéči).
Prakticky se jedná o zjištění
stavu poskytování
sociálních
souvisejících služeb

v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto
dvou
základníchslužbu
parametrů
a při (§zohlednění
Aktivita
Aktivita 1.2.1
Zachovat
pečovatelskou
Ledax o.p.s.
40)
Aktivita
bude
naplněna
prostřednictvím
podpory
pečovatelské
služby,
která
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
osobám se vzniká
sníženouv procesu
soběstačností
zajišťuje konzultací
poskytováníplán,
péčekterý
v jejich
a související služby vynakládají,
vzájemných
je
domácím prostředí (popř. v domech s pečovatelskou službou). Cílem aktivity
Popis
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
je zachovat minimálně stávající registrovanou kapacitu pečovatelské služby
potřebné či prioritní. pro území ORP T. Sviny a zajistit její plošnou dostupnost v rámci celého
(včetně přesahů do okolních ORP).
Výsledkem je zejménaORP
nastavení
systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Dospělé osoby od 19ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
stáří, chronického onemocnění nebo postižení.
Cílová
skupina
odlišnosti,
aktuální trendy
v sociální
oblasti
a zajišťuje,
ženarození
finančnítrojčat
prostředky
vynakládané
Rodiny
s dětmi do
4 let věku
v případě
nebo více
dětí, jejichž
na služby jsou efektivněsituace
využívány.
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba poskytována
od 1. 1. 2009
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Forma služby
terénní
je
pravidelně
sledováno
a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
Kapacita dle registru Okamžitá kapacita: 12 klientů
plánu, která vždy zohlední
Realizátor
Ledax vývoj
o.p.s a změny ve sledované oblasti.
v území
Při procesu plánování obce
sociálních
a ORP
souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Mikroregion Sdružení Růže
dříve používaných a osvědčených
Spolupráce
Jihočeský kraj metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Borůvka,
Borovany
spolek
a souvisejících služeb
na místní
nebo
regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
ARCHA Borovany, o.p.s.
z období přípravy předešlých plánů.
Indikátory služby
2018
2019
2020
2021
Počet uživatelů (za
252
260
261
262
rok)
Počet hodin přímé
práce s klientem (za
*3 181
*3 200
*3 210
*3 220
rok)
Počet ujetých
106 016
106 200
106 200
106 200
kilometrů (za rok)
Předpokládané
2018
2019
2020
2021
finanční zdroje
MPSV
2 940 000
2 500 000
3 040 000
3 090 000
Individuální projekt
0
0
0
0
Jihočeský kraj
55 000
60 000
65 000
70 000
Obec/obce
455 000
460 000
465 000
470 000
Mikroregion Sdružení
Růže
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Příjmy od uživatelů
1 157 000
1 160 000
1 165 000
1 170 000
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
20 000
120 000
20 000
20 000
Posláním
komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
nadace,
sbírky)
ROČNÍ
PROVOZNÍ
dostupnosti
sociálních služeb pro
jejich
a potenciální
uživatele.
4 627
000 stávající
4 300
000
4 755 000 Zpravidla
4 820jsou
000
NÁKLADY CELKEM
v tomto procesu řešenyV jak
sociální
podle
zákona o sociálních
službách,
rámci
službyslužby
fungujeposkytované
také pronájem
zdravotnických
pomůcek pro
území
tak další služby v sociální
oblasti
– tzv. související / doprovodné služby.
ORP
T. Sviny.
Poznámka
*hodiny přímé péče jsou vykazovány bez dovozu obědů, praní, žehlení
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
a nákupů.

ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Aktivita 1.2.2 Zachovat pečovatelskou službu Borůvka, Borovany
Aktivita
uživatelům). Možnost zapojit
do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
spolekse
(§ 40)
je téma sociálních služeb
blízké.
Cílem
aktivity je zachovat minimálně stávající registrovanou kapacitu
pečovatelské služby pro území ORP T. Sviny (cca od 04/2019 1,31 úvazku)

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
a zajistit její plošnou dostupnost v rámci celého ORP. Cílem této aktivity je
v daném území a zároveň
skutečných
potřeb, služby
které na
jsou
nedostatečně,
popř. anejsou
zejména
zajistit dostupnost
místní
úrovni (Borovany
okolí).
vůbec naplněny. Srovnáním
dvou
základních
a při této
zohlednění
Navazujícímtěchto
cílem pak
je zvyšování
kvality aparametrů
rozšíření kapacity
služby.
Cílová
skupina
se zdravotním
postižením
a senioři,
dospělí
od 18 let věku
množství
finančníchosoby
prostředků
a dalších
zdrojů,
které
zadavatelé
na sociální
Služba
poskytována
od
1.
1.
1998
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Forma
služby(resp. kompromisem)
terénní
konsenzem
mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Okamžitá kapacita: 4 klientů (v roce 2019 snížení na okamžitou kapacitu 2
potřebnédle
či registru
prioritní.
Kapacita
Popis

klienti)
Realizátor
Výsledkem je zejménaBorůvka,
nastavení
systému
Borovany
spoleksociálních a souvisejících služeb na místní
obce
v
území
ORP
(zejména
kde se nachází
DPS)
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným obce,
potřebám
uživatelů,
reaguje na lokální
Jihočeský
kraj
Spolupráce
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Ledax
o.p.s.
na služby jsou efektivně
využívány.
ARCHA
Borovany, o.p.s.
Indikátory služby
2018
2019
2020
2021
Komunitní
plánování
plánu
Počet
uživatelů
(za rok) představuje cyklický, spirálovitě
57 se opakující
17 proces. Naplňování
17
17
Počet
hodin
přímé
práce
s
klientem
(za
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno 3včetně
následného
zpracování
aktualizace
187
890
890
890
rok)
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Počet ujetých kilometrů (za rok)
31 100
15 000
15 000
15 000
Předpokládané
finančnísociálních
zdroje
2018
2019
2020
2021
Při procesu plánování
a souvisejících
služeb na Trhovosvinensku
bylo využito
již
1 371 000
403 000
403 000
403 000
MPSV
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
102 000
0
0
0
Individuální projekt
a souvisejících
služeb na místní nebo regionální
úrovni.
Bylo také100
využito
162 000
100 000
000 zkušeností
100 000
Jihočeský
kraj
169 000
190 000
190 000
190 000
z období přípravy předešlých plánů.
Obec/obce
Mikroregion Sdružení
0
0
0
0
Růže
550 000
350 000
350 000
350 000
Příjmy od uživatelů
Ostatní (specifikovat
105 000
190 000
190 000
190 000
např. EU, sponzoři,
nadace, sbírky)
ROČNÍ PROVOZNÍ
2 459 000
1 233 000
1 233 000
1 233 000
NÁKLADY CELKEM
Vyjádření poskytovatele: od ledna 2019 dochází k značnému snižování
pečovatelů a klientů v naší organizaci, kde na základě síťování sociální
služeb a z rozhodnutí Jihočeského kraje byly sníženy úvazky pečovatelů na
1,31 úvazků, a tím také značně sníženy dotace na poskytování této služby
Poznámka
a rovněž snížena vyrovnávací platba, kde nelze žádat o další finanční
prostředky. Tento rozpočet je pouze orientační odhad, kdy služba je
poskytována v nouzovém a omezeném režimu.
V rámci sociální služby je dále poskytována fakultativní služba Školka pro
seniory, která je v provozu od pondělí do pátku, od 7:00 do 15:30 hodin.
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Aktivita 1.2.3 Zachovat pečovatelskou službu ARCHA Borovany, o.p.s.
(§ 40)
Cílem
aktivity je
zachovat služeb
minimálně
stávající
registrovanou
kapacitu
Posláním komunitního
plánování
sociálních
(KPSS)
je především
zajišťování
pečovatelské
služby
pro
území
ORP
T.
Sviny
a
zajistit
její
plošnou
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla
jsou
dostupnost v rámci celého ORP (včetně přesahů do okolních ORP). Cílem
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Popis
této aktivity je zejména zajistit dostupnost služby na místní úrovni (Borovany
tak další služby v sociální
oblasti
/ doprovodné
služby. cílem pak je zvyšování
a okolí
cca –20tzv.
kmsouvisející
– menší obce
ORP). Navazujícím
kvality
a rozšíření
kapacityplán
této služby.
Plán rozvoje sociálních
služeb
(Komunitní
rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením, senioři, od 18 let
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Služba poskytována
od 1. 1. 2014
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Forma služby
terénní
uživatelům).
Možnost zapojit
se kapacita:
do tvorby6 plánu
Kapacita
dle registru
Okamžitá
klientů má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních služeb
blízké.
Realizátor
ARCHA
Borovany, o.p.s.
obce v území ORP
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Jihočeský kraj
v daném území a zároveň
skutečných
potřeb, kterépomůcek
jsou nedostatečně, popř. nejsou
Nazaret
– půjčovna kompenzačních
Mobilní
hospic
Sv.
Kleofáše
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Spolupráce
Mobilní hospic Sv. Veroniky, České Budějovice
množství finančníchLedax
prostředků
a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
o.p.s.
a související služby vynakládají,
vzniká
v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Borůvka, Borovany
spolek
MAS
–
Sdružení
Růže
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Komunitní centrum Nové Hrady
potřebné služby
či prioritní.
Indikátory
2018
2019
2020
2021
Počet uživatelů (za
143
140
140služeb na místní
140
Výsledkem je zejména nastavení systému
sociálních
a souvisejících
rok)
úrovni,
který
Počet
hodin
příméodpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
práce
s
klientem
(za trendy v sociální
4 200
4 300
4 300
4 300
odlišnosti, aktuální
oblasti a zajišťuje,
že finanční prostředky
vynakládané
rok)
na služby jsou efektivně využívány.
Počet ujetých
61 000
62 000
62 000
62 000
kilometrů (za rok)
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Předpokládané
2018
2019
2020
2021
je pravidelně
finanční
zdroje sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
MPSV
1 700
990 000,00 oblasti.
2 100 000,00
2 100 000,00
plánu, která vždy zohlední vývoj
a 000
změny ve1sledované
Individuální projekt
0
0,00
0,00
0,00
Při procesu
a souvisejících
služeb
na Trhovosvinensku
využito
již
Jihočeský
krajplánování sociálních349
000
500
000,00
500 000,00 bylo 500
000,00
Obec/obce
256 000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
dříve používaných a osvědčených
metod vhodných
pro plánování
zajištění sociálních
Mikroregion
Sdružení
a souvisejících služeb na místní nebo
regionální 0,00
úrovni. Bylo také
využito zkušeností
0
0,00
Růže
z období
přípravy předešlých plánů.
Příjmy
od uživatelů
721 000
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Ostatní (příspěvky ÚP,
dary od soukromých
714 000
820 000,00
820 000,00
820 000,00
osob - zejména
zakladatelů
společnosti)
ROČNÍ PROVOZNÍ
3 740 000
4 410 000,00
4 520 000,00
4 520 000,00
NÁKLADY CELKEM
Bez investičních nákladů a finančních zdrojů na investice.
Poznámka
Aktivita
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Opatření 1.3

Podpora osobní asistence (§ 39)

Posláním
plánování
služeb (KPSS) je především zajišťování
Aktivita
1.3.1komunitního
Zachovat službu
osobní sociálních
asistence (§ 39)
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Opatření
1.3 Podpora
asistence
(§ 39)
tak další služby v sociální
oblasti – osobní
tzv. související
/ doprovodné
služby.
Obsahem opatření je zachování a postupné další rozšíření a zkvalitňování

Plán rozvoje sociálních
služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
této sociální služby v regionu. Služba je poskytována v přirozeném sociálním
ve vzájemné spolupráci
zadavatelů
kraj)osobám
s uživateli
využívající
sociální
služby)
prostředí,
a to(obce,
zejména
se (osoby
zdravotním
postižením
a seniorům.
Osobní
asistence
obsahuje pomoc
zvládání
úkonů
péče nabízejí
o vlastní
a poskytovateli sociálních
služeb
(organizace,
které při
sociální
a běžných
související
služby
Popis opatření
osobu,
pomoc
při
osobní
hygieně,
pomoc
při
zajištění
chodu
domácnosti,
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při
je téma sociálních služeb blízké.

prosazování práv a zájmů. Služba je klientům poskytována 24 hodin denně,
7
v týdnu.
Prakticky se jedná o dní
zjištění
stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Aktivity
opatření
1.3.1
Zachovat
službupotřeb,
osobní asistence
(§ 39)
v daném území a zároveň skutečných
které jsou
nedostatečně, popř. nejsou
Základní
síť:
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
- Kapacita základní sítě za celý Jihočeský kraj by měla být navýšena
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
celkově o 15 % úvazků přímé péče.
a související služby vynakládají,
procesu
vzájemných
konzultací
plán,
který je
- V ORPvzniká
T. Svinyv je
plánováno
zachování kapacity
osobní
asistence
Informace k dané
konsenzem (resp. kompromisem)
meziv tím,
je možné, a tím, co bylo označeno jako
(0,5 úvazků
příméco
péči).
službě ze SPRSS
Optimální
síť:
potřebné či prioritní.
Jčk
- Kapacita optimální sítě za celý Jihočeský kraj by měla být navýšena
Výsledkem je zejména nastavení
systému
sociálních
a souvisejících služeb na místní
celkově
o 25 % úvazků
přímé péče.
V ORP T.skutečným
Sviny pak je plánováno
kapacity
osobnínaasistence
úrovni, který odpovídá -zjištěným
potřebám navýšení
uživatelů,
reaguje
lokální
z
0,5
na
0,6
úvazků
v
přímé
péči.
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané

na služby jsou efektivně využívány.

Aktivita

1.3.1 Zachovat službu osobní asistence (§ 39)

Komunitní plánování představuje
cyklický,
spirálovitě asedalší
opakující
Naplňování
Obsahem aktivity
je stabilizace
rozvoj proces.
této služby
v území plánu
ORP,
je pravidelně sledováno
a vyhodnocováno
včetněnavýšení
následného
včetně
případného postupného
kapacitzpracování
v návaznostiaktualizace
na potřeby
Popis
v území
ORP.aPro
celé území
ORP T. Sviny
je tato služba dostupná od roku
plánu, která vždy zohlední
vývoj
změny
ve sledované
oblasti.
2016 (vznik služby 2011). Služba je klientům poskytována 24 hodin denně,

Při procesu plánování 7sociálních
a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
dní v týdnu.
dříve používaných
a osvědčených
metod
vhodných
pro od
plánování
zajištění sociálních
Cílová
skupina
osoby se zdravotním
postižením,
senioři,
7 let
a souvisejících
služeb
Služba
poskytována
od na
1. 1.místní
2011 nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
Forma
služby
terénní plánů.
z období
přípravy předešlých
Kapacita dle registru
Realizátor

Okamžitá kapacita: 7 klientů
Ledax o.p.s.
Jihočeský kraj
Spolupráce
obce v území ORP
Indikátory služby
2018
Počet uživatelů (za rok)
9
Počet hodin přímé práce s klientem (za
1 027
rok)
Počet ujetých kilometrů (za rok)
3 607
Předpokládané finanční zdroje:
2018
MPSV
430 000
Individuální projekt
0
Jihočeský kraj
38 000
Obec/obce
8 000
Mikroregion Sdružení
0
Růže
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2019
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2020
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2021
10
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3 650
2019
260 000
0
45 000
15 000

3 660
2020
310 000
0
50 000
20 000

3 670
2021
320 000
0
50 000
20 000

0

0

0
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3 od
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K PLÁNOVÁNÍ NA TRHOVOSVINENSKU
Příjmy
uživatelů
160 000
180 000
200 000
200 000
Ostatní (specifikovat
např. EU, sponzoři,
0
50000
0
0
nadace, sbírky)
Posláním
komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
ROČNÍ
PROVOZNÍ
636 000
NÁKLADY
CELKEM
000
580 000 Zpravidla
590 000
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a 550
potenciální
uživatele.
jsou
Poznámka
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Opatření
1.4 Podpora
terénní
odlehčovací
službyplán
pro seniory
44)
Plán rozvoje
sociálních
služeb
(Komunitní
rozvoje(§sociálních
služeb) je vytvářen
Aktivita
1.4.1
Podpora
terénní
odlehčovací
služby
pro
seniory
Ledax
o.p.s.
(§
44)
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Aktivita
1.4.2 Podpora
terénní služeb
odlehčovací
služby pro které
seniorysociální
Hospicová
péče sv. Kleofáše,
a poskytovateli
sociálních
(organizace,
a související
službyo.p.s.
nabízejí
(§ 44)

uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních služeb blízké.

Opatření

1.4 Rozvoj terénní odlehčovací služby pro seniory (§ 44)

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Cílem opatření je podpora dalšího rozvoje terénní odlehčovací služby na
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
území ORP s primárním zaměřením na cílovou skupinu seniorů, včetně osob
vůbec naplněny. Srovnáním
dvouTato
základních
a přijako
zohlednění
se zdravotnímtěchto
postižením.
služba je parametrů
dostupná v ORP
součást
množství finančních
prostředků
zadavatelé
sociální
komplexu
služeb a v dalších
domácím zdrojů,
prostředíkteré
klienta
- Domácínazdravotní
a
hospicové
péče
(DOHP
–
poskytovatel
Ledax
o.p.s)
a
v
omezeném
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
rozsahu poskytovatelem Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
konsenzem
Popis
opatření (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Služba je služba poskytovaná v domácím prostředí klienta a je určena
potřebné či prioritní.klientům propuštěným z nemocnice, klientům s akutním nebo chronickým
onemocněním,
se zdravotním
postižením
či v terminálním
stadiunaživota.
Výsledkem je zejména
nastavení systému
sociálních
a souvisejících
služeb
místní
Odlehčovací služba zajišťuje odlehčení rodině přítomností členů
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
multidisciplinárního týmu u uživatele a zajištěním sociální péče v době
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
oblasti
zajišťuje,
že finanční
prostředky
nepřítomnosti
členů
rodinya(hygiena,
pomoc
se stravováním
atd.).vynakládané
na služby jsou efektivně
využívány.
Aktivita
1.4.1 Podpora terénní odlehčovací služby pro seniory Ledax o.p.s.

(§ 44)
Komunitní
plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Aktivity
opatření
Aktivita 1.4.2 Podpora terénní odlehčovací služby pro seniory Hospicová
je pravidelně sledováno
a Kleofáše,
vyhodnocováno
včetně následného zpracování aktualizace
péče sv.
o.p.s. (§ 44)
plánu, která vždy zohlední
změny Senioři:
ve sledované oblasti.
Údaje zavývoj
cílovoua skupinu
Základní síť:
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
- Základní síť neobsahuje v současné době žádné kapacity pro terénní
dříve používaných a osvědčených
metod vhodných
pro ambulantní
plánováníformy
zajištění
sociálních
formu odlehčovací
služby (kapacita
je v současné
a souvisejících služeb na době
místní
nebo regionální
úrovni.
Byloje také
využito
zkušeností
dostačující,
kapacita pobytové
formy
plánována
k rozšíření
ORP Č. Krumlov a Č. Budějovice).
z období přípravy předešlýchv plánů.
Optimální síť:
- Kapacita optimální sítě za celý Jihočeský kraj není definována.
Informace k dané
Údaje za oblast „odlehčovací služby poskytované v rámci komplexu činnosti
službě ze SPRSS Jčk
sociální a paliativní péče“:
Základní síť:
- Základní síť je definována pouze na úrovni okresů.
- Pro okres Č. Budějovice je kapacita v současném stavu: 3,5 úvazků
v přímé péči při časové dostupnosti 70 hodin týdně.
Optimální síť:
- Pro okres Č. Budějovice je navrženo navýšení kapacity na 5,0
úvazků v přímé péči při časové dostupnosti 100 hodin týdně.
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Aktivita 1.4.1 Podpora terénní odlehčovací služby pro seniory Ledax
o.p.s. (§ 44)
Obsahem aktivity je podpora rozvoje poskytování služby terénní odlehčovací
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
služby (§ 44) v území ORP T. Sviny. Služba je poskytována primárně jako
dostupnosti sociálníchsoučást
služebtzv.
proDomácí
jejich zdravotní
stávající aahospicové
potenciální
Zpravidla
jsou
péčeuživatele.
(DOHP). DOHP
poskytuje
v tomto procesu řešenymultidisciplinární
jak sociální služby
poskytované
podle
zákonasetra,
o sociálních
službách,
tým (lékař,
psycholog,
zdravotní
duchovní,
sociální
Popis
pracovník,
pracovník
v
sociálních
službách
pečovatelka)
a
má
tedy
složku
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
sociální, kterou zabezpečí právě odlehčovací služba, a složku zdravotní.
Plán rozvoje sociálních
služeb
(Komunitní
plán
sociálních
služeb)
je vytvářen
Terénní
odlehčovací
služba
je rozvoje
poskytována
i samostatně
tj. mimo
balíček
DOHP (obce,
- např.kraj)
v kombinaci
s pečovatelskou
službou
nebo služby)
osobní
ve vzájemné spoluprácislužeb
zadavatelů
s uživateli
(osoby využívající
sociální
asistencí
společnosti
Ledax
o.p.s.
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
osoby ssechronickým
onemocněním,
osoby
s jinýmveřejnosti,
zdravotnímkaždý
postižením,
uživatelům).
Možnost zapojit
do tvorby plánu
má i každý
ze široké
komu
Cílová
skupina
osoby se zdravotním postižením, senioři, od 40 let
je téma sociálních služeb blízké.
Služba poskytována
od 1. 10. 2018
Forma
služby
Prakticky se jedná oterénní
zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Kapacita
dle
registru
Okamžitá
kapacita: 2 potřeb,
klienti
v daném území a zároveň skutečných
které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Realizátor
Ledax
o.p.s.
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP
Spolupráce
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
obce v ORP
a související
služby vynakládají, vzniká v procesu
vzájemných
je
Indikátory
služby
2018
2019 konzultací
2020plán, který
2021
Počet
uživatelů
(za
rok)
10
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co3 je možné, a10tím, co bylo 10
označeno jako
Počet
hodin
přímé
práce
s
klientem
(za
potřebné či prioritní.
114
1 070
1 070
1 070
rok)
Výsledkem
zejména
systému sociálních
a souvisejících
na místní
Počet
ujetýchje
kilometrů
(zanastavení
rok)
335
2 500
2služeb
500
2 500
Předpokládané
finanční
zdroje:
2018
2019
2020
2021
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
MPSV
0
150 000
180 000
180 000
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Individuální projekt
0
0
na službykraj
jsou efektivně využívány.
Jihočeský
0
45 000
50 000
50 000
Obec/obce
5 000
15 000 proces.
20Naplňování
000
20
000
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě
se opakující
plánu
Mikroregion Sdružení
0
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně
následného zpracování aktualizace
Růže
plánu,od
která
vždy zohlední vývoj a změny15
ve000
sledované
oblasti.
Příjmy
uživatelů
140
000
140 000
140 000
Ostatní (veřejná
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
sbírka, sponzorské
5 000
5000
5 000
5 000
dříveprodej
používaných
dary,
výrobků) a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
ROČNÍ
PROVOZNÍslužeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
a souvisejících
25 000
355 000
395 000
395 000
NÁKLADY
CELKEM
z období přípravy
předešlých plánů.
Vzhledem k věkovému vymezení cílové skupiny uživatelů je zde přesah do
Poznámka
Priority Osoby se zdravotním postižením.
Aktivita

Aktivita

Popis

Cílová skupina

Aktivita 1.4.2 Podpora terénní odlehčovací služby pro seniory
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. (§ 44)
Obsahem aktivity je podpora rozvoje poskytování služby terénní odlehčovací
služby (§ 44), která je dosažitelná i v části území ORP T. Sviny, byť je
primárně orientovaná spíše na ORP Třeboň. Služba je poskytována
primárně jako součást Mobilní specializované paliativní péče (MSPP).
Službu poskytuje multidisciplinární tým (lékař, psycholog, zdravotní setra,
duchovní, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách - pečovatelka)
a má tedy složku sociální, kterou zabezpečí právě odlehčovací služba,
a složku zdravotní. Terénní odlehčovací služba je poskytována i samostatně
tj. mimo balíček služeb MSPP .
osoby se zdravotním postižením, senioři
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Služba je určena
osobám se zdravotním postižením

a seniorům, se
zaměřením na osoby nevyléčitelně nemocné v poslední etapě jejich života,
o které je celodenně pečováno v jejich přirozeném prostředí a které si přejí
ve svém
prostředí
zůstat.
Posláním komunitního
plánování
sociálních
služeb (KPSS) je především zajišťování
Služba poskytována
od 21. 3. 2016
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
Forma služby
terénní
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Kapacita dle registru Okamžitá kapacita: 2 klienti
tak
další služby v sociální
oblasti péče
– tzv.sv.
související
doprovodné služby.
Realizátor
Hospicová
Kleofáše, /o.p.s.
poskytovatelé
sociálních aplán
souvisejících
v ORP služeb) je vytvářen
Plán
rozvoje sociálních
služeb (Komunitní
rozvojeslužeb
sociálních
Spolupráce
obce v ORP
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Indikátory služby
Bude upřesněno při aktualizaci plánu.
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Předpokládané
nevyčísleno
uživatelům).
Možnost zapojit
se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
finanční zdroje:
Vzhledem
je
téma sociálních služeb
blízké. k věkovému vymezení cílové skupiny uživatelů je zde přesah do
Poznámka
Priority Osoby se zdravotním postižením.

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec
naplněny.
Srovnáním
těchto dvou
základních parametrů a při zohlednění
6.2 ROZVOJ
SYSTÉMU
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Opatření 2.1 (resp.
Rozvoj
a zkvalitnění pečovatelské
služby
(§ 40) a tím, co bylo označeno jako
konsenzem
kompromisem)
mezi tím, co
je možné,
Aktivita 2.1.1
Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby Ledax o.p.s. (§ 40)
potřebné
či prioritní.
Aktivita 2.1.2

Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
Opatření aktuální trendy
2.1 Rozvoj
a zkvalitnění
(§ prostředky
40)
odlišnosti,
v sociální
oblasti a pečovatelské
zajišťuje, že služby
finanční
vynakládané
Předmětem
opatření
je
zajištění
dalšího
rozvoje
sociální
služby
dle § 40
na služby jsou efektivně využívány.

(pečovatelská služba) na území ORP. V regionu je dlouhodobě
zaznamenáván
nárůstspirálovitě
počtu zájemců
o poskytování
Komunitní plánování představuje
cyklický,
se opakující
proces.pečovatelské
Naplňováníslužby,
plánu
který
není
možné
saturovat
v
plném
rozsahu
prostřednictvím
stávajících
je
pravidelně
Popis
opatření sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
kapacit a možností poskytovatelů této služby v území. Cílem opatření je tedy
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
podporovat takové aktivity, které přispějí ke zlepšení časové dostupnosti této
služby a ak souvisejících
jejímu dalšímu
zkvalitnění
(rozvojem kapacit,
zázemí
Při procesu plánování sociálních
služeb
na Trhovosvinensku
bylo využito
již
a
vybavenosti
pro
poskytování
této
služby).
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Aktivita 2.1.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby Ledax o.p.s.
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
(§ 40)
z období přípravy předešlých
Aktivitaplánů.
2.1.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby ARCHA
Aktivity opatření
Borovany, o.p.s. (§ 40)
Aktivita 2.1.3 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby Borůvka,
Borovany spolek (§ 40)
Základní síť:
- Kapacita základní sítě za celý Jihočeský kraj by měla být navýšena
celkově o 15 % úvazků přímé péče.
- V ORP T. Sviny však není plánováno s navýšením kapacity
Informace k dané
pečovatelské služby (16,2 úvazků v přímé péči).
službě ze SPRSS Jčk Optimální síť:
- Kapacita optimální sítě za celý Jihočeský kraj by měla být navýšena
celkově o 20 % úvazků přímé péče.
- V ORP T. Sviny však není plánováno navýšení kapacity pečovatelské
služby (16,2 úvazků v přímé péči).
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Aktivita 2.1.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu pečovatelské služby
poskytované společností Ledax o.p.s. (§ 40)
Aktivita předpokládá zajištění dalšího rozšíření pečovatelské služby v území
Posláním komunitního
plánování
sociálních
služeb
(KPSS)
je především
ORP
Trhové Sviny.
Jedná se
zejména
o rozšíření
časové zajišťování
dostupnosti
dostupnosti sociálníchpečovatelské
služeb pro služby,
jejich stávající
uživatele.
Zpravidla
jsou
výhledověa i potenciální
rozšíření počtu
uživatelů
pečovatelské
služby
ve
stávajících
lokalitách
ve
vazbě
na
poptávku
po
dané
službě.
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Popis
Plánem
poskytovatele
je v návaznosti
na jím
poskytované služby v území
tak další služby v sociální
oblasti
– tzv. související
/ doprovodné
služby.
(pečovatelská služba a osobní asistence) rozvíjet i další služby pro cílovou
skupinu
v území
ORP (zejm.
ošetřovatelská
Plán rozvoje sociálních
služeb
(Komunitní
plán služba
rozvojedomácí
sociálních
služeb) ajehospicová
vytvářen
péče
jejíž
součástí
je
i
terénní
odlehčovací
služba
–
viz
Opatření
2.2).
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Dospělé osoby od 19 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
a poskytovateli sociálních
služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
stáří, chronického onemocnění nebo postižení.
Cílová
skupina
uživatelům).
Možnost zapojit
se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Rodiny s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat nebo více dětí, jejichž
je téma sociálních služeb
blízké.
situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba poskytována
od 1. 1. 2009
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Forma služby
terénní
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Kapacita dle registru Okamžitá kapacita: 12 klientů (v roce 2019 není plánována změna kapacity)
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Realizátor
Ledax o.p.s
množství finančníchposkytovatelé
prostředkůsociálních
a dalších
služebzdrojů,
v území které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají,
v procesu
Spolupráce
Mikroregion avzniká
MAS Sdružení
Růževzájemných konzultací plán, který je
obce
v
SO
ORP
Trhové
Sviny
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Předpokládané
potřebné či prioritní. nevyčísleno
finanční zdroje:
Aktivita

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Aktivita
2.1.2 Zvýšit
dostupnost
a kvalituuživatelů,
pečovatelské
službyna lokální
úrovni, který odpovídá
zjištěným
skutečným
potřebám
reaguje
Aktivita
poskytované společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Cílem aktivity je zajistit rozvoj kvality a rozšíření služby (materiální
na služby jsou efektivněvybavenost,
využívány.rozšíření časové dostupnosti apod.). Potřeba aktivity vychází

z dlouhodobě sledovaného nárůstu zájmu o pečovatelskou službu ze strany
Komunitní plánování představuje
cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Popis
klientů, kterým nemůže být služba poskytnuta, a to buď z důvodu naplnění
je pravidelně sledováno
a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
momentální kapacity služby anebo z důvodu, že žijí v odlehlých oblastech
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny
ve sledované
oblasti. podmínek schopna dostat
regionu,
do kterých
služba
není za současných
své pracovníky v požadovanou dobu.

Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením, senioři, od 18 let
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Služba poskytována
od 1. 1. 2014
a souvisejících
služeb
na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
Forma
služby
terénní
z období dle
přípravy
předešlých
plánů.
Kapacita
registru
Okamžitá
kapacita: 6 klientů
Realizátor

ARCHA Borovany, o.p.s.
poskytovatelé sociálních služeb v území
Spolupráce
Mikroregion a MAS Sdružení Růže
obce v SO ORP Trhové Sviny
Předpokládané finanční zdroje:
2018
2019
MPSV
0
0
Individuální projekt
0
0
Jihočeský kraj
300 000
349 000
Obec/obce
0
0
Mikroregion Sdružení
750 000
0
Růže
Příjmy od uživatelů
0
0
Ostatní (veřejná
40 000
sbírka, dary, prodej
40 000
výrobků)
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2020
0
0
300 000
0

2021
0
0
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0
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ROČNÍ
PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

3 740 000*

4 410 000*

4 520 000*

4 520 000*

Náklady jsou celkové za středisko Borovany, zdroje jsou uvedeny ty, které
budou získány na rozvoj/investice (výhled obsahuje jen částky na rozvoj
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
služby).
Poznámka

dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.

6.3

DOPROVODNÉ SLUŽBY A AKTIVITY

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Opatření 3.1 Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Aktivita 3.1.1 Odstraňování bariér dostupnosti služeb
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Aktivita 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou
je téma sociálních služeb blízké.
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
3.1 Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním
Opatření
v
daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
znevýhodněním
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto
dvou rozvoje
základních
a při zohlednění
Cílem opatření
je podpora
dalšíchparametrů
služeb pro seniory
a osoby se
množství finančních zdravotním
prostředků
a dalších
zdrojů,
které
zadavatelé
na zlepšování
sociální
postižením
na celém
území
SO ORP
TS včetně
Popis opatření
dostupnosti
resp.
zajišťování
bezproblémového
přístupu
do
různých
objektů
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který
je
prostřednictvím
odstraňování
jejich
bariérovosti.
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Aktivita 3.1.1 Odstraňování bariér dostupnosti služeb
potřebné
či prioritní.
Aktivity opatření
Aktivita 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Aktivita který odpovídá
Aktivita
3.1.1 Odstraňování
dostupnosti
služeb
úrovni,
zjištěným
skutečným bariér
potřebám
uživatelů,
reaguje na lokální
Obsahem aktivity je postupné odstraňování bariér u konkrétních objektů
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
(zejména objektů veřejných služeb). Tato činnost postupně může přispět ke
Popis
na
služby jsou efektivnězlepšení
využívány.
dostupnosti služeb zejména pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (např.
dostupnost
objektů,
ploch a chodníků
Komunitní plánování představuje
cyklický,
spirálovitě
se opakující
proces.atd.).
Naplňování plánu
Cílová skupina
široká veřejnost, zejména senioři a osoby se zdravotním postižením
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
Realizátor
obce v SO ORP T. Sviny
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.

Sdružení Růže
Jihočeský kraj
Při procesu plánování sociálních
a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Předpokládané
dříve používaných a osvědčených
metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
nevyčísleno
finanční zdroje:
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
finanční náročnost individuálně dle situace v každé jednotlivé obci
zPoznámka
období přípravy předešlých
plánů.jednotlivého projektu
a u každého
Spolupráce

Aktivita

Popis

Cílová skupina
Realizátor

3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou
Obsahem aktivity je pokračování dosavadního zajištění chodu a dalšího
rozvoje domů s pečovatelskou službou (DPS) fungujících v rámci území
ORP T. Sviny. Jedná se o DPS v Nových Hradech, Trhových Svinech,
Borovanech a Jílovicích. Ve většině DPS je klientům k dispozici pečovatelská
služba. DPS není zařízením sociálních služeb, jedná se o formu bydlení
využívanou v převážné míře cílovou skupinou seniorů. Dlouhodobě je
v území ORP zaznamenávána rostoucí poptávka po umístění v DPS a s tím
spojená potřeba rozšíření kapacit DPS.
senioři, osoby se zdravotním postižením
obce provozující DPS
poskytovatelé sociální služby pečovatelská služba, osobní asistence
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a odlehčovací služba
obce v území ORP
Spolupráce
poskytovatelé pečovatelské služby v území ORP
Posláním komunitníhoMikroregion
plánováníSdružení
sociálních
služeb (KPSS) je především zajišťování
Růže
dostupnosti
sociálních služeb
jejich
stávající postižením
a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
Cílová skupina
senioři apro
osoby
se zdravotním
v Předpokládané
tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
nevyčísleno
finanční
zdroje:v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
tak další služby
Poznámka
-

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních služeb blízké.
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní.
Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.
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37 ÚVOD
K SKUPINA
PLÁNOVÁNÍ
NA TRHOVOSVINENSKU
CÍLOVÁ
„OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
7.1

PODPORA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
1.1 Podpora
terapeutické
dílny (§ 67) podle zákona o sociálních službách,
vOpatření
tomto procesu
řešeny sociálně
jak sociální
služby poskytované
Aktivita
stávající
sociálně terapeutické
dílnyslužby.
(§ 67)
tak
další1.1.1
službyZachovat
v sociální
oblastikapacitu
– tzv. související
/ doprovodné
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Opatření
Podpora sociálně
terapeutické
dílny
(§ 67)
ve
vzájemné spolupráci1.1
zadavatelů
(obce, kraj)
s uživateli
(osoby
využívající sociální služby)
Cílem
opatření
je
zajistit
potřeby
stávajících
a
potenciálních
uživatelů
služby
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby
nabízejí
sociálně terapeutické dílny v požadované kapacitě. Tato služba je
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
je
témaopatření
sociálních služeb
blízké. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
Popis
postižení.
návyků poskytování
a dovedností prostřednictvím
pracovní služeb
terapie.
Prakticky se jedná opracovních
zjištění stavu
sociálních a sociálně
souvisejících
Kritériem naplněnosti opatření bude zachování kapacity řešené sociální
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
služby pro klienty v území ORP.
vůbec
Srovnáním
těchto
dvou
základních
parametrů
a při dílny
zohlednění
Aktivity naplněny.
opatření
Aktivita 1.1.1
Zachovat
stávající
kapacitu sociálně
terapeutické
(§ 67)
množství finančních Základní
prostředků
a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
síť:
- 2,1 úvazků
v přímé
péči, cca
7 uživatelů (přibližná
okamžitá
a související služby vynakládají,
vzniká
v procesu
vzájemných
konzultací
plán, kapacita
který je
Informace
k
dané
klientů
služby)
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
službě ze SPRSS Jčk Optimální síť:
potřebné či prioritní.
-

3,0 úvazků v přímé péči, cca 10 uživatelů (přibližná okamžitá
kapacita
klientů služby)
Výsledkem je zejména nastavení
systému
sociálních a souvisejících služeb na místní

úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
Aktivita
1.1.1 Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické dílny (§ 67)
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Realizace aktivity zajistí zachování minimální okamžité kapacity pro
na služby jsou efektivně7využívány.
uživatelů v sociálně terapeutické dílně. Cílovou skupinou služby jsou

dospělí s cyklický,
různým spirálovitě
druhem zdravotného
Služba
je
Komunitní plánování představuje
se opakující znevýhodnění.
proces. Naplňování
plánu
Popis
poskytována přednostně uživatelům z území ORP, popř. i uživatelům ze
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
sousedních obcí a ORP. Služba významně přispívá ke snížení sociálního
plánu, která vždy zohlední
vývoj
změnyskupin.
ve sledované
oblasti.
vyloučení
u a
cílových
Aktivity služby
napomáhají uživatelům získat
pracovní dovednosti a zvyšují jejich uplatnění na trhu práce.
Při procesu plánování sociálních
a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením, dospělí od 18 do 80 let
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Služba poskytována
od 1. 1. 2007
aForma
souvisejících
služebambulantní
na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
služby
zKapacita
období přípravy
předešlých
plánů.
dle registru
7 uživatelů
současně v danou chvíli
Realizátor

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Jihočeský kraj
Spolupráce
Sdružení Růže – obce regionu
Město Borovany
Indikátory služby
2018
2019
2020
2021
Počet uživatelů (za rok)
19
20
20
21
Počet hodin přímé práce s klientem
3 762
(za rok)
Předpokládané finanční zdroje:
2018
2019
2020
2021
0
neschváleno
1 250 000
1 300 000
MPSV
440 640
1 008 788
450 000
450 000
Individuální projekt
131 000
150 000
150 000
150 000
Jihočeský kraj
7 500
7 500
7 500
7 500
Obec/obce
32 000
35 000
35 000
35 000
Úřad práce
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Mikroregion Sdružení
40 000
40 000
40 000
40 000
Růže
0
0
0
0
Příjmy od uživatelů
Posláním
komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
Ostatní
(sponzorské
120 000
140 000
150 000
160 000
dary,
nadace) sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
dostupnosti
ROČNÍ PROVOZNÍ
771 140
1
381 288
082 500
2 142 500
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované
podle
zákona o2sociálních
službách,
NÁKLADY CELKEM
tak další služby v sociální
oblasti – tzv. související
/ doprovodné
V předpokládaných
fin. zdrojích
z MPSV je služby.
pro rok 2019 uvedená částka,
Poznámka
o kterou bylo zažádáno v rámci žádosti o účelovou dotaci pro rok 2019.

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli
sociálních
služeb
(organizace,
které sociální a související služby nabízejí
Opatření
1.2 Podpora
centra
denních
služeb (§ 45)
uživatelům).
sekapacitu
do tvorby
plánu
má i každý
široké veřejnosti, každý komu
Aktivita
1.2.1 Možnost
Zachovatzapojit
stávající
centra
denních
služeb ze
(§ 45)
je téma sociálních služeb blízké.
Prakticky se jedná o1.2zjištění
sociálních
a souvisejících služeb
Opatření
Podporastavu
centraposkytování
denních služeb
(§ 45)
Tato
služba
je
poskytována
osobám,
které
mají z důvodu
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně,
popř. různého
nejsou
znevýhodnění
sníženou
soběstačnost.
Jejich
situace
vyžaduje
pomoc
jiné
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Popis opatření
osoby. Obsahem opatření je zajištění potřeb uživatelů služby centra denních
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
služeb v požadované kapacitě a kvalitě. Kritériem naplněnosti opatření je
a související služby vynakládají,
vzniká
v procesu
konzultací
zachování kapacity
řešené
sociálnívzájemných
služby pro klienty
v území plán,
ORP. který je
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45)
potřebné či prioritní.

Aktivity opatření

Základní síť:
Informace
- 2,6 úvazků
v přímé
péči, cca 30
týdně v rámci
ORP T.
Výsledkemk dané
je zejména nastavení
systému
sociálních
a hodin
souvisejících
služeb
naSviny
místní
službě
ze
SPRSS
Jčk
Optimální
síť:
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
- Není stanovena pro tuto službu

odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.

Aktivita

1.2.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45)

Komunitní plánování představuje
cyklický,
spirálovitě
seaopakující
proces.
plánu
Cílem aktivity
je podpořit
zachování
další rozvoj
služby Naplňování
v ORP. Naplněním
aktivity
bude
zajištěno
zachování
minimální
okamžité
kapacity
služby.
Služba
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
je poskytována
přednostně
uživatelům oblasti.
ze SO ORP TS, ale i uživatelům ze
plánu, která vždy zohlední
vývoj a změny
ve sledované

Popis

sousedních obcí a ORP. Služba mimo jiné poskytuje uživatelům: sociálně

Při procesu plánování terapeutické
sociálních ačinnosti,
souvisejících
na Trhovosvinensku
bylo zájmů
využito
již
pomoc služeb
při uplatňování
práv, oprávněných
a při
obstarávání osobních
poskytnutí
stravy nebo
pomoc sociálních
při zajištění
dříve používaných a osvědčených
metodzáležitostí,
vhodných
pro plánování
zajištění
stravy,
zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím,
výchovné,
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
vzdělávací a aktivizační činnosti.
z období přípravy předešlých plánů.

Cílová skupina
Služba poskytována
Forma služby
Kapacita dle registru
Realizátor
Spolupráce

osoby se zdravotním postižením, od 18 do 64 let
od 1. 5. 2005
ambulantní
8 uživatelů současně v danou chvíli
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Město Borovany
Sdružení Růže
poskytovatelé sociálních služeb v území
2018
2019
2020

Indikátory služby
Počet uživatelů (za rok)
Počet hodin přímé práce s klientem
(úkony služby)
Předpokládané finanční zdroje:
MPSV
Město Č. Budějovice
(odeslaná žádost)

2021

19

20

21

3 762

3 962

4 162

4 362

2018
920 000

2019
641 000

2020
1 150 000

2021
1 200 000

0
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Individuální
projekt
0
0
0
0
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Jihočeský kraj
93 000
100 000
100 000
100 000
Obec/obce
7 500
7 500
7 500
7 500
Úřad práce
32 000
35 000
35 000
35 000
Mikroregion
PoslánímSdružení
komunitního plánování sociálních
40 000 služeb (KPSS)
40 000 je především
40 000 zajišťování
40 000
Růže
dostupnosti
sociálních
služeb
pro
jejich
stávající
a
potenciální
uživatele.
Zpravidla
jsou
Příjmy od uživatelů
152 376
160 000
160 000
160 000
Ostatní
v tomto(sponzorské
procesu řešeny jak sociální služby poskytované
podle
zákona o sociálních
službách,
120 000
140 000
150 000
160 000
dary, nadace)
tak
další
služby
v
sociální
oblasti
–
tzv.
související
/
doprovodné
služby.
ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM
1 364 876
1 373 500
1 642 500
1 702 500

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen

V předpokládaných fin. zdrojích z MPSV je pro rok 2019 uvedená částka,
Poznámka
ve vzájemné spoluprácio zadavatelů
(obce, kraj)
s uživateli
využívající
služby)
kterou bylo zažádáno
v rámci
žádosti (osoby
o účelovou
dotaci prosociální
rok 2019.

a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Opatření
1.3 Podpora
Průvodcovské
a předčitatelské služby (§ 42)
je téma sociálních
služeb
blízké.
Aktivita 1.3.1

Zachovat službu Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním
dvou základních
parametrů
při zohlednění
1.3 Podporatěchto
Průvodcovské
a předčitatelské
služby (§ a42)
Opatření
množství finančníchObsahem
prostředků
a je
dalších
zdrojů,
které
zadavatelé
na služby
sociální
opatření
zachování
a zajištění
dalšího
rozvoje této
pro
a související služby vynakládají,
vzniká
v procesu
konzultací plán,
který se
je
uživatele z území
ORP.
Služba vzájemných
zahrnuje zprostředkovávání
kontaktu
společenským
prostředím
(doprovázení
dětí,
mládeže
a
ostatních
osob
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Popis
opatření
potřebné
či prioritní. s postižením do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích)
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

Výsledkem je zejménaosobních
nastavení
systému
sociálních
a souvisejících
služeb
místní
záležitostí.
Služba
je dále poskytována
individuálně
i pronaosoby
se
zdravotním
postižením.
úrovni, který odpovídá
zjištěným
skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
Aktivity
opatření
Aktivita
1.3.1
Zachovat
Průvodcovské
a předčitatelské
(§ 42)
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti službu
a zajišťuje,
že finanční
prostředkyslužby
vynakládané
Základní síť:
na služby jsou efektivně využívány.

- Současný stav: 4,8 úvazků v přímé péči – pro základní síť je
Informace k dané
navrženo
rozšíření
této kapacity
na 6,8 úvazků
v přímé
péči (zaplánu
celý
Komunitní plánování představuje
cyklický,
spirálovitě
se opakující
proces.
Naplňování
službě ze SPRSS Jčk
Jihočeský kraj).
je pravidelně sledováno
a vyhodnocováno
včetně následného zpracování aktualizace
Optimální
síť:
Není
stanovena
pro
tuto službu. oblasti.
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované

Při procesu plánování sociálních
a souvisejících
služeb na aTrhovosvinensku
bylo (§
využito
Aktivita
1.3.1 Zachovat
službu Průvodcovské
předčitatelské služby
42) již
dříve používaných a osvědčených
metod
vhodných
pro plánování
zajištění sociálních
Obsahem aktivity
je zachování
poskytování
služby zajišťované
pro rodiny
pečující
o děti,nebo
mládež
a osoby úrovni.
s postižením.
Jejímvyužito
cílem zkušeností
je podpořit
a souvisejících služeb
na místní
regionální
Bylo také
integraci
osob
se
zdravotním
a
sociálním
znevýhodněním,
zajištění
jejich
z období přípravy předešlých plánů.
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
Popis
zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět. Ve většině případů se
jedná o doprovázení do zařízení v Č. Budějovicích. Z 9 provozovaných tras
poskytovatelem je na Trhovosvinensku provozována trasa B (Žár, Trhové
Sviny, Borovany, Strážkovice, České Budějovice) a trasa D1 (Sv. Jan nad
Malší, Velešín, České Budějovice). Služba je v území ORP zajišťována
dlouhodobě pro cca 5-7 klientů.
Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením, bez omezení věku
Služba poskytována
od 1. 11. 1996
Forma služby
terénní
Kapacita dle registru 60 klientů (kapacita v daný moment)
Realizátor
Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství českého,
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stř. Č.B., o.p.s.
Spolupráce
jednotlivé obce SO ORP
Indikátory služby
2018
2019
2020
2021
Posláním
komunitního
plánování sociálních 6služeb (KPSS)
zajišťování
Počet
uživatelů
(za rok)
6 je především
6
6
dostupnosti
sociálních
Počet
hodin přímé
práce s služeb
klientempro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
671
810
810
810
(za
rok) procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
v tomto
Počet ujetých kilometrů (za rok)
17 677
17 600
17 600
17 600
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související
/ doprovodné
služby. 2020
Předpokládané finanční zdroje:
2018
2019
2021
MPSV
153
139
160
000
160
000
160
000
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Individuální projekt
0
0
0
0
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj)
s uživateli (osoby
využívající
sociální služby)
Jihočeský kraj
3 488
5 000
5 000
5 000
a poskytovateli
sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Obec/obce
(T. Sviny,
34 000
34ze
000
34 000 každý34
000
Borovany,
Sv.
Jan
nad zapojit se do tvorby plánu
uživatelům). Možnost
má i každý
široké veřejnosti,
komu
Malší)
je téma sociálních služeb blízké.
Mikroregion Sdružení
0
0
0
0
Růže
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Příjmy od uživatelů
80 880
80 000
80 000
80 000
v daném
území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Ostatní
(specifikovat
0
0
0 zohlednění
0
např.
EU,naplněny.
sponzoři, Srovnáním těchto dvou základních
vůbec
parametrů
a při
nadace, sbírky)
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
ROČNÍ PROVOZNÍ
507
279 000 konzultací
279 000 plán, který
279 000
a související
služby vynakládají, vzniká v271
procesu
vzájemných
je
NÁKLADY
CELKEM
Činnost
probíhá
pravidelně
ranním
i
odpoledním
svozem
v
průběhu
celého
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Poznámka
potřebné či prioritní. roku.

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Opatření
Podpora
Sociální
rehabilitace
pro osobypotřebám
s duševním
onemocněním
(§ 70)
úrovni, 1.4
který
odpovídá
zjištěným
skutečným
uživatelů,
reaguje
na lokální
Aktivita
1.4.1aktuální
Aktivita
1.4.1 Zachovat
Sociální
rehabilitace
pro osobyvynakládané
s duševním
odlišnosti,
trendy
v sociálnídostupnost
oblasti a služby
zajišťuje,
že finanční
prostředky
onemocněním
(§
70)
na služby jsou efektivně využívány.
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu

Opatření 1.4 Podpora Sociální rehabilitace pro osoby s duševním
Opatření
je pravidelně sledováno
a vyhodnocováno
včetně následného zpracování aktualizace
onemocněním
(§ 70)
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny
sledované
oblasti.
Sociální
rehabilitace
je ve
soubor
specifických
činností směřujících k podpoře
dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem
Při procesu plánování sociálních
a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
dříve opatření
používaných a osvědčených
metod
vhodnýchživot
pro plánování
sociálních
Popis
výkonu běžných,
pro samostatný
nezbytných zajištění
činností alternativním
způsobem
využívajícím
zachovaných
schopností,
potenciálů
a kompetencí.
a souvisejících služeb
na místní
nebo regionální
úrovni.
Bylo také
využito
zkušeností
V
území
ORP
je
tato
služba
dostupná
pro
cílovou
skupinu
osob
s duševním
z období přípravy předešlých plánů.
onemocněním a osob se zrakovým postižením.
Aktivita 1.4.1 Zachovat dostupnost služby Sociální rehabilitace pro osoby
Aktivity opatření
s duševním onemocněním (§ 70)
Základní síť:
- Základní síť je stanovena pouze na úrovni okresů.
- Současný stav pro okres Č. Budějovice: 6 úvazků v přímé péči
Informace k dané
- 0,75 úvazku na ORP T. Sviny
službě ze SPRSS Jčk Optimální síť:
- Optimální síť je stanovena pouze na úrovni okresů.
- Pro okres Č. Budějovice je navrhováno navýšení kapacity z 6 na 7,6
úvazků v přímé péči.
Aktivita
Popis

Aktivita 1.4.1 Zachovat dostupnost služby Sociální rehabilitace pro
osoby s duševním onemocněním (§ 70)
Vzhledem k nárůstu poštu osob s duševním onemocněním v území ORP
vznikla v posledních letech potřeba zajištění služby sociální rehabilitace.
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Služba je poskytována
uživatelům v ORP v jejich

přirozeném sociálním
prostředí. Pracovníci poskytovatele dojíždějí za uživateli z Českých
Budějovic. Poskytování služby zahrnuje sociální poradenství, podporu
a pomoc
při využívání
běžných
služeb
(veřejné
zaměstnavatelé,
Posláním komunitního
plánování
sociálních
služeb
(KPSS)
je služby,
především
zajišťování
pracovní agentury, úřady, a to ve formě tréninku dovedností, asistence,
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
podpory při zvládání činností, doprovodu, vyjednávání ve prospěch
v tomto procesu řešenyuživatele),
jak sociální
služby poskytované
podle zákona
službách,
spolupráci
s rodinou uživatele
služeb oa sociálních
aktivní kontaktování.
Součástí
týmu jsou /i doprovodné
zdravotní sestry.
tak další služby v sociální
oblastipečujícího
– tzv. související
služby.
Cílová skupina
lidé s chronickým duševním onemocněním od 16 let
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Služba poskytována
od 1. 1. 2009
ve vzájemné
zadavatelůterénní
(obce,
sociální služby)
Forma
služby spolupráciambulantní,
(v kraj)
ORP sjeuživateli
dostupná(osoby
terénní využívající
forma)
a poskytovateli sociálních
služeb
(organizace,
sociální
a související
nabízejí
Terénní
forma:
7 klientůkteré
v daný
okamžik
(6 klientůslužby
ve středisku
uživatelům). Možnost zapojit
se do tvorby
i každý ze
široké
veřejnosti,
každý
komu
v Č. Budějovicích
a 1plánu
klient má
ve středisku
s Č.
Krumlově)
- denní
kapacita
je
Kapacita
dle
registru
30
hodinových
konzultací
Case
managera
v
Č.
Budějovicích
je téma sociálních služeb blízké.
Ambulantní forma: 2 klienti v daný okamžik (1 klient ve středisku
Prakticky se jedná ov Č.
zjištění
stavua poskytování
sociálních
a souvisejících služeb
Budějovicích
1 klient ve středisku
s Č. Krumlově)
Realizátor
v daném území a zároveň
potřeb,
Fokus skutečných
České Budějovice
z. ú. které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Spolupráce
obce
v
SO
ORP
TS
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Indikátory
2018
2019 zadavatelé
2020 na sociální
2021
množství služby
finančních prostředků a dalších
zdrojů, které
Počet uživatelů (za rok)
15
20
23
29
a související služby vynakládají, vzniká v procesu
vzájemných
konzultací
plán, který500
je
Počet kontaktů (za rok)
306
400
450
konsenzem
(resp.
kompromisem)
mezi tím, co
je možné, a200
tím, co bylo 250
označeno jako
Počet
hodin přímé
práce
(za rok)
121
300
Počet
ujetých
km
(za
rok)
1
200
1
500
1
700
2
000
potřebné či prioritní.
Předpokládané finanční zdroje:
2018
2019
2020
2021
Výsledkem je zejména nastavení systému282
sociálních
a370
souvisejících
služeb
místní
MPSV
000
000
450
000 na490
000
Individuální
projekt
0
0
0 na lokální
0
úrovni, který
odpovídá zjištěným skutečným potřebám
uživatelů,
reaguje
Jihočeský kraj
15 000
20 000
40 000
50 000
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
0bec/obce
3 000
20 000
23 000
29 000
na služby jsou
efektivně využívány.
Mikroregion
Sdružení
0
0
0
0
Růže
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě
se opakující
proces. Naplňování
plánu
Příjmy od uživatelů
0
0
0
0
je pravidelně
sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
Ostatní
(specifikovat
např.
EU,
sponzoři,
plánu,
která
vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
nadace, sbírky)
ROČNÍ
PROVOZNÍ
Při procesu
plánování sociálních a souvisejících
služeb na410
Trhovosvinensku
bylo využito
již
300 000
000
503 000
569 000
NÁKLADY CELKEM
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Poznámka

a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.

Opatření 1.5
Aktivita 1.5.1

Opatření

Popis opatření

Podpora Chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním (§51)
Zachovat dostupnost služby chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním
(§ 51)
Opatření 1.5 Podpora Chráněného bydlení pro osoby s duševním
onemocněním (§ 51)
Opatření je zaměřeno na podporu osob se zdravotním postižením, zejména
pak na služby pro osoby s duševním onemocněním. Chráněné bydlení je
pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Chráněné bydlení má formu skupinového, případně individuálního bydlení.
Služba je pro klienty z ORP dostupná v Č. Budějovicích.
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Aktivita 1.5.1 Zachovat dostupnost služby chráněné bydlení pro osoby
s duševním onemocněním (§ 51)
Základní síť:
Posláním komunitního plánování
sociálních
služeb
(KPSS)
především
zajišťování
- Současný
stav pro ORP
T. Sviny:
0 lůžekje(využívána
je však
Informace
k
dané
kapacita
v
ORP
Č:
Budějovice,
kde
je
kapacita
15
lůžek).
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
službě ze SPRSS Jčk Optimální síť:
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
- Vzhledem k vysokému deficitu kapacit služby je potřeba v rámci
tak další služby v sociální oblasti
– tzv.
související
celého
kraje
navýšení /odoprovodné
cca 50 lůžek.služby.
Aktivity opatření

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen

Aktivita 1.5.1 Zachovat dostupnost služby chráněné bydlení pro osoby
Aktivita
ve vzájemné spoluprácis zadavatelů
(obce, kraj) s(§uživateli
(osoby využívající sociální služby)
duševním onemocněním
51)
a poskytovateli sociálních
služeb
(organizace,
které sociální
a související
nabízejí
Služba
je poskytována
osobám
s chronickým
duševnímslužby
onemocněním,
jejichž se
situace
vyžaduje
pravidelnou
pomoc
jiné fyzické
osoby.
Obsahem
uživatelům). Možnost zapojit
do tvorby
plánu
má i každý
ze široké
veřejnosti,
každý
komu
aktivity
je
podpora
zachování
služby
chráněného
bydlení,
které
je
dostupné
je téma sociálních služeb blízké.
v Č. Budějovicích i uživatelům z ORP T. Sviny a je jimi rovněž využívána.
Popis
Prakticky se jedná oChráněné
zjištění bydlení
stavu umožňuje
poskytování
a souvisejících
služeb
lidemsociálních
se zdravotním
postižením samostatné
bydlení
mimo
pobytovou
službu
nebo
jejich
rodinu
s
dostupnou
podporou
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
v rozsahu, který
pomoc parametrů
při péči o domácnost,
hrazení
vůbec naplněny. Srovnáním
těchtopotřebují
dvou (např.
základních
a při zohlednění
složenek apod.).
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Cílová skupina
osoby s chronickým duševním onemocněním od 18 let
a související
služby vynakládají,
Služba
poskytována
od 1. 2. 2015 vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
konsenzem
mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Forma
služby(resp. kompromisem)
pobytová
potřebné či prioritní. 15 lůžek (10 lůžek na adrese Branišovská 15/4 a 5 lůžek na adrese
Kapacita dle registru
Žerotínova 19/9, Č. Budějovice)
Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Realizátor
Fokus České Budějovice z. ú.
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
Spolupráce
obce v regionu
odlišnosti,
aktuální
trendy
v sociální oblasti2018
a zajišťuje, že2019
finanční prostředky
Indikátory služby
2020 vynakládané
2021
Počet
lůžekjsou
(= kapacita
zařízení)
15
15
15
20
na služby
efektivně
využívány.
Obložnost (za rok)
97
96
98
97
Komunitní
plánování
se opakující
proces. Naplňování
plánu
Počet
uživatelů
(za rok) představuje cyklický, spirálovitě
1
1
1
2
Počet
hodin
přímé
práce
s
klientem
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno393
včetně následného
zpracování
400
400 aktualizace
800
(za rok)
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Počet odmítnutých zájemců (z
0
0
0
0
kapacitních
za rok)
Při procesudůvodů
plánování
sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Předpokládané finanční zdroje:
2018
2019
2020
2021
dříve používaných a osvědčených metod
vhodných280
pro000
plánování300
zajištění
sociálních
MPSV
280 000
000
620 000
a souvisejících
úrovni.0 Bylo také využito
zkušeností
Individuální
projekt služeb na místní nebo regionální
0
0
0
Jihočeský
kraj
12 000
7 000
10 000
20 000
z období přípravy
předešlých plánů.
Obec/obce
0
0
30 000
60 000
Mikroregion Sdružení
0
0
0
0
Růže
Příjmy od uživatelů
100 000
100 000
100 000
100 000
Ostatní (příspěvky ÚP,
dary od soukromých
osob - zejména
zakladatelů
společnosti)
ROČNÍ PROVOZNÍ
380 000
387 000
400 000
720 000
NÁKLADY CELKEM
Poznámka
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Opatření
1.6

KPodpora
PLÁNOVÁNÍ
NA TRHOVOSVINENSKU
terénní odlehčovací
služby pro osoby se zdravotním postižením (§ 44)

Aktivita 1.6.1

Zachovat terénní odlehčovací službu pro osoby se zdravotním postižením (§ 44)

Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
terénní odlehčovací
služby
pro osoby
se
dostupnosti sociálníchOpatření
služeb 1.6
pro Podpora
jejich stávající
a potenciální
uživatele.
Zpravidla
jsou
Opatření
zdravotním postižením (§ 44)
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Opatření je zaměřeno na podporu a rozvoj terénní odlehčovací služby na
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.

území ORP se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Terénní
Popis
opatření
odlehčovací
služba není plán
na území
ORP
dosud dostupná
Plán rozvoje sociálních
služeb (Komunitní
rozvoje
sociálních
služeb)v dostatečném
je vytvářen
rozsahu. Služba je určena pro osoby s tělesným a zdravotním postižením na
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
území ORP, které žijí doma a potřebují pomoc druhé osoby.
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Aktivita 1.6.1 Zachovat odlehčovací službu pro osoby se zdravotním
Aktivity
opatření
uživatelům).
Možnost zapojit
se do
plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
postižením
(§ tvorby
44)
je téma sociálních služeb
blízké.
Údaje
za cílovou skupinu Senioři:
Základní síť:
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
- Základní síť neobsahuje v současné době žádné kapacity pro terénní
v daném území a zároveň skutečných
potřeb,
které
jsou ambulantní
nedostatečně,
nejsou
formu odlehčovací
služby
(kapacita
formy popř.
je v současné
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto
dvoukapacita
základních
a při kzohlednění
době
dostačující,
pobytovéparametrů
formy je plánována
rozšíření
v
ORP
Č.
Krumlov
a
Č.
Budějovice).
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Optimální síť:vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
a související služby vynakládají,
- Kapacita optimální sítě za celý Jihočeský kraj není definována.
konsenzem (resp. kompromisem)
mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Pobytová forma služby – základní síť:
potřebné či prioritní.
- Současný stav pro ORP T. Sviny: 0 lůžek (využívána je však
kapacita v ORP Č. Budějovice, kde je kapacita 15 lůžek).
Výsledkemk dané
je zejménaOptimální
nastavení
síť: systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Informace
Vzhledem
k vysokémupotřebám
deficitu kapacit
služby jereaguje
potřeba vna
rámci
službě
SPRSSodpovídá
Jčk
úrovni,ze který
zjištěným skutečným
uživatelů,
lokální
celého kraje navýšení o cca 50 lůžek.

odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivněÚdaje
využívány.
za oblast „odlehčovací služby poskytované v rámci komplexu činnosti

sociální a paliativní
péče“:
Komunitní plánování představuje
cyklický,
spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Základní síť:
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
- Základní síť je definována pouze na úrovni okresů.
plánu, která vždy zohlední
a změny
ve sledované
oblasti.
- vývoj
Pro okres
Č. Budějovice
je kapacita
v současném stavu: 3,5 úvazků

v přímé
péči při časové
dostupnosti
70 hodin týdně. bylo využito již
Při procesu plánování sociálních
a souvisejících
služeb
na Trhovosvinensku
Optimální síť:
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Pro okres Č. Budějovice je navrženo navýšení kapacity na 5,0 úvazků
a souvisejících služeb
na místní
také využito zkušeností
v přímé
péči přinebo
časovéregionální
dostupnostiúrovni.
100 hodinBylo
týdně.
z období přípravy předešlých plánů.

Aktivita

Popis

Cílová skupina
Služba poskytována
Forma služby
Kapacita dle registru

Aktivita 1.6.1 Zachovat odlehčovací službu pro osoby se zdravotním
postižením (§ 44)
Cílem aktivity je zachovat a dále rozšířit stávající nedostatečnou kapacitu
terénní odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením na území
ORP T. Sviny. Služba vznikla v návaznosti na rostoucí potřebnost ze strany
uživatelů a má za cíl zejména ulevit rodinným pečujícím a umožnit jim
realizovat se, odpočinout si anebo vyřídit neodkladné záležitosti mimo
domov. Kapacita služby je zařazena do podmíněné sítě sociálních služeb
Jihočeského kraje.
osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, od 15 do 64
let
od 17. 5. 2018
terénní
1 klient v daný okamžik
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Realizátor

ARCHA Borovany, o. p. s.
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP
obce v ORP
Spolupráce komunitního
Posláním
plánování
sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
MAS
Sdružení Růže
dostupnosti sociálních Komunitní
služeb pro
jejichNové
stávající
centrum
Hrady a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
Indikátory
služby
2018
2019 podle zákona 2020
2021
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované
o sociálních službách,
Počet uživatelů (za
5
5
tak další služby v sociální oblasti – tzv.2 související / doprovodné
služby. 5
rok)
Počet rozvoje
hodin přímé
Plán
sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
práce s klientem (za
360
1 500
1 500
1 500
ve
vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
rok)
a
poskytovateli
sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Počet
ujetých
850
2 000
2 000
2 00
kilometrů (za rok)
uživatelům).
Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Předpokládané
je
téma sociálních služeb blízké. 2018
2019
2020
2021
finanční zdroje:
MPSV
0 (nežádáno) sociálních a souvisejících
0
0 poskytování
Prakticky
se jedná o zjištění stavu
služeb0
Individuální
projekt
0
0
0
v daném území a zároveň skutečných
potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou0
Jihočeský kraj
0
0
0
0
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Obec/obce
10 000
20 000
0
20 000
množství
finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Mikroregion Sdružení
450 000
450 000
0
450 000
Růže
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Příjmy od uživatelů
100je
000
15 000
100jako
000
konsenzem
(resp. kompromisem)
mezi tím, co
možné, a tím,100
co 000
bylo označeno
Ostatní (veřejná
potřebné či prioritní.
sbírka, sponzorské
10 000
10 000
160 000
10 000
dary,
prodej
výrobků)
Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
ROČNÍ PROVOZNÍ
570potřebám
000
580 000
úrovni, který odpovídá zjištěným
skutečným
uživatelů,
reaguje na 580
lokální
175 000
000
NÁKLADY CELKEM
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
oblasti aaktivitám
zajišťuje,a žecílovým
finančnískupinám
prostředky
vynakládané
Vzhledem
k ostatním
uživatelů
tohoto
Poznámka
na služby jsou efektivněposkytovatele
využívány. je zde přesah do Priority Senioři.

Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
je
a SOCIÁLNÍCH
vyhodnocovánoSLUŽEB
včetně následného zpracování aktualizace
7.2pravidelně
ROZVOJsledováno
SYSTÉMU
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Opatření 2.1 Rozvoj a rozšíření služby Sociálně terapeutické dílny (§ 67)
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Aktivita 2.1.1 Rozšíření služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67)
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.
Opatření

Popis opatření

Aktivity opatření
Informace k dané
službě ze SPRSS Jčk

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

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 služby
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.
2.1.1 Rozšíření služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67)
Základní síť:
- 2,1 úvazků v přímé péči, cca 7 uživatelů (přibližná okamžitá kapacita
klientů služby)
Optimální síť:
- 3,0 úvazků v přímé péči, cca 10 uživatelů (přibližná okamžitá
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NA klientů
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kapacita
služby)
Aktivita

2.1.1 Rozšíření sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67)
Cílem
aktivity jesociálních
rozšíření kapacity
Sociálně terapeutické
Posláním komunitního plánování
služebstávající
(KPSS)služby
je především
zajišťování
dílny v Borovanech. Aktivity služby napomáhají uživatelům získat pracovní
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
dovednosti a zvyšují jejich uplatnění na trhu práce, zároveň zabraňují riziku
v tomto procesu řešenyjejich
jak sociální
služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
sociálního vyloučení. Kapacita služby je v konečné fázi plánována pro
Popis
tak další služby v sociální
tzv. související
/ doprovodné
služby.kapacity je podmíněno
9-10oblasti
osob –(stávající
kapacita
je 7). Navýšení
zvětšením prostor STD, ke kterému by mělo dojít přestěhováním služeb
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
v rámci budov Nazaretu a také vytvořením nového pracovního místa
ve vzájemné spolupráci(pracovník
zadavatelů
(obce, kraj)
s uživateli (osoby využívající sociální služby)
v sociálních
službách).
a poskytovateli
(organizace,
kterédospělí
sociální
a související
služby nabízejí
Cílová
skupina sociálních
osobyslužeb
se zdravotním
postižením,
od 18
do 80 let
uživatelům).
Možnost zapojit
do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Služba
poskytována
od 1. 1.se
2007
Forma
ambulantní
je témaslužby
sociálních služeb
blízké.
Kapacita dle registru 7 uživatelů současně v danou chvíli (plánováno navýšení na 9-10 uživatelů)
Prakticky se jedná oNazaret,
zjištěnístředisko
stavu Diakonie
poskytování
sociálních a souvisejících služeb
Realizátor
a misie Církve československé husitské
v daném území a zároveň
potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Město skutečných
Borovany
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Sdružení Růže
Spolupráce
MPSV
ČR
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Jihočeský krajvzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
a související služby vynakládají,
Indikátory služby
2018
2019
2020
2021
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Počet uživatelů (za rok)
20
20
21
22
potřebné
prioritní.
Počet
hodinčipřímé
práce s klientem
5 387
(za rok)
Výsledkem
je
zejména
nastavení
systému
sociálních
a
souvisejících
služeb
na
místní
Předpokládané finanční zdroje:
2018
2019
2020
2021
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným 0 potřebám
uživatelů, 1 reaguje
lokální
neschváleno
250 000 na1 300
000
MPSV
1
008
788
440
640
450
000
450
000
Individuální
projekt
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
131
000
150
000
150
000
150
000
Jihočeský kraj
na služby jsou efektivně využívány.
7 500
7 500
7 500
7 500
Obec/obce
32
000
35
000
35
000
35
000
Úřad
práce
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Mikroregion Sdružení
40 000
40 000 aktualizace
40 000
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno40 000
včetně následného
zpracování
Růže
plánu,od
která
vždy zohlední vývoj a změny ve sledované
oblasti.
0
0
0
0
Příjmy
uživatelů
Ostatní (sponzorské
120 000
140 000
150 000
160 000
Při procesu
dary,
nadace)plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
ROČNÍ
PROVOZNÍ a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
dříve používaných
771 140
1 381 288
2 082 500
2 142 500
NÁKLADY
CELKEM
a souvisejících
služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
V předpokládaných fin. zdrojích z MPSV je pro rok 2019 uvedená částka,
Poznámka
z období přípravy předešlých
plánů.
o kterou bylo žádáno v rámci žádosti o účelovou dotaci pro rok 2019.

Opatření 2.2

Rozvoj a rozšíření služby Centrum denních služeb (§ 45)

Aktivita 2.2.1

Navýšení kapacity služby Centrum denních služeb (§ 45)

Opatření

Popis opatření

Aktivity opatření
Informace k dané

Rozvoj a rozšíření sociální služby Centrum denních služeb (§ 45)
V rámci opatření je na základě identifikovaných potřeb plánováno navýšit
kapacitu Centra denních sužeb v Borovanech o 2-3 místa (okamžitá kapacita
služby je 8 uživatelů). Tato sociální služba je určena osobám, které mají
z důvodu různého zdravotního znevýhodnění sníženou soběstačnost. Jejich
situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
2.2.1 Navýšení kapacity sociální služby Centrum denních služeb (§ 45)
Základní síť:
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službě ze SPRSS Jčk

-

2,6 úvazků v přímé péči při týdenní časové dostupnosti 30 hodin
v ORP T. Sviny
Optimální síť:
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
- Není pro tuto službu stanovena.

dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny2.2.1
jak sociální
poskytované
podleCentrum
zákona denních
o sociálních
službách,
Aktivita
Navýšeníslužby
kapacity
sociální služby
služeb
(§ 45)
Cílem
aktivity
je
navýšení
kapacity
služby
o
celkem
2-3
uživatele.
Služba
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
mimo jiné poskytuje uživatelům sociálně terapeutické činnosti, pomoc při

Plán rozvoje sociálních
služeb (Komunitní
plán zájmů
rozvoje
sociálních
vytvářen
uplatňování
práv, oprávněných
a při
obstaráváníslužeb)
osobníchjezáležitostí,
Popis
ve vzájemné spolupráciposkytnutí
zadavatelů
(obce, kraj)
s uživateli
(osoby využívající
sociální
služby)
a zajištění
stravy,
zprostředkování
kontaktu se
společenským
prostředím,
výchovné,
vzdělávací
a
aktivizační
činnosti.
Navýšení
kapacity
je
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
podmíněno vytvořením nového pracovního místa (pracovníka v sociálních
uživatelům). Možnost zapojit
se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
službách).
je téma sociálních služeb blízké.

Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením, od 18 do 64 let
Služba
poskytována
1. 5. 2005
Prakticky se jedná oodzjištění
stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Forma
služby
ambulantní
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
8 uživatelů současně v danou chvíli (plánováno navýšení na 10-11 uživatelů
vůbec naplněny.
Kapacita
dle registru Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
v daný okamžik)
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Realizátor
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
a související služby vynakládají,
Jihočeský krajvzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Město Borovanymezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
konsenzem (resp. kompromisem)
Spolupráce
potřebné či prioritní. Sdružení Růže
MPSV
Indikátory
služby
2019
2020 na místní
2021
Výsledkem je zejména nastavení systému 2018
sociálních a souvisejících
služeb
20
20
21
22
Počet uživatelů (za rok)
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
Počet hodin přímé práce s klientem
387
5 647 vynakládané
5 907
odlišnosti,
aktuální trendy v sociální oblasti 5a 387
zajišťuje, že 5finanční
prostředky
(za
rok)
2018
2019
2020
2021
Předpokládané
finanční zdroje:
na služby jsou efektivně
využívány.

MPSV
920 000
1 086 900
1 150 000
1 200 000
Město
Č. Budějovice
Komunitní
plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující
proces.
Naplňování
plánu
0
(odeslaná žádost)
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně
následného
zpracování0 aktualizace
Individuální projekt
0
0
0
plánu, která
ve000
sledované100
oblasti.
Jihočeský
kraj vždy zohlední vývoj a změny 93
000
100 000
100 000
Obec/obce
7 500
7 500
7 500
7 500
Při procesu
plánování sociálních a souvisejících
Trhovosvinensku
bylo využito
již
Úřad
práce
32 000služeb na35
000
35 000
35 000
Mikroregion
Sdružení
dříve používaných a osvědčených metod40vhodných
pro
zajištění
000
40plánování
000
40 000 sociálních
40 000
Růže
a souvisejících
úrovni.
Bylo také160
využito
Příjmy
od uživatelů služeb na místní nebo regionální
152 376
160 000
000 zkušeností
160 000
Ostatní
(sponzorské
z období přípravy předešlých plánů.
120 000
140 000
150 000
160 000
dary, nadace)
ROČNÍ PROVOZNÍ
1 364 876
1 373 500
1 642 500
1 702 500
NÁKLADY CELKEM

Poznámka

V předpokládaných fin. zdrojích z MPSV je pro rok 2019 uvedená částka,
o kterou bylo žádáno v rámci žádosti o účelovou dotaci pro rok 2019.
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3
K PLÁNOVÁNÍ
TRHOVOSVINENSKU
7.3 ÚVOD
DOPROVODNÉ
SLUŽBYNA
A AKTIVITY
Posláním
plánování
(KPSS) je především zajišťování
Opatření 3.1komunitního
Rozvoj pracovní
terapie sociálních
pro osoby s služeb
různým znevýhodněním
dostupnosti
služeb apro
jejichprovozu
stávající
a potenciální
uživatele. Zpravidla jsou
Aktivita 3.1.1 sociálních
Rozšíření kapacity
zajištění
chráněné
dílny v Borovanech
vAktivita
tomto3.1.2
procesu
řešeny jak
sociální
služby poskytované
podle zákona
o sociálních
Zachování
kapacity
ergoterapeutické
dílny při Domečku
v Trhových
Svinechslužbách,
tak
další
službyVznik
v sociální
– tzv.
související
/ doprovodné
Aktivita
3.1.3
sociálníoblasti
firmy při
Domečku
v Trhových
Svinech služby.
Aktivita
3.1.4 sociálních
Vznik sociálníslužeb
firmy při(Komunitní
Nazaretu plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Plán
rozvoje
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Opatření 3.1 Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým
Opatření
uživatelům).
Možnost zapojit
se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
znevýhodněním
Cílem
opatření je rozvoj stávajících a vznik nových služeb, které zajistí
je téma sociálních služeb
blízké.

v dostatečné kapacitě potřebu pracovní terapie a vytváření pracovních

Prakticky se jedná opříležitostí
zjištění pro
stavu
poskytování
sociálních
a souvisejících
služeb
osoby
s různým druhem
znevýhodnění.
Naplnění opatření
pomocí
jednotlivých
služeb
(aktivit)
významně
přispěje
ke
zlepšování
situace
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Popis opatření
osob z cílových
skupin,
včetně
jejich začleňování
do většinové
a
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto
dvou
základních
parametrů
a při společnosti
zohlednění
nalezení pracovního uplatnění pro tyto osoby. Pro zajištění potřeb cílové
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
skupiny je možné uplatnit další vhodné nástroje např. podporované
a související služby vynakládají,
vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
zaměstnávání.
konsenzem (resp. kompromisem)
tím, co
je možné,
a tím, co
bylo označeno
Aktivita 3.1.1 mezi
Rozšíření
kapacity
a zajištění
provozu
chráněné jako
dílny
potřebné či prioritní. v Borovanech

Aktivita 3.1.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku

Aktivity opatření
Výsledkem
je zejménav nastavení
systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Trhových Svinech
úrovni, který odpovídá
zjištěným
skutečným
potřebám
uživatelů,
reaguje
na lokální
Aktivita
3.1.3 Vznik
sociální firmy
při Domečku
v Trhových
Svinech
Aktivita
3.1.4 Vznik
sociální
firmy při Nazaretu
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
oblasti
a zajišťuje,
že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.
Aktivita

Aktivita 3.1.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny

Komunitní plánování představuje
cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
v Borovanech
Služba
chráněných
dílen včetně
vhodně následného
doplňuje nabídku
sociálníchaktualizace
služeb pro
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno
zpracování
cílovou skupinu uživatelů s různým zdravotním znevýhodněním. Cílem
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.

aktivity je zvýšení dostupnosti služby a zlepšení stavu osob z cílových
skupin, včetně
jejich začleňování
společnosti.
je
Při procesu plánování sociálních
a souvisejících
služebdo
na většinové
Trhovosvinensku
byloObsahem
využito již
rozšíření
chráněné
dílny
Nazaretu
o
2
pracovní
místa.
Služba
je
určena
pro
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
uživatele z celého SO ORP Trhové Sviny.
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením
z období přípravy předešlých plánů.
Realizátor
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Jihočeský kraj
Spolupráce
Sdružení Růže
Město Borovany
ROČNÍ PROVOZNÍ
Roční mzdové náklady cca 1,8 mil. Kč, ostatní náklady cca 350 tis. Kč.
NÁKLADY CELKEM
V roce 2018 byla zaměstnána v chráněné keramické dílně jedna z klientek
STD (z pozice klienta STD se přesunula na pozici zaměstnance CHD).
O jednoho pracovníka byla rozšířena textilní dílna (díky přestěhování dílny
do nových prostor a zvýšené poptávce zakázek vzniklo pracovní místo),
o jednoho pracovníka byla rozšířena také výtvarná chráněná dílna.
Poznámka
Do budoucna i nadále počítáme s dalším rozšířením kapacity CHD
v závislosti dobrého odbytu výrobků chráněných dílen a také vytvořením
nových prostor (přestěhování dílen v rámci budov Nazaretu). Pracovní místa
pro osoby se zdravotním postižením jsou podporována Úřadem práce.
Popis
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Aktivita 3.1.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku
v Trhových Svinech
Posláním komunitního
plánování
sociálních
služeb (KPSS)
je služba
především
zajišťování
V Trhových
Svinech
je dlouhodobě
realizována
ergoterapeutické
dostupnosti sociálníchintegrační
služeb pro
jejich dílny
stávající
a potenciální
uživatele.
Zpravidla
jsou
řemeslné
pro uživatele
s těžkým
zdravotním
postižením.
Realizace
aktivity
zajistí
zachování
služeb
a
rozšíření
kapacity
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
ergoterapeutické integrační řemeslné dílny. Cílem služby je zajistit cílovým
tak další služby v sociální
oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Popis
skupinám pracovní terapii v keramické dílně pod odborným vedením.
Nabídka
služeb
je určenaplán
pro rozvoje
uživatele sociálních
od 15 let. Služba
je poskytována
Plán rozvoje sociálních
služeb
(Komunitní
služeb)
je vytvářen
osobám
v
SO
ORP
TS
s
možným
přesahem.
Stávající
okamžitá
kapacita
je
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální
služby)
10 uživatelů 3x týdně.
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
Realizátor
je téma sociálních služeb
blízké.
československé
husitské
Arpida,
centrum
pro
rehabilitaci osobsociálních
se zdravotním
z.ú. služeb
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování
a postižením,
souvisejících
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Spolupráce
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Jihočeský kraj
vůbec naplněny. Srovnáním
obce ORP T.těchto
Sviny dvou základních parametrů a při zohlednění
množství
finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
ROČNÍ
PROVOZNÍ
Roční náklady jsou cca 250 000 Kč.
NÁKLADY
CELKEM
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Kapacita je v tuto dobu dostačující. V současnosti je služba poskytována 3x
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
týdně. Bude-li zaznamenána potřeba, je možné službu poskytovat i více dnů
Poznámka
potřebné či prioritní. v týdnu.
Aktivita

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Aktivita 3.1.3 Vznik sociální firmy při Domečku v Trhových Svinech
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
Cílem aktivity je příprava, vznik a zajištění následného fungování sociálního
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
oblastiv aT.zajišťuje,
že finanční
prostředky
vynakládané
podniku
při Domečku
Svinech, který
vytvoří pracovní
místa
pro osoby
na služby jsou efektivně
využívány.
sociálně
vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Sociální firma

Aktivita

Klíč při Domečku v Trhových Svinech nabídne osobám s různým zdravotním

Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
znevýhodněním a mládeži mezi 15 – 26 lety věku ohroženou rizikem sociálně
je pravidelně sledováno
a vyhodnocováno
včetněpracovního
následného
zpracování
aktualizace
patologických
jevů příležitost
uplatnění
a záruku
rovných
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny
ve sledované
oblasti.
podmínek,
které
budou zohledňovat
jejich
handicap. Díky tomu dojde k jejich

Popis

opětovnému společenskému začlenění. Předpokládaná kapacita firmy: do 20

Při procesu plánování osob.
sociálních
a souvisejících
služeb
na Trhovosvinensku
bylo využito již
Plánované
zahájení provozu
sociálního
podniku 2019-2020.
dříve používaných
a osvědčených
metod vhodných
pro plánování
Cílová
skupina
osoby sociálně vyloučené
a osoby ohrožené
sociálním zajištění
vyloučenímsociálních
a souvisejících služeb
na místní
neboproregionální
takéa misie
využito
zkušeností
Domeček,
středisko
volný čas a úrovni.
integraci Bylo
Diakonie
Církve
Realizátor
československé
z období přípravy předešlých
plánů. husitské
Spolupráce

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

ROČNÍ PROVOZNÍ
NÁKLADY CELKEM

nevyčísleno

Poznámka

Aktivita

Popis

Pro realizaci aktivity je podmínkou zajištění prvotní investice ve výši kolem
3 mil. Kč (včetně vybudování dílenských prostor). Plánované zdroje
financování: Dotace z fondů ESIF, Úřad práce, sponzorské dary, prodej
výrobků a služeb.
Aktivita 3.1.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu
Cílem aktivity je vybudování a zajištění provozu sociální firmy, která vytvoří
pracovní místa pro osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním
vyloučením, v daném případě zejména osoby se zdravotním postižením.
Sociální firma nabídne osobám s různým zdravotním znevýhodněním
příležitost pracovního uplatnění a záruku rovných podmínek, které budou
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zohledňovat NA
jejich
handicap. Díky tomu dojde
Cílová skupina

k jejich opětovnému
společenskému začlenění.
osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Posláním komunitního
plánování
sociálních
služeb
(KPSS)
je především
zajišťování
Realizátor
Nazaret,
středisko
Diakonie a misie
Církve
československé
husitské
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou

Spolupráce
Úřad práce České Budějovice, město Borovany
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
ROČNÍ PROVOZNÍ
nevyčísleno
tak další služby
v sociální
oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
NÁKLADY
CELKEM
Podmínkou realizace aktivity je dohoda se zřizovatelem. Vznik sociální firmy
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
je plánován nejdříve v průběhu roku 2019 v závislosti na možných zdrojích
Poznámka
ve vzájemné spoluprácifinancování
zadavatelů
(obce,
kraj)
s uživateli
(osoby
využívající
sociální služby)
vzniku
firmy,
podpoře
zřizovatele
a dalších
okolnostech.

a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních služeb blízké.

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní.
Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.
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8 CÍLOVÁ SKUPINA „DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY“
Posláním
komunitního
plánování
sociálníchSLUŽEB
služeb (KPSS) je především zajišťování
8.1 PODPORA
SYSTÉMU
SOCIÁLNÍCH
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Opatření
1.1 Podpora
nízkoprahového
zařízení pro/ doprovodné
děti a mládežslužby.
(§ 62)
tak
další služby
v sociální
oblasti – tzv. související
Aktivita 1.1.1

Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
1.1 Podpora
nízkoprahového
zařízení
pro a
děti
a mládež (§
62) nabízejí
aOpatření
poskytovateli sociálních
služeb (organizace,
které
sociální
související
služby
Cílem
opatření
je
poskytnou
ambulantní,
popř.
terénní
dětem
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti,službu
každý komu
a mládeži ve věku 6 - 20 let ohroženým společensky nežádoucími jevy
je téma sociálních služeb blízké.
(rizikovým chováním). Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života
neboposkytování
snížením sociálních
a zdravotních
rizik souvisejících
se
Prakticky se jedná opředcházením
zjištění stavu
sociálních
a souvisejících
služeb
způsobem
jejich
života.
Kritérium
je
zachování
min.
stávající
registrované
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
kapacity na území ORP Trhové Sviny.
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti
Aktivity opatření
množství
finančních a prostředků
mládež (§ 62) a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají,
Základní síť: vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
- 2,1 úvazků
péči
rámci ORP
T. Sviny
konsenzem (resp. kompromisem)
meziv přímé
tím, co
jevmožné,
a tím,
co bylo označeno jako
Informace k dané
Optimální
síť:
potřebné
či prioritní.
službě ze SPRSS
Jčk
- V ORP T. Sviny není plánováno navýšení kapacity služby (v plánu je
Výsledkem je zejména nastavení
systému
sociálních
služeb na místní
zachování
kapacity
2,1 úvazkůa vsouvisejících
přímé péči).
Popis opatření

úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
odlišnosti, aktuální trendy
sociální oblasti
a kapacitu
zajišťuje,nízkoprahového
že finanční prostředky
vynakládané
1.1.1v Zachovat
stávající
zařízení pro
děti
Aktivita
a
mládež
(§
62)
na služby jsou efektivně využívány.

Služba je v Trhových Svinech poskytována dlouhodobě cílové skupině

Komunitní plánování představuje
cyklický,
spirálovitě
proces.
Naplňování
plánu
dětem a mládeži
ve věku
6 – 20se
letopakující
ohroženým
společensky
nežádoucími
jevy.
Počet
kontaktů
s
uživateli
každoročně
narůstá.
Realizace
aktivity
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
přispívá
k prevenci
rizikového
chování oblasti.
a výskytu společensky nežádoucích
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny
ve sledované
Popis

jevů u dětí a mládeže v území ORP. Mezi poskytované služby patří mimo

Při procesu plánování sociálních
Trhovosvinensku
již
jiné sociálnía souvisejících
poradenství a služeb
pomoc na
v krizových
situacích, bylo
dálevyužito
výchovné,
vzdělávací a aktivizační
činnosti. Cílem
aktivity
je trvalésociálních
zlepšování
dříve používaných a osvědčených
metod vhodných
pronaplnění
plánování
zajištění
sociální
situace
u
cílové
skupiny
–
zdravá
a
sociálně
vybavená
mládež.
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
Spádovost služby: město T. Sviny a obce v jeho nejbližším okolí.
z období přípravy předešlých plánů.

děti a mládež ve věku od 6 do 20 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy
Služba poskytována
od 13. 8. 2003
Forma služby
ambulantní
55 klientů (Branka 588: max. 30 klientů denně, Husova 548: 25 klientů
Kapacita dle registru v daný moment)
Služba je ročně poskytována v rozsahu cca 2300 kontaktů.
Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
Realizátor
československé husitské
Město Trhové Sviny a další obce v území ORP
Spolupráce
SOŠ a SOU T. Sviny
Indikátory služby
2018
2019
2020
2021
Počet uživatelů (za rok)
85
90
90
90
Počet kontaktů (za rok)
2 024
2 200
2 200
2 200
Předpokládané finanční zdroje:
2018
2019
2020
2021
Cílová skupina
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MPSV
1 084 000
981 000

1 500 000
1 600 000
Individuální projekt
Jihočeský kraj
33 000
60 000
70 000
80 000
Obec/obce komunitního plánování sociálních
50 000služeb (KPSS)
50 000 je především
50 000 zajišťování
50 000
Posláním
Mikroregion Sdružení
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
Růže
vPříjmy
tomtozaprocesu
řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
fakultativní
činnosti
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Ostatní (ÚP,veřejná
Plán
sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
sbírka,rozvoje
sponzorské
482 000
775 238
380 000
370 000
dary,
prodej výrobků)
ve
vzájemné
spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)

a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
ROČNÍ PROVOZNÍ
616 000
1 866ze
238
2 000 000 každý
2 100
000
uživatelům).
Možnost zapojit se do tvorby1 plánu
má i každý
široké veřejnosti,
komu
NÁKLADY CELKEM
je
téma sociálních služeb
- blízké.
Poznámka
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
8.2 ROZVOJ
SYSTÉMU
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
vůbec
naplněny.
Srovnáním
těchto dvou
základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Opatření 2.1 Zkvalitnění a vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Aktivita 2.1.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech
potřebné či prioritní.
Aktivita 2.1.2

Zkvalitnění služby NZDM v Trhových Svinech

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
2.1 Zkvalitnění a vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti
Opatření aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
odlišnosti,
a mládež (§ 62)
na služby jsou efektivněV využívány.
rámci opatření je plánováno další zkvalitnění a případné rozšíření kapacity

služby NZDM do dalších lokalit v rámci ORP T. Sviny. Cílem opatření je tedy

Komunitní plánování představuje
cyklický, spirálovitě
se služby
opakující
proces.
Naplňování
poskytnout ambulantní,
popř. terénní
dětem
a mládeži
ve věku 6plánu
– 20
Popis
opatření
je pravidelně sledováno
a vyhodnocováno
včetně
následného
aktualizace
let ohroženým
společensky
nežádoucími
jevy. zpracování
Realizace služby
přináší
zlepšení
kvality
jejich ve
života
předcházením
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny
sledované
oblasti. nebo snížením sociálních
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života.

Při procesu plánování sociálních
souvisejících
služeb
nav Trhovosvinensku
Aktivita 2.1.1a Vznik
nové služby
NZDM
Nových Hradech bylo využito již
Aktivity
opatření
dříve používaných a osvědčených
metod vhodných
pro
plánování
zajištění sociálních
Aktivita 2.1.2 Zkvalitnění
služby NZDM
v Trhových
Svinech
a souvisejících služeb
na místní
Základní
síť: nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
2,1
úvazků v přímé péči v rámci ORP T. Sviny
zInformace
období přípravy
k dané předešlých plánů.
službě ze SPRSS Jčk

Aktivita

Popis

Optimální síť:
- V ORP T. Sviny není plánováno navýšení kapacity služby (v plánu je
zachování kapacity 2,1 úvazků v přímé péči).

2.1.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech
Služba, jejíž potřebnost je během realizace KPSS ve spolupráci s městem
N. Hrady dlouhodobě sledována, 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 dostupností souvisejících sociálních služeb má svá specifika, která
zvyšují potřebnost vzniku této služby. Spádovost služby se předpokládá pro
město Nové Hrady a nejbližší okolí. Vznik služby nejdříve od roku 2019.
Alternativní variantou pro zajištění potřeb uživatelů je zřízení klubu pro
mládež / volnočasového klubu apod.
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děti a mládež ve věku od 12 do 20 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy
Služba poskytována
nejdříve od roku 2019
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
Forma služby
ambulantní
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
Bude upřesněno v návaznosti při případném zavedení služby (navržena je
Kapacita
dle registru
v tomto procesu
řešenykapacita
jak sociální
poskytované
podle
zákona
o sociálních
cca 15služby
uživatelů
v daný moment
– to
je cca 1.000
kontaktůslužbách,
ročně).
tak další služby v sociální
oblasti –
tzv. související
/ doprovodné
služby.
Domeček,
středisko
pro volný
čas a integraci
Diakonie a misie Církve
Realizátor
československé husitské
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
popř. město N. Hrady či jiný poskytovatel
ve vzájemné spolupráciMěsto
zadavatelů
N. Hrady(obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Spolupráce
a poskytovateli sociálních
služeb
(organizace,
které sociální a související služby nabízejí
MPSV,
Jihočeský
kraj
další
obce
ORP
T.
Sviny
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Předpokládané
Roční provozní náklady při navrhované kapacitě jsou odhadovány ve výši
je téma sociálních služeb
blízké.
finanční zdroje:
cca 1 mil. Kč.
Pro
realizacistavu
aktivityposkytování
je nezbytná prvotní
investice
úprav zařízeníslužeb
NZDM
Prakticky se jedná o
zjištění
sociálních
a do
souvisejících
(úpravyskutečných
interiéru a vybavení
která proběhne
nejdřívepopř.
v rocenejsou
2019 a
v daném území a zároveň
potřeb,prostor),
které jsou
nedostatečně,
je plánována ve výši 100 000,- Kč. Možné zdroje financování: Město Nové
Poznámka
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Hrady, grant Prevence kriminality – žádost města Nové Hrady, sponzorské
množství finančníchdary,
prostředků
a vhodné
dalších
zdrojů,
které zadavatelé na sociální
případně jiné
grantové
výzvy.
Cílová skupina

a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
konsenzem (resp. kompromisem)
mezi tím, služby
co je možné,
tím, co bylo
označeno jako
Aktivita
Aktivita 2.1.2 Zkvalitnění
NZDM v aTrhových
Svinech
Obsahem
aktivity
je
zkvalitnění
stávající
poskytované
služby NZDM
potřebné či prioritní.

v Trhových Svinech formou vybudování nových prostor pro poskytování
Výsledkem je zejménaslužby
nastavení
systému
sociálních
souvisejících
služeb služby,
na místní
Popis
v Trhových
Svinech.
Nejednáase
o navýšení kapacity
ale
úrovni, který odpovídá
zjištěnýmpopř.
skutečným
reaguje Úpravy
na lokální
o zkvalitnění,
rozšíření potřebám
prostor prouživatelů,
její poskytování.
jsou
plánovány
od roku
2019-2020
dále. že finanční prostředky vynakládané
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
oblasti
a zajišťuje,
děti
a mládež ve věku od 6 do 20 let ohrožené společensky nežádoucími
na služby
jsou efektivně
využívány.
Cílová
skupina
jevy
Komunitní
plánování představuje
cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Služba
poskytována
od 13. 8. 2003
Forma
služby
ambulantní
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
55 klientů
(bez
- navrhované
úpravy se týkají pouze zařízení
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny
změnykapacity
ve sledované
oblasti.
Kapacita dle registru v Husově ulici, kde je kapacita 25 klientů v daný moment)
Při procesu plánování Služba
sociálních
a souvisejících
nacca
Trhovosvinensku
je ročně
poskytována služeb
v rozsahu
2300 kontaktů. bylo využito již
dříve používaných a osvědčených
metod
plánování
zajištění
sociálních
Domeček, středisko
provhodných
volný čas pro
a integraci
Diakonie
a misie
Církve
Realizátor
československé
husitské
a souvisejících služeb
na místní nebo
regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
Město
Trhové
Sviny
z období přípravy předešlých plánů.
Spolupráce
MPSV, Jihočeský kraj
další obce ORP T. Sviny
Bude specifikováno po zpracování potřebných projektových dokumentací.
ROČNÍ PROVOZNÍ
Investice je ve fázi projektové dokumentace. V roce 2019 je v plánu získání
NÁKLADY CELKEM
stavebního povolení. Předpokládané investiční náklady ve výši cca 3 mil. Kč.
Poznámka
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K PLÁNOVÁNÍ
TRHOVOSVINENSKU
8.3 ÚVOD
DOPROVODNÉ
SLUŽBYNA
A AKTIVITY
Opatření 3.1komunitního
Podpora rodinné
politikysociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
Posláním
plánování
dostupnosti
služeb pro
jejich stávající
a center
potenciální
uživatele. Zpravidla jsou
Aktivita 3.1.1 sociálních
Podpora fungování
mateřských
a rodinných
v regionu
vAktivita
tomto3.1.2
procesu
řešenyposilování
jak sociální
služby poskytované
Podpora
rodičovských
kompetencí podle zákona o sociálních službách,
tak
další
službyPodpora
v sociální
oblasti – tzv.
související / doprovodné služby.
Aktivita
3.1.3
pěstounských
rodin
Aktivita
3.1.4 sociálních
Podpora rodin
a ochrany
práv dětí plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Plán
rozvoje
služeb
(Komunitní
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Opatření
3.1 Podpora
rodinné politiky
a
poskytovateli sociálních
služeb (organizace,
které sociální a související služby nabízejí
Cílem
opatření
je
zachování,
optimalizace
další rozvoj
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý
ze široké aveřejnosti,
každý služeb
komu
nedefinovaných v zákoně o sociálních službách, které budou na území ORP
je téma sociálních služeb blízké.
T. Sviny přispívat ke zlepšování kvality života rodin s dětmi, zejména rodin
v
či dlouhodobě
nepříznivé
sociální
situaci a dostupnosti
Prakticky
se jedná o momentálně
zjištění stavu
poskytování
sociálních
a souvisejících
služeb
Popis opatření
adekvátních služeb pro tuto cílovou skupinu. Obsahem opatření je tedy
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
podpora výkonu a posilování přirozených funkcí rodiny, usnadnění fungování
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
a zajištění základních funkcí rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů
množství finančních pečujících
prostředků
dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
o děti a
apod.
a související služby vynakládají,
procesumateřských
vzájemných
konzultací
plán,
který je
Aktivita 3.1.1 vzniká
Podporavfungování
a rodinných
center
v regionu
Aktivita
3.1.2
Podpora
posilování
rodičovských
kompetencí
konsenzem
(resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Aktivity opatření
potřebné či prioritní. Aktivita 3.1.3 Podpora pěstounských rodin
Aktivita 3.1.4 Podpora rodin a ochrany práv dětí

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Aktivita který odpovídá
3.1.1zjištěným
Podpora fungování
mateřských
v regionu
úrovni,
skutečným
potřebáma rodinných
uživatelů, center
reaguje
na lokální
Obsahem
aktivity
je
podpora
vzniku
a
fungování
mateřských,
rodinných
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
a obdobných center pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, zejména pak s dětmi
na služby jsou efektivně využívány.
předškolního věku (včetně dětí v kojeneckém věku). Jedná se například
Popis
o zajištění možnosti
rodičů
na mateřské
a rodičovské
dovolené,
Komunitní plánování představuje
cyklický,setkávání
spirálovitě
se opakující
proces.
Naplňování
plánu
účast na aktivitách zaměřených pro rodiny s dětmi - pohybové, výtvarné,
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
hudební; podpora vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené formou
plánu, která vždy zohlední
vývojpočítačových
a změny vekurzů,
sledované
oblasti.kurzů apod.
jazykových,
předporodních
Cílová
skupina
rodiny s dětmi
(zejména předškolního
věku)
Při
procesu
plánování sociálních
a souvisejících
služeb na
Trhovosvinensku bylo využito již
mateřská
/
rodinná
centra
poskytující
služby v ORP
(Rodinné
centrum
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování
zajištění
sociálních
Realizátor
Trhováček Trhové Sviny, Mateřské centrum Borovánek, Klub maminek Nové
a souvisejících služeb
na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
Hrady, případně další obdobná centra v regionu)
z období přípravy předešlých
plánů.
obce SO
ORP TS
Spolupráce
Mikroregion Sdružení Růže
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v území ORP
Předpokládané
nevyčísleno
finanční zdroje
Aktivita

Popis

Aktivita 3.1.2 Podpora posilování rodičovských kompetencí
Cílem aktivity je nabídnout na Trhovosvinensku 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. Jedná se o obdobu sociální služby „sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi“. Služba je ročně poskytována cca 6-7 rodinám
Strana 5
Strana 40

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny na období 2019–2021
Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny na období 2019–2021

3 ÚVOD K PLÁNOVÁNÍ NA TRHOVOSVINENSKU

v ORP T. Sviny.
Cílová skupina
rodiny s dětmi
Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
Realizátor
československé husitské
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
Město Trhové Sviny, sociální odbor T. Sviny, Krajský úřad Jihočeského kraje
Spolupráce
v tomto procesu řešeny– jak
sociální
služby
poskytované
podleObecní
zákona
o sociálních
službách,
odbor
soc. právní
ochrany
dětí, dotčené
úřady
v ORP T. Sviny
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Předpokládané
roční náklady ve výši cca 450 tis. Kč
finanční zdroje
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Středisko Domeček, které aktivitu v území vykonává, má pro její výkon
ve vzájemné spoluprácipověření
zadavatelů
(obce,
kraj) s uživateli
(osoby
využívající
sociální služby)
k výkonu
sociálně-právní
ochrany
dětí
udělené Krajským
úřadem
a poskytovateli sociálních
služeb kraje
(organizace,
kterézákona
sociální
a související
nabízejí
Jihočeského
a na základě
č. 359/1999
Sb., oslužby
sociálně-právní
ochraněsedětí.
Úzká spolupráce
s oddělení
SPOD
městského
Poznámka
uživatelům). Možnost zapojit
do tvorby
plánu máprobíhá
i každýrovněž
ze široké
veřejnosti,
každý
komu
úřadu
T.
Sviny.
je téma sociálních služeb blízké.
SPRSS Jihočeského kraje předpokládá navýšení kapacity pro službu SAS
pro
rodiny s stavu
dětmi z poskytování
0,0 na 0,7 úvazku
v přímé péči.
Prakticky se jedná o
zjištění
sociálních
a souvisejících služeb

v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto
dvou
základních
parametrů a při zohlednění
Aktivita
Aktivita 3.1.3
Podpora
pěstounských
rodin
množství finančníchTato
prostředků
a dalších
zdrojů,pokračování
které zadavatelé
na sociální
aktivita je zaměřena
na zajištění
činností v oblasti
podpory
fungování
pěstounských
rodin
na
Trhosvinensku.
Tato
podpora
zahrnuje
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
pravidelné kontakty
rodinou
potřeby rodiny,
konsenzem (resp. kompromisem)
mezi stím,
co je zaměřené
možné, a na
tím,podporu
co byloa označeno
jako
základní sociální poradenství, zprostředkování odborné pomoci (psycholog,
Popis
potřebné či prioritní.

terapeut, poradna a další), zajištění povinného vzdělávání, zajištění
nezbytné
pomoci
při zajištění
krátkodobé
péče o svěřené
děti a na
pomoc
se
Výsledkem je zejména nastavení
systému
sociálních
a souvisejících
služeb
místní
zajištěním celodenní péče v rozsahu alespoň 14 dní/rok (nejčastěji formou
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
letních táborů). Kapacita služby činí max. 25 rodin.
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Cílová skupina
pěstounské rodiny
na služby jsou efektivně
využívány.
Domeček,
středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
Realizátor
československé husitské
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Město Trhové Sviny (zejm. sociální odbor MěÚ T. Sviny)
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
Spolupráce
Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor soc. právní ochrany dětí
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny
ve sledované
oblasti.
dotčené
obecní
úřady v ORP
T. Sviny, ORP
Č. Budějovice
Předpokládané
náklady
ve výši cca 950
tis. Kčna
(částka
se mění v závislosti
na počtu
Při procesu plánování roční
sociálních
a souvisejících
služeb
Trhovosvinensku
bylo využito
již
finanční zdroje
rodin)
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Středisko Domeček, které aktivitu v území vykonává, má pro její výkon
a souvisejících služeb
na místní
nebo
regionální úrovni.
také využito
zkušeností
pověření
k výkonu
sociálně-právní
ochrany Bylo
dětí udělené
Krajským
úřadem
z
období
přípravy
předešlých
plánů.
Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
Poznámka
ochraně dětí. Úzká spolupráce probíhá rovněž s oddělení SPOD městského
úřadu T. Sviny.
Aktivita

Popis

Aktivita 3.3.4 Podpora rodin a ochrany práv dětí
Cílem aktivity je podpora dalších 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.
Cílem aktivity je také podpora personálního zajištění služeb výkonu sociálněprávní ochrany dětí. Od roku 2017 dochází kvůli legislativní úpravě
k výraznému nárůstu případů, které musí být řešeny orgánem sociálněprávní ochrany dětí v Trhových Svinech (v případě, kdy návrh na zahájení
řízení podá Magistrát města Č. Budějovice, orgán sociálně-právní ochrany
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dětí k Okresnímu
soudu v Č. Budějovicích, jmenuje tento soud opatrovníkem

v tomto případě buď město T. Sviny, orgán sociálně-právní ochrany dětí
nebo město Týn nad Vltavou, které jsou na území okresu Č. Budějovice).
Jedná
se přitomsociálních
o závažné případy,
byly vyčerpány
všechny
možnosti
Posláním komunitního
plánování
služeb kdy
(KPSS)
je především
zajišťování
řešení a kladou značnou náročnost na výkon funkce kolizního opatrovníka
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
(není rozhodující trvalý pobyt dítěte, ale zpravidla místo, kde má dítě bydliště
v tomto procesu řešeny- jak
sociální
poskytované
o sociálních
službách,
jedná
se takslužby
o klienty
i z jinýchpodle
ORP zákona
v ČR, kteří
se zdržují
v ORP
tak další služby v sociální
oblasti – tzv.
související
služby. výkonu funkcí OSPOD
Č. Budějovice).
Tomuto
vývoji /adoprovodné
nárokům na zajištění
však neodpovídají personální kapacity zdejšího OSPOD. Přestože došlo
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
k navýšení počtu pracovních úvazků na výkon sociálně-právní ochrany dětí
ve vzájemné spolupráci(od
zadavatelů
(obce,
s uživateli
využívající
ledna 2018
na kraj)
6 úvazků),
stále(osoby
se nedaří
jednu sociální
pracovníslužby)
pozici
a poskytovateli sociálních
služeb obsadit.
(organizace,
které sociální
související
služby nabízejí
personálně
V konečném
důsledkua je
tak omezována
kapacita
OSPOD
dětíširoké
přímo veřejnosti,
na území ORP
T. Sviny.
uživatelům). Možnost zapojit
sepro
dořešení
tvorbypotřeb
plánucílové
má i skupiny
každý ze
každý
komu
Cílová
skupina
rodiny
s
dětmi
je téma sociálních služeb blízké.
Město Trhové Sviny (sociální odbor MěÚ T. Sviny, OSPOD)
Prakticky se jedná oDomeček,
zjištění středisko
stavu poskytování
souvisejících
Realizátor
pro volný čassociálních
a integraciaDiakonie
a misie služeb
Církve
československé
husitské
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Krajský úřadtěchto
Jihočeského
– odbor soc.parametrů
právní ochrany
dětízohlednění
vůbec naplněny. Srovnáním
dvoukraje
základních
a při
dotčené obecní úřady v ORP T. Sviny
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Spolupráce
Magistrát města Č. Budějovice, orgán sociálně-právní ochrany dětí
a související služby vynakládají,
vzniká v procesu
vzájemných
konzultací
Orgány sociálně-právní
ochrany dětí
(OSPOD) dalších
měst a plán,
obcí který je
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Předpokládané
nevyčísleno
finanční
zdroje
potřebné
či prioritní.

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.

Strana 5
Strana 42

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny na období 2019–2021
Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny na období 2019–2021

3 ÚVOD K PLÁNOVÁNÍ NA TRHOVOSVINENSKU
9 CÍLOVÁ SKUPINA „OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI“
Posláním
komunitního
plánování
sociálníchSLUŽEB
služeb (KPSS) je především zajišťování
9.1 PODPORA
SYSTÉMU
SOCIÁLNÍCH
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Opatření
1.1 Podpora
služby
terénní
(§ /69)
tak
další služby
v sociální
oblasti
– tzv.programy
související
doprovodné služby.
Aktivita 1.1.1

Zachovat službu terénní programy (§ 69)

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
aOpatření
poskytovateli sociálních
služeb (organizace,
sociální
a související služby nabízejí
1.1 Podpora
služby terénníkteré
programy
(§ 69)
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Cílem opatření je zajištění služby terénní programy a jejího dalšího rozvoje.
je téma sociálních služeb
blízké.cílovou skupinou této sociální služby jsou osoby ohrožené závislostí
Primární
závislé
na návykových
látkách.
Problematika
závislostí však sslužeb
sebou
Prakticky se jedná onebo
zjištění
stavu
poskytování
sociálních
a souvisejících
nese řadu dalších přidružených problémů jako bezdomovectví, kriminalita,
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
prostituce atd. Podstatnou součástí terénní práce je také monitoring
Popis opatření
vůbec
naplněny. Srovnáním
dvou základních
a při zohlednění
rizikových těchto
lokalit spojený
s případným parametrů
sběrem pohozeného
injekčního
množství finančních materiálu.
prostředků
dalšíchslužbou
zdrojů,jsou
které
zadavatelé
na sociální
Toutoa sociální
snižována
a omezována
rizika
spojená
s
užíváním
drog
v
populaci
uživatelů
drog
a
široké
veřejnosti.
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Kritériem opatření
zejména
zachovat aposkytování
služby
v největších
konsenzem (resp. kompromisem)
mezijetím,
co je možné,
tím, co bylo
označeno
jako
městech ORP, tj. T. Svinech a Nových Hradech.
potřebné či prioritní.
Aktivity opatření

Aktivita 1.1.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69)
síť: systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Výsledkem je zejménaZákladní
nastavení
Kapacita
služby je definována
pouze
na úrovni reaguje
okresů (jedná
o
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným
potřebám
uživatelů,
na se
lokální
službu terénní programy pro cílovou skupinu osob závislých či
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
závislostí ohrožených).
Informace
k dané
na
služby jsou
efektivně využívány.
- Pro okres Č. Budějovice je současná kapacita 5,0 úvazků v přímé
službě ze SPRSS Jčk
péčicyklický,
(platí i jako
kapacita základní
sítě). proces. Naplňování plánu
Komunitní plánování představuje
spirálovitě
se opakující
Optimální síť:
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
- Pro okres Č. Budějovice je plánováno navýšení kapacity na 5,4
plánu, která vždy zohlední vývoj
a změny
sledované oblasti.
úvazků
v přímé ve
péči.

Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Aktivita
1.1.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69)
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Obsahem aktivity je zachování sociální služby terénní programy a jejího
a souvisejících služeb
na místní
nebo regionální
Bylo ataké
využitoHradech.
zkušeností
zajištění
v největších
sídlech ORPúrovni.
– T. Svinech
v Nových
Cíle
z období přípravy předešlých
plánů.
aktivity vycházejí z principu Harm reduction a Public Health. Počet kontaktů
Popis

Cílová skupina
Služba poskytována
Forma služby
Kapacita dle registru
Realizátor
Spolupráce

lze v ORP Trhové Sviny odhadovat na cca 160 při provozní době 2 hodiny
týdně přímé práce v lokalitě. Služba zahrnuje poskytování odborných služeb
primární, sekundární a terciární prevence a 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.
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, od 15 let
od 1. 8. 2002
terénní
2 klienti v daný okamžik – kapacita je vyjádřena jako „hodinová v terénu“, tzn.
2 hodiny týdně (v registru je uvedena max. kapacita 4 klienti v daný okamžik)
PREVENT 99 z.ú.
Domeček
obce v ORP (zejména větší sídla: T. Sviny, N. Hrady, Borovany, H.
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Stropnice) NA TRHOVOSVINENSKU
Indikátory služby
2018
2019
2020
2021
Počet uživatelů (za rok)
20
20
20
20
Posláním komunitního plánování sociálních75služeb (KPSS)
je především
zajišťování
Počet kontaktů (za rok)
60
60
60
dostupnosti
služeb pro jejich stávající
Počet
oslovenísociálních
(za rok)
130 a potenciální
100 uživatele.
100Zpravidla jsou
100
Předpokládané
2018
2019
2020
2021
v tomto procesufinanční
řešenyzdroje
jak sociální služby poskytované
podle
zákona o sociálních
službách,
0
36 589
40 248
44 273
MPSV
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
0
0
0
0
Individuální projekt
0
0
0
0
Jihočeský
kraj sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Plán rozvoje
15 828
156 993
172 692
189 961
Obec/obce
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
25 000
71 807
78 988
86 887
Město Trhové Sviny
a poskytovateli
sociální 0a související služby
nabízejí
0
0
0
Příjmy
od uživatelůsociálních služeb (organizace, které
Ostatní
finanční
uživatelům).
Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
166 753
0
0
0
zdroje
celkem
je téma
sociálních služeb blízké.
(RVKPP, IP, KÚ..aj.)
ROČNÍ
PROVOZNÍ
Prakticky
se jedná o zjištění stavu poskytování
sociálních
a souvisejících
služeb
207 581
265 389
291 928
321 121
NÁKLADY CELKEM
v daném území a zároveň
skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Poznámka

vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Opatření 1.2 Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37)
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Aktivita 1.2.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech a N. Hradech
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní.
Opatření

Opatření 1.2

Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37)

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Služba bezplatné poradny je ambulantní služba, která má za úkol bezplatně,
úrovni, který odpovídá
zjištěným
skutečným
potřebám
uživatelů,
reaguje
na situaci,
lokální
nestranně
a individuálně
pomáhat
osobám
v nepříznivé
sociální
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
a zajišťuje,Snaží
že finanční
vynakládané
poskytovat
radyoblasti
a informace.
se o prostředky
zvyšování samostatnosti
a informovanosti
na služby jsou efektivně
využívány. lidí ohrožených sociálním vyloučením (např. člověk, který
přišel o zaměstnání, samoživitelka, senior) a o jejich začleňování do

Komunitní plánování představuje
cyklický, spirálovitě
opakující
proces. poradenství.
NaplňováníUsiluje
plánu
společnosti prostřednictvím
služeb se
sociálního
a právního
je pravidelně sledováno
včetně
následného
zpracování
aktualizace
o to, a
abyvyhodnocováno
osoby v nepříznivé
sociální
situaci zvýšily
své právní vědomí
a tím
i
možnost
svou
situaci
řešit
samostatně.
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Cílem opatření je zajistit udržení poskytování této služby v regionu v daném

Při procesu
plánování rozsahu
sociálních
a souvisejících
služeb
na Trhovosvinensku
byloPoskytování
využito již
Popis
opatření
a kvalitě
a reagovat
na potřeby
rozšířením služby.
odborného
sociálního
poradenství
bylo v Trhových
Svinech
zahájeno
dříve používaných a služby
osvědčených
metod
vhodných
pro plánování
zajištění
sociálních
v
roce
2011.
V
roce
2013
začala
poradna
poskytovat
své
služby
také ve
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
městě Nové Hrady.
z období přípravy předešlých plánů.

Aktivity opatření

Informace k dané
službě ze SPRSS
Jčk

Poznámka: Důležitým faktorem pro vývoj této služby bude novela
insolvenčního zákona, která kromě předpokládaného nárůstu počtu klientů
přivede do služeb odborného sociálního poradenství i klienty s rozhodnutím
soudu (že v rámci insolvence mají absolvovat určitý počet hodin v rámci této
služby). Díky očekávanému vysokému počtu schválených insolvencí je
možné, že se bude jednat za všechny klienty o vysoké počty hodin.
Aktivita 1.2.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech a
N. Hradech
Základní síť:
- Současný stav za ORP T. Sviny: 0,3 úvazků v přímé péči při týdenní
časové dostupnosti 8 hodin při okamžité kapacitě 1 uživatel na
jednoho pracovníka.
Optimální síť:
- Pro území ORP T. Sviny je navrženo navýšení kapacity na 0,7 úvazků
v přímé péči při týdenní časové dostupnosti 18 hodin při okamžité
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kapacitě 1 uživatel na jednoho pracovníka.

Aktivita 1.2.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37)
Aktivita
Posláním komunitního
plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
v T. Svinech a N. Hradech
dostupnosti sociálníchObsahem
služeb pro
jejich
stávající služby
a potenciální
Zpravidla
jsou
aktivity
je zachování
bezplatnéuživatele.
právní poradny.
Poradna
funguje
jako
pobočka
Bezplatné
právní
poradny
v
Č.
Krumlově
(Poradna
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
mezioblasti
paragrafy).
právníslužby.
poradenství zahrnuje:
tak další služby v sociální
– tzv.Poskytované
související bezplatné
/ doprovodné

-

odborné sociální poradenství - poskytování potřebných informací

Plán rozvoje sociálních přispívající
služeb (Komunitní
rozvoje
služeb)
je vytvářen
k řešeníplán
situace
lidí sociálních
v nepříznivé
sociální
situaci,
zprostředkování
pomoci
odborníky,
organizacemi
institucemi
ve vzájemné spolupráci zadavatelů
(obce,
kraj) sjinými
uživateli
(osoby
využívající asociální
služby)
Popis
- základní
právní poradenství
- konzultace
a definování
a poskytovateli sociálních
služeb (organizace,
které sociální
a související
služby problému
nabízejí
a
navržení
možných
řešení,
zpracování
právní
stránky
problému
a
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
navržení možných řešení, sepsání dokumentů potřebných k řešení
je téma sociálních služeb blízké.

případu
Potřeby
uživatelů
dále zajištěny
pomocí spolupráce
dotčených
obcí,
Prakticky se jedná o zjištění
stavu jsou
poskytování
sociálních
a souvisejících
služeb
Sdružení Růže a registrovaného poskytovatele sociálních služeb.
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením (lidé v nepříznivé
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
sociální situaci, s dluhy, senioři, děti a mládež ohrožené společensky
Cílová
skupina
množství
finančníchnežádoucími
prostředků
dalších
zdrojů, osoby
které sezadavatelé
na sociální
jevy,a osoby
bez přístřeší,
zdrav. postižením,
etnické
a související služby vynakládají,
menšiny atd.) vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Služba
poskytována
od 3. 8. 2011 mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
konsenzem (resp. kompromisem)
Forma
služby
potřebné
či prioritní. ambulantní
Kapacita dle
1 klient 1 v daný okamžik
Výsledkem
je
zejména
nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
registru
úrovni, který odpovídá
skutečným
Realizátor
ICOSzjištěným
Český Krumlov,
o.p.s. potřebám uživatelů, reaguje na lokální
Městov Trhové
Město
Nové Hrady
odlišnosti, aktuální trendy
sociálníSviny,
oblasti
a zajišťuje,
že finanční prostředky vynakládané
Spolupráce
Sdružení
Růže
na služby jsou efektivně využívány.
obce v SO ORP TS
Komunitníslužby
plánování představuje cyklický, spirálovitě
se opakující
Naplňování plánu
Indikátory
2018
2019 proces.2020
2021
Počet
uživatelů
(za
rok)
193
190
190
190
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
Počet kontaktů (za rok)
263
260
260
260
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Počet intervencí (za rok)
140
150
150
160
Předpokládané
finanční
zdroje
2018
2019
2020
2021
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
MPSV
105 000
115 000
120 000
235 000
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Individuální projekt
0
0
0
0
a souvisejících
služeb na místní nebo regionální
úrovni.
zkušeností
Jihočeský
kraj
20 000
20 000Bylo také20využito
000
30 000
0bec/obce
z období přípravy předešlých plánů.
Mikroregion Sdružení
70 000
70 000
70 000
70 000
Růže
Příjmy od uživatelů
0
0
0
0
Ostatní (OPZ)
115 000
160 000
160 000
40 000
ROČNÍ PROVOZNÍ
310 000
365 000
370 000
375 000
NÁKLADY CELKEM
Rozpočet udává celkové zdroje pro zajištění služby zařazené do základní
sítě (8 h/týdně) i podmíněné sítě financované z OPZ (8h) od 04/2019 do
03/2021 (při odečtení zdroje OPZ v tabulce se jedná o rozpočet/zdroje
Poznámka
základní služby). Nad rámec základní sociální služby zajišťuje poradna
i podání návrhů na oddlužení (zdarma na základě akreditace MS ČR) –
náklady na tuto nadstavbu základních služeb poradny nejsou výše
zahrnuty).
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3
K PLÁNOVÁNÍ
NA TRHOVOSVINENSKU
9.2 ÚVOD
ROZVOJ
SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Opatření 2.1komunitního
Rozvoj služby
odborného
sociálníhoslužeb
poradenství
(§ 37)je především zajišťování
Posláním
plánování
sociálních
(KPSS)
dostupnosti
služeb
pro sociální
jejich stávající
a (§
potenciální
uživatele.
Zpravidla jsou
Aktivita 2.1.1 sociálních
Rozvoj služby
odborné
poradenství
37) v T. Svinech
a N. Hradech
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Opatření

Opatření 2.1 Rozvoj služby odborného sociálního poradenství (§ 37)

Plán rozvoje sociálních
služeb opatření
(Komunitní
plán rozvoje
sociálních
služeb) jesociálního
vytvářen
Obsahem
je udržení
/ posílení
služby odborného
síti sociálních
služeb
na služby)
území
ve vzájemné spolupráciporadenství
zadavatelů zahrnutého
(obce, kraj) vs základní
uživateli (osoby
využívající
sociální
Popis
opatření
Jihočeského
kraje.
Cílem
opatření
je
v
návaznosti
na
opatření
1.2
(Podpora
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Odborného sociálního poradenství) zajistit udržení této služby v regionu
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
a reagovat na případné rostoucí potřeby rozšířením služby.
je téma sociálních služeb
blízké.
Aktivita 2.1.1 Rozvoj služby odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech
Aktivity opatření

N. Hradech
Prakticky se jedná oa zjištění
stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Základní síť:
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
- Současný stav za ORP T. Sviny: 0,3 úvazků v přímé péči při týdenní
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
časové dostupnosti 8 hodin při okamžité kapacitě 1 uživatel na
množství
prostředků
dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Informace kfinančních
dané
jednoho a
pracovníka.
službě
ze
SPRSS
Jčk
Optimální
síť:
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
- Pro území
ORP
T. Sviny
navrženo
kapacity
na 0,7 jako
konsenzem (resp. kompromisem)
mezi
tím,
co jejemožné,
a navýšení
tím, co bylo
označeno
úvazků v přímé péči při týdenní časové dostupnosti 18 hodin při
potřebné či prioritní.
okamžité kapacitě 1 uživatel na jednoho pracovníka

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Aktivita 2.1.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37)
úrovni,
Aktivita který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
v T. Svinech a N. Hradech
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
oblasti
a zajišťuje,
že finanční
vynakládané
Obsahem
aktivity
je zajištění
rozvoje
kapacity prostředky
služby bezplatné
právní
na služby jsou efektivněporadny
využívány.
(Poradna mezi paragrafy) prostřednictvím rozšíření kapacity služby
v rámci

základní

sítě

sociálních

služeb

Jihočeského

kraje

(přesun

Komunitní plánování představuje
cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
z podmíněné sítě). Služba je v současnosti v ORP zajišťována 16 h týdně
je pravidelně sledováno
vyhodnocováno
včetně
následného
(8 h. av základní
síti s cca 0,3
úvazku
v přímé péčizpracování
a od dubna aktualizace
2018 dalších
Popis
plánu, která vždy zohlední
a změny
sledované
oblasti.
8 h. v vývoj
podmíněné
síti sve
cca
0,3 úvazků
v přímé péči – financováno OPZ
prostřednictvím MAS Sdružení Růže). Po ukončení podpory z OPZ (2021)

Při procesu plánování předpokládá
sociálních a poskytovatel
souvisejícíchžádat
služeb
na Trhovosvinensku
bylo využito
o zařazení
navýšené kapacity
(8 h.) již
do
dříve používaných a osvědčených
metod
vhodných
pro
plánování
zajištění
sociálních
základní sítě služeb tak, aby rozsah základní sítě odpovídal v ORP 16 h.
týdně.
a souvisejících služeb
na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
osoby
v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením (lidé v nepříznivé
z období přípravy předešlých plánů.

sociální situaci, s dluhy, senioři, děti a mládež ohrožené společensky
nežádoucími jevy, osoby bez přístřeší, osoby se zdrav. postižením, etnické
menšiny atd.)
Služba poskytována
od 3. 8. 2011 (rozšíření kapacity v základní síti od roku 2021)
Forma služby
ambulantní
1 klient 1 v daný okamžik (navýšení hodinové kapacity služby zařazené do
Kapacita dle registru
základní sítě)
Realizátor
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Město Trhové Sviny, Město Nové Hrady
Spolupráce
Sdružení Růže
obce v SO ORP TS
Indikátory služby
2018
2019
2020
2021
Počet uživatelů (za rok)
55
110
120
310
Počet kontaktů (za rok)
83
140
150
410
Cílová skupina
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Počet intervencí (za rok)
Předpokládané finanční zdroje

40
70
80
250
2018
2019
2020
2021
Nežádáno
Nežádáno
Nežádáno
MPSV
235 000
Posláním
komunitního plánování sociálních
(KPSS)
především
(podm. síť) služeb
(podm.
síť) je (podm.
síť) zajišťování
Individuální projekt
0 a potenciální
0 uživatele. 0Zpravidla jsou
0
dostupnosti
sociálních služeb pro jejich stávající
Jihočeský
kraj
0
0
0
30
000
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
0bec/obce
0
0
0
0
tak
další služby
v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Mikroregion
Sdružení
0
0
0
70 000
Růže
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Příjmy od uživatelů
0
0
0
0
ve
vzájemné
kraj)000
s uživateli160
(osoby
sociální služby)
Ostatní
(OPZ) spolupráci zadavatelů (obce, 115
000 využívající
160 000
40 000
ROČNÍ
PROVOZNÍ
a
poskytovateli
sociálních služeb (organizace,
které sociální
služby nabízejí
115 000
160 000a související
160 000
375 000
NÁKLADY CELKEM
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Rozpočet udává v letech 2018 až 2020 pouze zdroje za podmíněnou síť (8
je téma sociálních služeb
blízké.financovanou z OPZ (8h) od dubna 2019 do 03/2021. Rok 2021 již
h/týdně)
v tabulce zahrnuje předpokládaný celek (16h týdně), a to jak z hlediska
Prakticky
zjištění stavu
poskytování
souvisejících
Nad rámeca základní
sociální služeb
služby
Poznámka se jedná oindikátorů,
tak zdrojů
financování.sociálních
zajišťuje
poradna
i
podání
návrhů
na
oddlužení
(zdarma
na
základě
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
akreditace MS ČR) – náklady na tuto nadstavbu základních služeb poradny
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
nejsou výše zahrnuty).

množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
9.3 DOPROVODNÉ
SLUŽBY A mezi
AKTIVITY
konsenzem
(resp. kompromisem)
tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní.

Výsledkem
zejména rozvoje
nastavení
systému sociálních
a souvisejících služeb na místní
Opatření 3.1 je Podpora
humanitárních
služeb
úrovni,
který Udržení
odpovídá
zjištěným
skutečným
reaguje na lokální
Aktivita 3.1.1
stávající
služby „sociální
šatník“potřebám
v Trhovýchuživatelů,
Svinech
odlišnosti,
trendy
v sociální
oblasti a
zajišťuje,
že finanční prostředky vynakládané
Aktivita 3.1.2aktuální
Udržení
stávající
služby „sociální
šatník“
Borovanech
na služby jsou efektivně využívány.
Aktivita 3.1.3

Regionální humanitární středisko v Trhových Svinech

Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
je
pravidelně sledováno
a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
Opatření
Opatření 3.1 Podpora rozvoje humanitárních služeb
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny
ve sledované
oblasti.
Obsahem
opatření
je podpora
humanitárně
orientovaných služeb na území
ORP Trhové Sviny. Obsahově se jedná např. zajištění fungování

Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
humanitárního střediska nebo o zajištění služby sociálního šatníku.
Popis používaných
opatření
dříve
a osvědčených
metod
vhodných
pro plánování
sociálních
Podstatou těchto
služeb
je poskytnutí
ošacení, zajištění
potravinové,
drobné
a souvisejících služeb
na místní
nebopomoci
regionální
úrovni.
Bylo
také využito
zkušeností
materiálové
a další
osobám
sociálně
potřebným.
Služba
může být
poskytována
z období přípravy předešlých
plánů.za minimální příspěvek ze strany uživatelů.
Aktivity opatření

Aktivita

Popis
Cílová skupina
Realizátor
Spolupráce

Aktivita 3.2.1 Udržení stávající služby „sociální šatník“ v Trhových Svinech
Aktivita 3.1.2 Udržení stávající služby „sociální šatník“ Borovanech
Aktivita 3.1.3 Regionální humanitární středisko v Trhových Svinech

Aktivita 3.1.1 Udržení stávající služby „sociální šatník“ 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.
osoby v nepříznivé sociální situaci
Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve
československé husitské
Sociální odbor města T. Sviny, Město T. Sviny
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Sdružení Růže,
SO ORP T. Sviny
dárci ošacení

Předpokládané
roční náklady ve výši cca 180 tis. Kč
finanční
zdroje
Posláním
komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
má stoupající
tendenci.
Cílemuživatele.
poskytovatele
udržet jsou
tuto
dostupnosti sociálníchZájem
služebo službu
pro jejich
stávající a
potenciální
Zpravidla
poskytovanou službu také v Borovanech a rozšířit tuto službu i do dalších
Poznámka
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
lokalit (např. N. Hrady).

tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.

Aktivita
Aktivita
3.1.2
Udržení stávající
služby sociálních
„sociální šatník“
v Borovanech
Plán rozvoje sociálních
služeb
(Komunitní
plán rozvoje
služeb)
je vytvářen
Obsahem aktivity je zajistit možnost vyzvednutí ošacení pro osoby v sociální
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
nouzi nebo pro vícečlenné rodiny s dětmi. Výkon zaměstnání v rámci
a poskytovateli sociálních
služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
provozu sociálního šatníku je vhodný i pro zdravotně handicapované osoby.
Popis
uživatelům). Možnost zapojit
se do
tvorby
plánu
máBorovan
i každýzajistit
ze široké
veřejnosti,
každý
komu
Obsahem
aktivity
je na
území
4x týdně
možnost
vyzvednutí
ošacení
pro osoby v sociální nouzi nebo pro vícečlenné rodiny s dětmi.
je téma sociálních služeb
blízké.
Služba je spojena s charitativním obchůdkem.
Prakticky
se jedná o
zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
Cílová
skupina
osoby v nepříznivé sociální situaci
v daném území a zároveň
skutečných
nedostatečně,
Domeček,
středisko potřeb,
pro volnýkteré
čas jsou
a integraci
Diakonie apopř.
misie nejsou
Církve
Realizátor
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto
dvou základních parametrů a při zohlednění
československé
husitské
Sociální
odbor
města
T. Sviny, zdrojů,
Město T. Sviny,
Borovanyna sociální
množství finančních prostředků a dalších
které Město
zadavatelé
Spolupráce
Sdružení růže,vzniká
Obce SO
ORP T. Sviny
a související služby vynakládají,
v procesu
vzájemných konzultací plán, který je
dárci ošacení
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
Předpokládané
potřebné
či prioritní. roční náklady ve výši cca 180 tis. Kč
finanční
zdroje
o službu
má stoupající
tendenci.a souvisejících služeb na místní
Poznámka
Výsledkem je zejménaZájem
nastavení
systému
sociálních

úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
Aktivita 3.1.3 Regionální humanitární středisko v Trhových Svinech
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Obsahem aktivity je na území ORP T. Sviny zajistit a udržet humanitární
na služby jsou efektivně
využívány.
pomoc
pro osoby v sociální nouzi. Humanitární středisko disponuje

Aktivita

ošacením, drobným
a potravinami.
Výdej zboží
ve
Komunitní plánování představuje
cyklický,materiálním
spirálovitě vybavením
se opakující
proces. Naplňování
plánu
středisku je zdarma a není nárokový - zboží je vydáno na základě potvrzení
Popis
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
vystaveného pracovníky Odboru sociálně právní ochrany dětí. Záměrem
plánu, která vždy zohlední
a změny
ve sledované
oblasti.
aktivityvývoj
je rozšíření
humanitárního
střediska
i do dalších obcí v ORP (např.

Stropnice) i mimo ORP (např. Benešov nad Černou) – základní
Při procesu plánování H.
sociálních
a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
podmínkou je však získání vhodných prostor.
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Cílová skupina
osoby v nepříznivé sociální situaci
a souvisejících služeb
na místní
nebo pro
regionální
úrovni.
Bylo také
využito
zkušeností
Domeček,
středisko
volný čas
a integraci
Diakonie
a misie
Církve
Realizátor
z období přípravy předešlých
plánů.
československé husitské
Spolupráce
Předpokládané
finanční zdroje
Poznámka

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.
nevyčísleno
Zájem o službu má stoupající tendenci.
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10 PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ A AKTIVITY
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
Opatření P.1 sociálních
Opatření P.1
Podpora
služeb využívaných
občany
ORP Trhové
Svinyjsou
dostupnosti
služeb
pro dalších
jejich stávající
a potenciální
uživatele.
Zpravidla
Aktivita
P.1.1
sídlem
v jinýchoORP
využívaných
vAktivita
tomtoP.1.1
procesu
řešeny
jak Podpora
sociálníslužeb
službyposkytovatelů
poskytovanésepodle
zákona
sociálních
službách,
občany ORP Trhové Sviny
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Plán rozvoje sociálních
služebP.1
(Komunitní
plán rozvoje
sociálních občany
služeb)ORP
je vytvářen
Opatření
Podpora dalších
služeb využívaných
Trhové
Opatření
ve vzájemné spolupráciSviny
zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Cílemslužeb
opatření
je podpora poskytovatelů
a souvisejících
služeb,
a poskytovateli sociálních
(organizace,
které sociálnísociálních
a související
služby nabízejí
které jsou poskytovány občanům (klientům) z obcí ORP T. Sviny, a to
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
poskytovateli služeb (sociálních i souvisejících), kteří nemají sídlo či pobočku
je
témaopatření
sociálních služeb
blízké.
Popis
přímo
v území ORP. Za klientem poskytovatel přijíždí se svou službou do
ORP nebo službu využívá přímo klient mimo území ORP T. Sviny (vyjíždí za

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
službou). Jedná se především o služby terénní nebo ambulantní, v některých
v daném území a zároveň
skutečných
potřeb, které
jsou nedostatečně, popř. nejsou
případech
i o služby pobytového
charakteru.
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto
dvouslužeb
základních
parametrů
a přiv zohlednění
Aktivita P.1.1
Podpora
poskytovatelů
se sídlem
jiných ORP
Aktivity opatření
množství finančních využívaných
prostředků
a dalších
zdrojů,
občany
ORP Trhové
Sviny které zadavatelé na sociální
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Aktivita P.1.1 Podpora
služeb
sídlem
jiných ORPjako
konsenzem
(resp. kompromisem)
mezi tím,
co jeposkytovatelů
možné, a tím,seco
bylovoznačeno
Aktivita
využívaných občany ORP Trhové Sviny
potřebné či prioritní. Cílem aktivity je zajistit podporu poskytování služeb, které jsou zajišťovány
klienty systému
všech cílových
skupina zsouvisejících
ORP T. Sviny
prostřednictvím
Výsledkem je zejménapro
nastavení
sociálních
služeb
na místní
poskytovatelů sociálních či souvisejících služeb, kteří nemají sídlo / stálou
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
pobočku či kancelář v území ORP. Jedná se zejména o následující služby:
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální
oblasti
a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
- Služba
krizová
pomoc:
na služby jsou efektivně využívány.
- Poskytovatel: Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském

kraji,
z.ú.
Komunitní plánování představuje cyklický,
spirálovitě
se opakující proces. Naplňování plánu
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí,
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny
sledované
obětive
trestné
činnosti,oblasti.
osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

- Služba aintervenční
centra
(Intervenční
centrum pro bylo
osobyvyužito
ohrožené
Při procesu plánování sociálních
souvisejících
služeb
na Trhovosvinensku
již
domácím násilím):
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
- Poskytovatel: Diecézní charita České Budějovice
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
- Cílová skupina: oběti domácího násilí od 16 let
z období přípravy předešlých plánů.
Popis

-

Služba odborné sociální poradenství – poradna pro ženy a dívky v nouzi:

- Poskytovatel: Diecézní charita České Budějovice
-

Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez
přístřeší, osoby s chronickým duševním onemocněním
od 16 let

- poskytovatel: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
-

-

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
a senioři, osoby nevyléčitelně nemocné a umírající bez
omezení věku, jejich blízké a pečující a osoby pozůstalé.

Služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením:

- Poskytovatel: APLA Jižní Čechy
- Cílová skupina: lidé s poruchou autistického spektra, rodiny

-

s dítětem s poruchou autistického spektra

Služba Sociálně terapeutické dílny:
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- Poskytovatel:
FOKUS České Budějovice,

z.ú. (v rámci ORP
služba pracuje s cca 5 klienty ročně, tj. cca 245 kontaktů
ročně a více než 400 h. přímé práce s klienty (výhledově
bude narůstat))
Posláním komunitního plánování sociálních
služeb (KPSS) je především zajišťování
Cílová
skupina:
osoby
chronickým duševním
od
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a s potenciální
uživatele.onemocněním
Zpravidla jsou
18 let

v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
- Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením (§ 70)
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.

- Poskytovatel: Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Plán rozvoje sociálních služeb
(Komunitní
plán
rozvoje
sociálníchi služeb)
vytvářen
- Cílová
skupina:
osoby
se zdravotním
s jiným jezdravotním
postižením
(i pro osoby
hluchoslepé),
7 let
ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce,
kraj) s uživateli
(osoby
využívající senioři,
sociálníod
služby)
věku
jedná
se
o
jedinou
komplexní
sociální
službu
pro
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
osoby se zrakovým postižením v rámci celého
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
Jihočeského kraje.
je téma sociálních služeb
- blízké.
Tlumočnické služby (§ 56)

- Poskytovatel:
Tichý svět, sociálních
o.p.s. - tlumočnické
služby
Prakticky se jedná o zjištění
stavu poskytování
a souvisejících
služeb
Cílová
skupina:
osoby
se
sluchovým
postižením,
dorost
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
(16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 –
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
64 let)
množství finančních prostředků
a
dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
- STŘEP, z.s.
a související služby vynakládají, vzniká
v procesu
vzájemných
konzultací
plán, který je
- Cílová
skupina:
osoby se sluchovým
a kombinovaným
vždyoznačeno
sluchové), jako
bez
konsenzem (resp. kompromisem) mezipostižením
tím, co je(primární
možné, postižení
a tím, cojebylo
omezení
věku
potřebné či prioritní.
-

Služba raná péče:

Výsledkem je zejména nastavení
systému
sociálních a souvisejících služeb na místní
- Cílová
skupina: děti se zdravotním postižením do 7 let věku
úrovni, který odpovídá zjištěným
skutečným
potřebám
reaguje
na lokální
- Poskytovatel:
Středisko
rané uživatelů,
péče SPRP,
pobočka
České
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti
a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Budějovice
na služby jsou efektivně využívány.
- Poskytovatel: I MY, o.p.s.

- Poskytovatel APLA Jižní Čechy, z.ú.

Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
- Poskytovatel: ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
o.p.s.
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a
změny
ve sledované
- Domácí hospicová péče
(terénní): oblasti.

- Cílová
skupina: služeb
Osoby
se zdravotním bylo
postižením
či
Při procesu plánování sociálních
a souvisejících
na Trhovosvinensku
využito již
znevýhodněním, senioři
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
- Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., pracoviště:
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice
z období přípravy předešlých plánů. - 4 klienti v roce 2018 (Sv. Ján nad Malší, Horní

Cílová skupina
Realizátor
Spolupráce
Předpokládané
finanční zdroje

Stropnice, Jílovice, Nové Hrady)
uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních s souvisejících služeb
(dle jednotlivých typů služeb)
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP
obce v ORP
Jihočeský kraj
MPSV
Mikroregion Sdružení Růže, MAS apod.
nevyčísleno
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Opatření P.2

Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS

Posláním
plánování
služeb
je především zajišťování
Aktivita
P.2.1komunitního
Zajištění šíření
informací osociálních
sociální oblasti,
rozvoj(KPSS)
dobrovolnictví
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Opatření
P.2 oblasti
Informovanost
o sociální/ oblasti
v SO ORP
TS
tak další služby v sociální
– tzv. související
doprovodné
služby.
Obsahem opatření je zajištění dostatečné informovanosti o sociální oblasti

Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
v regionu (komunitní plánování a jeho vývoj, přehled sociálních služeb
ve vzájemné spoluprácia zadavatelů
kraj) služeb
s uživateli
(osoby
využívající
sociálnív služby)
poskytovatelů(obce,
sociálních
v území,
databáze
dobrovolníků
regionu
a poskytovateli sociálních
služeb
(organizace,
sociální
a související
služby informací
nabízejí
apod.).
Základním
kritériem které
úspěšnosti
opatření
bude publikování
Popis
opatření
o sociálních
a komunitním
plánování
na webových
stránkách
všech
uživatelům).
Možnost zapojit
se doslužbách
tvorby plánu
má i každý
ze široké
veřejnosti,
každý komu
obcí v ORP (včetně katalogu sociálních služeb / sociální oblasti v regionu).
je téma sociálních služeb blízké.

Dále bude v rámci opatření udržovány a průběžně doplňovány existující
v regionu.sociálních
Součástí opatření
je rovněž podpora
Prakticky se jedná odatabáze
zjištění dobrovolnictví
stavu poskytování
a souvisejících
služeb
vzniku
akreditovaných
dobrovolnických
center.
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Aktivity opatření
P.2.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví

vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Aktivita
P.2.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
Obsahem aktivity je rozšíření informovanosti o sociálních službách a jejich
konsenzem (resp. kompromisem)
mezi tím, vcorámci
je možné,
a tím,
bylo označeno
jako
formách a poskytovatelích
ORP (jedná
se co
o umísťování
informací
na
potřebné či prioritní. webech obcí a měst, vytvoření a publikování katalogu sociálních služeb /
sociální oblasti na webech měst a obcí, popř. vytvoření a zajištění distribuce

Výsledkem je zejménatištěné
nastavení
systému
sociálních
a /souvisejících
na místní
verze katalogu
sociálních
služeb
sociální oblasti vslužeb
regionu).
úrovni, který odpovídá
zjištěným
uživatelů, databází
reagujedobrovolníků,
na lokální
Obsahem
aktivityskutečným
je i udrženípotřebám
a rozvoj existujících
Popis
kterévpro
svou potřebu
poskytovatelé
služeb
v regionu. vynakládané
Cílem je také
odlišnosti, aktuální trendy
sociální
oblastispravují
a zajišťuje,
že finanční
prostředky
podpora
vzniku
akreditovaného
dobrovolnického
centra
přímo
v regionu
na služby jsou efektivně využívány.

a zjednodušení dostupnosti služby i pro ty obyvatele, kteří nevyužívají
Komunitní plánování představuje
cyklický, služeb.
spirálovitě
opakující
proces. trpí
Naplňování
plánu
žádnou ze sociálních
Jsousečasto
"jen" osamělí,
pocitem izolace
a
podpora
dobrovolníka
společnost
druhé
osoby,
u
nich
může
působit
jako
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
prevence dalšího sociálního vyloučení. Na území ORP však dlouhodobě
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
schází možnost spolupráce s dobrovolníky v terénu.
Při procesu plánování poskytovatelé
sociálních a souvisejících
služeb na služeb
Trhovosvinensku bylo využito již
sociálních a souvisejících
veřejnost
dříve používaných
a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Cílová
skupina
obce v ORP
a souvisejících služeb
na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
zájemci o dobrovolnictví
z období přípravy předešlých plánů.
ŘS (informovanost o komunitním plánování)
Domeček (správa databáze dobrovolnictví)
Realizátor
Nazaret (správa databáze dobrovolnictví)
ARCHA Borovany, o.p.s. (zřízení akreditovaného dobrovolnického centra)
obce v SO ORP
Mikroregion Sdružení Růže
Spolupráce
Jihočeský kraj
Předpokládané
nevyčísleno
finanční zdroje

Opatření P.3

Podpora terénních služeb ve zdravotně-sociální oblasti

Aktivita P.3.1

Podpora terénních služeb v sociální a paliativní oblasti

Aktivita P.3.2

Podpora terénních zdravotních služeb
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Opatření

P.3 Podpora terénních služeb ve zdravotně-sociální oblasti
Obsahem opatření je podpořit dostupnost terénních služeb zdravotního
a sociálního charakteru poskytovaných v regionu Trhovosvineska. Jedná se
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
o služby domácí hospicové péče a terénní formy hospice (služba je
dostupnosti
sociálníchposkytována
služeb prov jejich
stávající sociálních
a potenciální
Popis
opatření
rámci komplexu
služebuživatele.
a paliativníZpravidla
péče), dálejsou
jde
v tomto procesu řešenyo jak
sociální
služby
poskytované
zákona
o sociálních
službách,
služby
zdravotní
péče
poskytovanépodle
ve vlastním
sociálním
prostředí
klienta
a služby
péče
zajišťovanéslužby.
dalšími subjekty s působností
tak další služby v sociální
oblastidomácí
– tzv. zdravotní
související
/ doprovodné
v regionu.
Plán rozvoje sociálních
služeb
plán rozvoje
služeb)
je vytvářen
Aktivita
P.3.1(Komunitní
Podpora terénních
služeb v sociálních
sociální a paliativní
oblasti
Aktivity opatření
ve vzájemné spolupráciAktivita
zadavatelů
(obce, kraj)
s uživateli
(osoby
využívající sociální služby)
P.3.2 Podpora
terénních
zdravotních
služeb

a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Aktivita
AktivitaseP.3.1
Podpora
terénních
služeb
sociální
a paliativní
oblasti
uživatelům). Možnost zapojit
do tvorby
plánu
má i každý
ze vširoké
veřejnosti,
každý
komu
Součástí
aktivity
je
podpora
terénní
hospicové
péče,
která
je
v
rámci
kraje
je téma sociálních služeb blízké.

poskytována jako součást komplexu činností sociálních služeb a paliativní
Prakticky se jedná o
zjištění
stavu
poskytování
sociálních
a souvisejících
péče.
Službu
poskytuje
multidisciplinární
tým složený
zpravidla zslužeb
lékaře,
zdravotních
sester,
sociálního
pracovníka,
pracovníka
v
sociálních
službách,
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
psycholožky, zajištěna je dle přání rodiny i duchovní péče). Služba je na
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
základě smluvního vztahu pro pacienta dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní
množství finančníchv týdnu.
prostředků
a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Vzhledem k prioritě dostat služby za klienty do jejich přirozeného
Popis
a související služby vynakládají,
vzájemných
plán,
který je
prostředí, covzniká
možnáv procesu
nejvíce oddálit
potřebukonzultací
celoročního
pobytového
zařízení, je nezbytné
terénu rozvíjet
podporovat.
konsenzem (resp. kompromisem)
mezi tyto
tím,služby
co jevmožné,
a tím,aco
bylo označeno jako
Služba
je
pro
území
ORP
dostupná
přímo
v
regionu
(v rámci služby DOHP
potřebné či prioritní.
poskytovatele Ledax o.p.s. s pobočkou v T. Svinech – viz Cílová skupina
Výsledkem je zejména„Senioři“),
nastavení
systému
a souvisejících
místní
v části
území sociálních
z oblasti Třeboňska
(Hospicová služeb
péče sv.na
Kleofáše,
o.p.s.zjištěným
- cca v okruhu
35 km odpotřebám
Třeboně), popř.
jsou využitelné
služby
úrovni, který odpovídá
skutečným
uživatelů,
reagujerovněž
na lokální
poskytovatele
z
Č.
Budějovic
(Domácí
hospic
sv.
Veroniky).
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
umírající, osoby s chronickým zdravotním postižením (včetně osob
Cílová
skupina
na služby
jsou efektivně využívány.
s duševním onemocněním), senioři
poskytovatelé
hospicových
služebse(Ledax
o.p.s.
- Domácí
ošetřovatelská
Komunitní plánování představuje
cyklický,
spirálovitě
opakující
proces.
Naplňování
plánu
Realizátor
a hospicová péče Ledax o.p.s., Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Hospic
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. - Domácí hospic sv. Veroniky)
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny
ve sledované
oblasti.
FOKUS
ČESKÉ
BUDĚJOVICE,
z.ú.
domácí zdravotní
péče na Trhovosvinensku bylo využito již
Při procesu plánování poskytovatelé
sociálních a souvisejících
služeb
Spolupráce
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
obce v SO OPR T. Sviny
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
Předpokládané
nevyčísleno
z obdobízdroje
přípravy předešlých
plánů.
finanční
Aktivita

Popis

Aktivita P.3.2 Podpora terénních zdravotních služeb
Obsahem této aktivity je podpora poskytování domácí zdravotní služby, která
je dostupná klientům ne celém území ORP. Jedná se služby podporované
zdravotními pojišťovnami či služby vykonávané ve spolupráci s obvodními
lékaři za přímou platbu pacienta. Jedná se také 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.
Domácí péče je určena dospělým i dětským pacientům všech věkových
kategorií na základě indikace ošetřujícího lékaře – obvykle tuto péči
předpisuje praktický lékař, ale na omezenou dobu si tuto službu může
vyžádat i lékař propouštějící pacienta z nemocnice. Domácí zdravotní péče
je pacientovi hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
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senioři, osoby s chronickým zdravotním postižením (včetně osob s duševním
onemocněním)
FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.ú.
Posláním komunitního
plánovánídomácí
sociálních
služeb
Realizátor
poskytovatelé
zdravotní
péče (KPSS) je především zajišťování
dostupnosti sociálníchposkytovatelé
služeb pro hospicových
jejich stávající
a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
služeb
poskytovatelé
sociálních
a
souvisejících
služeb
v ORP
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle
zákona
o sociálních službách,
Spolupráce
obce
v
SO
OPR
T.
Sviny
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Předpokládané
nevyčísleno
Plán rozvoje
finanční
zdrojesociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Cílová skupina

ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)
Opatření
P.4 Podpora
služeb
v sociální
oblasti nakteré
území
obcí MAS
Sdružení Růže
a poskytovateli
sociálních
služeb
(organizace,
sociální
a související
služby nabízejí
uživatelům).
do tvorby
plánu
má ina
každý
široké
každý komu
Aktivita
P.4.1 Možnost
Podporazapojit
a rozvojse
služeb
v sociální
oblasti
územízeobcí
MASveřejnosti,
Sdružení Růže
je téma sociálních služeb blízké.
Prakticky se jedná oOpatření
zjištěníP.4
stavu
poskytování
sociálních
Podpora
služeb v sociální
oblasti anasouvisejících
území obcí MASslužeb
Sdružení
Růže
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Ve spolupráci obcí MAS Sdružení Růže je zajišťována podpora služeb
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
v sociální oblasti (jak sociálních služeb poskytovaných dle zákona
množství finančnícho sociálních
prostředků
a dalších
zdrojů,
které zadavatelé
na s sociální
službách,
tak služeb
souvisejících
/ doprovodných)
důrazem
a související služby vynakládají,
vzniká
v procesu
vzájemných
konzultací
plán, který
je
na jejich rozvoj,
zkvalitnění
a zavádění
inovativních
prvků pomoci
osobám
Popis opatření
z
cílových
skupin.
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní. Finanční zdroje podpory jsou zaměřeny jak na investiční záměry, tak na
Opatření

podporu neinvestičních projektů a provozních nákladů spojených se

daných
služeb.sociálních a souvisejících služeb na místní
Výsledkem je zejménazajištěním
nastavení
systému
Aktivita
P.4.1
Podpora
a rozvojpotřebám
služeb v sociální
oblastireaguje
na územínaobcí
MAS
úrovni, opatření
který odpovídá zjištěným skutečným
uživatelů,
lokální
Aktivity
Sdružení Růže
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
na služby jsou efektivně využívány.
P.4.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí MAS
Sdružení Růže
Komunitní plánování představuje
cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Aktivita je zaměřena zejména na tyto oblasti služeb:

Aktivita

je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
- podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb ve
plánu, která vždy zohlední
vývoj aúzemí
změny
veasledované
oblasti.MAS
správním
ORP
v území působnosti

podporaarozvoje
komunitní
sociální
a komunitních
center
s cílem
Při procesu plánování -sociálních
souvisejících
služeb
na práce
Trhovosvinensku
bylo
využito
již
podpory
sociálního
začleňování
a
prevence
sociálního
vyloučení
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
- podpora sociálního bydlení
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
- podpora sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob
z období přípravy předešlých plánů.

Popis

-

Cílová skupina
Realizátor
Spolupráce

sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
podpora rozvoje sociálního podnikání

podpora zaměstnanosti, především zvyšování uplatnitelnosti osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce, včetně vytváření nových pracovních míst

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
uživatelé všech typů sociálních a souvisejících služeb
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v území
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v území
obce SO ORP TS
MAS Sdružení Růže
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3 ÚVOD K PLÁNOVÁNÍ
NA TRHOVOSVINENSKU
Jihočeský kraj

Předpokládané
finanční zdroje

nevyčísleno

Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
Opatření P.5 Podpora procesu plánování sociálních služeb
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
Aktivita P.5.1 Monitoring, hodnocení a aktualizace plánu sociálních služeb
tak další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
P.5 Podpora procesu plánování sociálních služeb
ve vzájemné spolupráciProces
zadavatelů
(obce,
kraj) s uživateli
(osoby
využívající
služby)
plánování
sociálních
služeb na
území
ORP T. sociální
Sviny umožňuje
a poskytovateli sociálních
služeb
(organizace,poskytování
které sociální
a související
služby potřebám
nabízejí
definovat
a podporovat
služeb,
které odpovídají
uživatelů
a efektivně
využívají
poskytnuté
zdroje.
Jsou jím
současně
uživatelům). Možnost zapojit
se do
tvorby plánu
má i každý
ze široké
veřejnosti,
každý
komu
naplňovány
povinnosti,
které
pro
tuto
oblast
zákon
obcím
ukládá
(zjišťování
je téma sociálních služeb blízké.

Opatření

potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
a zajišťování
dostupnosti sociálních
informací o a
možnostech
a způsobech
Prakticky se jedná oúzemí
zjištění
stavu poskytování
souvisejících
služeb
poskytování
sociálních
služeb
na
svém
území).
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
Plánování sociálních a souvisejících služeb probíhá na Trhosvinensku
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
Popis opatření
úspěšně od roku 2010. Kromě samotného dokumentu KPSS, který je
množství finančníchpravidelně
prostředků
a dalších
zdrojů, které
zadavatelé
na sociálních
sociální
aktualizován
a hodnocen,
je veden
i katalog
a související služby vynakládají,
vzniká
vzájemných
je
a souvisejících
služebvvprocesu
území ORP.
Probíhají ikonzultací
další aktivityplán,
v tétokterý
oblasti
(šetření
v
obcích,
ankety
pro
veřejnost
atd.).
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
potřebné či prioritní. Opatření je tedy zaměřeno na průběžný monitoring a vyhodnocování
opatření a aktivit a na tvorbu nového plánu v pravidelných cyklech.
Výsledkem je zejménaNa
nastavení
systémuskutečností
sociálnícha azohlednění
souvisejících
služeb
na místní
základě zjištěných
aktuálního
stavu,
potřeb
a trendů
pro jednotlivé
oblastipotřebám
pomoci bude
plán v pravidelných
úrovni, který odpovídá
zjištěným
skutečným
uživatelů,
reaguje naobdobích
lokální
aktualizován.
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Aktivity opatření
Aktivita P.5.1 Monitoring, hodnocení a aktualizace plánu sociálních služeb

na služby jsou efektivně využívány.

Aktivita P.5.1
Monitoring,
hodnocení
a aktualizace
plánu
sociálníchplánu
Komunitní plánování představuje
cyklický,
spirálovitě
se opakující
proces.
Naplňování
Aktivita
služeb
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
Naplňování jednotlivých opatření a aktivit v období realizace plánu bude
plánu, která vždy zohlední
vývoj
a změny vve
sledované
oblasti.
průběžně
sledováno
souladu
se schváleným
systémem monitoringu
vyhodnocování. Tím bude zároveň zjišťována efektivita naplňování plánu
Při procesu plánování asociálních
a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
a zajištěna zpětná vazba a podněty pro jeho další aktualizace.
dříve používaných a osvědčených
metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
Na základě zjištěných skutečností bude plnění plánu vyhodnocováno
a souvisejících služeb
na místní
nebo
regionální
Bylodosud
také nenaplněných
využito zkušeností
a budou
hledány
možnosti
a zdrojeúrovni.
pro realizaci
aktivit
případně
bude posuzováno, zda jsou plánované aktivity v souladu s aktuálně
z období přípravy předešlých
plánů.
Popis
zjištěným stavem pro jednotlivé sledované oblasti pomoci.
Na základě monitoringu a vyhodnocení (akčního) plánu a dalších, pro
sledovanou oblast rozhodných skutečností, bude plán sociálních služeb na
úrovni priorit, opatření a 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.
Cílová skupina
uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních s souvisejících služeb
Realizátor
ŘS (řídící skupina) ve spolupráci s PS (pracovními skupinami)
obce SO ORP TS
Spolupráce
Jihočeský kraj
Předpokládané
nevyčísleno
finanční zdroje
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3 ÚVOD K PLÁNOVÁNÍ NA TRHOVOSVINENSKU

Opatření P.6

Podpora sociálního bydlení

Aktivita P.6.1

Podpora rozvoje systému sociálního bydlení

Posláním komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je především zajišťování
dostupnosti sociálníchP.6
služeb
pro sociálního
jejich stávající
Opatření
Podpora
bydlenía potenciální uživatele. Zpravidla jsou
Opatření
je
zaměřeno
na
postupné podle
vytvoření
systému
sociálního
bydlení,
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované
zákona
o sociálních
službách,
tedyoblasti
dostupného
bydlení pro /domácnosti
jednotlivce, kteří nemohou za
tak další služby v sociální
– tzv. související
doprovodnéči služby.
Popis opatření

tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a

prostorově

Plán rozvoje sociálních
služeb (Komunitní
plán rozvoje
sociálníchsystém
služeb)různých
je vytvářen
nevyloučené
bydlení. Sociální
bydlení představuje
forem
bydlení
bydlení, (osoby
sociální využívající
či dostupný
byt), který
je
ve vzájemné spoluprácisociálního
zadavatelů
(obce,(krizové
kraj) s uživateli
sociální
služby)
provázán
s
doprovodnými
sociálními
službami
(či
službami
v
sociální
oblasti).
a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Aktivity opatření
Aktivita P.6.1 Podpora rozvoje systému sociálního bydlení
uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu
je téma sociálních služeb
blízké.
Aktivita
Aktivita
P.6.1 Podpora rozvoje systému sociálního bydlení

aktivity
je podpora
kroků vedoucích
k vytvoření
a rozvoji systému
Prakticky se jedná oCílem
zjištění
stavu
poskytování
sociálních
a souvisejících
služeb
prostupného sociálního bydlení na Trhovosvinensku. Aktivita je zaměřena na
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
domácnosti a jednotlivce v bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí
vůbec naplněny. Srovnáním
dvou
základních
parametrů
kompetencetěchto
k udržení
dlouhodobého
nájemního
bydlenía apřina zohlednění
domácnosti,
množství finančníchkteré
prostředků
a bydlení
dalších
zdrojů, které
zadavatelé
nakompetencí
sociální
jsou na trhu
diskriminovány,
avšak
mají dostatek
k
bezproblémovému
využívání
nájemního
bydlení.
V
rámci
cílové
skupiny
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který se
je
jedná
např.
o
osoby
bez
přístřeší,
osoby
v
ubytovnách,
azylových
domech,
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
mladé po odchodu z dětských domovů, seniory, dlouhodobě nezaměstnané,
potřebné či prioritní.

oběti domácího násilí, samoživitele, osoby a rodiny v akutní bytové
atd.
Výsledkem je zejménanouzi
nastavení
systému sociálních a souvisejících služeb na místní
Součástí aktivity je také podpora vzniku bytů na území ORP určených pro
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální
krátkodobé bydlení osob v nepříznivé sociální situaci a podpora rozvoje
odlišnosti, aktuální trendy
v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
všech součástí systému prostupného bydlení.
na služby jsou efektivně
využívány.
Dále
je aktivita zaměřena na zajištění bydlení pro osoby se zdravotním
postižením, které potřebují podporu např. formou příslušné terénní sociální
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
služby.
je pravidelně sledováno
a vyhodnocováno
včetně
následného
zpracování
Potřeby
osob se zdravotním
postižením
je možno zajistit
také aktualizace
prostřednictvím
sociální
služby
§51
Chráněné
bydlení.
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
Cílová skupina
osoby a rodiny ohrožené ztrátou bydlení
Při procesu plánování obce
sociálních
Realizátor
v ORPa souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
dříve používaných a osvědčených
metod vhodných
pro plánování
zajištění sociálních
poskytovatelé sociálních
služeb na území
ORP
Spolupráce
Jihočeský
kraj nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
a souvisejících služeb
na místní
MPSV
z období přípravy předešlých plánů.
Předpokládané
nevyčísleno
finanční zdroje
Město T. Sviny má 1 byt určený pro krátkodobé krizové bydlení, záměrem
Poznámka
poskytovatele Domeček je zřízení 1 bytu pro dlouhodobější formu krizového
bydlení
Popis

Opatření P.7

Rozvoj zázemí pro poskytování služeb

Aktivita P.7.1 Podpora budování, úprav a rozvoje zázemí a vybavenosti pro poskytování sociálních
služeb, služeb v sociální oblasti a komunitních služeb
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3 ÚVOD
Opatření

K PLÁNOVÁNÍ
TRHOVOSVINENSKU
P.7 Rozvoj NA
zázemí
pro poskytování služeb

Opatření je zaměřeno na podporu rozšiřování a zkvalitňování objektů
určených pro poskytování sociálních a souvisejících služeb včetně jejich
vybavenosti
pro sociálních
poskytování sociálních
a souvisejících
služeb. Cílem
přitom
Posláním komunitního
plánování
služeb (KPSS)
je především
zajišťování
Popis opatření
je zajistit vhodné prostory a vybavenost pro poskytování sociálních služeb
dostupnosti sociálních služeb pro jejich stávající a potenciální uživatele. Zpravidla jsou
a služeb v sociální oblasti v podmínkách, které vyhovují obecným
v tomto procesu řešenyi jak
sociální služby
poskytované
podle zákona
o sociálních
službách,
specifickým
požadavkům
a standardům
kladeným
na tyto
služby
tak další služby v sociální
oblasti
– tzv. související
/ doprovodné
služby.
(např.
hygienickým
podmínkám,
kapacitám prostor
apod.).
Aktivita P.7.1 Podpora budování, úprav a rozvoje zázemí a vybavenosti pro
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Aktivity opatření
poskytování sociálních služeb, služeb v sociální oblasti a komunitních
ve vzájemné spoluprácislužeb
zadavatelů (obce, kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby)

a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální a související služby nabízejí
Aktivita
Podpora
budování,
úprav
rozvojeveřejnosti,
zázemí a vybavenosti
uživatelům). Možnost zapojit
seP.7.1
do tvorby
plánu
má i každý
zea široké
každý komu
Aktivita
pro poskytování sociálních služeb, služeb v sociální oblasti
je téma sociálních služeb blízké.

a komunitních služeb
budování, rekonstrukce
či jiné
vhodných služeb
prostor
Prakticky se jedná oObsahem
zjištění aktivity
stavu jeposkytování
sociálních
a úpravy
souvisejících
pro poskytování sociálních a souvisejících služeb a služeb komunitního typu
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
(rekonstrukce, opravy, modernizace či dispoziční úpravy, případně i využití
vůbec naplněny. Srovnáním
těchto
dvou
a přise zohlednění
nevyužívaných
objektů
pro základních
potřeby těchtoparametrů
služeb). Aktivita
rovněž týká
množství finančních zajištění
prostředků
dalšícha úprav
zdrojů,
které prostor,
zadavatelé
na sociální
dalšího afungování
stávajících
ve kterých
jsou tyto
Popis
služby
poskytovány.
Dále
je
součástí
aktivity
podpora
zajištění
vybavenosti
a související služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je
existujících i mezi
nově tím,
vznikajících
zařízení
pro coposkytování
sociálních,
konsenzem (resp. kompromisem)
co je možné,
a tím,
bylo označeno
jako
souvisejících a komunitních služeb. Jedná se např. podporování vzniku
potřebné či prioritní.
a činnosti komunitních center, které slouží pro rozvoj komunitních aktivit či
jako
zázemí pro
služby vsociálních
sociální oblasti.
Výsledkem je zejména nastavení
systému
a souvisejících služeb na místní
Cílová
skupina
uživatelé,
poskytovatelé
a
zadavatelé
sociálních
s souvisejících
úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám
uživatelů,
reaguje služeb
na lokální
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v ORP
odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané
Realizátor
obce v ORP
na služby jsou efektivněJihočeský
využívány.
kraj
MPSV
Spolupráce
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
Komunitní centrum Nové Hrady
je pravidelně sledováno
a vyhodnocováno
včetně
následného zpracování aktualizace
Mikroregion
Sdružení Růže,
MAS apod.
Předpokládané
plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti.
nevyčísleno
finanční zdroje
Při procesu plánování sociálních
a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
Poznámka
-

dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy předešlých plánů.
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3 ÚVOD K PLÁNOVÁNÍ NA TRHOVOSVINENSKU
11 MONITOROVÁNÍ A AKTUALIZACE PLÁNU
Proces komunitního
plánování
sociálních
a souvisejících
služeb
bude v území
ORP
Posláním
komunitního
plánování
sociálních
služeb (KPSS)
je především
zajišťování
Trhové Sviny
pokračovat
i v dalším
období.
Potřeba
a záměr dalšího
plánování
vyplývají:
dostupnosti
sociálních
služeb
pro jejich
stávající
a potenciální
uživatele.
Zpravidla
jsou
přímo
z
obsahu
samotného
plánu
(viz
obsah
tzv.
průřezových
aktivit
Opatření
P.5
Podpora
v tomto procesu řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách,
procesu
plánování
sociálních
služeb
Aktivita P.5.1
Monitoring,
hodnocení a aktualizace
tak
další služby
v sociální
oblasti
– tzv.asouvisející
/ doprovodné
služby.
plánu sociálních služeb).
Plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán rozvoje sociálních služeb) je vytvářen
Účastníci
plánování
(členové
pracovních
řídící skupiny
zástupci dalších
ve
vzájemné
spolupráci
zadavatelů
(obce, skupin,
kraj) s uživateli
(osobyavyužívající
sociálnísubjektů
služby)
podílejících
se na
plánováníslužeb
v území
ORP) se shodují
na potřebě
pravidelného
sledování
a
poskytovateli
sociálních
(organizace,
které sociální
a související
služby
nabízejí
a vyhodnocování
plnění
a aktivit
plánu
celé
ORP. Součástí
uživatelům).
Možnost
zapojitopatření
se do tvorby
plánu
má i pro
každý
ze území
široké veřejnosti,
každýtohoto
komu
monitoringu
bude služeb
rovněž blízké.
pravidelná aktualizace a vyhodnocování plánu (ideálně v ročním
je
téma sociálních
intervalu). Společným cílem přitom je udržení procesu plánování na území ORP, včetně
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních a souvisejících služeb
pokračující vzájemné výměny informací a zkušeností mezi jednotlivými poskytovateli
v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou
a zadavateli, která je nezbytná pro co nejpřesnější definici aktuálních potřeb cílových skupin
vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění
uživatelů sociálních a souvisejících služeb.
množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální
Jedním
z významných
cílů plánování
i nadále
snaha konzultací
o posilování
a
související
služby vynakládají,
vznikázůstává
v procesu
vzájemných
plán,zapojení
který je
jednotlivých
obcí
v
ORP
do
procesu
plánování,
včetně
zvyšování
jejich
finančního
konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako
zapojení do
systému financování sociálních služeb v území ORP.
potřebné
či prioritní.
Monitorování
je proces
systematického
informací
o realizaci navržených
aktivit
Výsledkem
je zejména
nastavení
systémusběru
sociálních
a souvisejících
služeb na místní
definovaných
dokumentu
KPSS.skutečným
Na průběžné
monitorování
periodické
úrovni,
který vodpovídá
zjištěným
potřebám
uživatelů, navazuje
reaguje na
lokální
vyhodnocování,
shodu
mezi
obsahemžeplánovaných
aktivit avynakládané
skutečným
odlišnosti,
aktuálníkteré
trendyověřuje
v sociální
oblasti
a zajišťuje,
finanční prostředky
stavem
daném
časovém
období. V návaznosti na fázi monitorování je prováděna
na
službyvjsou
efektivně
využívány.
aktualizace plánu, a to buď na úrovni dílčích opatření a aktivit, nebo na úrovni celého plánu
Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu
(v případě výraznějších změn).
je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace
Iniciační
rolivždy
v celém
procesu
monitorování
aktualizace
bude i nadále zastávat řídicí
plánu,
která
zohlední
vývoj
a změny ve a
sledované
oblasti.
skupina. Jejím úkolem bude průběžné a opakující se vyhodnocení a zpracování aktualizace
Při procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku bylo využito již
plánu. Vhodným doplněním této činnosti pak zůstává zajištění obdobných aktivit na
dříve používaných a osvědčených metod vhodných pro plánování zajištění sociálních
úrovni pracovních skupin. Zde navíc mohou být dílčí problematiky či probíhající změny
a souvisejících služeb na místní nebo regionální úrovni. Bylo také využito zkušeností
řešeny podrobněji a s vyšším ohledem na specifika konkrétních cílových skupin.
z období přípravy předešlých plánů.
Společným cílem obou komunikačních platforem bude průběžně monitorovat
a zaznamenávat postup realizace u jednotlivých aktivit a případně zjišťovat důvody jejich
neplnění. Úkolem bude také případná modifikace jednotlivých opatření a aktivit, a to
v závislosti na aktuálním vývoji v dané oblasti. Je doporučeno, aby jednou až dvakrát ročně
ze zjištěných skutečností ŘS ve spolupráci s PS připravila monitorovací zprávu o realizaci
a plnění plánu. Tato zpráva by kromě přímých účastníků plánování měla být předložena
i veřejnosti (např. prostřednictvím jejího zveřejnění na webu) a rovněž zástupcům všech
obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
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Zpracovatel:
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 51
370 01 České Budějovice
www.jihoceskarozvojova.cz
Zadavatel:
Město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32
374 01 Trhové Sviny
www.tsviny.cz
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