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Úvod
Město Dačice zahájilo proces komunitního plánování na území správního obvodu ORP
Dačice v roce 2007. Ve spolupráci s dalšími subjekty a cílovými skupinami ho dokázalo
trvale udržet do současnosti. Postupně se realizovalo několik projektů financovaných
z veřejných zdrojů. Realizátorem prvního projektu (období 2007 – 2008) bylo město.
Hlavním výstupem byl Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Dačice 2008, byl také
vydán katalog poskytovatelů sociálních služeb. V následujících letech se postupně realizovaly
další dva projekty, zaměřené na udržení procesu plánování na území správního obvodu ORP
Dačice a na zpracování aktuálních plánů a katalogů. Realizovalo je CpKP jižní Čechy, město
Dačice bylo partnerem. Město se také zapojovalo do zpracování zakázek v rámci krajských
projektů plánování sociálních služeb. Poslední projekt zaměřený na komunitní plánování byl
ukončen v březnu 2015, následně začala probíhat implementace plánu. Proces plánování
sociálních služeb je udržován (podpora implementace plánu, průběžný monitoring plnění).
V letech 2015 a 2016 se město Dačice ve spolupráci s CpKP jižní Čechy zapojilo do
Grantového programu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V rámci programu se realizovaly projekty
zaměřené na udržení a rozvoj místního partnerství a na zpracování ročních akčních plánů.
V letech 2017 a 2018 byla plněna veřejná zakázka „Podpora procesů plánování sociálních
služeb na místní úrovni“ v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji
II.“. Zakázka byla členěna na 17 částí, předmětem plnění 4. části byla „Realizace procesů
plánování sociálních služeb na úrovni správního obvodu ORP Dačice“. Cílem bylo udržení
činnosti organizační struktury, udržení spolupráce mezi obcemi, monitorování plnění platného
plánu sociálních služeb, propojení procesu plánování na místní a krajské úrovni a zpracování
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2018.
V březnu 2018 byl zahájen dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních
služeb ORP Dačice“. Byl zaměřen na udržení procesu plánování, informování a další rozvoj
spolupráce. V rámci projektu byl připraven a schválen akční plán rozvoje sociálních služeb
ORP Dačice na rok 2019. Následně byl zpracován tento střednědobý plán na období 2020 –
2022, který vychází z aktuálně zjištěných potřeb území a zohledňuje dostupné zdroje, které je
možné pro udržení a rozvoj služeb v území využít.
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1 Komunitní plánování sociálních služeb
Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby
a jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí. Zájmy, potřeby a nároky,
týkající se kvality života občanů komunity, jsou uspokojovány ve spolupráci s jejími dalšími
příslušníky. Jejich zájmy a potřeby se mohou lišit. Lidé by měli v komunitě o svých potřebách
a zájmech diskutovat a společně hledat řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem
a pro nikoho nebyla prohrou. Slovo „plánování“ zahrnuje proces, v jehož rámci se komunita
chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům komunity.
Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného „dohodnutá budoucnost“.
Co to je komunitní plánování?
Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života
a která posiluje principy zastupitelské demokracie. Znakem metody je důraz kladený na:
• Zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká.
• Dialog a vyjednávání.
• Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
Co to je komunitní plánování sociálních služeb?
• Metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním
specifikům i potřebám jednotlivých občanů.
• Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních
služeb.
Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?
• Posilovat sociální soudržnost komunity.
• Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.
• Cílem komunitního plánu sociálních služeb je při efektivním využití všech zdrojů
v komunitě naplňovat skutečné potřeby občanů v oblasti sociálních služeb.
Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb
v oblasti sociálních služeb, které v komunitě (městě, obci) vyvstávají, stanovování priorit
(toho, co je nutno řešit dříve a co později) a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji
(finančními a materiálními možnostmi těch, kdo služby poskytují). Při komunitním plánování
se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů
a potenciálních uživatelů.
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Sociální služby
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem – umožňují jim pracovat, nakupovat,
navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám
o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich
života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi
nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.
Sociální službou se dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění
stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou,
poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie
a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů atd.
Cílem sociálních služeb bývá mimo jiné:
- podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do
vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu,
- rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést
samostatný život,
- snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.
K pokrytí nákladů spojených s úhradou některých sociálních služeb, resp. se zajištěním
potřebné pomoci, slouží příspěvek na péči.
Sociální služby lze podle cíle a zaměření rozdělit do 3 základních skupin:
a)

sociální poradenství,

b)

služby sociální péče,

c)

služby sociální prevence.
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Sociální služby lze poskytovat v těchto formách:
a)

pobytové,

b)

ambulantní,

c)

terénní.

Sociální poradenství zahrnuje:
a) základní sociální poradenství – je povinen poskytnout každý poskytovatel soc. služeb,
b) odborné sociální poradenství – je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých
okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách,
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností.
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost
s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav,
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Mezi služby sociální péče patří:
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
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Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu
se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů
trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám
překonávat nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.
Mezi služby sociální prevence patří:
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Intervenční centra
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace

7

2 Popis území správního obvodu ORP Dačice
Projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice“ se realizuje na
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice, které je jedním ze sedmnácti
správních obvodů Jihočeského kraje. Rozloha kraje 10 056 km² představuje 12,8 % rozlohy
státu. V kraji žije přes 642 tisíc obyvatel, z čehož vyplývá nejnižší hustota osídlení v zemi
63,85 obyvatel na km². V Jihočeském kraji je 624 obcí, z toho 53 měst.

Území správního obvodu ORP Dačice leží ve východní části Jihočeského kraje a je tvořeno
23 obcemi. K 31. 12. 2018 žilo na ploše 472 km2 18 857 obyvatel. V rámci Jihočeského kraje
se jedná o silně okrajovou oblast.
Ve správním území ORP Dačice se nachází celkem 23 obcí, z čehož 2 mají statut města.
Těmito obcemi jsou: Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český
Rudolec, Dačice (statut města), Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní
Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Kostelní Vydří, Peč, Písečné, Slavonice (statut města), Staré
Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov, Županovice.
Město Dačice je obcí s rozšířenou působností, město Slavonice je obcí s pověřeným obecním
úřadem. Do těchto měst je soustředěn výkon státní správy a jsou přirozenými centry území.
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Území ORP Dačice sousedí se dvěma kraji, severně a severovýchodně s krajem Vysočina
(ORP Telč a ORP Moravské Budějovice) a jihovýchodně s Jihomoravským krajem (ORP
Znojmo). Jižní hranice je tvořena státní hranicí s Rakouskem. Západní hranice území sousedí
po celé délce s územím ORP Jindřichův Hradec, které je součástí Jihočeského kraje.
Lokace území je obyvateli vnímána jako velmi nevýhodná. Dojezdová vzdálenost do centra
kraje je pro některé občany více než 120 km, oproti tomu do centra sousedního kraje
Vysočina je přibližně poloviční. Geograficky dané území zapadá spíše do krajinné struktury
západní Moravy. Historicky část území k Moravě náležela. Okrajová příhraniční poloha
ovlivňuje demografický vývoj, hospodářství i politické procesy. Vzhledem k poloze
správního území je pro ORP Dačice velice důležitá spolupráce se sousedními kraji a také
příhraniční spolupráce s Rakouskem.
Dačicko, stejně jako Jihočeský kraj, je typické nízkou hustotou osídlení. Průměrná hustota
osídlení činí 40,2 obyvatel na km2. Nejméně osídlené jsou obce v pohraničí.
Mapa správního obvodu ORP Dačice
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V následující tabulce jsou údaje o počtu obyvatel v obcích v ORP Dačice a věková struktura
obyvatel. Uvedené údaje odpovídají stavu k 31. 12. 2017 (vychází ze sociodemografické
analýzy, která byla pro potřeby projektu zpracovaná v roce 2018).

Ve věku
nad 65 let

Podíl
obyvatel
ve věku
65+ v %

Průměrný
věk

72

20

19,23

44,2

29

151

27

13,04

41,7

720

109

477

134

18,61

42,0

Cizkrajov

543

79

353

111

20,44

42,6

Červený Hrádek

209

34

144

31

14,83

41,1

Český Rudolec

920

132

596

192

20,87

44,0

Dačice

7 351

1 047

4 733

1 571

21,37

43,9

Dešná

610

80

405

125

20,49

43,4

Dobrohošť

42

5

32

5

11,90

41,7

Heřmaneč

86

12

59

15

17,44

40,0

Horní Meziříčko

115

24

72

19

16,52

40,8

Horní Němčice

81

11

50

20

24,69

44,4

Horní Slatina

136

16

88

32

23,53

45,5

Hříšice

330

57

227

46

13,94

38,7

Kostelní Vydří

158

19

105

34

21,52

43,3

Peč

470

91

311

68

14,47

38,2

Písečné

509

77

335

97

19,06

42,6

Slavonice

2 427

307

1 623

497

20,48

43,8

Staré Hobzí

522

78

350

94

18,01

42,1

Studená

2 313

332

1 496

485

20,97

43,7

Třebětice

320

73

201

46

14,38

63,0

Volfířov

716

122

476

118

16,48

96,7

Županovice

65

16

42

7

10,77

43,8

Celkem

18 954

2 762

12 398

3 794

20,02

137,4

Název obce

Počet
obyvatel
celkem

Ve věku 0
- 14 let

Ve věku
15 - 64 let

Báňovice

104

12

Budeč

207

Budíškovice
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3 Organizace a průběh plánování
3.1 Základní informace o projektu
Název projektu: Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice
Období realizace: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020
Potřebnost projektu vychází ze Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z aktuální
situace na území ORP Dačice i ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského
kraje (dále SPRSS JčK).
Potřebnost projektu vycházející ze zákona: obce mají povinnost zjišťovat potřeby poskytování
sociálních služeb na svém území, zajišťovat dostupnost informací o sociálních službách,
spolupracovat s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování
pomoci osobám, mohou zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.
Potřebnost projektu vycházející z aktuální situace v území: na území ORP Dačice jsou osoby
sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Jejich situaci je potřeba trvale
řešit cestou zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb. Podmínkou fungování efektivní
sítě sociálních a doprovodných služeb je jejich plánování.
Potřebnost vycházející ze SPRSS JčK: Jihočeský kraj podporuje plánování rozvoje sociálních
služeb na úrovni obcí. Nutnost plánovat socální služby na místní úrovni je zřejmá z cílů
a opatření SPRSS JčK. Kraj od obcí požaduje výstupy plánování sociálních služeb z místní
úrovně pro potřeby procesů plánování na krajské úrovni a aktualizace SPRSS JčK.
Cílem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob
ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb.
Dílčími cíli projektu jsou udržení a rozvoj místního partnerství na území ORP Dačice,
vypracování akčního plánu sociálních služeb a aktuálního střednědobého plánu a také
podpora informovanosti cílových skupin o sociálních službách. Partnerství je realizováno
mezi cílovými skupinami se zapojením široké veřejnosti, střednědobý plán je hlavním
výstupem projektu. Konkrétní cíle:
• Zajištění činnosti organizační struktury (řídící skupiny a pracovních skupin)
• Zpracování a vydání katalogu sociálních a doprovodných služeb
• Vytvoření akčního plánu 2019
• Vytvoření střednědobého plánu 2020 - 2022
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3.2 Organizační zajištění
Realizátor projektu:
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice
Partner projektu:
Město Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Do procesu se aktivně zapojily obce a organizace z území správního obvodu ORP Dačice.
Spolupráce s jednotlivými obcemi z území správního obvodu ORP Dačice byla zajištěna
prostřednictvím Mikroregionu Dačicko. Při realizaci projektu spolupracoval Odbor sociálních
věcí MěÚ Dačice.

Organizační struktura

Řídící skupina

CpKP jižní Čechy
realizátor projektu

Město Dačice
partner projektu

Pracovní skupina

Pracovní skupina

Pracovní skupina

Senioři a osoby se
zdravotním postižením

Děti a mládež a osoby
ohrožené závislostmi

Lidé v krizi
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Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb:
Ing. Karel Macků – starosta města Dačice
Bc. Miloš Novák – místostarosta města Dačice (člen ŘS do konce roku 2018)
Bc. Vít Svoboda – člen rady města Dačice (člen ŘS do konce roku 2018)
Ing. Kateřina Marková – místostarosta města Dačice (člen ŘS od začátku roku 2019)
Bc. Pavlína Hořáková – pracovnice Diecézní charity Brno, zástupce uživatelů
Věra Janáková – vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice
Mgr. Irena Vašíčková – pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice
PaedDr. Drahomíra Blažková – ředitelka Otevřená OKNA, z.ú.
Ing. Hynek Blažek – starosta města Slavonice
Realizační tým:
Realizační tým zajišťoval činnosti spojené s procesem plánování sociálních služeb.
Odborná část týmu: metodik, místní odborný pracovník, zpracovatel analýz a evaluace.
Administrativní část týmu: manažer projektu, finanční manažer.
Pracovní skupiny:
Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů
sociálních služeb a zástupci veřejnosti). Řeší udržení, zkvalitnění a rozvoj sociálních
a doprovodných služeb. Mimo to se zabývají i dalšími tématy souvisejícími se sociální
situací. Při komunitním plánování sociálních služeb ORP Dačice se scházely 3 skupiny:
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
Zaměření na sociální služby:
• sociální poradenství - § 37
• osobní asistence - § 39
• pečovatelská služba - § 40
• odlehčovací služby - § 44
• denní stacionáře - § 46, týdenní stacionáře - § 47
• domovy pro osoby se zdravotním postižením - § 48
• domovy pro seniory - § 49
• domovy se zvláštním režimem - § 50
• chráněné bydlení - § 51
• sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče - § 52
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• sociálně terapeutické dílny - § 57
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - § 66
Pracovní skupina Děti a mládež a osoby ohrožené závislostmi
Cílová skupina: děti a mládež, lidé ohrožení závislostmi (alkohol, nealkoholové drogy,
internet, počítačové hry atd.)
Zaměření na sociální služby:
• sociální poradenství - § 37
• raná péče - § 54
• azylové domy - § 57
• domy na půl cesty - § 58
• kontaktní centra - § 59
• krizová pomoc - § 60
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62
• sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi - § 65
• terapeutické komunity - § 68
• terénní programy - § 69
Pracovní skupina Lidé v krizi
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením zbavené způsobilosti, lidé s dluhy a lidé
předlužení, lidé ohrožení chudobou, finančně negramotní lidé, osoby s tělesným postižením
v sociální izolaci, lidé bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnané osoby, lidé se závislostmi
(alkohol, drogy, internet), děti a mládež se špatným soc. zázemím, lidé nezvládající jednání
na úřadech a vyřizování žádostí (forma negramotnosti), lidé v akutní krizi.
Zaměření na sociální služby:
• sociální poradenství - § 37
• telefonická krizová pomoc - § 55
• azylové domy - § 57
• krizová pomoc - § 60
• nízkoprahová denní centra - § 61
• noclehárny - § 63
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65
• terénní programy - § 69
• sociální rehabilitace - § 70
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3.3 Klíčové aktivity
V rámci projektu bylo realizováno několik hlavních aktivit:
Zajištění a koordinace procesu plánování
-

činnost řídící skupiny a činnost tří pracovních skupin

-

aktualizace základních dokumentů (statut, jednací řády)

-

aktualizace metodiky pro plánování na území ORP Dačice

-

evaluace předchozího procesu plánování sociálních služeb a evaluace projektu.

Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu a akčního plánu
-

monitoring plnění Akčního plánu sociálních služeb ORP Dačice na rok 2018,

-

zpracování analýz: sociodemografická analýza území správního obvodu ORP Dačice,
analýza sociálních služeb na území ORP Dačice, analýza potřeb poskytovatelů,
analýza potřeb zadavatelů, SWOT analýzy za jednotlivé oblasti.

-

realizace průzkumů - zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb: anketa pro
širokou veřejnost na území ORP Dačice, mapování stavu drogové scény na území
ORP Dačice, průzkum potřeb obcí na území ORP Dačice, průzkum potřeb
poskytovatelů na území ORP Dačice, průzkum finančních toků v sociálních službách
na území ORP Dačice.

Vytvoření střednědobého plánu a akčního plánu
-

zpracování, projednání a schválení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP
Dačice na rok 2019

-

zpracování, projednání a schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ORP Dačice na období 2020 – 2022

Informování a zapojování účastníků procesu plánování
-

informační kampaň zaměřená na cílové skupiny a veřejnost

-

veřejná setkání

-

vytvoření a tisk Katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území
ORP Dačice

Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji
-

spolupráce obcí z ORP Dačice, kulaté stoly starostů Mikroregionu Dačicko

-

spolupráce s Jihočeským krajem, spolupráce účastníků procesů plánování většiny ORP
v Jihočeském kraji – zajištění kulatých stolů spolupráce, účast na akcích realizovaných
v rámci jiných procesů plánování sociálních služeb.
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4 Analýzy a průzkumy
Výstupy z průzkumů a analýzy byly postupně zpracovány jako podklady pro přípravu
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Vznikaly v souladu s Metodikami pro
plánování sociálních služeb MPSV, Krajskou metodickou příručkou plánování sociálních
služeb v Jihočeském kraji a Metodikou pro komunitní plánování sociálních služeb na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice v období 2018 – 2020. Poznatky
z průzkumů a analýzy sloužily aktérům procesu komunitního plánování k určení potřeb
místních obyvatel a hledání možností jejich uspokojení prostřednictvím adekvátních
sociálních a doprovodných služeb. Tato kapitola obsahuje pouze stručné informace
o analýzách a průzkumech.

4.1 Průzkumy - zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb
Anketa pro širokou veřejnost na území ORP Dačice
Anketní lístek byl důležitým informačním materiálem a zároveň dal lidem možnost vyjádřit se
k potřebnosti a kvalitě sociálních služeb na území ORP Dačice. Cílem bylo dostat anketní
lístky k co největšímu počtu občanů, žijících na území ORP Dačice. Lístky byly vloženy do
místních zpravodajů (Dačický zpravodaj, Slavonické novinky) a byly také distribuovány
prostřednictvím Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice a některých poskytovatelů sociálních
služeb. V Dačicích byly na frekventovaných místech sběrné schránky, v ostatních obcích bylo
možné odevzdat lístky na obecních úřadech. Respondenti mohli vyplněné lístky odevzdat také
při různých aktivitách (setkání pracovních skupin, den otevřených dveří na MěÚ Dačice,
konference „S námi doma“ apod.). Prostřednictvím ankety bylo zjištěno, že v území ORP
Dačice není veřejností pociťován/vnímán žádný závažný sociální problém.
Mapování stavu drogové scény na území ORP Dačice
Průzkum se realizoval formou dotazníkových šetření v místních lékárnách a řízenými
rozhovory se zástupci PČR, zástupci Městské policie Dačice a členy místní samosprávy. Další
formou

průzkumu

byly

řízené

rozhovory

s mládeží

ohroženou

užíváním

drog

a s potenciálními uživateli drog. V rámci průzkumu byly také využity data od poskytovatelů
zajišťujících služby pro osoby ohrožené závislostmi a uživatele drog (Metha, z.ú., Oblastní
charita Jihlava, PREVENT 99 z. ú.).
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Průzkum potřeb obcí na území ORP Dačice
Průzkum byl zaměřený na potřeby obcí v oblasti zajištění a dostupnosti sociálních
a doprovodných služeb. Mapoval také informovanost o sociálních službách atd. Průzkum
realizoval Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dačicko. Výstupy z průzkumu byly
zapracovány do Analýzy potřeb zadavatelů sociálních služeb v ORP Dačice.
Průzkum potřeb poskytovatelů na území ORP Dačice
Průzkum mapoval potřeby, problémy a záměry poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají
sídlo (pracoviště) na území ORP Dačice, případně zde pravidelně poskytují terénní služby.
Výstupy z průzkumu byly zapracovány do Analýzy potřeb poskytovatelů sociálních služeb
v ORP Dačice.
Průzkum finančních toků v sociálních službách na území ORP Dačice
Výstup obsahuje náklady na jednotlivé sociální služby v Jihočeském kraji a zdroje
financování. Výstupy z průzkumu byly zapracovány do Analýzy sociálních služeb ORP
Dačice a byly podkladem pro zpracování finanční části u aktivit střednědobého plánu.

4.2 Přehled zpracovaných analýz
Sociodemografická analýza území správního obvodu ORP Dačice
Analýza byla zpracovaná v první fázi projektu jako podkladový materiál pro proces plánování
v ORP Dačice. Vznikla na základě rozboru dostupných statistických a dalších dat. Jednalo se
zejména o údaje Českého statistického úřadu, Úřadu práce ČR, údaje jednotlivých obcí
analyzovaného území a v neposlední řadě o informace získané konzultacemi s jednotlivými
aktéry komunitního plánování sociálních služeb. Dokument zahrnuje popis území ORP
Dačice a stručnou charakteristiku obcí. Analýza rozebírá demografické trendy na Dačicku –
pohyby počtu obyvatel a jejich důvody, věkovou strukturu obyvatelstva, zastoupení cizinců,
genderové rozložení apod. Dále se analýza zaměřuje na sociální podmínky – dostupnost
zdravotní péče a sociálních služeb, životní podmínky, možnosti pracovního uplatnění,
využívání nástrojů sociálního zabezpečení apod.
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Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb
Pro komplexní uchopení problematiky plánování sociálních služeb byla zpracovaná analýza,
která se věnuje analýze potřeb poskytovatelů sociálních služeb v území ORP Dačice. Zabývá
se též potřebami poskytovatelů doprovodných služeb, které na území ORP Dačice doplňují
sociální služby, případně kompenzují absenci některých z nich. Dokument předkládá výstupy
z dotazování poskytovatelů realizované osobní formou při aktivitách procesu komunitního
plánování (setkávání pracovních skupin, řídící skupiny, veřejná setkání, kulaté stoly apod.)
a částečně také výstupy z průzkumu potřeb poskytovatelů.
Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb v ORP Dačice
Analýza se věnuje potřebám zadavatelů sociálních služeb, kterými jsou zástupci municipalit
v analyzovaném území. Zadavatelé sociálních služeb jsou důležitými aktéry procesu
komunitního plánování sociálních služeb, zastávají podstatnou roli při financování sociálních
služeb. Znalost jejich potřeb a preferencí v oblasti sociálních služeb je tedy nezbytná pro
fungující síť sociálních a doprovodných služeb. Analýza shrnuje výstupy z řízené diskuse se
zástupci místních samospráv o dané problematice (diskuse byla součástí kulatého stolu
starostů) a také z průzkumu potřeb obcí na území ORP Dačice.
Analýza sociálních služeb ORP Dačice
Analýza obsahuje obecné informace o sociálních službách, popis sociálních služeb na území
Jihočeského kraje, popis sociálních služeb na území ORP Dačice, podrobnou charakteristiku
jednotlivých sociálních služeb a jejich poskytovatelů na území ORP Dačice. Dříve byly do
místní sítě zahrnuty služby, které měly na území ORP Dačice sídlo (pracoviště), nebo zde
poskytovaly terénní služby významným způsobem. Od roku 2019 jsou do místní sítě zahrnuty
všechny služby, kterým bylo vydáno vyjádření OÚ ORP a vyjádření obce k potřebnosti
sociální služby v souvislosti se zařazením služby do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje.
Mimo těchto služeb jsou v analýze popsány i další sociální služby, které jsou v blízkosti
území ORP Dačice a jsou tedy pro obyvatele Dačicka dostupné. V analýze je také podrobný
popis doprovodných služeb na území ORP Dačice a analýza finančních toků v sociálních
službách. Analýza byla zpracovaná na začátku projektu a postupně byla aktualizována. Byly
do ní zapracovány výstupy z průzkumů.
Stručným abstraktem z analýzy sociálních služeb je následující Přehled zajištěnosti sociálních
služeb v ORP Dačice.
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Přehled zajištěnosti sociálních služeb v ORP Dačice v roce 2019
poskytovatel
zařízení
poskytovatel
zařízení

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Domov seniorů Dačice
domovy pro seniory
denní stacionáře
Ledax o.p.s.
Ledax o.p.s. – Středisko Dačice

služba

pečovatelská služba

poskytovatel
zařízení

RESIDENT 2000 o.p.s.

služba

poskytovatel
zařízení

pečovatelská služba
odlehčovací služby
Diecézní charita Brno
Osobní asistence Dačice

služba

osobní asistence

poskytovatel

Nemocnice Dačice a.s.

služba

sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

poskytovatel

Metha z.ú.

služba

odborné sociální poradenství

poskytovatel
zařízení

Společnost Podané ruce o.p.s.
Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně

služba

terapeutické komunity

poskytovatel
zařízení

Rybka, o.p.s.
Azylový dům Rybka Studená

služba

azylové domy

služba

poskytovatel
zařízení
služba

Otevřená OKNA, z. ú.
Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko
Chráněné bydlení Dačické okénko
sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení

poskytovatel
zařízení

Pomoc rodinám, z.s.

služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

poskytovatel
zařízení

PREVENT 99 z. ú.
Jihočeský streetwork Prevent

služba

terénní programy

V tabulce jsou uvedeny služby se sídlem (poskytovatele, zařízení nebo pracoviště) na území
ORP Dačice a terénní služby, které zde pravidelně působí. Mimo to zajišťuje sociální služby
na Dačicku několik poskytovatelů z okolních regionů (služby poskytované terénní formou).
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Celkový přehled zajištěnosti sociálních služeb v ORP Dačice v roce 2019

Sociální služba
Sociální poradenství základní
Sociální poradenství odborné
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionář
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Soc. služby ve zdrav. zařízeních ústavní péče

Raná péče

Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Intervenční centra
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace

Služba zajištěna alespoň na části území /
zajišťuje poskytovatel
všichni poskytovatelé sociálních služeb
Metha z.ú.
Diecézní charita Brno
Ledax o.p.s.
RESIDENT 2000 o.p.s.

RESIDENT 2000 o.p.s.
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Otevřená OKNA, z. ú.
Nemocnice Dačice a.s.
I MY, o.p.s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
APLA Jižní Čechy, z.ú.
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se
zdravotním postižením, z.ú.
různí poskytovatelé s regionální nebo celostátní
působností
STŘEP, z. s.
Rybka, o.p.s.
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském
kraji, z. ú.

Diecézní charita České Budějovice
Pomoc rodinám, z.s.,
APLA Jižní Čechy, z.ú.
Otevřená OKNA, z. ú.
Společnost Podané ruce o.p.s.
PREVENT 99 z. ú.
FOKUS Tábor, z.s.
Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s.
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SWOT analýzy za jednotlivé oblasti
SWOT analýzy byly vytvořeny v roce 2018 v pracovních skupinách, jsou tedy popisem
problematiky dané oblasti z pohledu členů jednotlivých pracovních skupin.
SWOT ANALÝZA – oblast Lidé v krizi
SILNÉ
- dostupnost osobní asistence
- azylové bydlení pro rodiny s dětmi
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- terénní programy - pro osoby ohrožené
závislostmi a uživatele drog
- kontaktní centrum
- sociálně terapeutické dílny
- poradenství insolvenčních správců
- činnost občanského sdružení Zvoneček
- činnost Rodičovského centra Zdroj Slavonice
- potravinová banka ve Spolkovém domě
Slavonice
- podpora rodin v evidenci OSPOD (Sdružení
META)
- existence Základní školy, Dačice,
Neulingerova 108 (speciální a rehabilitační
třídy, praktická třída), pobočka Slavonice
- existence rodičovských center
- fungující dobrovolnictví
- aktivní policie v Dačicích (Policie České
republiky, Městská policie Dačice), prevence
negativních jevů
- dostatek volnočasových aktivit v Dačicích
a ve Studené
- snaha některých úřadů, organizací i
jednotlivců řešit problematiku lidí v krizi
- charitní šatník (zajišťuje Charita Jihlava)
- aktivity katolického spolku
- nejsou etnické problémy
- příprava provozu chráněné dílny
- příprava chráněného bydlení
- bezplatná právní poradna
PŘÍLEŽITOSTI
- další spolupráce poskytovatelů sociálních
a doprovodných služeb
- zřízení nízkoprahových center a klubů
- zajištění programů finanční gramotnosti
- rozvoj spolupráce obcí při řešení
dostupnosti sociálních a doprovodných
služeb
- využívání služeb v kraji Vysočina (které jsou
blízko ORP Dačice )
- zvýšení kapacity sociálních služeb pro lidi v
krizi

SLABÉ
- chybí zázemí pro lidi bez přístřeší (možnost
umytí, převlečení, konzumace nealko nápojů,
popovídání, přenocování)
- nedostatek finančních prostředků na sociální
a doprovodné služby
- nedostatek bydlení pro lidi s nízkými příjmy
- špatná dostupnost některých sociálních služeb
pro lidi v krizi
- nezájem některých osob v krizi o pomoc,
odkládání řešení problémů, prohlubování
krize
- negativní vnímání osob v krizi ze strany části
veřejnosti
- předluženost některých lidí
- nízká finanční gramotnost některých lidí
- nedostatečné vzdělání části populace
(nedokončené vzdělání, základní vzdělání bez
další kvalifikace)
- chybí pracovní příležitosti pro osoby s
tělesným postižením, s mentálním
postižením, se sníženou pracovní schopností
- špatný životní styl některých lidí (výživa,
pohyb, trávení volného času)
- špatná dopravní obslužnost v rámci ORP
- vysoké ceny (za služby, nájmy, zboží), chybí
konkurence
- chybí pracovní pozice s nižším úvazkem a
pružnou pracovní dobou
- zhoršuje se dostupnost některých úřadů
- chybí občanská poradna
- rušení lůžek v psychiatrických léčebnách,
absence náhradních služeb
OHROŽENÍ
- nezaměstnanost
- narůstání předluženosti lidí
- masivní reklamy na půjčky na nákup
některých produktů a služeb, na sázky
- zánik sociálních a doprovodných služeb
- Základní škola, Dačice, Neulingerova 108 –
zrušení pracoviště ve Slavonicích
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SWOT ANALÝZA – oblast Senioři a osoby se ZP
SILNÉ

SLABÉ

- trvalý proces komunitního plánování
na Dačicku a zapojení Dačicka v krajském
plánování sociálních služeb
- aktivní Mikroregion Dačicko
- spolupráce mezi jednotlivými subjekty
(města, obce, svazy, spolky, atd.)
- fungující sociální komise v Dačicích a
Slavonicích
- dostupnost sociálních služeb (osobní
asistence, domov pro seniory, pečovatelská
služba, sociální lůžka, raná péče, sociální
rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním, sociálně terapeutická dílna,
dlehčovací služba, denní stacionář)
- domy s pečovatelskou službou (Dačice,
Slavonice, Studená)
- bydlení pro cílovou skupinu v Cizkrajově
- domácí ošetřovatelská péče
- aktivní činnost Červeného kříže
- aktivní činnost místních organizací Svazu
tělesně postižených ČR
- podpora lidí se zdravotním postižením v
občanském sdružení Dačický zvoneček
- ZŠ Neulingerova (rehabilitační třída pro děti
se zdravotním postižením)
- zapojení města Dačice v projektu Zdravé
město, propojení se sociálními službami
- dostupnost terénní hospicové péče
- osvěta seniorů v oblasti bezpečnosti, finanční
gramotnosti atd.
- příprava chráněného bydlení
- příprava chráněné dílny
PŘÍLEŽITOSTI

- snižování dotací na sociální služby
- špatná dopravní dostupnost v rámci
mikroregionu (o víkendech)
- dopravní přetížení v centru Dačic
- roztroušenost sídel, Dačicko je
příhraniční oblast
- špatná dostupnost volnočasových aktivit
v Dačicích pro lidi z venkova
- nedostatečná kapacita domů s pečovatelskou
službou na Dačicku
- nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků
v sociálních službách
- vysoké požadavky na kvalifikaci pracovníků
v sociálních službách a jejich nízké finanční
ohodnocení
- hodně administrativy v sociálních službách, ve
zdravotnictví, státní správě, samosprávě
- architektonické bariéry v některých veřejných
budovách a na veřejných prostranstvích
- obavy některých lidí přiznat si svou
bezmocnost a požádat o pomoc
- špatné využívání příspěvku na péči ze strany
některých jeho příjemců
- delegování péče o seniory a osoby se ZP mimo
rodinu (v některých případech)
- neznalost možnosti využití pomoci (příspěvek
na péči, dávky, služby atp.)
- chybí pobytová odlehčovací služba
- chybí občanská poradna
- senioři bez nároku na výplatu důchodu

- trvalé zlepšování dostupnosti informací o
sociálních a doprovodných službách
- vytvoření dobrovolnického centra
- další rozvoj spolupráce mezi subjekty
- podpora zlepšování mezigeneračních vztahů
- zřizování penzionů pro seniory či jiného
vhodného bydlení pro cílovou skupinu
- rozšiřování pečovatelské služby do všech obcí
Dačicka
- spoluúčast všech obcí na zajišťování soc. služeb
v ORP Dačice
- vytváření pracovních příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením

- zánik sociálních lůžek a LDN
- zhoršování dostupnosti lékařské péče na
Dačicku
- nárůst administrativy
- neprovázanost činnosti jednotlivých
ministerstev (MPSV, MZ, MŠMT)
- zhoršení mezigeneračních vztahů
- nezaměstnanost
- poskytování nekvalifikovaných soc. služeb
- zadlužování seniorů
- další nárůst seniorů bez nároku na výplatu
důchodu

OHROŽENÍ
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SWOT ANALÝZA – oblast Děti a mládež a osoby ohrožené závislostmi
SILNÉ
- dostupnost mateřských, základních a středních
škol
- volnočasové aktivity pro děti do 12 let
- volnočasové aktivit pro děti a mládež se
zdravotním postižením
- dostupnost terénních služeb pro uživatele drog
- dostupnost sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi
- prevence bezpečnosti silničního provozu a
veřejného pořádku (zajišťuje Městská policie
v Dačicích)
- dodržují se tradice (pálení čarodějnic,
masopust, kostka a další)
- dostupnost pedagogicko psychologické
poradny – detašované pracoviště v Dačicích
- muzeum a městská knihovna v Dačicích –
kulturně vzdělávací programy pro školní
mládež a veřejnost
- aktivity Spolkového domu Slavonice
(rodičovské centrum)
- zdravé životní prostředí
- podpora kulturních a sportovních aktivit
místními firmami, sponzory
- aktivní Mikroregion Dačicko
- zapojení Dačic v síti Zdravých měst
- letní tábory pro děti se zdravotním postižením
- dostupnost aktivit pro rodiče s malými dětmi
(baby klub, rodičovská centra, Katolický dům)
- podpora rodin v evidenci OSPODu
- zřízení a fungování volnočasového klubu
Béčko
- široká nabídka letních táborů
- pořádání letních táborů pro děti s rizikovým
chováním a děti sociálně znevýhodněné
PŘÍLEŽITOSTI
- přenos zahraničních zkušeností v dané oblasti
- zřízení domu společných sociálních služeb se
zajištěným svozem uživatelů
- odlehčovací terénní služby pro rodiny s dětmi
se zdravotním postižením
- začlenění Dačicka do Mikroregionu Renesance
- posílení prevence SPOD
- větší využití nabídky prevence rizikového
chování a výchovy ke zdravému životnímu
stylu ve školách
- zřizování a provoz nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež
- rozšíření kapacity terénního programu
- zřízení kontaktního centra v J. Hradci
- využití recovery catching při práci s uživateli

SLABÉ
- chybí volnočasové aktivity pro
neorganizovanou mládež
- nízká dopravní obslužnost v rámci
mikroregionu
- část mládeže se nevzdělává a nepracuje
- někteří mladí lidé si udržují status
studenta a využívají tím nastavený
sociální systém – školní turisté
- Dačicko je okrajová část kraje – velká
vzdálenost do větších měst (vzdálené
služby, pracovní místa atd.)
- nedostatek financí a nejisté finance pro
sociální služby
- chybí návaznost sociálních služeb a
sociální péče pro osoby ohrožené
závislostmi (chráněné bydlení, zajištění
základní hygieny, ambulantní a stacionární
péče, alkohol – toxikologické ordinace,
detox, samoléčící skupiny anonymních
alkoholiků, narkomanů, apod.)
- chybí nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
- snadná dostupnost alkoholu a návykových
látek nezletilým
- chybí vhodné prostory pro sociální služby
- nejsou dostupné domy na půli cesty
- nedostatek volnočasových aktivit pro děti a
mládež od 13 let
- architektonické bariéry (nedostupnost
některých úřadů, služeb atd.)
- velká vzdálenost střediska výchovné péče
- špatná dostupnost letních táborů pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí
- chybí odborné sociální poradenství
HROZBY
- rušení základních škol – dojíždění školní
mládeže do vzdálených oblastí
- zaniknutí a likvidace stávajících sociálních
služeb, služeb prevence
- stěhování mladých vzdělaných lidí do
velkých měst za pracovními příležitostmi,
službami a bydlením
- odliv odborných služeb a odborníků
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5 Strategická část
5.1 Přehled opatření a aktivit
PRIORITA 1 – Udržení stávajícího systému sociálních služeb
1.1 OPATŘENÍ – Udržení odborného sociálního poradenství
AKTIVITY
1.1.1 Udržení odborného sociální poradenství
1.2 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální péče
AKTIVITY
1.2.1 Udržení osobní asistence
1.2.2 Udržení pečovatelské služby (Ledax o.p.s.)
1.2.3 Udržení pečovatelské služby (RESIDENT 2000 o.p.s.)
1.2.4 Udržení služby domovy pro seniory
1.2.5 Udržení sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
1.2.6 Udržení odlehčovacích služeb
1.2.7 Udržení denního stacionáře
1.2.8 Udržení chráněného bydlení
1.3 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální prevence
AKTIVITY
1.3.1 Udržení azylového bydlení pro rodiny s dětmi
1.3.2 Udržení terénních programů
1.3.3 Udržení terapeutické komunity
1.3.4 Podpora dostupnosti sociální rehabilitace (FOKUS Tábor, z.s.)
1.3.5 Podpora dostupnosti sociální rehabilitace (Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s.)
1.3.6 Dostupnost rané péče (I MY)
1.3.7 Dostupnost rané péče (APLA Jižní Čechy)
1.3.8 Dostupnost rané péče (Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice)
1.3.9 Dostupnost rané péče (Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se ZP)
1.3.10 Udržení sociálně terapeutické dílny
1.3.11 Udržení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (Pomoc rodinám, z.s.)
1.3.12 Podpora dostupnosti krizové pomoci
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1.3.13 Podpora dostupnosti tlumočnických služeb
1.3.14 Podpora dostupnosti intervenčního centra
1.3.15 Podpora dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se ZP
PRIORITA 2 – Rozvoj sociálních služeb
2.1 OPATŘENÍ – Rozvoj odborného sociálního poradenství
AKTIVITY
2.1.1 Zajištění odborného sociální poradenství (ambulantní forma)
2.2 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální péče
AKTIVITY
2.2.1 Navýšení kapacity osobní asistence
2.2.2 Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby
2.3 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální prevence
AKTIVITY
2.3.1 Zřízení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
PRIORITA 3 – Zajištění doprovodných oblastí
3.1 OPATŘENÍ – Doprovodné služby pro seniory a osoby se ZP
AKTIVITY
3.1.1 Dostupnost bytů zvláštního určení
3.1.2 Zřizování dalšího vhodného bydlení pro seniory a osoby se ZP
3.1.3 Podpora života v přirozeném prostředí
3.1.4 Udržení domácí ošetřovatelské péče
3.1.5 Udržení činnosti organizací podporujících seniory a osoby se ZP
3.1.6 Odstraňování architektonických bariér
3.1.7 Dostupnost půjčovny kompenzačních pomůcek
3.1.8 Dostupnost poradny pro pečující
3.1.9 Podpora dostupnosti mobilního hospice
3.1.10 Hledání možností pro zřízení pobytové hospicové péče
3.1.11 Zajištění krizových tlačítek pro seniory
3.1.12 Hledání možností zajištění taxi pro seniory
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3.2 OPATŘENÍ – Prevence nežádoucích jevů
AKTIVITY
3.2.1 Dostupnost volnočasových aktivit
3.2.2 Specifická prevence pro školy a podpora rodin
3.2.3 Činnost městské policie Dačice
3.2.4 Pořádání výchovně rekreačních táborů
3.2.5 Udržení pedagogicko - psychologické poradny
3.2.6 Udržení pobočky insolvenčních správců
3.2.7 Udržení dostupnosti střediska výchovné péče
3.2.8 Zajištění školního psychologa
3.2.9 Výstavba nového Domu dětí a mládeže v Dačicích
3.2.10 Podpora komunitní sociální práce
3.3 OPATŘENÍ – Podpora sociálního začleňování
AKTIVITY
3.3.1 Dostupnost pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
3.3.2 Podpora slaďování rodinného a pracovního života
PRIORITA 4 – Průřezová témata
4.1 OPATŘENÍ – Informování o sociálních a doprovodných službách
AKTIVITY
4.1.1 Zveřejňování informací o sociálních službách
4.1.2 Zajištění informovanosti obcí
4.2 OPATŘENÍ – Udržení procesu plánování sociálních služeb
AKTIVITY
4.2.1 Udržení a rozvoj spolupráce
4.2.2 Monitoring plnění komunitního plánu
4.2.3 Aktualizace komunitního plánu
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5.2 PRIORITA 1 – Udržení stávajícího systému sociálních služeb

1.1 OPATŘENÍ – Udržení odborného sociálního poradenství
POPIS OPATŘENÍ
Na Dačicku je dostupná specializovaná ambulantní léčebná a preventivní péče poskytovaná
uživatelům všech typů návykových látek, patologickým hráčům a lidem trpícími obdobnými
poruchami. Poradenství je určeno i jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Terénně je
adiktologické poradenství poskytováno přímo v rodinách, kde se vyskytuje závislostní chování
u rodičů nebo osob pečujících o děti.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení odborného sociální poradenství
1.1.1 AKTIVITA: Udržení odborného sociální poradenství
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Udržení dostupnosti odborného sociální poradenství poskytovaného
terénní formou. Služba je zaměřená především na protidrogovou
problematiku, problémové uživatele drog (HR). Odborné sociální
poradenství adiktologické je poskytované terénně přímo v rodinách,
kde se vyskytuje závislostní chování u osob pečující o děti nebo u
nezletilých dětí a související problémy s mezilidskými vztahy
v rodině, škole, na pracovišti a v širší společnosti, včetně jednání
s úřady a institucemi. Poradenství je poskytováno i dalším skupinám
osob v nepříznivé sociální situaci. Součástí služby je pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, informace o možnostech léčby, pomoc při
zprostředkování léčby, zprostředkování Probačního programu.
trvale
Metha, z.ú. (případně další poskytovatel)
obce v ORP, organizace, úřady, školy, lékaři
děti a mládež ve věku ohrožené společensky nežádoucími jevy (od 6
do 26 let)
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
rok 2020
rok 2021
rok 2022
0,4
0,4
0,4
(celkem pro okres
(celkem pro okres
(celkem pro okres
Jindřichův Hradec)
Jindřichův Hradec)
Jindřichův Hradec)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
358 000 Kč
375 000 Kč
393 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje
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1.2 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální péče
POPIS OPATŘENÍ
Na Dačicku zajišťuje služby sociální péče 6 poskytovatelů. Jejich prostřednictvím je zajištěna
dostupnost pečovatelské služby, služby domovy pro seniory, osobní asistence, terénních
odlehčovacích služeb a sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (sociální lůžka
v nemocnici). Od roku 2019 je také zajištěn provoz denního stacionáře a chráněné bydlení. Při
komunitním plánování byl vytyčen cíl, že všechny tyto služby budou udrženy minimálně ve
stávající kapacitě. K tomu směřují aktivity tohoto opatření.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení osobní asistence
• Udržení pečovatelské služby (Ledax o.p.s)
• Udržení pečovatelské služby (RESIDENT 2000 o.p.s.)
• Udržení služby domovy pro seniory
• Udržení sociální služby ve zdravot. zařízeních lůžkové péče
• Udržení odlehčovacích služeb
• Udržení denního stacionáře
• Udržení chráněného bydlení
1.2.1 AKTIVITA: Udržení osobní asistence
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční

Udržení dostupnosti osobní asistence a zachování její stávající
kapacity (20 uživatelů). Asistence je poskytována ve škole i v
domácím prostředí. Jedná se o komplex služeb, jejichž cílem je
pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím
osobního asistenta úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení.
Zahrnuje například osobní péči, hygienu, toaletu, pomoc při
oblékání, dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, pomoc při
nouzových a havarijních situacích, při zajištění chodu domácnosti,
nákupy, kontakt se společenským prostředím, jednání a pochůzky,
pomoc při zájmových aktivitách atd. Práce s uživateli se zaměřuje na
posílení jejich zdravé stránky a vedení k samostatnosti.
Oblastní charita Jihlava – Osobní asistence Dačice zajišťuje službu
od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin
trvale
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – Osobní asistence
Dačice (případně další poskytovatel)
školy, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby se zdravotním postižením, senioři
rok 2020
1,6

rok 2021
1,6

rok 2022
1,6

rok 2020

rok 2021

rok 2022
28

provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

893 513 Kč
936 912 Kč
983 758 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje

1.2.2 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby (Ledax o.p.s)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Na území ORP Dačice bude zajištěno udržení terénní pečovatelské
služby minimálně ve stávající kapacitě. Služba bude nadále
poskytována v domech s pečovatelskou službou i v domácím
prostředí uživatelů. Umožní jim, aby si v maximální možné míře
zachovali dosavadní způsob života. Bude kompenzovat jejich
sníženou soběstačnost a oddálí nutnost ústavní péče. Pečovatelská
služba bude nadále poskytována sedm dní v týdnu, budou zajištěny
činnosti dle zákona o sociálních službách. Služba obsahuje pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Aktivita je zaměřena na
udržení kapacity služby, kterou v současné době zajišťuje Ledax
o.p.s. Služba je dostupná od pondělí do pátku od 7 do 20 hodin
a v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 20 hodin.
Město Dačice bude i v budoucnu prostřednictvím grantového řízení
vyhledávat vhodného poskytovatele, který zajistí maximální
spokojenost uživatelů.
trvale
Ledax o.p.s, případně další poskytovatel
obce v ORP, ve kterých je služba poskytována
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
Senioři, osoby od 19 let věku se sníženou soběstačností, rodiny
s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
rok 2020
rok 2021
rok 2022
17
17
17
rok 2020
rok 2021
rok 2022
11 017 061 Kč
11 552 657 Kč
12 130 290 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje
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1.2.3 AKTIVITA:Udržení pečovatelské služby (RESIDENT 2000 o.p.s.)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem aktivity je udržet pečovatelskou službu dalšího poskytovatele,
která je zajištěna od roku 2016.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních
sociálních služeb vyjmenované úkony.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
RESIDENT 2000 o.p.s. poskytuje službu 7 dní v týdnu od 6 do 20
hodin.
trvale
RESIDENT 2000 o.p.s.
obce v ORP, ve kterých je služba poskytována
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením, senioři
rok 2020
rok 2021
rok 2022
3,2
3,2
3,2
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2 074 000 Kč
2 175 000 Kč
2 283 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje
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1.2.4 AKTIVITA: Udržení služby domovy pro seniory
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet lůžek)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem aktivity je udržet službu domovy pro seniory. V ORP Dačice
jí zajišťuje Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
(příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem za účelem
poskytování sociálních služeb). Od 19. 9. 2018 je služba
poskytována v novém zařízení Domov seniorů Dačice. Zařízení je v
klidné okrajové části města Dačice, kapacita je 73 lůžek. Jedná se o
poskytování časově neomezené pobytové služby s nepřetržitou
odbornou péčí. Služba je poskytována v rozsahu základních činností:
- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Pro uživatele jsou dostupné doplňkové služby a kulturní akce.
trvale
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Jihočeský kraj
senioři, osoby se zdravotním postižením
rok 2020
rok 2021
rok 2022
73
73
73
rok 2020
rok 2021
rok 2022
38 461 000 Kč
40 384 000 Kč
42 403 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje
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1.2.5 AKTIVITA: Udržení sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet lůžek)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita podporuje udržení sociálních lůžek v nemocnici. Pobytová
sociální služba je určena osobám, které již nevyžadují ústavní
zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou
schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být
proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou
osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních
sociálních služeb. Služba zajišťuje poskytnutí ubytování a stravy,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pobyt na sociálním lůžku je pouze dočasným řešením situace klienta,
a proto je omezen na nezbytně dlouhou dobu, dokud pomoc nemůže
být zajištěna v přirozeném sociálním prostředí nebo jiném typu
sociálního zařízení s trvalým pobytem.
trvale
Nemocnice Dačice a.s.
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, obce, úřady, lékaři
pacienti nemocnice se stabilizovaným zdravotním stavem
rok 2020
rok 2021
rok 2022
8
8
8
rok 2020
rok 2021
rok 2022
3 651 000 Kč
3 794 000 Kč
3 984 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje
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1.2.6 AKTIVITA: Udržení odlehčovacích služeb
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita podporuje udržení terénních odlehčovacích služeb
poskytovaných osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které
je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem
služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Poskytovatel zajišťuje službu od 1. 6. 2018. Služba je zajištěna na
části ORP Dačice (Dačice a místa do vzdálenosti 25 km od Dačic).
Podle zákona č. 108/2006 Sb. služba zahrnuje:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
trvale
RESIDENT 2000 o.p.s.
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, obce, úřady, lékaři
osoby se zdravotním postižením od 6 let věku
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2,5
2,5
2,5
rok 2020
rok 2021
rok 2022
1 157 000 Kč
1 201 000 Kč
1 261 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje

1.2.7 AKTIVITA: Udržení denního stacionáře
Charakteristika aktivity

Cílem aktivity je udržení denního stacionáře v Dačicích. V rámci
rekonstrukce nevyužité budovy v areálu Nemocnice Dačice, a. s.
byly vytvořeny vhodné prostory pro poskytování sociální služby
domovy pro seniory. V souvislosti s tím byly také vytvořeny vhodné
prostory pro denní stacionář. Službu poskytuje od ledna 2019
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec prostřednictvím svého
zařízení Domov seniorů Dačice. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc
při prosazování práv a zájmů. Kromě zajištění základních potřeb je
zajištěna pestrá nabídka činností a aktivit pro vyplnění volného času.
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Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet lůžek)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

trvale
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
obce v ORP, organizace, úřady, rodiny seniorů
senioři
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2,2
2,2
2,2
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2 171 000 Kč
2 275 000 Kč
2 389 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje

1.2.8 AKTIVITA: Udržení chráněného bydlení
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet lůžek)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem je udržení chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
postižením. Dříve služba v Dačicích chyběla, proto byly od roku
2015 hledány možnosti jejího zřízení. Poskytovaní služby bylo
zahájeno v roce 2019, zajišťují jí Otevřená OKNA, z. ú.
prostřednictvím zařízení Chráněné bydlení Dačické okénko.
Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.
V Dačicích je k dispozici 12 jednolůžkových pokojů s vlastním
sociálním zařízením a dvě společenské místnosti s kuchyňkami.
Služba je zajištěna nepřetržitě, uživatelům je 24 hodin denně
k dispozici pracovník v sociálních službách.
trvale
Otevřená OKNA, z. ú.
obce v ORP, organizace, úřady
osoby se zdravotním (mentálním, tělesným nebo kombinovaným)
postižením ve věku 18 – 64 let
rok 2020
rok 2021
rok 2022
12
12
12
rok 2020
rok 2021
rok 2022
4 793 000 Kč
5 024 000 Kč
5 275 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje
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1.3 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální prevence
POPIS OPATŘENÍ
Vedle služeb sociální péče je potřeba udržet také stávající služby sociální prevence. Jedná se o
služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí (terénní programy, terapeutická komunita), které už
mají na Dačicku svojí historii a jsou ověřeny jako potřebné. Služba azylové domy pro rodiny bez
přístřeší byla zaregistrována v roce 2011 a její poskytování se osvědčilo. V roce 2016 byl
v Dačicích zahájen provoz sociálně terapeutické dílny. V roce 2017 se podařilo zajistit poskytování
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Služba raná péče pomáhá rodinám, které mají dítě se zdravotním postižením, nebo jehož vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Tuto službu zajišťuje na Dačicku několik
poskytovatelů terénní formou. Službu zajišťují terénní formou poskytovatelé I MY, o.p.s. a APLA
Jižní Čechy, z. ú. Dalšími poskytovateli rané péče jsou Společnost pro ranou péči, pobočka České
Budějovice, dále Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. Důležitým a
dlouhodobým poskytovatelem je také Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., podporuje rodiny
s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením (poskytovatel sídlí v Praze, v tomto dokumentu
není k jeho službě zpracována samostatná aktivita).
FOKUS Tábor z.s. poskytuje terénní sociální rehabilitaci osobám s duševním onemocněním,
Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s. zajišťuje stejnou službu pro osoby se zrakovým postižením.
Pro osoby se sluchovým postižením jsou dostupné tlumočnické služby, které poskytuje STŘEP, z.
s. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytuje APLA Jižní
Čechy, z.ú., cílovou skupinou jsou osoby s poruchami autistického spektra. Krizové centrum pro
děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. nabízí na Dačicku poskytování krizové pomoci terénní
formou. Osobám ohroženým domácím násilím poskytuje pomoc intervenční centrum, provozované
Diecézní charitou České Budějovice.
Všechny tyto služby jsou využívány a při procesu plánování bylo ověřeno, že je potřeba zachovat je
i do budoucna. Cílem opatření je udržet služby minimálně na stávající kapacitě.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení azylového bydlení pro rodiny s dětmi
• Udržení terénních programů
• Udržení terapeutické komunity
• Podpora dostupnosti sociální rehabilitace (FOKUS Tábor, z.s.)
• Podpora dostupnosti sociální rehabilitace (Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s.)
• Dostupnost rané péče (I MY)
• Dostupnost rané péče (APLA Jižní Čechy)
• Dostupnost rané péče (Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice)
• Dostupnost rané péče (Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se ZP)
• Udržení sociálně terapeutické dílny
• Udržení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
• Podpora dostupnosti krizové pomoci
• Podpora dostupnosti tlumočnických služeb
• Podpora dostupnosti intervenčního centra
• Podpora dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se ZP
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1.3.1 AKTIVITA: Udržení azylového bydlení pro rodiny s dětmi
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů
Kapacita služby
(počet lůžek)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Udržení azylového bydlení pro rodiny s dětmi ve Studené. Uživateli
a jeho rodině se poskytují místnosti vybavené lůžky. K dispozici je
hygienické zázemí (sprchy, toalety). Je vymezen prostor, kde jsou k
dispozici společné pračky a dále i sušárna. Poskytovatel vytváří
podmínky pro přípravu stravy v místnosti, kde je k tomuto účelu
potřebné zařízení a vybavení. Mimo svůj poskytnutý prostor mohou
uživatelé užívat společně s ostatními uživateli prostory na chodbách,
místnost pro aktivity, venkovní prostory.
Služba zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí, dále pomoc při vyřizování
běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s
rodinou. Jsou podpořeny aktivity směřující k sociálnímu začleňování
osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek. Poskytuje
se základní sociální poradenství.
trvale
Rybka, o.p.s. – Azylový dům Rybka Studená
(případně další poskytovatel)
obce v ORP, poskytovatelé sociálních služeb
osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi
rok 2020
rok 2021
rok 2022
35
35
35
rok 2020
rok 2021
rok 2022
3 722 000 Kč
3 803 000 Kč
3 993 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje

1.3.2 AKTIVITA: Udržení terénních programů
Charakteristika aktivity

Udržení terénního programu Jihočeský streetwork PREVENT,
služby Harm Reduction (redukce škod) pro injekční uživatele drog.
Výměnný program injekčních jehel a setů, distribuce zdravotního
materiálu a kondomů klientům závislým na nealkoholových drogách.
Práce probíhá v jejich přirozeném prostředí. Služba zahrnuje
základní zdravotní a sociální poradenství, terénní sociální práce,
zprostředkování dalších služeb návazné péče. Cílovou skupinou jsou
injekční uživatelé drog. Podstatnou součástí terénní práce je také
monitoring rizikových lokalit spojený s bezpečnou likvidací
pohozeného injekčního materiálu.
Cílem služby je redukce škod způsobených životním stylem
uživatelů, zdravotní a sociální pomoc, motivace ke změně chování,
ochrana veřejného zdraví v prevenci šíření krví přenosných
infekčních chorob způsobených rizikovým chováním uživatelů.
Prostřednictvím služby se snižují a omezují rizika spojená
s užíváním drog v populaci uživatelů drog i široké veřejnosti.
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Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

trvale
PREVENT 99 z. ú., případně další poskytovatel

školy, organizace, instituce, obce v ORP
osoby ohrožené závislostmi, uživatelé návykových látek
rok 2020
rok 2021
2,6
2,6
(celkem pro okres
(celkem pro okres
Jindřichův Hradec)
Jindřichův Hradec)
rok 2020
rok 2021
1 852 000 Kč
1 942 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje

rok 2022
2,6
(celkem pro okres
Jindřichův Hradec)
rok 2022
2 039 000 Kč

1.3.3 AKTIVITA: Udržení terapeutické komunity
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet lůžek)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Udržení služby, která je určena pro osoby s diagnózou závislosti na
nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Klienti/ky
mohou být muži a ženy starší 18 let. Kapacita zařízení je 15 míst, z
nich jsou čtyři místa trvale rezervována pro ženy. Klienty jsou
převážně muži a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním
užíváním a četnými kriminálními delikty. Terapeutická komunita
nabízí pobytovou léčbu na 9-12 měsíců. Služba obsahuje tyto
základní činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Příprava rozšíření služby od roku 2020 (změna cílové skupiny na
osoby ohrožené závislostí, navýšení kapacity, služba bude
poskytována i matkám/otcům s dítětem/dětmi).
trvale
Společnost Podané ruce, o.p.s., Terapeutická komunita v Podcestném
Mlýně
poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, úřady práce,
PMS ČR, Policie ČR
osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě
smíšené závislosti (věk 18 nad let)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
15
15
15
rok 2020
rok 2021
rok 2022
neuvedeno1
neuvedeno
neuvedeno
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje

1

Služba není součásti sítě sociálních služeb Jihočeského kraje (je součástí celostátní sítě služeb MPSV), proto
nejsou uvedeny roční provozní náklady.
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1.3.4 AKTIVITA: Podpora dostupnosti sociální rehabilitace (FOKUS Tábor, z.s.)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Udrženi dostupnosti služeb komunitního týmu /sociální rehabilitace,
která je na území správního obvodu ORP Dačice poskytována
terénní formou osobám s duševním onemocněním. Cílem služby je
vyhledávat lidi s duševním onemocněním, posilovat jejich
samostatnost a podporovat je při zvládání běžných životních situací.
Terénní forma nepreferuje standardní služby pro duševně nemocné,
ale klade důraz na zapojování sociálního okolí uživatele a snaží se
také o začlenění uživatelů do vhodných služeb v regionu. V rámci
služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním je
většinově aplikovaná metoda tzv. případového vedení (case
managementu), která se v rámci individuální podpory uživatele
zaměřuje i na vytváření podpůrné sítě, tedy cílenému propojování
sociálně zdravotních služeb a programů, služeb zaměstnanosti i
neformálních subjektů (rodina, přátelé apod.). Osoba s duševním
onemocněním může za podpory této sítě setrvávat ve svém
přirozeném prostředí.
trvale
FOKUS Tábor, z.s.(případně další poskytovatel)
obce v ORP, psychiatrické ambulance, poskytovatelé sociálních
služeb, úřad
osoby s chronickým duševním onemocněním
rok 2020
rok 2021
3,5
3,5
rok 2020
rok 2021
2 779 000 Kč
2 934 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje

rok 2022
3,5
rok 2022
3 081 000 Kč

1.3.5 AKTIVITA: Podpora dostupnosti sociální rehabilitace (Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s.)
Charakteristika aktivity

Služba podporuje osoby se zrakovým postižením, její náplní je:
- nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, péče o domácnost,
- psaní na počítačové klávesnici, využívání speciálního software,
- nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i
venkovním prostoru,
- nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik
vlastnoručního podpisu,
- nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
- nácvik chování v různých společenských situacích ,
- nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a
práce s informacemi,
- upevňování získaných motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností.
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Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby

Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

trvale
Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s.
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři,
úřady, obce, MPSV, Jihočeský kraj,
osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením
(od 7 let)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2,65
2,65
2,65
(celkem pro
(celkem pro
(celkem pro
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2 116 000 Kč
2 221 000 Kč
2 332 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje

1.3.6 AKTIVITA: Dostupnost rané péče (I MY)
Společnost I MY, o.p.s. zajišťuje službu formou konzultací
v rodinách (přirozeném prostředí uživatelů), skupinových setkání
rodičů a seminářů. Součástí služby je poskytování informací, aktivní
naslouchání, provázení rodin po narození a v prvních letech života
dítěte, psychologické, pedagogické a sociální poradenství,
poradenství v oblasti výchovy dítěte, komunikace a interakce
s dítětem, podpora psychomotorického vývoje dítěte, půjčování
vhodných hraček a pomůcek, pomoc při výběru předškolního
a školního zařízení.
trvale
Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor I MY, o.p.s.
MPSV, Jihočeský kraj, obce, lékaři, úřady, nadace, poskytovatelé
Předpokládané
sociálních služeb
spolupracující subjekty
rodiny dětí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením
Cílová skupina uživatelů
a rodiny dětí s opožděným či ohroženým vývojem (do 7 let)
služby
Kapacita služby
rok 2020
rok 2021
rok 2022
(počet úvazků v přímé péči)
3
3
3
(celkem pro
(celkem pro
(celkem pro
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Předpokládané roční
rok 2020
rok 2021
rok 2022
provozní náklady
2 925 000 Kč
2 057 000 Kč
3 210 000 Kč
Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje (dary, granty)
Charakteristika aktivity
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1.3.7 AKTIVITA: Dostupnost rané péče (APLA Jižní Čechy)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů
služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem služby je aktivní podpora rodiny dítěte s autismem. Rodina je
provázena náročným obdobím, kdy má podezření na některou
z poruch autistického spektra, nebo kdy je dítěti diagnóza stanovena.
Služba podporuje rodiče a předává jim metody práce s dítětem
s autismem. Nejčastěji je u dítěte rozvíjena komunikace, sociální
chování, hra a jeho spolupráce s dospělými. K podpoře rodičovských
kompetencí je využívána metoda Videotrénink interakcí. Služba je
poskytována rodinám s dětmi s autismem do 7 let věku.
Terénní forma služby je dostupná v celém Jihočeském kraji,
ambulantní forma na pracovištích v Táboře a v Českých
Budějovicích. Služba je poskytována v pracovní dny po předchozí
telefonické domluvě.
trvale
APLA Jižní Čechy, z. ú.
MPSV, Jihočeský kraj, obce, lékaři, úřady, nadace, poskytovatelé
sociálních služeb
rodiny dětí s poruchami autistického spektra (do 7 let)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2,3
2,8
2,8
(celkem pro
(celkem pro
(celkem pro
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2 323 400 Kč
2 651 700 Kč
2 651 700 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje (dary, granty)

1.3.8 AKTIVITA: Dostupnost rané péče (Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice poskytuje
odbornou pomoc rodinám dětí se zrakovým postižením nebo
ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu. Služba zahrnuje konzultace
v domácím prostředí klientů a podporu vývoje dítěte, půjčování
vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury atd., poskytování
informací, zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky a další
pomoc.
trvale
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
MPSV, Jihočeský kraj, obce, lékaři, úřady, nadace, poskytovatelé
sociálních služeb
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Cílová skupina uživatelů
služby

osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením
(do 7 let), jejich rodiny

Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)

rok 2020
rok 2021
rok 2022
7,1
7,1
7,1
(celkem pro
(celkem pro
(celkem pro
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
6 435 000 Kč
6 726 000 Kč
6 726 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje (dary, granty)

Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

1.3.9 AKTIVITA: Dostupnost rané péče (Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.)
Raná péče centra ARPIDA je soustava služeb a programů včasné
odborné pomoci dětem s tělesným nebo kombinovaným postižením
nebo s ohroženým vývojem. Služba je zaměřena na podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho individuální specifické potřeby a usiluje
o zlepšení kvality života dítěte a jeho rodiny. Cílem rané intervence
je podpora a podněcování senzoricko-motorického, emocionálního,
sociálního a intelektuálního vývoje dítěte tak, aby se mohlo co možná
nejsamostatněji aktivně zapojit do života společnosti. Na území ORP
Dačice je služba poskytována terénní formou.
trvale
Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.
MPSV, Jihočeský kraj, obce, lékaři, úřady, nadace, poskytovatelé
Předpokládané
sociálních služeb
spolupracující subjekty
děti ve věku 0 - 7 let s tělesným nebo kombinovaným postižením
Cílová skupina uživatelů
nebo s ohroženým vývojem a jejich rodiny
služby
Kapacita služby
rok 2020
rok 2021
rok 2022
(počet úvazků v přímé péči)
3
3
3
(celkem pro
(celkem pro
(celkem pro
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Předpokládané roční
rok 2020
rok 2021
rok 2022
provozní náklady
2 925 000 Kč
3 057 000 Kč
3 210 000 Kč
Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje (dary, granty)
Charakteristika aktivity
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1.3.10 AKTIVITA: Udržení sociálně terapeutické dílny
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Udržení sociálně terapeutické dílny „Dačické okénko“, která byla
v roce 2016 zřízena ve spolupráci Města Dačice, Krajského úřadu
Jihočeského kraje a organizace Otevřená OKNA, z. ú. Provoz dílny
byl zahájen v červnu 2016.
Účelem sociálně terapeutických dílen je dlouhodobá a pravidelná
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje tyto
základní činnosti:
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu
začlenění,
- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních
návyků a dovedností.
trvale
Otevřená OKNA, z. ú.
obce v ORP, organizace, úřady, rodiny osob se zdravotním
postižením
osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením,osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2,15
2,15
2,15
rok 2020
rok 2021
rok 2022
1 108 000 Kč
1 299 000 Kč
1 364 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje

42

1.3.11 AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita je zaměřena na udržení sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi, které jsou na území správního obvodu ORP Dačice
poskytovány od roku 2017. Služba je určena rodinám s dětmi
(dítětem), které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a tato může
ohrozit vývoj dítěte a kterou není rodina schopna řešit vlastními
silami. Službu poskytuje Pomoc rodinám, z.s., při této činnosti
spolupracuje s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského
úřadu Dačice. Služba je poskytována v přirozeném prostředí
uživatelů žijících na území ORP Dačice.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
trvale
Pomoc rodinám, z.s.,
MPSV, Jihočeský kraj, obce, pedagogicko-psychologická poradna,
sociální a doprovodné služby pracující s cílovou skupinou
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
- rodiny s dítětem/dětmi
rok 2020
rok 2021
rok 2022
0,5
0,5
0,5
rok 2020
rok 2021
rok 2022
356 000 Kč
374 000 Kč
392 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje
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1.3.12 AKTIVITA: Podpora dostupnosti krizové pomoci
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita podporuje udržení krizové pomoci poskytované terénní
formou. Nejčastěji řešenými nepříznivými sociálními situacemi
u uživatelů Krizového centra jsou: osobní krize, vztahová krize,
rozvodová problematika, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání,
spory o děti, sebepoškozování dětí a mladistvých, poruchy příjmu
potravy u dětí a mladistvých, výchovné problémy, šikana, domácí
násilí, trestné činy, syndrom týraného dítěte, psychosomatické
obtíže, syndrom zavrženého rodiče, atd. Krizové centrum je
registrovaným poskytovatelem sociální služby a současně je
pověřené k výkonu sociálně - právní ochrany dětí. Proto jsou
pracovníci ve styku s pracovišti OSPOD, se soudci rozhodujícími
v opatrovnických řízeních, s ordinacemi klinických psychologů
a pedopsychiatrů, s psychiatrickým oddělením Nemocnice České
Budějovice,
s Dětským
diagnostickým
ústavem
Homole
a s psychiatrickými léčebnami.
trvale
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú.
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady,
školy, obce, MPSV, Jihočeský kraj
osoby v krizi, děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti,
rodiny s dítětem/dětmi
rok 2020
rok 2021
rok 2022
1,2
1,2
1,2
(celkem pro
(celkem pro
(celkem pro
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
1 441 000 Kč
1 508 000 Kč
1 583 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje
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1.3.13 AKTIVITA: Podpora dostupnosti tlumočnických služeb
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita podporuje udržení dostupnosti tlumočnické služby pro
osoby se sluchovým postižením (především neslyšící).
Prostřednictvím poskytnutého tlumočení je umožněna neslyšícím
klientům plnohodnotná komunikace tak, aby mohli ve svém
mateřském jazyce prosazovat a hájit svá práva, zájmy a potřeby
a měli tak možnost zajistit si důstojný a plnohodnotný život.
Poradenství je pak poskytováno i slyšícím dětem neslyšících rodičů,
slyšícím příbuzným, zaměstnavatelům či organizacím, studentům
a veřejnosti. Terénní služba je zaměřena především na tlumočení
v komunitní oblasti, tj. v situacích souvisejících s vyřizováním
záležitostí spojených s běžným životem, např. u lékaře, před úřady či
jinými institucemi, v zaměstnání, v bankách, při společenských
událostech (svatby, křty, pohřby), překlady telefonických hovorů
a písemností, jednání s odborníky či rodinnými příslušníky, apod.
Klient si zasláním SMS, e-mailem či osobně v rámci ambulantní
služby s tlumočníkem domluví termín a místo terénního tlumočení,
na které se dostaví. Poté probíhá tlumočení dle obecně platných
zásad tlumočení a dle Etického kodexu tlumočníka znakového
jazyka. Služba může být poskytnuta jednomu či více klientům
(vzdělávací aktivity, sportovní či kulturní akce, konference,…).
trvale
STŘEP, z. s.
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, úřady, obce, MPSV,
Jihočeský kraj
osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením
rok 2020
rok 2021
0,7
0,7
(celkem pro
(celkem pro
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
rok 2020
rok 2021
867 000 Kč
911 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje

rok 2022
0,7
(celkem pro
Jihočeský kraj)
rok 2022
956 000 Kč
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1.3.14 AKTIVITA: Podpora dostupnosti intervenčního centra
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby

Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Sociální služba je zaměřena na zajištění bezpečí, řešení krizových
situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a na
navrácení osob do běžného života. Službu poskytuje Diecézní charita
České Budějovice, jedno z detašovaných pracovišť je v Táboře. Zde
je služba poskytována ambulantní formou, v ORP Milevsko je služba
poskytována terénní formou. Intervenční centrum poskytuje radu či
pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Je
specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na
přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný
prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám
ohroženým domácím násilím. Intervenční centrum usiluje o zajištění
bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob vzniklých na
základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života.
Působnost intervenčního centra je v rámci celého Jihočeského kraje.
trvale
Diecézní charita České Budějovice
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, úřady, obce, MPSV,
Jihočeský kraj
osoby, které potřebují radu či podporu v oblasti domácího násilí
a pronásledování (od 16 let věku)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
3,9
3,9
3,9
(celkem pro
(celkem pro
(celkem pro
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
4 681 000 Kč
4 900 000 Kč
5 145 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje
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1.3.15 AKTIVITA: Podpora dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se ZP
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

V rámci služby jsou nabízeny konzultace lidem s poruchami
autistického spektra nebo jejich pečujícímu okolí. Pokud je zapotřebí
posilovat určitou dovednost nebo se ji naučit, probíhají individuální
nácviky, při kterých se klient s pracovníkem dovednost naučí
a následně si ji může upevňovat na skupinových nácvicích
s vrstevníky. Nedílnou součástí služby je podpora pečujícího okolí,
práce s celou rodinou, se sourozenci. Dále je poskytováno sociální
poradenství. Terénní forma služby je dostupná v celém Jihočeském
kraji, ambulantní forma na pracovištích v Táboře a v Českých
Budějovicích. Služba je poskytována v pracovní dny po předchozí
telefonické domluvě.
trvale
APLA Jižní Čechy, z.ú.
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, obce,
MPSV, Jihočeský kraj
osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami autistického
spektra
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2,45
2,45
2,45
(celkem pro
(celkem pro
(celkem pro
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
Jihočeský kraj)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
2 828 000 Kč
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje
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5.3 PRIORITA 2 – Rozvoj sociálních služeb

2.1 OPATŘENÍ – Rozvoj odborného sociálního poradenství
POPIS OPATŘENÍ
V roce 2017 bylo zrušeno odborné sociální poradenství, které bylo poskytováno prostřednictvím
občanské poradny na kontaktním místě v Dačicích. Služba byla dostupná 1x týdně v domě
s pečovatelskou službou a byla určena pro veřejnost. O službu byl zájem, proto je cílem její
obnovení.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Zajištění odborného sociální poradenství (ambulantní forma)

2.1.1 AKTIVITA: Zajištění odborného sociální poradenství (ambulantní forma)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem aktivity je zajistit dostupnost odborného sociálního
poradenství, které by bylo poskytováno prostřednictvím občanské
poradny v Dačicích. Poradna poskytuje rady, informace, aktivní
pomoc a asistenci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo
jim taková situace hrozí. Pomáhá jim hledat řešení, informuje je o
jejich právech, povinnostech a dostupných službách, pomáhá jim při
vyjádření jejich vlastních potřeb a hájení oprávněných zájmů.
Podporuje je při vlastním zvládání problémů. Je nezávislým místem
bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Fungování poradny je
jednou z forem prevence před sociálním vyčleňováním lidí, kteří
mají problémy a neumí je řešit, případně nemají peníze na zaplacení
komerční pomoci. Občanská poradna řeší velkou škálu náročných
situací – rodinná problematika, bydlení, pracovně-právní vztahy,
dluhové poradenství, sociální dávky, majetkoprávní vztahy, ochrana
spotřebitele, okrajově trestní právo apod. Úkolem poradny je pomoci
klientovi zorientovat se v situaci a poskytnout mu takovou pomoc, na
jejímž základě bude schopen problém řešit. Pokud poradna nevyřeší
problém, tak podá klientovi informaci, kde může pomoc získat.
2020 – 2022
vhodný poskytovatel služby
obce v ORP, organizace, úřady
lidé, kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou nedokážou
řešit vlastními silami
rok 2020
rok 2021
rok 2022
0,2
0,2
0,2
rok 2020
rok 2021
rok 2022
179 000 Kč
188 000 Kč
197 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje
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2.2 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální péče
POPIS OPATŘENÍ
V roce 2019 bylo na Dačicku zahájeno poskytování dvou nových služeb. Byl otevřen nový denní
stacionář pro seniory a chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Zároveň se také
podařilo navýšit kapacitu pečovatelské služby. Tím byla splněna důležitá část rozvojových záměrů
z akčního plánu na rok 2019. Trvá plán navyšování kapacity osobní asistence v souvislosti s
potřebami cílové skupiny uživatelů a záměr rozšiřování pečovatelskou službu do míst, kde jsou
potenciální uživatelé.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Navýšení kapacity osobní asistence
• Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby

2.2.1 AKTIVITA: Navýšení kapacity osobní asistence
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Navýšení kapacity osobní asistence v souvislosti s potřebami cílové
skupiny uživatelů. Osobní asistence je komplexem služeb, jejichž
cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout
prostřednictvím osobního asistenta úkony, které by dělal sám, kdyby
neměl postižení. Zahrnuje například osobní péči, hygienu, toaletu,
pomoc při oblékání, dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči,
pomoc při nouzových a havarijních situacích, při zajištění chodu
domácnosti, nákupy, kontakt se společenským prostředím, jednání a
pochůzky, pomoc při zájmových aktivitách atd. Práce s uživateli se
zaměřuje na posílení jejich zdravé stránky a vedení k samostatnosti.
2020 – 2022
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – Osobní asistence
Dačice (případně další poskytovatel)
školy, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby se zdravotním postižením, senioři
rok 2020

rok 2021
rok 2022
0,8 (navýšení o 10 uživatelů)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
468 000 Kč / rok
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje
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2.2.2 AKTIVITA: Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem aktivity je rozšíření služby do míst, kde je potřebná a uživatelé
o ní mají zájem. Dalším cílem aktivity je případné rozšíření časové
dostupnosti pečovatelské služby v návaznosti na potřeby klientů.
Časové a lokální rozšiřování služby je podmíněno zajištěním
potřebného materiálně technického zázemí.
2020 – 2022
poskytovatelé sociálních služeb
obce v ORP, MPSV, Jihočeský kraj
osoby se sníženou soběstačností
rok 2020

rok 2021
rok 2022
neurčeno
rok 2020
rok 2021
rok 2022
neurčeno
MPSV, Jihočeský kraj, obce, uživatelé, ostatní zdroje

2.3 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální prevence
POPIS OPATŘENÍ
Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice na období 2015 – 2017 obsahoval zřízení
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi. Pro rok 2016 bylo záměrem vybudování a zahájení provozu sociálně terapeutické dílny.
Tato aktivita byla v daném roce splněna. V roce 2017 se podařilo zajistit sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. Zatím nesplněným záměrem je zřízení nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Zřízení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
2.3.1 AKTIVITA: Zřízení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor

Cílem aktivity je zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Dačicích, stejnou službu je potřeba zřídit i ve Slavonicích. Služba
bude poskytována ambulantní formou, věk cílové skupiny bude ještě
upřesněn, primárně půjde o mládež ve věku od 12 do 18 let
ohroženou společensky nežádoucími jevy. Služba bude zahrnovat
činnosti dle zákona o sociálních službách.
Služba bude orientovaná primárně na sociální práci a poradenství a
až sekundárně na volnočasové aktivity. Jejím cílem je odvrácení
cílové skupiny od rizikového životního stylu a zmírnění následků
rizikového chování, pokud se již vyskytlo.
2020 – 2022
zatím neurčený
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Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
(počet úvazků v přímé péči)
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

obce a další subjekty
Mladí lidé a děti, které:
- zažívají nepříznivé životní situace
- tráví neproduktivně volný čas, mají životní styl, díky kterému se
dostávají do konfliktů a který ohrožuje je samé nebo jejich okolí.
2020
2021
2022
0,3
2020
2021
2022
cca 204 000 Kč / rok
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje

5.4 PRIORITA 3 – Zajištění doprovodných oblastí

3.1 OPATŘENÍ - Doprovodné služby pro seniory a osoby se ZP
POPIS OPATŘENÍ
Doprovodné služby vhodně doplňují služby sociální a pomáhají zkvalitňovat život lidí ohrožených
sociálním vyloučením. Na Dačicku je touto službou například domácí ošetřovatelská péče, která
v kombinaci s dalšími službami umožňuje některým lidem se sníženou soběstačností žít v domácím
prostředí. Pro část obyvatel Dačicka je důležitá možnost bydlení v bytech zvláštního určení
v domech s pečovatelskou službou. Toto bydlení jim v kombinaci s vhodnými službami umožňuje
žít bez pomoci služeb ústavních. Nabídku bydlení v domech s pečovatelskou službou je vhodné
doplňovat dalšími variantami bydlení pro cílovou skupinu. Na bydlení musí být navázána
dostupnost sociálních a dalších služeb. Důležitá je činnost sdružení a klubů, která pomáhá snižovat
sociální izolaci seniorů a osob s postižením. Na Dačicku je půjčovna kompenzačních pomůcek, lidi
pečující o své blízké podporuje poradna pro pečující. Záměrem je udržet a rozvíjet dostupnost
hospicové péče.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Dostupnost bytů zvláštního určení
• Zřizování dalšího vhodného bydlení pro seniory a osoby se ZP
• Podpora života v přirozeném prostředí
• Udržení domácí ošetřovatelské péče
• Udržení činnosti organizací podporujících seniory a osoby se zdravotním postižením
• Odstraňování architektonických bariér
• Dostupnost půjčovny kompenzačních pomůcek
• Dostupnost poradny pro pečující
• Podpora dostupnosti mobilního hospice
• Hledání možností pro zřízení pobytové hospicové péče
• Zajištění krizových tlačítek pro seniory
• Hledání možností zajištění taxi pro seniory
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3.1.1 AKTIVITA: Dostupnost bytů zvláštního určení
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Na Dačicku jsou čtyři domy s pečovatelskou službou (Dačice,
Slavonice, Studená, Cizkrajov). O bydlení v nich je zájem, byty jsou
plně obsazeny a jsou evidovány neuspokojené žádosti. Možnost
tohoto bydlení bude zachována, budovy a byty budou průběžně
opravovány a udržovány. Pro všechny obyvatele bytů zvláštního
určení bude i nadále dostupná pečovatelská služba a další typy
sociálních a doprovodných služeb.
trvale
obce v ORP
poskytovatelé terénních sociálních a doprovodných služeb
senioři a osoby se zdravotním postižením

3.1.2 AKTIVITA: Zřizování dalšího vhodného bydlení pro seniory a osoby se ZP
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Na Dačicku bude nadále podporováno udržení a budování
víceúrovňového systému bydlení pro seniory a osoby se ZP.
Jednotlivé stupně (úrovně) systému:
- bydlení v přirozeném prostředí
- bydlení v domech s pečovatelskou službou a dalších vhodných
bytech s dostupnými terénními službami, chráněné bydlení
- pobytová sociální služba.
Byty v domech s pečovatelskou službou na Dačicku jsou v současné
době plně obsazeny, počet zájemců o bydlení v DPS je vyšší než je
kapacita DPS. Vedle udržování dostupnosti bydlení ve stávajících
domech s pečovatelskou službou je tedy vhodné zřizovat další
vhodné bydlení pro seniory a osoby se ZP (tzn. budovat
malometrážní bezbariérové byty, zejména na venkově). Možností je
např. rekonstrukce nevyužitých budov. Propojením tohoto bydlení
s dostupnými sociálními a doprovodnými službami se sníží zájem o
byty v DPS v Dačicích a v zařízení se službou domovy pro seniory.
trvale
obce v ORP
poskytovatelé terénních sociálních a doprovodných služeb
senioři a osoby se zdravotním postižením
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3.1.3AKTIVITA: Podpora života v přirozeném prostředí
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Propojení vhodného bydlení se sociálními a doprovodnými službami
umožňuje seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvat
v přirozeném prostředí. Na venkově budou hledány možnosti udržení
nebo zajištění dostupnosti dalších služeb, které život v přirozeném
prostředí umožňují a zkvalitňují. Jedná se o:
- pojízdné prodejny,
- ordinace lékařů a lékárny,
- pošty,
- knihovny,
- další služby.
Důležité je i zajištění dopravní obslužnosti, dostupnost pracovních
míst, škol a školek atd. Udržení mladých rodin na venkově je
prevencí sociálního vyloučení seniorů.
trvale
obce v ORP
poskytovatelé terénních sociálních a doprovodných služeb, firmy,
instituce atd.
senioři a osoby se zdravotním postižením

3.1.4 AKTIVITA: Udržení domácí ošetřovatelské péče
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Na Dačicku bude trvale zajištěna domácí ošetřovatelská péče. Jedná
se o zdravotní péči, která představuje zajištění péče o krátkodobě i
dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí. Kvalifikované
sestry budou trvale poskytovat odborné ošetření při dlouhodobém
onemocnění pacienta (převazy, injekce, aplikace inzulínu, odběry
biologického materiálu, péče při pooperačních a terminálních
stavech, rehabilitační ošetřování, masáže, poradenská činnost).
Služba zahrnuje i obecnou paliativní péči, kterou poskytuje praktický
lékař ve spolupráci s agenturou domácí péče. Budou nadále
poskytovány i služby, které nehradí pojišťovna – výpomoc
v domácnosti nahrazující pečovatelskou službu, kontrola pacientů,
hygiena, cvičení.
trvale
Domácí péče Dačice s.r.o.
RESIDENT 2000 o.p.s.
případně další poskytovatelé
lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, obce v ORP
osoby propuštěné z nemocnice, osoby s akutním nebo chronickým
onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu
života
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3.1.5 AKTIVITA: Udržení činnosti organizací podporujících seniory a osoby se ZP
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Bude udržena a podporována činnost organizací, které sdružují
seniory a osoby se zdravotním postižením a které těmto cílovým
skupinám poskytují doprovodné služby. Jedná se například o:
Dačický ZVONEČEK z.s.- začleňuje děti a dospělé se zdravotním
postižením do všech sfér občanské společnosti a podporuje zřízení
denního stacionáře v Dačicích.
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. – místní organizace
Dačice - organizace poskytuje základní sociální poradenství a nabízí
zprostředkování odborného poradenství. Nabídka konzultací
a pomoci při výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Rekondiční cvičení, přednášková činnost, volnočasové aktivity.
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. – místní organizace
Studená – zprostředkování odborného poradenství, podpora osob se
zdravotními problémy, pomoc při jejich zapojení do společenského
života. Aktivity: rekondiční cvičení, rehabilitační plavání,
přednáškové činnosti, setkání heligonkářů a další volnočasové
aktivity.
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. – místní organizace
Slavonice – podpora potřeb a zájmů osob se zdravotním postižením
a seniorů, odborné sociální poradenství, zajištění plavání, cvičení
a rehabilitačních pobytů, prodej Euroklíčů.
Český červený kříž – setkávání, poradenství, sběr léčivých bylin atd.
trvale
jmenované organizace
obce v ORP
senioři a osoby se zdravotním postižením

3.1.6 AKTIVITA: Odstraňování architektonických bariér
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Bezbariérovost veřejných budov byla jednou z aktivit prvního
komunitního plánu na Dačicku. Aktivita je plněna, bariéry jsou
průběžně dle možností odstraňovány. Obce a ostatní majitelé budov
budou pokračovat v odstraňování bariér a budou hledat možnosti, jak
zpřístupňovat budovy a veřejná prostranství.
trvale
obce v ORP
majitelé veřejně přístupných budov, správci veřejných prostranství
veřejnost, senioři, osoby s pohybovým omezením, rodiče s kočárky
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3.1.7 AKTIVITA: Dostupnost půjčovny kompenzačních pomůcek
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita je zaměřena na udržení dostupnosti půjčovny
kompenzačních pomůcek, které jsou určeny pro seniory, osoby se
zdravotním postižením, nemocné propuštěné z nemocničního léčení,
lidi po úrazech, rodiny, které pečují o své blízké, příbuzné atd. Cílem
půjčování kompenzačních pomůcek je usnadnění či prodloužení
pobytu uživatelů v jejich domácím prostředí a zlepšení podmínek
domácí léčby. Půjčovna je provozována společností RESIDENT
2000 o.p.s. Nabízí zapůjčení širokého spektra zdravotních
a kompenzačních pomůcek, jako jsou například polohovací lůžka
s antidekubitními matracemi, chodítka, vozíky, toaletní křesla a další.
Půjčovna je v provozu každou středu od 13 do 15 hodin nebo po
domluvě. Půjčování kompenzačních pomůcek zajišťuje i Sdílení
o.p.s. v Telči. Vhodné pomůcky přispívají ke zvládání běžných
úkonů každodenního života a ke kvalitní péči v domácím prostředí.
Klienti si mohou přijít vyzkoušet a vybrat tu nejvhodnější pomůcku
každé pondělí od 8 do 11,30 a od 12 do 16 hodin a každou středu od
12 do 16 hodin. Pro půjčovnu společností RESIDENT 2000 o.p.s.
jsou hledány vhodné prostory.
trvale
RESIDENT 2000 o.p.s., Sdílení o.p.s.
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, lékaři
osoby se zdravotním postižením, lidé po úrazech, krátkodobě
i dlouhodobě nemocní

3.1.8 AKTIVITA: Dostupnost poradny pro pečující
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor

Cílem je udržet na Dačicku poradnu po pečující a pozůstalé, která
nabízí pomoc a komplexní informace z oblasti péče o nemocného
nebo nemohoucího v domácím prostředí. Pracovníci poradny
pomáhají pečujícím zorientovat se v nabídce sociálních a zdravotních
služeb, podávají informace z oblasti ošetřovatelské péče (výživa a
hydratace, péče o rány a pokožku, hygiena, polohování,
inkontinence), radí s výběrem kompenzačních pomůcek a úpravami
domácího prostředí a pomáhají řešit sociálně-právní problematiku
(příspěvky, žádosti atd.) Nabízí také nezbytnou psychickou podporu
v náročné situaci. Služby poradny jsou zdarma.
Poradna je provozována společností RESIDENT 2000 o.p.s. ve
spolupráci s Domácí péčí Dačice s.r.o. Poradna je provozována
každou středu od 14 do 16 hodin v areálu nemocnice Dačice.
trvale
RESIDENT 2000 o.p.s

55

Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Domácí péčí Dačice s.r.o
pečující osoby

3.1.9 AKTIVITA: Podpora dostupnosti mobilního hospice
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita podporuje udržení mobilní specializované paliativní péče.
Jedná se o službu, která je poskytována v domácím prostředí a
pomáhá nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich blízkým.
Mobilní specializovaná paliativní péče (zvaná též domácí hospicová
péče) vychází z přání a potřeb těžce nemocného a umírajícího
člověka a jeho pečující rodiny. Poskytuje jim podporu a zázemí.
Předpokladem pro poskytování péče v domácnosti uživatele je
ochota rodiny pečovat o umírajícího. Rodina ve spolupráci s týmem
pracovníků hospicové péče se může o nemocného starat v jeho
přirozeném prostředí a na vysoké úrovni. Tým mobilního hospice
tvoří lékaři s odpovídající specializací (paliatr a další), zdravotní
sestry, sociální pracovnice, psychoterapeut a duchovní, pečovatelky.
Tým je klientům k dispozici 24 hodin denně, návštěvy probíhají dle
potřeb rodiny.
Součástí péče je poskytnutí odborného sociálního poradenství,
odlehčovací služby i půjčovny pomůcek.
trvale
Sdílení o.p.s.
lékaři, MPSV, MZ, Jihočeský kraj, obce, organizace
nevyléčitelně nemocné osoby, umírající, jejich rodiny

3.1.10 AKTIVITA: Hledání možností pro zřízení pobytové hospicové péče
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita je zaměřena na hledání možností zřízení pobytové hospicové
péče na území správního obvodu ORP Dačice. V Jihočeském kraji je
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, toto zařízení je ale na
opačném konci kraje (mezi okrajovými částmi území ORP Dačice a
Prachaticemi je vzdálenost přes 170 km). Hospic je pobytové
zařízení, které poskytuje kvalitní paliativní péči osobám v terminální
fázi jejich onemocnění.
2020 - 2022
vhodný poskytovatel hospicové péče
lékaři, MPSV, MZ, Jihočeský kraj, obce, organizace
nevyléčitelně nemocné osoby, jejich rodiny
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3.1.11 AKTIVITA: Zajištění krizových tlačítek pro seniory
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Zajištění tísňových signalizačních tlačítek pro osoby, které žijí
osaměle, mají zdravotní problémy nebo nemají rodinné příslušníky
poblíž. Jedná se o maličký přístroj, který se nosí většinou na krku.
Po zmáčknutí tlačítka SOS vyšle nouzový signál a aktivují se
telefony u nejbližších rodinných příslušníků, na policii, případně
v bezpečnostní agentuře – všude tam, kde mají nepřetržitý provoz
služebny nebo dispečinku. Zařízení je možné nosit i do sprchy, má
navíc pádový senzor, který při pádu osoby automaticky kontaktuje
sociálního pracovníka nebo člena rodiny. S pomocí zařízení je
dokonce možné přesně určit, kde se osoba v případě ohrožení nebo
pádu právě nachází a lze na něj také zpětně zavolat z mobilního
telefonu.
2020 - 2022
neurčeno
lékaři, MPSV, Jihočeský kraj, obce, organizace
- osamělé osoby, u kterých je riziko infarktu, mrtvice
- lidé s Alzheimerovou chorobou, kteří se mohou snadno ztratit,
(GPS modul určí přesně jejich polohu)
- senioři, pro které je složité ovládat mobilní telefon a v panice by si
nepřivolali pomoc

3.1.12 AKTIVITA: Hledání možností zajištění taxi pro seniory
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Hledání možností zajištění taxi pro osoby se sníženou soběstačností.
Zajištění dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
držitele průkazu ZTP a ZTP/P k lékaři, na úřad, zajištění osobních
potřeb a podobně. Hledání možností financování nákupu
bezbariérového auta, které budou moci klienti využít za symbolickou
platbu, zajištění provozovatele služby atd.
2020 - 2022
Město Dačice
lékaři, MPSV, Jihočeský kraj, obce, organizace
senioři a osoby se zdravotním postižením
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3.2 OPATŘENÍ – Prevence nežádoucích jevů
POPIS OPATŘENÍ
V Dačicích a v některých obcích v mikroregionu je široká nabídka volnočasových aktivit pro děti a
mládež. Stávající nabídku volnočasových aktivit je potřeba udržet, podporovat a doplňovat.
Správné využití volného času je prevencí proti šíření sociálně patologických jevů a má vliv na
celkovou kvalitu života. Mladým lidem pomáhá v jejich rozvoji, u seniorů ovlivňuje udržení
aktivity. V roce 2017 bylo smysluplné trávení volného času podpořeno přípravou výstavby nového
Domu dětí a mládeže a vybudováním volnočasové zóny v Dačicích.
V Dačicích funguje poradenství zaměřené na prevenci patologických jevů, významnou roli v této
oblasti má také Městská policie Dačice. Na Slavonicku je zajištěna selektivní prevence mimo školní
docházku. Pro prevenci nežádoucích jevů je důležitá také pobočka pedagogicko – psychologické
poradny a pobočka insolvenčních správců. Problémem byla špatná dostupnost střediska výchovné
péče, jeho fungování bylo v roce 2016 zajištěno v Jindřichově Hradci. Cílem pro další období je
zřízení pracoviště školního psychologa v Dačicích.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Dostupnost volnočasových aktivit
• Specifická prevence pro školy a podpora rodin
• Činnost městské policie Dačice
• Pořádání výchovně rekreačních táborů
• Udržení pedagogicko - psychologické poradny
• Udržení pobočky insolvenčních správců
• Udržení dostupnosti střediska výchovné péče
• Zajištění školního psychologa
• Výstavba nového Domu dětí a mládeže v Dačicích
• Podpora komunitní sociální práce

3.2.1 AKTIVITA: Dostupnost volnočasových aktivit
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita je zaměřena na zachování dostupnosti volnočasových
aktivit. Jedná se například o aktivity Katolického domu Dačice z.s.,
Slavonické renesanční o.p.s., Dačického Zvonečku, Domu dětí a
mládeže Dačice, baby klubu, sportovních organizací (Sokol, TJ
Centropen), Knihovny Matěje Mikšíčka v Dačicích, pionýrské
skupiny. Významnou roli mají v oblasti kvalitního využití času také
sbory dobrovolných hasičů, rybáři, myslivci, kulturní spolky,
divadelní spolek, kulturní a informační centra. Důležitá je i
dostupnost dětských hřišť, sportovišť, sportovní haly, kuželny,
posilovny, městského koupaliště atd.
trvale
obce v ORP, organizace, spolky, sdružení
firmy, školy
široká veřejnost
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3.2.2 AKTIVITA: Specifická prevence pro školy a podpora rodin
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Udržení a podpora specifické prevence pro školy a školská zařízení
(prevence rizikového chování a výchova ke zdravému životnímu
stylu). Obsahem prevence jsou informace o závislostech, legislativa
spojená s užíváním návykových látek, prevence závislosti na tabáku,
alkoholu a marihuaně, seznámení se stádii vzniku závislostí a jejich
riziky, výchova k zodpovědnému rodičovství, informace o nebezpečí
sekt, finanční gramotnost, zdravý životní styl, výživa, pohyb,
prevence vzniku nadváhy, prevence nemoci AIDS a další.
trvale
neurčeno, dle výběru škol
školy, organizace, obce v ORP
děti a mládež

3.2.3 AKTIVITA: Činnost městské policie Dačice
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita podporuje udržení činnosti městské policie v Dačicích.
Policie se mimo jiné zaměřuje na prevenci sociálně patologických
jevů a prevenci kriminality. Součástí prevence je také přednášková
činnost a realizace preventivních programů pro různé věkové
skupiny. Policie také kontroluje, zda děti a mladí lidé v ulicích
nepožívají návykové látky.
trvale
Město Dačice, Městská policie Dačice
školy, organizace
veřejnost
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3.2.4 AKTIVITA: Pořádání výchovně rekreačních táborů
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Předpokládané náklady
Předpokládané finanční
zdroje

Aktivita je zaměřena na hledání možností pořádání výchovně
rekreačních táborů pro děti. Tábory by se měly realizovat každoročně
v období letních prázdnin. Cílem táborů je výchovné působení na
děti, které vyrůstají v sociálně nepodnětném rodinném prostředí,
zmírnění poruch jejich chování a získání potřebných společenských a
hygienických návyků. Tábory jsou vhodné pro děti se specifickými
potřebami, tedy pro děti, které se těžko začleňují do tradiční formy
vedení letních táborů. Obsah programu:
Pracovníci formou letních prázdninových pobytů poskytují dětem
podporu v obtížných životních situacích a nabízejí aktivní a
smysluplné trávení volného času, včetně rozvoje spolupráce mezi
vrstevníky. Zaměření na rozvíjení pozitivních vlastností, základních
dovedností a soběstačnosti dětí (empatie, smyslové vnímání, fyzická
zdatnost, samostatnost).
Dalším cílem je zajistit vhodnou náplň činností během části letních
prázdnin tak, aby si děti osvojily základy společenského chování ve
vzájemném kontaktu, i ve vztahu k dospělým, upevnily si hygienické
návyky, učily se udržovat pořádek v osobních věcech i ve
společenských prostorách. Stejně tak by měl pobyt působit jako
prevence sociálně patologických jevů.
Pracovníci tráví s dětmi více času a mají tak prostor pro individuální
přístup k těmto dětem. Individuální přístup má být zajištěn zesíleným
počtem dospělých (průměrně na 1 dospělého připadají 2 děti,
maximální počet dětí cca 24). Vedoucími jsou buď odborníci na péči
o ohrožené děti, nebo proškolení dobrovolníci. Účast dětí by byla
motivována a doporučována rodinám pracovníky sociálního odboru
MěÚ Dačice.
trvale 1 x za rok o letních prázdninách
neurčeno
MěÚ Dačice, MěÚ Slavonice, školy, organizace
děti ve věku 7-16 let, jejichž život je ovlivněn sociálním
znevýhodněním – děti ze sociálně slabších rodin a z disfunkčních
rodin, děti s výchovnými problémy, děti se specifickými potřebami a
nutností individuálního přístupu dospělých (např. děti uzavřené,
úzkostné, hyperaktivní, s problémovým chováním, s poruchou
pozornosti, s bolestmi hlavy apod.).
dle rozsahu
dotace, příspěvky, obce v ORP, spoluúčast rodičů
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3.2.5 AKTIVITA: Udržení pedagogicko - psychologické poradny
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Udržení pracoviště pedagogicko-psychologické poradny v Dačicích.
Poradna poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně
pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc
při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem
od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou
bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních
pedagogů a sociálních pracovnic. Vyšetření dětí jsou realizována se
souhlasem zákonných zástupců a na jejich žádost.
trvale
Pedagogicko-psychologická poradna
školy, organizace
veřejnost

3.2.6 AKTIVITA: Udržení pobočky insolvenčních správců
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Cílem je udržení pobočky insolvenčních správců v Dačicích. Služba
zajišťuje poskytování základního a bezplatného právního poradenství
v oblasti zejména dluhové problematiky, oddlužení (tzv. osobního
bankrotu) a insolvenčního řízení jednotlivým klientům, kteří navštíví
pobočku s žádostí o právní pomoc. Podávání informací o tom, jaká
práva anebo povinnosti vyplývají pro fyzické osoby ze smluvních
ujednání nebo z právních vztahů jako jsou půjčky, zápůjčky a úvěry,
včetně spotřebitelských smluv a rozhodčích doložek. Informace, co
je účelem insolvenčního řízení a jaký je jeho základní smysl.
trvale
Mgr. Monika Urbanová, Mgr. Miroslav Ambrož
úřady, organizace
veřejnost
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3.2.7 AKTIVITA: Udržení dostupnosti střediska výchovné péče
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Podpora udržení pracoviště střediska výchovné péče v Jindřichově
Hradci. Středisko poskytuje služby zaměřené na děti s rizikem
poruchy chování a dětem s rozvinutými poruchami chování. Služby
jsou poskytovány též rodičům a pedagogům. Středisko výchovné
péče je v provozu od 1.1.2016. Provozní náklady zajišťuje město
Jindřichův Hradec. Personálně ho zajišťuje Výchovný ústav,
středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec. Středisko
výchovné péče poskytuje služby ambulantně na adrese: Janderova
147/II, 3. patro (budova Úřadu práce), Jindřichův Hradec. Pracuje
zde psycholog, etoped a sociální pracovník.
trvale
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův
Hradec
město J. Hradec, školy, organizace, úřady
děti a mládež

3.2.8 AKTIVITA: Zajištění školního psychologa
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Hledání možností zřízení pracoviště školního psychologa v Dačicích,
činnost školního psychologa. Školní psycholog vykonává činnosti
konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační,
pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech
vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým
kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se
specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními,
zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se
zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány
státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.
zřízení pracoviště v roce 2020, činnost psychologa od 2020 trvale
školy
město Dačice, MŠMT, organizace, instituce
žáci, rodiče, učitelé
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3.2.9 AKTIVITA:Výstavba nového Domu dětí a mládeže v Dačicích
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Výstavba nového Domu dětí a mládeže v Dačicích umožní udržet
dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež z Dačic a okolí.
Dům dětí a mládeže v Dačicích je odloučeným pracovištěm DDM J.
Hradec. Zajišťuje širokou nabídku kroužků a kurzů, pořádá tábory.
Rodičům s malými dětmi je určen Baby ateliér Dačice.
V budově domu dětí a mládeže byly nevyhovující podmínky pro
realizaci aktivit, proto byla v roce 2019 zahájena výstavba nové
budovy (stavba samostatného objektu DDM v ul. Bratrská). Cílem je
dokončit stavbu tak, aby činnosti v nové budově byly zahájeny na
začátku školního roku 2020/2021.
2020 (dokončení výstavby)
město Dačice, Jihočeský kraj
DDM J. Hradec
děti, mládež, rodiče s dětmi

3.2.10 AKTIVITA: Podpora komunitní sociální práce
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Podpora komunitní sociální práce jako prostředku sociálního
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení a výstavba nových
komunitních center jako míst aktivního začleňování vyloučených
osob. Komunitní centra jsou veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých
se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních,
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální
situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto
cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných
služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v
ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé
sociální situace a sociální začleňování.
trvale
obce v ORP
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, NNO
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3.3 OPATŘENÍ – Podpora sociálního začleňování
POPIS OPATŘENÍ
Ekonomická neaktivita přispívá ke zvýšení rizika sociálního vyloučení osob. Mezi skupiny nejvíce
ohrožené z pohledu trhu práce, a tím vystavené vyššímu riziku sociálního vyloučení, patří mimo
jiných osoby se zdravotním postižením a matky s malými dětmi. V České republice přetrvává
relativně nízká míra ekonomické aktivity žen v porovnání s mírou ekonomické aktivity mužů.
Jedním z důvodů je péče žen o rodinu a domácnost. Cílem je vytvářet podmínky pro lepší
slaďování rodinného a pracovního života. Dalším cílem je udržení a rozšiřování dostupnosti
vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Dostupnost pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
• Podpora slaďování rodinného a pracovního života
3.3.1 AKTIVITA: Dostupnost pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Aktivita podporuje udržení pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením na Dačicku (v případě potřeby navyšování jejich
kapacity). Cílem je zajistit na volném trhu práce pracovní příležitosti
pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2019 funguje
v Dačicích Chráněná dílna Okénko, kapacita je 20 pracovních míst.
Provoz zajišťují Otevřená OKNA, z. ú. a spolupracují s firmou
CENTROPEN, a.s. Dílna vytváří vhodné pracovní prostředí a
pracovní náplň pro motivované osoby se zdravotním, mentálním a
kombinovaným postižením, jejichž pracovní výkon lze ohodnotit
finančně.
trvale
Otevřená OKNA, z. ú.
město Dačice, CENTROPEN, a.s.

3.3.2 AKTIVITA: Podpora slaďování rodinného a pracovního života
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Podpora slaďování rodinného a pracovního života formou udržení
dostupnosti mateřských škol a rozšíření provozní doby v mateřských
školách, formou podpory vzniku dětských skupin a podpory vzniku
pracovních míst s flexibilní pracovní dobou.
trvale
město Dačice
MŠ, zaměstnavatelé a další
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5.5 PRIORITA 4 – Průřezová témata

4.1 OPATŘENÍ - Informování o sociálních a doprovodných službách
POPIS OPATŘENÍ
Při dřívějších průzkumech realizovaných v rámci komunitního plánování bylo zjištěno, že lidé mají
málo informací o sociálních službách a možnostech jejich využití. I přes to, že byli pravidelně
informováni prostřednictvím Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, poskytovatelů, místních
zpravodajů, atd. V poslední době se situace zlepšila. Informace pro veřejnost budou dál pravidelně
zveřejňovány a bude nadále zajištěno informování členů místních samospráv.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Zveřejňování informací o sociálních službách
• Zajištění informovanosti obcí
4.1.1 AKTIVITA: Zveřejňování informací o sociálních službách
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Poskytovatelé služeb, obce v ORP, úřady a organizace budou
využívat všechny dostupné zdroje pro šíření informací o sociálních a
doprovodných službách. Informace budou nadále podávány přímo na
úřadech a v zařízeních poskytovatelů, budou využívány letáky,
katalogy, místní tisk, rozhlas, internet, přednášky atd. Budou hledány
i další zdroje informování – například přes lékaře, školy atd. Bude
nadále probíhat spolupráce se Zdravým městem Dačice, v rámci jeho
aktivit budou prezentovány sociální služby.
Cílem je informovat o všech dostupných sociálních a doprovodných
službách a podávat další informace související se sociální oblastí například o možnostech využití příspěvku na péči, o prevenci
nežádoucích jevů, o možnostech řešení krizových situací atd.
V roce 2020 bude vydán aktuální tištěný katalog poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb.
trvale
obce v ORP, poskytovatelé sociálních služeb, úřady
lékaři, školy, svazy a sdružení, poskytovatelé doprovodných služeb
veřejnost
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4.1.2 AKTIVITA: Zajištění informovanosti obcí
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Budou hledány možnosti pořádání osvětových akcí a programů pro
místní samosprávy. Budou jim předávány informace o sociálních
službách, o možnostech jejich využívání, o možnostech získání
financí na zaplacení nákupu služeb (příspěvek na péči) atd. Občané
v nepříznivé sociální situaci často hledají první podporu na obecních
úřadech, proto je potřeba, aby získali relevantní informace a pomoc
při zprostředkování služby. Znalost potřebnosti a dostupnosti služeb
je také základem pro dobrou spolupráci obcí a poskytovatelů služeb.
Na Dačicku je možné realizovat osvětu například prostřednictvím
Mikroregionu Dačicko, který zajišťuje pravidelné setkávání starostů.
trvale
Mikroregion Dačicko
poskytovatelé sociálních služeb, organizace podporující rozvoj
sociálních služeb
členové místních samospráv

4.2 OPATŘENÍ – Udržení procesu plánování sociálních služeb
POPIS OPATŘENÍ
Na Dačicku byl v roce 2007 zahájen proces komunitního plánování, který významně přispívá
k udržení a rozvoji sociálních a doprovodných služeb. Proces se podařilo do roku 2020 udržet a je
potřeba udržet ho i do budoucna. Předpokladem k tomu je udržení a rozvoj spolupráce hlavních
skupin (zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé) za účasti široké veřejnosti. Je potřeba udržet činnost
organizační struktury, pravidelně monitorovat plnění plánu a zajistit jeho aktualizaci.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení a rozvoj spolupráce
• Monitoring plnění komunitního plánu
• Aktualizace komunitního plánu
4.2.1 AKTIVITA: Udržení a rozvoj spolupráce
Charakteristika aktivity

Pro udržení a rozvoj systému sociálních služeb je důležitá spolupráce
zadavatelů (obcí), poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů.
Velký význam má i zapojení široké veřejnosti.
Z toho důvodu je potřeba udržet aktivní činnost Mikroregionu
Dačicko, který podporuje spolupráci obcí a udržet také vzájemnou
spolupráci poskytovatelů služeb. Dále bude zachována činnost
organizační struktury komunitního plánování (zástupci zadavatelů,
poskytovatelů a uživatelů), proto se bude nadále scházet řídící
skupina a pracovní skupiny (nebo zástupci pracovních skupin).
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Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Spolupráci by podpořilo zřízení Komunitního centra, ve kterém by
byly prostory pro sociální a doprovodné služby (mateřské centrum,
šatník, poradny, denní stacionář, zázemí pro osobní asistenci, terénní
programy atd.), prostory pro činnost svazů a sdružení, prostory na
akce pro uživatele služeb a veřejnost (přednášky, kulturní akce atd.).
udržení spolupráce – trvale
zřízení Komunitního centra - výhledově
obce v ORP, organizace, uživatelé služeb
veřejnost

4.2.2 AKTIVITA: Monitoring plnění komunitního plánu
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Plnění střednědobého plánu sociálních služeb bude dle potřeby
monitorováno a vyhodnocováno. Bude sledováno plnění jednotlivých
aktivit, budou vyhodnoceny splněné aktivity a budou hledány
možnosti realizace aktivit nesplněných. Zároveň bude posouzeno,
zda jsou aktivity stále aktuální (v souvislosti s potřebami obyvatel
a poptávkou).
trvale
město Dačice ve spolupráci s obcemi a s organizacemi zaměřenými
na strategické plánování a plánování sociálních služeb
Mikroregion Dačicko, OSV MěÚ Dačice, zadavatelé, poskytovatelé
a uživatelé sociálních služeb, organizace, Jihočeský kraj, MPSV

4.2.3 AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Budou hledány finanční prostředky na zpracování ročních akčních
plánů a na tvorbu střednědobého plánu na období 2023 – 2025.
Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace
umožňuje přizpůsobení plánu novým podmínkám, trendům
a potřebám uživatelů služeb. Kompletní aktualizace střednědobého
plánu bude probíhat v těchto krocích:
- aktualizace analýz
- stanovení priorit pro nové období
- návrh opatření a aktivit.
Aktualizace komunitního plánu v těchto krocích:
- zpracování akčních plánů na rok 2021 a na rok 2022
- zpracování střednědobého plánu na rok 2023 – 2025.
město Dačice ve spolupráci s obcemi a organizacemi zaměřenými na
strategické plánování a plánování sociálních služeb
obce, organizace, Jihočeský kraj, MPSV
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