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ÚVOD 

Východiska pro aktualizaci 

Poslední aktualizace dokumentu KPSS pro území ORP Trhové Sviny byla provedena 

v období 09-10/2013. Zpracování monitoringu a vyhodnocení návrhové části dokumentu 

KPSS schváleného v roce 2011 a následně aktualizovaného v období 06-10/2012 a 06/2013 

vychází z Opatření 3.7 Podpora procesu plánování sociálních služeb - Aktivita 3.7.1 

Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb a 3.7.2 Aktualizace plánu sociálních 

služeb. Tato opatření a aktivity ukládají, že naplňování jednotlivých opatření a aktivit 

v období realizace plánu bude průběžně sledováno v souladu se schváleným systémem 

monitoringu a vyhodnocování. Tím bude zároveň zjišťována efektivita implementace plánu a 

zajištěna zpětná vazba a podněty pro další aktualizace plánu.  

Úroveň aktivit je nejdůležitější oblastí monitorování a vyhodnocování při sledování 

efektivity naplňování plánu. Při monitoringu jednotlivých aktivit byla zjišťována shoda nebo 

neshoda mezi probíhající realizací (stávajícím stavem) a plánem realizace. 

Zadavatelem a hlavním koordinátorem aktualizace KPSS byla v souladu s výše uvedeným 

opatření a aktivitami Řídící skupina (ŘS). ŘS bude tuto úlohu ve spolupráci s obcemi a 

poskytovateli v ORP (např. prostřednictvím pokračování práce v rámci pracovních skupin - 

PS) zajišťovat i pro budoucí aktualizace. 

Pod tabulky jednotlivých aktivit jsou v tomto materiálu přiřazeny tabulky popisující monitoring 

a vyhodnocení naplněnosti jednotlivých aktivit. U některých opatření došlo již dříve k jejich 

naplnění či k přesunu do jiné prioritní osy. 

Základní shrnutí aktualizace Prioritní osy 1 

Opatření 1.1 Podpora domovů pro seniory (§ 49) 

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

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

Opatření 1.2 Podpora pečovatelské služby (§ 40) 

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

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

Opatření 1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67) 

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

Opatření 1.4 Podpora centra denních služeb (§ 45) 

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

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

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

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

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

Aktivita 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69) 

Opatření 1.8 Podpora Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) 

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

Opatření 1.9 Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37) 

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

Základní shrnutí aktualizace Prioritní osy 2 

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

Aktivita 2.1.1 Vznik sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§67) 

Opatření 2.2 Rozvoj a rozšíření sociální služby Centrum denních služeb (§ 45) 

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

Opatření 2.3 Rozvoj odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením a 
seniorům (§ 44) 

Aktivita 2.3.1 Obnovení odlehčovací služby (§ 44)  

Opatření 2.4 Rozvoj osobní asistence (§ 39) v území ORP 

Aktivita 2.4.1 Zřízení a zajištění sociální služby Osobní asistence (§ 39) v ORP 

Opatření 2.5 Rozvoj Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (§ 66) 

Aktivita 2.5.1 Vznik nové sociální služby - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením (§ 66) 

Opatření 2.6 Vznik nové služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (§ 62) 

Aktivita 2.6.1  Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech 

 

Základní shrnutí aktualizace Prioritní osy 3 

Opatření 3.1  Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním 

Aktivita 3.1.1  Zmapování bariér v obcích SO ORP TS 

Aktivita 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s PS fungujících v SO ORP TS 

Aktivita 3.1.3 Integrované letní tábory a nácvikové kurzy pro těžce tělesně postižené  

Opatření 3.2 Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým znevýhodněním 

Aktivita 3.2.1  Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny v Trhových Svinech 

Aktivita 3.2.2  Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku v Trhových Svinech  

Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových Svinech 

Aktivita 3.2.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu 

Opatření 3.3 Podpora rodinné politiky 
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Aktivita 3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu 

Aktivita 3.3.2 Vznik speciální MŠ 

Aktivita 3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí 

Opatření 3.4 Prevence rizikového chování 

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

Opatření 3.5 Udržení služby „sociálního šatníku“ 

Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociální šatník“ 

Opatření 3.6 Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS 

Aktivita 3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví 

Opatření 3.7 Podpora procesu plánování sociálních služeb 

Aktivita 3.7.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb 

Aktivita 3.7.2. Aktualizace plánu sociálních služeb 
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SCHÉMA KPSS SO ORP TS (AKTUALIZACE 2013) 

Následující tabulka zobrazuje základní schéma dokumentu KPSS z hlediska jeho členění do priorit, opatření a aktivit. Každá ze tří prioritních os 

dokumentu obsahuje několik opatření, na něž navazují konkrétní aktivity. 

PRIORITA č. 1 

PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

PRIORITA č. 2 

ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK 

NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

PRIORITA č. 3 

PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH 

V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A DALŠÍ 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Opatření 1.1 Podpora domovů pro seniory (§ 49) 

Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu Domova 

pro seniory Chvalkov (§ 49) 

Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu Domova 

pro seniory Horní Stropnice (§ 49) 

Opatření 1.2 Podpora pečovatelské služby (§ 40) 

Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu 

pečovatelské služby poskytované 

společností Ledax o.p.s. (§ 40) 

Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu 

pečovatelské služby poskytované 

Občanským sdružením Borůvka, 

Borovany (§ 40) 

Opatření 1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny 

                            (§ 67) 

Aktivita 1.3.1 Zachovat stávající kapacitu sociálně 

terapeutické dílny (§ 67) 

 

Opatření 1.4 Podpora centra denních služeb 

(§ 45) 

Opatření 2.1 Rozvoj a rozšíření sociální služby 

                             Sociálně terapeutické dílny (§ 67) 

Aktivita 2.1.1 Vznik sociální služby Sociálně 

terapeutická dílna (§67) 

Opatření 2.2 Rozvoj a rozšíření sociální služby 

                            Centrum denních služeb (§ 45) 

Aktivita 2.2.1 Navýšení kapacity sociální služby 

Centrum denních služeb (§ 45) 

Opatření 2.3 Rozvoj odlehčovací služby pro 

                            osoby se zdravotním postižením  

                            a seniorům (§ 44) 

Aktivita 2.3.1 Obnovení odlehčovací služby (§ 44) 

Opatření 2.4 Rozvoj osobní asistence (§ 39) 

                            v území ORP 

Aktivita 2.4.1 Zřízení a zajištění sociální služby 

Osobní asistence (§ 39) v ORP 

 

 

 

Opatření 2.5 Rozvoj Sociálně aktivizační služby 

Opatření 3.1  Zlepšování kvality života seniorů  

                            a osob se zdravotním  

                            znevýhodněním 

Aktivita 3.1.1  Zmapování bariér v obcích SO ORP 

TS 

Aktivita 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů 

s pečovatelskou službou fungujících 

v SO ORP TS 

Aktivita 3.1.3 Integrované letní tábory a nácvikové 

kurzy pro těžce tělesně postižené  

Opatření 3.2 Rozvoj pracovní terapie pro osoby 

s různým znevýhodněním 

Aktivita 3.2.1  Rozšíření kapacity a zajištění provozu 

chráněné dílny v Trhových Svinech 

Aktivita 3.2.2  Zachování kapacity ergoterapeutické 

dílny při Domečku v Trhových Svinech 

Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při 

Domečku v Trhových Svinech 

Aktivita 3.2.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu 
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Aktivita 1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra 

denních služeb (§ 45) 

Opatření 1.5 Podpora nízkoprahového zařízení  

                            pro děti a mládež (§ 62) 

Aktivita 1.5.1 Zachovat stávající kapacitu 

nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež (§ 62) 

Opatření 1.6 Podpora rané péče (§ 54) 

Aktivita 1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče (§ 

54) 

Opatření 1.7 Podpora soc. služeb pro osoby, 

které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy – terénní programy (§ 69) 

Aktivita 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 

69) 

Opatření 1.8 Podpora Průvodcovské a 

předčitatelské služby (§ 42) 

Aktivita 1.8.1 Zachovat službu průvodcovské a 

předčitatelské služby (§ 42) 

Opatření 1.9 Podpora Odborného sociálního 

poradenství (§ 37) 

Aktivita 1.9.1 Zachovat Odborné sociální 

poradenství (§ 37) v T. Svinech 

pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (§ 66) 

Aktivita 2.5.1 Vznik nové sociální služby - Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením (§ 66) 

Opatření 2.6 Navýšení kapacity a vznik nové 

služby Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež (§ 62) 

Aktivita 2.6.1  Vznik NZDM v Nových Hradech 

Opatření 3.3 Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi 

Aktivita 3.3.1 Podpora fungování mateřských center 

v regionu 

Aktivita 3.3.2 Vznik speciální MŠ 

Aktivita 3.3.3 Terénní služby rodinám 

Opatření 3.4 Prevence rizikového chování 

Aktivita 3.4.1 3.4.1 Budování veřejných multihřišť 

jako prvku prevence rizikového 

chování v území SO ORP TS 

Opatření 3.5 Udržení služby „sociálního  

                             šatníku“ 

Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociální 

šatník“ 

Opatření 3.6 Informovanost o sociální oblasti  

                            v SO ORP TS 

Aktivita 3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální 

oblasti, rozvoj dobrovolnictví 

Opatření 3.7 Podpora procesu plánování  

                            sociálních služeb 

Aktivita 3.7.1 Monitoring a vyhodnocení plánu 

sociálních služeb 

Aktivita 3.7.2. Aktualizace plánu sociálních služeb 
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PRIORITA č. 1 
PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

Pro zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb definovaných prioritou č. 1 je plánována 

realizace takových opatření, která povedou k zachování kapacity v regionu fungujících 

sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Opatření a aktivity naplňující Prioritu č. 1 

 

Opatření 1.1 Podpora domovů pro seniory (§ 49) 

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

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

 

Číslo a název 
opatření 

1.1 Podpora domovů pro seniory (§ 49) 

Popis opatření 

Podpora této sociální služby, která klientům umožňuje vést běžný život, a to 

v souladu s cíli rozvoje sociálních služeb, vychází z její prokazatelné 

potřebnosti v rámci ORP. Potřeby uživatelů v současnosti zajišťují dvě 

zařízení sociálních služeb; DS Chvalkov a DS Horní Stropnice 

(zřizovatelem obou zařízení je Jihočeský kraj). Částečně je potřeba území 

řešena rovněž přesahem do zařízení situovaných v jiných ORP (zejména 

ORP Č. Budějovice). Kapacita stávajících dvou DS v ORP není zcela 

dostačující, přesto však zajišťuje službu § 49 pro místní obyvatele 

v základním rozsahu. Kritériem úspěšného naplnění tohoto opatření je 

minimálně zachování kapacity těchto stávajících dvou domovů pro seniory 

(celkem 94 lůžek – 49 lůžek DS Chvalkov a 45 lůžek DS Horní Stropnice). 

Hlavními cíli opatření jsou: 1) udržení rozsahu a dostupnosti služby a to jak 

v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu a 2) udržení a zvyšování její 

kvality, efektivita poskytování služby. 

Vzhledem k demografickým faktorům a tendencím (zvyšování podílu 

nejstarší složky populace, zvyšování indexu stáří) je třeba důsledně 

sledovat kapacity a vybavenost zařízení, ve kterých je v rámci ORP služba 

dle § 49 poskytována. 

Aktivity naplňující 

opatření 

Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu DS Chvalkov (§ 49) 

Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu DS Horní Stropnice (§ 49) 

 

 

Číslo a název 

aktivity 

Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory 

Chvalkov (§ 49) 

Naplnění aktivity   Realizace této aktivity zahrnuje dlouhodobou podporu fungování pobytového 
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zařízení sociálních služeb poskytujících službu dle § 49 (včetně přesahu do 

PS 2 Osoby se zdravotním postižením) v území ORP – DS Chvalkov. DS 

Chvalkov společně s DS Horní Stropnice představují jediná zařízení svého 

druhu se sídlem v území ORP. Z hlediska spádovosti sociální služby je 

přítomnost těchto DS významná pro zajištění potřeb uživatelů z celého 

správního území ORP T. Sviny. Výstupem aktivity bude v navrhovaném 

období min. zachovaná současná kapacita DS Chvalkov (49 lůžek). 

Postupně by se jako ideální jevilo navýšení kapacity služby dle § 49 v území 

ORP (o cca 10-20 míst za oba dva DS), neboť obě stávající zařízení vykazují 

ročně poměrně vysoký počet neuspokojených žádostí o umístění (až 50 

ročně) - při dalších aktualizacích dokumentu KPSS budou hledány zdroje pro 

případné navýšení stávající kapacity poskytovaných služeb. 

Obsahem aktivity je dále: 

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

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

- Spolupráce mezi seniory, zdravotně postiženými a mládeží, zvážit 
spolupráci se SOŠ a SOU a gymnáziem – zajištění kurzů pro seniory 
(např. kurz PC gramotnosti apod.). 

Předpokládaný 

realizátor 
DS Chvalkov, Jihočeský kraj 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty 

Obec 

DS Horní Stropnice 

MPSV 

Jihočeský kraj 

Dotčené obce v SO ORP TS 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

49 49 49 49 49 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  3 822 000 3 183 000 2 744 000 4 500 000 4 650 412 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 1 800 000 2 300 000 3 755 000 2 750 000 3 000 000 

Obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 12 135 000 11 897 000 11 566 000 12 150 000 12 200 000 

Ostatní (specifikovat 
např. EU, sponzoři, 

0 0 0 0 0 
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nadace, sbírky) 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 17 757 000 17 688 000 18 065 000 19 400 000 19 850 000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

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

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Číslo a název 

aktivity 

Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Horní 

Stropnice (§ 49) 

Naplnění aktivity   

Realizace této aktivity zahrnuje dlouhodobou podporu fungování pobytového 

zařízení sociálních služeb poskytujících službu dle § 49 (včetně přesahu do 

PS 2 Osoby se zdravotním postižením) v území ORP – DS Horní Stropnice. 

DS Horní Stropnice společně s DS Chvalkov představují jediná zařízení 

svého druhu se sídlem v území ORP. Z hlediska spádovosti sociální služby 

je přítomnost těchto DS významná jak pro zajištění potřeb uživatelů z celého 

správního území ORP T. Sviny. Výstupem aktivity bude v navrhovaném 

období min. zachovaná současná kapacita DS Horní Stropnice (45 lůžek). 

Postupně by se jako ideální jevilo navýšení kapacity služby dle § 49 v území 

ORP (o cca 10 - 20 míst za oba dva DS), neboť obě stávající zařízení 

vykazují ročně poměrně vysoký počet neuspokojených žádostí o umístění 

(až 50 ročně) - při aktualizacích plánu budou hledány zdroje pro případné 

navýšení stávající kapacity poskytovaných služeb. 

Obsahem aktivity je dále: 

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

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

- Spolupráce mezi seniory, zdravotně postiženými a mládeží, zvážit 
spolupráci se SOŠ a SOU a gymnáziem – zajištění kurzů pro seniory 
(např. kurz PC gramotnosti apod.). 

Předpokládaný 

realizátor 

DS Horní Stropnice 

Jihočeský kraj 
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Předpokládané 

spolupracující 

subjekty 

Obec 

DS Chvalkov 

MPSV 

Jihočeský kraj 

Dotčené obce v SO ORP TS 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

45 45 45 45 45 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  3 510 000 3 685 500 3 869 775 4 063 250 4 266 412 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 902 000 947 100 994 455 1 044 120 1 096 000 

Obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 

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

1 649 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 13 561 000 13 432 600 13 664 230 13 907 370 14 162 412 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka Příjmy od klientů jsou na nejvyšší hranici povolené zákonem č. 108/2006 Sb. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

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

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

 

Opatření 1.2 Podpora pečovatelské služby (§ 40) 

Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností 

Ledax o.p.s. (§ 40) 
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Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované Občanským 

sdružením Borůvka, Borovany (§ 40) 

 

Číslo a název 
opatření: 

Podpora pečovatelské služby (§ 40) 

Popis opatření: 

Pečovatelská služba (§ 40) je v území ORP poskytována především 

v domech s pečovatelskou službou (Olešnice, Jílovice, Borovany, N. Hrady, 

T. Sviny) a v domácím prostředí klientů (poskytováno jako terénní sociální 

služba). Hlavními cílovými skupinami pečovatelské služby v území ORP jsou 

senioři (dle údajů dvou hlavních poskytovatelů služby cca 80 % z celkového 

počtu uživatelů služby v ORP) a zdravotně postižení občané (cca 20 %). 

V současnosti je pečovatelská služba zajišťována prostřednictvím služeb 2 

poskytovatelů s celkovou kapacitou 200 osob (dle registru poskytovatelů: 175 

osob Ledax o.p.s. a 25 osob Občanské sdružení Borůvka, Borovany). Ledax 

o.p.s. středisko T. Sviny obsluhuje rovněž 15 klientů v DPS Ledenice. V 

kapacitě poskytovatele Ledax o.p.s. je dále malá rezerva. (využito cca 85 - 95 

% celkové kapacity). Občanské sdružení Borůvka, Borovany je dále schopno 

zajistit denně i 25x dovoz obědů. 

Obsahem a současně kritériem tohoto opatření je zachování stávající 

kapacity sociální služby § 40 v ORP a to v rozsahu min. stávající registrované 

kapacity této služby. 

Vzhledem k demografickým faktorům a tendencím (zvyšování podílu nejstarší 

složky populace, zvyšování indexu stáří) a současně vzhledem k faktu, že 

hlavní cílovou skupinou pečovatelské služby v ORP jsou senioři, je třeba 

důsledně sledovat kapacity a vybavenost zařízení, ve kterých je v rámci ORP 

služba dle § 49 poskytována. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované 

společností Ledax o.p.s. (§ 40) 

Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované 

Občanským sdružením Borůvka, Borovany (§ 40) 

 
 

Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby 

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

Naplnění aktivity   

Aktivita bude naplněna prostřednictvím trvalé podpory pečovatelské služby, 

která potřebným osobám (snížená soběstačnost) zajišťuje poskytnutí péče 

v jejich domácím prostředí (popř. v rámci DPS). V rámci Aktivity 1.3.1 bude 

podporována pečovatelská služba zajišťovaná poskytovatelem Ledax o.p.s. 

Cílem aktivity přitom bude zachovat minimálně stávající registrovanou kapacitu 

pečovatelské služby pro území ORP T. Sviny a zajistit tak plošnou dostupnost 

této důležité sociální služby v rámci celého ORP (včetně přesahů do okolních 

ORP). 

Předpokládaný 
realizátor 

Ledax o.p.s 
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Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Obce vlastnící domy s pečovatelskou službou 

Mikroregion Sdružení Růže 

Jihočeský kraj 

Občanské sdružení Borůvka, Borovany 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

160 160 160 160 160 

Předpokládané finanční zdroje 

MPSV  1 440 000 1 500 000 1 560 000 1 620 000 1 690 000, 

Individuální projekt 0 0 0 0 0, 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

Obec/obce  550 000 480 000 530 000 580 000 630 000 

Mikroregion 
Sdružení Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 950 000 1 160 000 1 220 000 1 280 000 1 340 000 

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

0 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 2 950 000 3 260 000 3 420 000 3 590 000 3 770 000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka 

Kapacita uživatelů uvedená v tabulce předpokládá rezervu vzhledem k celkové 

registrované kapacitě (Ledax o.p.s.). Pro stávající i potenciální uživatele ze SO 

ORP TS je možné dále zajistit službu tísňová péče § 41 prostřednictvím 

občanského sdružení Život 90 – Tísňová péče AREÍON. Byla identifikována 

potřeba dietní vývařovny, aktuálně se nepodařilo získat realizátora – možnosti 

realizace služby budou hledány v aktualizacích plánu. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna. 
Byla navýšena kapacita služby v Ledenicích. Nebyly zjištěny další faktory 
ovlivňující realizaci služby. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby 

poskytované Občanským sdružením Borůvka, Borovany (§ 40) 

Naplnění aktivity   

Aktivita bude naplněna prostřednictvím trvalé podpory pečovatelské služby, 

která potřebným osobám (snížená soběstačnost) zajišťuje poskytnutí péče 

v jejich domácím prostředí (popř. v rámci DPS). V rámci Aktivity 1.3.1 bude 

podporována pečovatelská služba zajišťovaná poskytovatelem Občanské 

sdružení Borůvka, Borovany. 

Cílem aktivity přitom bude nejen zachovat stávající registrovanou kapacitu 

pečovatelské služby pro území ORP T. Sviny (zejména město Borovany a 

okolí), ale zajistit i postupné navyšování kapacity klientů, kteří požadují využití 

služeb o.s. Borůvka a zajistit tak dostupnost této důležité sociální služby i na 

místní úrovni (Borovany a okolí). Navazujícím výhledovým cílem pak je 

rozšíření kapacity této sociální služby. 

Předpokládaný 
realizátor 

Občanské sdružení Borůvka, Borovany 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Obce vlastnící domy s pečovatelskou službou 

Mikroregion Sdružení Růže 

Jihočeský kraj 

Ledax o.p.s. 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

8+20        25+20            25+20            25+25            25+30              

Předpokládané finanční zdroje 

MPSV  368 000   395 000 520 000 525 000 540 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 40 000 0 0 
 

0 

Obec/obce  40 000 40 000 42 000 44 000 46 000 

Mikroregion 
Sdružení Růže 79 768 80 000 82 000 84 000 86 000 

Příjmy od uživatelů 62 000 67 000 74 000 86 000 98 000 

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

240 232 368 000 362 000 371 000 360 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 790 000 990 000 1 080 000 1 110 000 1 130 000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka 

Nová kapacita od roku 2012 pro pečovatelskou službu: 25 klientů má uzavřené 

smlouvy dle registrace, 20-25 klientů je bez smluv, jde o jednorázové úkony – 

dovoz obědů (Borůvka). 

Pro stávající i potenciální uživatele ze SO ORP TS je možné zajistit službu 



              

 

 

 

Strana 15 

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

tísňová péče §41 například prostřednictvím občanského sdružení Život 90 – 

Tísňová péče AREÍON.  

Byla identifikována potřeba dietní vývařovny, aktuálně se nepodařilo získat 

realizátora – možnosti realizace služby budou hledány v aktualizacích plánu. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna. 
Proběhlo navýšení kapacity uživatelů. Nebyly zjištěny další faktory ovlivňující 
realizaci služby. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Opatření 1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67) 

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

 

Číslo a název 
opatření 

1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67) 

Popis opatření 

Cílem opatření je zajistit potřeby stávajících a potenciálních uživatelů služby 

sociálně terapeutické dílny v požadované kapacitě. Tato služba je 

poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 

postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 

pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

Aktivity naplňující 
opatření 

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

 

Číslo a název 
aktivity 

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

Naplnění aktivity   

Realizace aktivity zajistí zachování minimální okamžité kapacity pro 7 

uživatelů současně v sociálně terapeutické dílně (jedná se o těžce 

handicapované spoluobčany, u nichž je usilováno o sociální začlenění pomocí 

dílenské činnosti, která je napojena na činnost chráněné dílny). Cílovou 

skupinou jsou dle registru dospělí od 18 do 80 let s různým druhem 

znevýhodnění: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním 

postižením, osoby se zrakovým postižením.   

Služby jsou poskytovány přednostně uživatelům ze SO ORP TS, ale i 

uživatelům ze sousedních ORP. Realizace služeb významně přispívá ke 

snížení sociálního vyloučení u cílových skupin. Aktivity služby napomáhají 

uživatelům získat pracovní dovednosti a zvyšují jejich uplatnění na trhu práce. 

Předpokládaný Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 
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realizátor 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Jihočeský kraj, Sdružení Růže – obce regionu, Město Borovany  

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

2011 2012 2013 2014 2015 

7 7 7 7 7 

Předpokládané finanční zdroje  

MPSV  0 200 000 320 000 346 600 374 530 

Individuální projekt 264 000 155 000 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 40 000 40 000 40 000 

Obec/obce  7 000 7 000 8 000 8 000 8 000 

Mikroregion 
Sdružení Růže 25 000 25 000 28 000 28 000 28 000 

Příjmy od uživatelů 12 000 14 000 16 000 16 000 16 000 

Ostatní: sponzorské 
dary, nadace 179 000 110 000 120 000 120 000 120 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 487 000 511 000 532 000 558 600 586 530 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna 
v plánované kapacitě ve shodě s plánem. Byla navýšena využívanost služby. 
Nebyly zjištěny další faktory ovlivňující realizaci služby. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Opatření 1.4 Podpora centra denních služeb (§ 45) 

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

 

Číslo a název 
opatření 

1.4 Podpora centra denních služeb (§ 45) 

Popis opatření Obsahem opatření je zajištění naplnění skutečných potřeb uživatelů služby 

centra denních služeb v požadované kapacitě a kvalitě. Tato služba je 
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poskytována osobám, které mají z důvodu různého znevýhodnění sníženou 

soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby (podstatou služby je 

snaha o integraci těchto těžce handicapovaných spoluobčanů). 

Aktivity naplňující 
opatření 

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

 

Číslo a název 
aktivity 

1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45) 

Naplnění aktivity   

Naplněním aktivity bude zajištěno zachování minimální okamžité kapacity pro 

8 uživatelů současně v centru denních služeb. Cílová skupina dospělí od 18 

do 64 let s různým druhem znevýhodnění: osoby s kombinovaným postižením,  

osoby s mentálním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se 

zdravotním postižením a osoby se zrakovým postižením.  

Služby jsou poskytovány přednostně uživatelům ze SO ORP TS, ale i 

uživatelům ze sousedních ORP. 

Služba mimo jiné poskytuje uživatelům: sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti. 

Předpokládaný 
realizátor 

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

MPSV, Jihočeský kraj, Město Borovany, Sdružení Růže 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

 8 8 8 8 8 

Předpokládané finanční zdroje  

MPSV  360 000 450 000 480 000 517 600 557 080 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 20 000 20 000 20 000 20 000 

Obec/obce  7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Mikroregion 
Sdružení Růže 25 000 27 000 28 000 28 000 28 000 

Příjmy od uživatelů 65 000 72 000 77 000 77 000 77 000 

Ostatní (sponzorské 
dary, nadace) 225 100 140 200 140 000 140 000 140 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 682 100 716 200 752 000 789 600 829 080 
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Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Nazaret poskytuje dále službu půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby 

s různým zdravotním znevýhodněním. Jedná se především o osoby po 

úrazech, s tělesným postižením (převážně vozíčkáři) a osoby se zrakovým 

postižením. 

Zápůjčky kompenzačních pomůcek jsou většinou krátkodobé max. do 6 

měsíců a umožní uživatelům překlenout období, než dojde ke zlepšení jejich 

zdravotního stavu, popř. získají vlastní pomůcky, které mohou v souladu se 

zákonem nárokovat. 

V plánu (2013 – 2014) je obsazení nových prostor v Borovanech pro půjčovnu 

kompenzačních pomůcek. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

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

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

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

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

 

Číslo a název 
opatření 

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

Popis opatření Cílem opatření je poskytnout ambulantní, popř. terénní služby dětem a 

mládeži ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy 

(rizikovým chováním). Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života 

předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se 

způsobem jejich života. Kritérium je zachování registrované kapacity 2 300 

kontaktů na rok na území města Trhové Sviny.  

Aktivity naplňující 
opatření 

Aktivita 1.5.1 Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež  

 

Číslo a název 
aktivity 

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

Naplnění aktivity   Služba je v Trhových Svinech poskytována dlouhodobě cílové skupině dětí a 

mládeže ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. 
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Realizace aktivity přispěje ke snížení výskytu sociálně patologických a 

společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Mezi poskytované služby 

patří mimo jiné sociální poradenství a pomoc v krizových situacích, dále 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílem naplnění aktivity je trvalé 

zlepšování sociální situace u cílové skupiny – zdravá a sociálně vybavená 

mládež. 

Spádovost služby: město T. Sviny a obce v jeho nejbližším okolí. 

Předpokládaný 
realizátor 

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

československé husitské 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Město Trhové Sviny, SOŠ a SOU T. Sviny 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

2300 2300 2300 2300 2300 

Předpokládané finanční zdroje  

MPSV  150 000 297.000 1.300 000 1.300 000 1.300 000 

Individuální projekt 500 000 360.000  0 0 0 

Jihočeský kraj 50 000 50.000 100.000 100.000 100.000 

Obec/obce  55 000 50.000 65.000 65.000 65.000 

Mikroregion 
Sdružení Růže 80 000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Příjmy od uživatelů  0 0 0 0 

Příjmy za 
fakultativní činnosti 50 000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Ostatní (veřejná 
sbírka, sponzorské 
dary, prodej výrobků) 

 

915 000 913 000 205.000 205.000 205.000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 1 800 000 1.800 000 1.800 000 1.800 000 1.800 000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka 

Domeček spolupracuje také v oblasti pomoci mládeži ohrožené různými 

závislostmi s organizací Teen Challenge. Služba je realizována terénní 

formou, včetně krizové pomoci a osvětou (odborné přednášky).   

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna. 
V roce 2011 se podařilo najít a vybavit nové větší prostory NZDM, a to 
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aktivity: umožnilo navýšit plánovanou kapacitu na 2300 kontaktů za rok (z původní 
kapacity 1 700). Nebyly zjištěny další faktory ovlivňující realizaci služby. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Kapacitně rozšířenou sociální službu se podařilo zachovat v kapacitě 2300 
kontaktů/rok, zvýšila se i kapacita uživatelů  v daný moment ze 45 na 55. 
V roce 2011 se NZDM přestěhovalo do větších prostor. Pro další období 
resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. 
Pozn.: aktivita byla sloučena s původní aktivitou 2.7.1 

 

Opatření 1.6 Podpora rané péče (§ 54) 

Aktivita 1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče (§ 54) 

 

Číslo a název 
opatření 

1.6 Podpora rané péče (§ 54) 

Popis opatření Opatření je zaměřeno na pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením 

nebo s ohroženým vývojem od narození do 7 let prostřednictvím terénní 

sociální služby raná péče. 

Sociální službu v území ORP Trhové Sviny zajišťuje pro 2 rodiny Středisko 

rané péče pro jihočeský region pod občanským sdružením "I MY" 

společnost pro podporu lidí s postižením o.s. (celkem danou sociální službu 

využívá v Jihočeském kraji cca 45 rodin). V rámci opatření budou 

podpořeny činnosti vedoucí k zachování a případnému dalšímu rozvoji této 

sociální služby v rámci celého ORP, neboť potřeba této sociální služby byla 

v území ORP identifikována a potvrzena. 

Aktivity naplňující 
opatření 

Aktivita 1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče  

 

Číslo a název 
aktivity 

1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče (§ 54) 

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity je zajištění poskytování služeb rané péče – podpora rodiny a 

podpora vývoje dítěte. Základem této sociální služby jsou konzultace v 

rodinách, přirozeném prostředí uživatelů. Pedagogické, psychologické 

poradenství, aktivní naslouchání a provázení rodiny, půjčování rehabilitačních 

pomůcek a hraček, literatury, pomoc s výběrem předškolního zařízení, 

organizace seminářů pro rodiče a setkávání rodin, doprovod na úřady nebo k 

odbornému lékaři. Dále je cílem zajištění pomoci při prosazování práv a zájmů 

rodičů a jejich dětí s postižením. Konzultace probíhají 1x za 4 – 8 týdnů. 

Služba je zajišťována cca 2 rodinám v území ORP, potřeby území jsou však 

vyšší. 

Předpokládaný 
realizátor 

I MY, o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

2 2 3 4 4 

Předpokládané finanční zdroje  

MPSV  32 000 48 000 48 000 56 000 56 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 16 000 0 24 000 30 000 30 000 

Obec/obce  1 000 0 15 000 20 000 20 000 

Mikroregion 
Sdružení Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy za 
fakultativní činnosti 0 0 0 0 0 

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

31 000 57000 33 000 34 000 34 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 80 000 105 000 120 000 160 000 160 000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka 

Celkový rozpočet na jednoho klienta je cca 35 tis. Kč. Na území ORP celkem 

3 rodiny v roce 2013 využívají této služby. 2 rodiny v roce 2012 ukončily 

využívání služby z důvodu dosažení 7 let věku u dítěte. Budoucí počet 

klientských rodin lze těžko přesně odhadnout, nepočítá se však se stálým 

postupným zvyšováním počtu klientských rodin. V oblasti Trhosvinenska lze 

do budoucna u této sociální služby předpokládat potřebu v rozsahu cca 2-4 

rodin. Tato sociální služba je prostupná, tzn., že v 7 letech dítěte možnost 

jejího využití končí. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

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

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Opatření 1.7 Podpora sociálních služeb pro osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – terénní programy (§ 69) 
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Aktivita 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69) 

 

Číslo a název 
opatření 

1.7 Podpora sociálních služeb pro osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – terénní programy (§ 

69) 

Popis opatření 

Obsahem opatření je zajištění dalšího rozvoje terénní sociální služby terénní 

programy (§ 69). Tuto službu v SO ORP TS od roku 2010 zajišťuje Občanské 

sdružení Prevent. Primární cílovou skupinou této sociální služby jsou osoby 

ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Problematika 

závislostí však s sebou nese řadu dalších přidružených problémů jako 

bezdomovectví, kriminalita, prostituce atd. Dolní věková hranice cílové 

skupiny je 10 let věku. Podstatnou součástí terénní práce je také monitoring 

rizikových lokalit spojený s případným sběrem pohozeného injekčního 

materiálu. Touto sociální službou jsou snižována a omezována rizika spojená 

s užíváním drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti. 

Kritériem opatření je zachovat poskytování služby v největších městech ORP, 

tj. T. Svinech a Borovanech (nově také v Nových Hradech). 

Počet kontaktů celkem lze očekávat v rozsahu 350 – 400 za rok na celé ORP.  

Aktivity naplňující 

opatření 
Aktivita 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69) 

 

Číslo a název 

aktivity 
1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69) 

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity je zachování a posílení sociální služby a jejího zajištění v 

největších sídlech ORP – T. Svinech, Borovanech a od roku 2012 i v Nových 

Hradech. Cíle aktivity vycházejí z principu Harm reduction a Public Health. 

Počet kontaktů lze v Trhových Svinech a Borovanech odhadovat na cca 350 s 

rostoucí tendencí do dalších let.  

Občanské sdružení Prevent působí v Jihočeském kraji na poli protidrogové 

prevence od roku 1999. Poskytováním odborných služeb primární, sekundární 

a terciární prevence pomáhá předcházet vzniku a rozvoji negativních důsledků 

zneužívání návykových látek. Jednotlivé programy jsou provázané a poskytují 

služby nejen uživatelům drog, ale také jejich sociálnímu okolí. V Českých 

Budějovicích jsou tato zařízení: Jihočeský streetwork Prevent, Drogová 

poradna Prevent, Kontaktní centrum Prevent, Substituční centrum Prevent, 

Doléčovací centrum Prevent. 

Terénní program Jihočeský streetwork Prevent působí v ORP Trhové Sviny od 

roku 2010 (město T. Sviny), v roce 2011 rozšířil působnost do Borovan, 

později i do Nových Hradů. 

Předpokládaný 

realizátor 
Občanské sdružení PREVENT 

Předpokládané 

spolupracující 

Domeček 

Obce v ORP (zejména větší – T. Sviny, Borovany, N. Hrady) 
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subjekty 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

45 (nitrožilní 
uživatelé 

v kontaktu) 

350 (kontakty 
s uživateli 

neleg. drog) 

55 
 
 

 
400 

65 
 
 
 
 

430 

70 
 
 
 
 

430 

80 
 
 
 
 

450 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 100 000 107 000 114 000 

Individuální projekt 157 106 166 534 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 30 000 32 000 34 000 

Obec/obce  0 60 000 70 000 75 000 80 000 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 157 106 226 534 200 000* 214 000 228 000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka 

*V roce 2013 došlo ke snížení celkových nákladů na rozpočet služby z důvodu 

ukončení individuálního projektu Jihočeského kraje k 30.6.2012 a nemožnosti 

získání většího objemu finančních prostředků ze státních, či krajských zdrojů. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Aktuálně je služba zajišťována na území největších měst v ORP – T. 
Svinech, Borovanech a N. Hradech. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Opatření 1.8 Podpora Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) 

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

1.8 Podpora Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) 

Popis opatření 

Obsahem opatření je zajištění dalšího rozvoje terénní sociální služby 

Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42). Tato služba je v současnosti 

v území ORP zajišťována Českou maltézskou pomocí České Budějovice pro 

cca 5 klientů (celkem cca 65 klientů v celém Jihočeském kraji). 

Služba zahrnuje 1) zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím 

(doprovázení dětí, mládeže a ostatních osob s postižením do speciálních škol 

a zařízení v Českých Budějovicích) a 2) pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Z 5 provozovaných 

tras je na Trhosvinensku provozována trasa B (Trhové Sviny, Borovany, 

Strážkovice, Ledenice, Srubec, České Budějovice). Služba je dále 

poskytována individuálně i pro osoby se zdravotním postižením. 

Aktivity naplňující 

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

 

Číslo a název 

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

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity je zachování poskytování služby zajišťované pro rodiny 

pečující o děti, mládež a osoby s postižením. Cílem služby je podpořit integraci 

osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, zajištění jejich kontaktu 

s vnějším okolím a zprostředkování jejich všestranného rozvoje a zabránění 

jejich sociálnímu vyloučení. Konkrétně se v ORP T. Sviny jedná o doprovázení 

dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a 

doprovázení zpět. Ve většině případů se jedná o doprovody do zařízení do Č. 

Budějovic. 

Předpokládaný 

realizátor 
Česká maltézská pomoc České Budějovice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty 

Jednotlivé obce SO ORP  

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

2011 2012 2013 2014 2015 

8 8 8 8 8 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  600 000 588 000 600 000 600 000 600 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 222 000 170 000 200 000 200 000 200 000 

Obec/obce  16 000 10 000 25 000 25 000 25 000 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 
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Příjmy od uživatelů 101 364 100 000 100 000 100 000 100 000 

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

0 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 2 262 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka 
Činnost probíhá pravidelně ranním a odpoledním svozem v průběhu celého 

školního roku. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna 
v plánované kapacitě ve shodě s plánem. Došlo k dílčí měně trasy, která se 
týká ORP T. Sviny. Nebyly zjištěny další faktory ovlivňující realizaci služby. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Opatření 1.9 Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37) 

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

 

Číslo a název 
opatření 

Opatření 1.9 Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37) 

Popis opatření Na území SO ORP Trhové Sviny nebyla do roku 2011 dostupná služba 

odborného sociálního poradenství. Analýzy a výstupy z pracovních skupin 

definovaly potřebnost služby pro různé cílové skupiny uživatelů. Jako 

stěžejní byla stanovena potřebnost zajistit sociální poradenství v oblasti 

dluhové problematiky. 

Poskytování služby odborného sociálního poradenství bylo v Trhových 

Svinech zahájeno v srpnu 2011. Cílem opatření je zajistit udržení 

poskytování této služby v regionu v daném rozsahu a kvalitě. 

Služba bezplatné poradny je ambulantní služba, která má za úkol 

bezplatně, nestranně a individuálně pomáhat osobám v nepříznivé sociální 

situaci, poskytovat rady a informace. Snaží se o zvyšování samostatnosti a 

informovanosti lidí ohrožených sociálním vyloučením (např. člověk, který 

přišel o zaměstnání, samoživitelka, senior) a o jejich začleňování do 

společnosti prostřednictvím služeb sociálního a právního poradenství. 

Usiluje o to, aby osoby v nepříznivé sociální situaci zvýšily své právní 

vědomí a tím i možnost svou situaci řešit samostatně. 

Aktivity naplňující 
opatření 

2.9.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech 
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Číslo a název 
aktivity 

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

Naplnění aktivity   

 Bezplatné právní poradenství zahrnuje: 

- odborné sociální poradenství - poskytování potřebných informací 

přispívající k řešení situace lidí v nepříznivé sociální situaci, 

zprostředkování pomoci jinými odborníky, organizacemi a institucemi 

- základní právní poradenství - konzultace a definování problému a 

navržení možných řešení, zpracování právní stránky problému a 

navržení možných řešení, sepsání dokumentů potřebných k řešení 

případu 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, 

manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách 

pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a 

domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob 

života může vést ke konfliktu se společností. 

Pro pokrytí potřeb uživatelů v regionu ORP T. Sviny bylo zavedeno 

poskytování služby odborného sociálního poradenství v ambulantní formě 

v T. Svinech. 

Potřeby uživatelů jsou dále zajištěny pomocí spolupráce dotčených obcí, 

Sdružení Růže a registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Místo pro 

realizaci služby zajistilo město Trhové Sviny ve vlastních prostorách. 

Služba je poskytována 1x týdně. 1x měsíčně (každá 3. středa v měsíci) pak 

bude služba zajišťována v Nových Hradech. 

Předpokládaný 
realizátor 

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český 

Krumlov, o.s.) 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Město Trhové Sviny 

Sdružení Růže 

obce v SO ORP TS 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby – bez 
omezení 

2011 2012 2013 2014 2015 

66 klientů 
(srpen – 
prosinec 

2011) 

cca 230 
(předpoklad) 

cca 240 
(předpoklad) 

cca 250 
(předpoklad) 

cca 260 
(předpoklad) 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 50000 55000 60000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

0bec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 38 050 91320 55000 50000 40000 
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Růže 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 0 

Ostatní (specifikovat 
např. EU, sponzoři, 
nadace, sbírky) – 
vlastní zdroje, příp. 
další dotace, granty 
(MPO ČR, MMR ČR) 

0 13680 5000 10000 20000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 

38 050 
(5 měsíců) 

105 000 110000 115000 120000 

Časový 
harmonogram 

1x týdně v T Svinech, 1x měsíčně v N. Hradech 

Poznámka 

Služba pilotně poskytována od 08/2011 od 12/2011. Další financování 

služby zajištěno z rozpočtů dotčených obcí (podíl dle klientů využívajících 

službu). 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Aktivita byla realizována a cíl aktivity naplněn. V souladu s výše uvedeným 

byla od srpna 2011 rozšířena registrace služby odborné sociální poradenství 

(Bezplatné právní poradenství při Informačním centru občanského sektoru 

Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov, o.s.) na území ORP T. Sviny a 

v srpnu bylo v Trhových Svinech zahájeno poskytování soc. služby 

Bezplatné právní poradenství (ambulantní forma služby) v Trhových Svinech, 

a to pro občany v nepříznivé soc. situaci celého území ORP Trhové Sviny, 

v rozsahu 1 x týdně. Poradna funguje jako pobočka Bezplatné právní 

poradny v Českém Krumlově. Kapacita služby pro ORP Trhové Sviny 

odpovídá dle registrace počtu 273 intervencí (minimálně 30ti minutových) 

ročně z celkového počtu 1092 min. 30 minutových intervencí dle registrace 

Bezplatné právní poradny ICOS Český Krumlov. Klienti se mohou objednávat 

vyjma stanovených hodin v poradně v Trhových Svinech i v další všední dny 

na kontaktech poradny v Č. Krumlově (případně mohou využívat i poradnu 

1x měsíčně v Nových Hradech).  

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. 
aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. 
Aktivita byla v aktualizovaném plánu přesunuta do PO 1 (původně byla 
zařazena v rámci PO 2). 
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PRIORITA č. 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A 
VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Na základě zjištěných skutečných potřeb uživatelů je v rámci priority č. 2 plánována realizace 

takových opatření a aktivit, které povedou k zajištění potřeb uživatelů pomocí vzniku nových 

nebo rozvoje u stávajících sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. 

Opatření a aktivity naplňující Prioritu č. 2 

 

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

Aktivita 2.1.1 Vznik sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67) 

 

Číslo a název 
opatření 

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

Popis opatření Cílem opatření je naplnit zjištěné potřeby potenciálních uživatelů služby 

sociálně terapeutické dílny. Splnění tohoto cíle bude zajištěno vznikem nové 

sociálně terapeutické dílny v Trhových Svinech v plánované okamžité 

kapacitě pro 10 osob. Vznik této sužby zároveň zajistí místní dostupnost pro 

uživatele z jižní části regionu, primárně z měst Trhové Sviny a Nové Hrady. 

Služba bude určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně 

pracovní terapie. 

Aktivity naplňující 
opatření 

2.1.1 Vznik sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67) 

 

Číslo a název 
aktivity: 

2.1.1 Vznik sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67)  

Naplnění aktivity   

Naplněním aktivity, která má zajistit identifikované potřeby potenciálních 

uživatelů, bude vznik nové služby sociálně terapeutické dílny v Trhových 

Svinech. Cílovou skupinou jsou dospělí od 18 do 64 let s různým druhem 

znevýhodnění: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením 

a osoby se zrakovým postižením. 

Kapacita služby je v konečné fázi plánována pro 10 osob. Služba bude 

poskytována přednostně uživatelům z Trhových Svinů a Nových Hradů a dále 

z celého SO ORP TS. 

Aktivity služby napomáhají uživatelům získat pracovní dovednosti a zvyšují 

jejich uplatnění na trhu práce, zároveň zabraňují riziku jejich sociálního 

vyloučení. 

Předpokládaný Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 



              

 

 

 

Strana 29 

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

realizátor 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Město Trhové Sviny, Sdružení Růže, MPSV ČR, Jihočeský kraj 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

0 0 0 5 7 

Předpokládané finanční zdroje  

MPSV  0 0 0 202 000 395 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 40 000 40 000 

Obec/obce  0 0 0 20 000 25 000 

Mikroregion 
Sdružení Růže 0 0 0 12 000 12 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 16 000 18 000 

Ostatní (sponzorské 
dary, nadace) 0 0 0 130 000 130 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 0 0 0 420 000 620 000 

Časový 
harmonogram 

Realizace služby od roku 2014-15. 

Poznámka 
Zahájení realizace služby je podmíněno získáním finančních prostředků na 

investice pro pořízení nových prostor a vybavení. 

 
INVESTICE  
 

Investice 
(odůvodnění) 

Záměrem je nabídnout sociální službu STD obyvatelům Trhosvinenska, 

konkrétně bude realizace služby probíhat v Trhových Svinech. 

Předpokládané zdroje financování: veřejná sbírka, nadace, MPSV, 

Jihočeský kraj, městské a obecní úřady v regionu, firmy a dárci. 

Investice (popis) 

Přístavba ke kostelíku CČSH v T. Svinech – vznikne prostor pro STD i 

chráněnou dílnu. V současné době je zpracován projekt pro územní 

rozhodnutí. Plánovaná cena kompletní stavby 13 920 000,-Kč. V případě 

nerealizace bude řešeno v menším rozsahu pronájmem vhodných 

prostor.   

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Ve sledovaném období nebyla kapacita služby zajištěna. Plánované zahájení 
realizace služby se posouvá na rok 2014-15. 



              

 

 

 

Strana 30 

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

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Realizací aktivity bude naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované 
služby potřeby uživatelů. 

 

Opatření 2.2 Rozvoj a rozšíření sociální služby Centrum denních služeb (§ 45) 

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

 

Číslo a název 
opatření 

Rozvoj a rozšíření sociální služby Centrum denních služeb (§ 45) 

Popis opatření Na základě identifikovaných potřeb uživatelů je plánováno navýšit kapacitu 

Centra denních sužeb v Borovanech o 5 míst (okamžitá kapacita služby). 

Tato sociální služba je určena osobám, které mají z důvodu různého 

znevýhodnění sníženou soběstačnost. Jejich situace vyžaduje pomoc jiné 

osoby. 

Aktivity naplňující 
opatření 

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

 

Číslo a název 
aktivity 

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

Naplnění aktivity   

Během plánovaného období proběhnou nutné stavební úpravy zařízení v 

Borovanech, které si vyžádají investiční náklady. Následně bude zahájena 

realizace služby v navýšené okamžité kapacitě celkem o 5 uživatelů. Služba je 

určena pro cílovou skupinu dospělí od 18 do 64 let s různým druhem 

znevýhodnění: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením 

a osoby se zrakovým postižením.  

Služby jsou poskytovány přednostně uživatelům ze SO ORP TS, ale i 

uživatelům ze sousedních ORP. 

Služba mimo jiné poskytuje uživatelům: sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti. 

Předpokládaný 
realizátor 

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

MPSV, Jihočeský kraj, Město Borovany, Sdružení Růže 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

0 3 5 5 5 
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Předpokládané finanční zdroje  

MPSV  0 20 000 413 000 413 000 413 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 20 000 40 000 40 000 40 000 

Obec/obce  0 7 000 9 000 9 000 9 000 

Mikroregion 
Sdružení Růže 0 5 000 8 000 8 000 8 000 

Příjmy od uživatelů 0 15 000 50 000 50 000 50 000 

Ostatní (sponzorské 
dary, nadace) 0 80 000 80 000 80 000 80 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 0 147 000 600 000 600 000 600 000 

Časový 
harmonogram 

2012 - 2015 

Poznámka 

Od roku 2012 byla zahájena vlastní realizace služby pro uživatele a 

předpokládá se postupné navyšování kapacity – na konci sledovaného 

období bude okamžitá kapacita zvýšena na 5 uživatelů. 

Kapacita byla dosažena / naplněna. Původně plánovaná přístavba 

realizována nebyla – bylo vyřešeno v jiných prostorech. Aktivitu v rámci 

dalších aktualizací přesunout / sloučit dále do priority 1 – opatření 1.4.1 

 

INVESTICE  

Investice 
(odůvodnění) 

odstraněno 

Investice (popis) odstraněno 

 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Pro rok 2012 byla zajištěna kapacita pro 3 uživatele (původní plán byl pro 5 
uživatelů). Dalšího navýšení kapacity na 5 uživatelů bylo dosaženo v roce 
2013. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů.  

 

Opatření 2.3 Rozvoj odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením a 

seniorům (§ 44) 

Aktivita 2.3.1 Obnovení odlehčovací služby (§ 44) 
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Číslo a název 
opatření 

2.3 Rozvoj odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením a 
seniorům (§ 44) 

Popis opatření 

Do roku 2010 byla ve správním území ORP T. Sviny zajištěna sociální 

služba dle § 44 s max. denní kapacitou 8 klientů (pobyt od pondělí do 

neděle s 24 hodinovou péčí). Tato služba byla určena pro těžce tělesně 

handicapované děti. Současně se jednalo o jedinou službu tohoto druhu 

v celém Jihočeském kraji. V září 2010 však bylo poskytování této služby 

ukončeno a to zejména s ohledem na postupné zásadní ponížení dotací na 

zajištění této služby ze strany MPSV. 

Cílem tohoto opatření je tuto službu obnovit a zajistit ji tak nejen pro 

zástupce cílových skupin v rámci ORP, ale rovněž celého Jihočeského kraje 

a další regiony v ČR. Kritériem tohoto opatření bude znovuobnovení této 

specifické sociální služby, která není určena pouze pro obyvatele z ORP, ale 

pro zástupce cílové skupiny z celé ČR. 

Aktivity naplňující 

opatření 
2.3.1 Obnovení odlehčovací služby (§ 44) 

 

Číslo a název 

aktivity 
2.3.1 Obnovení odlehčovací služby (§ 44) 

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity bude proces znovuzavedení poskytování sociální služby 

dle § 44 s původní denní kapacitou 8 klientů. Konkrétním obsahem této 

aktivity je pak opětovná registrace poskytování dané sociální služby a 

zajištění jejího následného poskytování. 

Předpokládaný 

realizátor 

Občanské sdružení Borůvka, Borovany 

Obce v území ORP 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty 

Mikroregion Sdružení Růže 

Jihočeský kraj 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby – těžce zdrav. 
postižené děti 

2011 2012 2013 2014 2015 

0/0/0* 0/0/0* 0/0/0* 8/23/184* 8/23/184* 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

0bec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 0 

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

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 0 0 0 1 750 000 1 750 000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období – 23 týdenních odlehčovacích pobytů  

Poznámka 

Struktura financování nezahrnuje položku ve výši cca 900 000 Kč, která byla 

dříve poskytována ze zdrojů MPSV. Její postupné snižování však bylo 

důvodem pro zrušení poskytování této služby. Alternativní zdroj financování 

v dané chvíli není k dispozici. 

* Počet klientů 8/23/184 = 8 klientů od pondělí do neděle / 23 týdenních 

odlehčovacích pobytů / 184 klientů za rok. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Pro rok 2013 nebyly zajištěny finanční zdroje. Plánované zahájení realizace 
služby se posouvá na rok 2014. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Opatření 2.4 Rozvoj osobní asistence (§ 39) v území ORP 

Aktivita 2.4.1 Zřízení a zajištění sociální služby Osobní asistence (§ 39) v ORP 

 

Číslo a název 
opatření 

2.4 Rozvoj osobní asistence (§ 39) 

Popis opatření: 

Smyslem tohoto opatření je zavedení a následné rozšíření sociální služby, 

která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí a to zejména osobám 

se zdravotním postižením a seniorům. Bylo identifikováno, že v rámci ORP 

T. Sviny existuje po této sociální službě reálná potřeba. Služba obsahuje 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

V rámci opatření dojde k zavedení a postupnému dalšímu rozvoji této 

sociální služby na území ORP (registrace služby je u společnosti Ledax 

o.p.s. již provedena). Motivem zavedení této sociální služby je umožnit 

potřebným klientům, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. 

Tato sociální služba bude klientům poskytována 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. Kritériem opatření bude zajištění kapacity 15 uživatelů této sociální 

služby v SO ORP T. Sviny. 

Aktivity naplňující 

opatření 
2.4.1 Zřízení a zajištění sociální služby Osobní asistence (§ 39) v SO ORP 
TS 
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Číslo a název 

aktivity 

2.4.1 Zřízení a zajištění sociální služby Osobní asistence (§ 39) v 

SO ORP TS 

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity bude proces zavedení sociální služby dle § 39 v rámci 

území ORP. V roce 2010 proběhl proces registrace této služby u 

poskytovatele Ledax o.p.s. s cílem zavedení této sociální služby nejprve 

v území ORP České Budějovice a s následným rozšířením do dalších ORP. 

Do ORP T. Sviny se předpokládá zavedení této služby od roku 2013 a to 

s kapacitou 15 uživatelů. V roce 2011 nebyla na zavedení této sociální 

služby přiznána dotace MPSV, v roce 2012 bude žádáno znovu. Následně by 

se na struktuře financování měli podílet rovněž uživatelé a obce v ORP. 

Předpokládaný 

realizátor 
Ledax o.p.s. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty 

Jihočeský kraj 

Obce v území ORP 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

0 0 15 15 15 
Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 1 350 000 1 400 000 1 450 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

Obec/obce  0 0 250 000 280 000 300 000 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 400 000 430 000 450 000 

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

0 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 0 0 2 000 000 2 110 000 2 200 000 

Časový 
harmonogram 

2013 – 2015 

Poznámka  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Služba je poskytována od roku 2013. 

Komentář k finanč.  
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zabezpeč. aktivity: 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Opatření 2.5 Rozvoj Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (§ 66) 

Aktivita 2.5.1 Vznik nové sociální služby - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením (§ 66) 

 

Číslo a název 
opatření 

2.5 Vznik sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením (§ 66) 

Popis opatření 

Cílem tohoto opatření je zavedení nové terénní sociální služby, a to pro 

cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením. Základním 

kritériem je pokrytí potřeby ORP odpovídající pokrytí území z hlediska 

nabídky pečovatelské služby, kterou provozuje společnost Ledax o.p.s. 

Kritériem tohoto opatření tedy bude zavedení nové sociální služby 

s kapacitou odpovídající cca 160 uživatelům. Obsahem vlastní služby bude 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pro uvedené cílové 

skupiny, poskytování sociálně terapeutické činnosti, zajištění pomoci při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující 

opatření 

Aktivita 2.5.1 Vznik nové sociální služby - Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66) 

 

Číslo a název 

aktivity 

2.5.1 Vznik nové sociální služby - Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66) 

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity bude příprava, zavedení a následný rozvoj nové terénní 

sociální služby, jejíž potřeba byla identifikována při poskytování terénních 

sociálních služeb v rámci ORP. 

V roce 2013 předpokládá společnost Ledax o.p.s. první registraci této 

sociální služby (v první fázi pro území ORP České Budějovice). Zavedení 

této sociální služby pro území ORP T. Sviny se předpokládá od roku 2014. 

Předpokládaný 

realizátor 
Ledax o.p.s. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty 

Jihočeský kraj 

Obce v území ORP 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

0 0 0 160 160 
Předpokládané finanční zdroje: 



              

 

 

 

Strana 36 

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

MPSV  0 0 0 1 000 000 1 100 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

Obec/obce  0 0 0 100 000 120 000 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 180 000 200 000 

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

0 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 0 0 0 1 280 000 1 420 000 

Časový 
harmonogram 

2014 – 2015 

Poznámka  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Zahájení realizace služby je plánováno na rok 2014 (registrace služby 2013). 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

Finanční náklady za sledované období zatím nevznikly. 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Opatření 2.6 Vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 

Aktivita 2.6.1   Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech 

 

Číslo a název 
opatření 

2.6 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech (§ 62) 

Popis opatření Cílem opatření je poskytnout ambulantní, popř. terénní služby dětem a 

mládeži ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. 

Realizace služby přináší zlepšení kvality jejich života předcházením nebo 

snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 

života. 

Na základě identifikované potřeby uživatelů byl realizován rozvoj této 

služby v T. Svinech (navýšení kapacity o 600 kontaktů/rok – celkem na 2 

300 kontaktů/rok) a plánován je v N. Hradech (vznik nové služby 1 000 

kontaktů/rok). V Borovanech, kde byl rozvoj původně rovněž plánován, je 

tato služba zajištěna alternativním způsobem – stávající Klub mladých. 
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Aktivity naplňující 
opatření 

2.6.1 Vznik NZDM na území Nových Hradů 

 

Číslo a název aktivity 2.6.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech 

Naplnění aktivity   

Služba, jejíž potřebnost byla během realizace plánu ve spolupráci s městem 

Nové Hrady identifikována, bude určena cílové skupině dětem a mládeži ve 

věku 12 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy v kapacitě 1 000 

kontaktů/rok. Novohradský region jako příhraniční oblast s menší 

dostupností souvisejících sociálních služeb má svá specifika, která zvyšují 

potřebnost vzniku této služby.  

Realizace aktivity přispěje ke snížení sociálně patologických a společensky 

nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Mezi poskytované služby patří mimo 

jiné sociální poradenství a pomoc v krizových situacích, dále výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílem naplnění aktivity je trvalé zlepšování 

sociální situace u cílové skupiny – zdravá a sociálně vybavená mládež. 

Spádovost služby: město Nové Hrady a nejbližší okolí 

Předpokládaný 
realizátor 

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

československé husitské 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

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

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

2011 2012 2013  2014 2015 

0 0 0 1000 1000 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 350 000 350 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 30.000 30.000 

Obec/obce  0 0 0 200.000 200.000 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 

0 
30.000 30.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 0 

Ostatní (veřejná sbírka, 

sponzorské dary, prodej 
výrobků) 

0 0 

0 
155.000 155.000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 0 0 

0 
765.000 765.000 

Časový 
harmonogram 

2014 – 2015 a dále po celé plánované období 

Poznámka  
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INVESTICE  

Investice 
(odůvodnění) 

Pro realizaci aktivity je nezbytná prvotní investice do úprav zařízení 

NZDM (úpravy interiéru a vybavení prostor), která proběhne v roce 2012 a 

je plánována ve výši 100 000,- Kč. Možné zdroje financování: Město Nové 

Hrady, grant Prevence kriminality – žádost města Nové Hrady, 

sponzorské dary, případně jiné vhodné grantové výzvy. 

Investice (popis) Bude specifikováno po vybrání vhodného objektu. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Plánovanou aktivitu se nepodařilo naplnit. Důvody nenaplnění aktivity je 
nedostatek finančních prostředků. Aktivitu přesouváme do následného 
plánovaného období. Zahájení realizace služby je plánováno od roku 2014. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

Finanční náklady za sledované období dosud nevznikly. 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. 
Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu 
v plném rozsahu. 
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PRIORITA č. 3 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB 
NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

A DALŠÍ DOPROVODNÉ AKTIVITY 

V rámci priority č. 3 jsou plánována opatření a aktivity, které reflektují další zjištěné potřeby 

občanů SO ORP TS a které souvisejí s poskytovanými sociálními službami nebo je vhodně 

doplňují. Nejedná se však o sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. 

Opatření a aktivity naplňující Prioritu č. 3 

Opatření 3.1  Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním 

Aktivita 3.1.1  Zmapování bariér v obcích SO ORP TS 

Aktivita 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou fungujících 

v SO ORP TS 

Aktivita 3.1.3 Integrované letní tábory a nácvikové kurzy pro těžce tělesně postižené 

 

Číslo a název 
opatření 

3.1 Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním 
znevýhodněním 

Popis opatření 

Cílem opatření je zachování a rozvoj služeb, nedefinovaných v zákoně o 

sociálních službách, pro seniory a osoby se zdravotním postižením na 

celém území SO ORP TS včetně zlepšování dostupnosti resp. zajišťování 

bezproblémového přístupu do různých objektů pomocí postupného 

odstraňování bariér. 

V uplynulém období byla dokončena "databáze stavu chodníků" ve městě T. 

Sviny (včetně fotografií) definující prioritní opravy. V rámci oprav je následně 

vždy chodník upravován podle nových norem, tzn. včetně řešení 

bezbariérových nájezdů – vždy ve vazbě na konkrétní rekonstrukce 

chodníků. Obdobná aktivita je realizována i ve městě Nové Hrady 

v souvislosti s rekonstrukcí náměstí, ve městě Borovany i v dalších obcích 

ORP. 

Aktivity naplňující 
opatření 

3.1.1 Zmapování bariér v obcích SO ORP TS 

3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou 

fungujících v SO ORP TS 

3.1.3 Integrované letní tábory a nácvikové kurzy pro těžce tělesně postižené 

 

Číslo a název aktivity 3.1.1 Zmapování bariér v obcích SO ORP TS 

Naplnění aktivity   

Ve spolupráci s jednotlivými obcemi bude provedena analýza stavu 

(bez)bariérovosti veřejných objektů na území dotčených měst a obcí a 

budou navržena možná řešení vedoucí k odstranění bariér a k zajištění 

bezproblémového přístupu pro všechny cílové skupiny. 
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Následné odstraňování bariér u konkrétních objektů přinese zlepšení 

dostupnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Předpokládaný 
realizátor 

Města Trhové Sviny, Nové Hrady a Borovany 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

obce SO ORP TS 

Sdružení Růže 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

Obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 0 0 0 0 0 

Časový 
harmonogram 

Průběžně. 

Poznámka Finanční náročnost individuálně dle situace v každé jednotlivé obci. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

V městě Trhové Sviny proběhlo monitorování stavu chodníků včetně 
fotodokumentace a stavební komise bude radě města doporučovat prioritní 
opravy. V rámci oprav je vždy chodník upraven podle nových norem, tzn. i 
bezbariérové nájezdy. Obdobné aktivity probíhají i v dalších obcích ORP. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

Finanční náklady nebyly v plánu vyčísleny (vycházejí z rozpočtů konkrétních 
projektů). 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Číslo a název 

aktivity 

3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou 

fungujících v SO ORP TS 

Naplnění aktivity   Obsahem aktivity je pokračování dosavadního zajištění chodu a dalšího 

rozvoje stávajících domů s pečovatelskou službou (DPS) fungujících v rámci 
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území SO ORP T. Sviny.  

Jedná se o DPS v Nových Hradech, Trhových Svinech, Borovanech, Olešnici 

a Jílovicích. V některých těchto zařízeních je klientům poskytována sociální 

služba „pečovatelská služba“ (zajišťováno společností Ledax o.p.s., popř. 

Borůvka o.s. – řešeno v první prioritě tohoto plánu). DPS není zařízením 

sociálních služeb, jedná se v podstatě o prostor pro bydlení využívaný 

v převážné míře cílovou skupinou seniorů. 

DPS spravují obce, v jejichž vlastnictví se DPS nacházejí a vynakládají 

každoročně na správu a údržbu finanční prostředky v různé výši (a 

v závislosti na stavu jednotlivých objektů a bytů). 

Kritériem aktivity je zachování všech těchto stávajících DPS (a jejich bytové 

kapacity) a rovněž zajištění pokračování poskytování pečovatelské služby 

pro obyvatele těchto domů, popř. rozšíření poskytování této sociální služby 

do dalších DPS v území. 

Předpokládaný 

realizátor 

Obce provozující jednotlivé DPS 

Poskytovatelé sociální služby „pečovatelská služba“ 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty 

Obce v území ORP 

Ledax o.p.s., Občanské sdružení Borůvka, Borovany 

Mikroregion Sdružení Růže 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Časový 
harmonogram 

Po celé plánovací období 

Poznámka  
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna. 
Nebyly zjištěny další faktory ovlivňující realizaci služby. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

Finanční náklady nebyly v plánu vyčísleny. 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Číslo a název 

aktivity 

3.1.3 Integrované letní tábory a nácvikové kurzy pro těžce tělesně 

postižené 

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity je zajištění alternativní nabídky pobytů pro těžce tělesně 

postižené, které do roku 2010 ve správním území ORP T. Sviny byly 

zajištěny sociální službou dle § 44 Odlehčovací služby s max. denní 

kapacitou 8 klientů. Tato služba byla určena pro těžce tělesně 

handicapované děti. V září 2010 však bylo poskytování této služby 

ukončeno, a to zejména s ohledem na zásadní ponížení dotací na zajištění 

této služby ze strany MPSV. 

Cílem naplnění této aktivity je částečně kompenzovat výpadek výše uvedené 

sociální služby a nabídnout dané cílové skupině alternativní pobyty (např. 

letní pobytové tábory pro těžce tělesně postižené nebo nácvikové kurzy pro 

těžce tělesně postižené). Tyto aktivity jsou určené pro rodiny s těžce tělesně 

postiženými dětmi a jsou organizovány na dobu 1 týdne. Pro klienty je 

zajištěno ubytování, stravování, pravidelné podávání léků a volnočasové 

aktivity zaměřené na pobyt venku. 

Kritériem je zachování současné kapacity letních táborů pro postižené: 

(15/3/45) a nácvikových kurzů (5/12/60). 

Předpokládaný 

realizátor 
Občanské sdružení Borůvka, Borovany 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty 

Obce v území ORP  

Mikroregion Sdružení Růže 

Jihočeský kraj 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby – těžce 
tělesně postižené děti 

2011 2012 2013 2014 2015 

105 110 115 120 120 
Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt* 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

Obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 0 40 000 40 000 45 000 45 000 
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Růže 

Příjmy od uživatelů 357 000 374 000 391 000 408 000 408 000 

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

513 000 426 000 419 000 407 000 407 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 920 000 940 000 950 000 960 000 960 000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období (12 týdenních nácvikových kurzů, 3 letní tábory 
pro těžce tělesně postižené) 

Poznámka 

* v případě jeho pokračování. 

Letní tábory pro postižené (výpočet kapacity): tábor pro 15 klientů, od pondělí 
do neděle, 3 tábory za rok, celkem 45 klientů 

Nácvikové kurzy (výpočet kapacity): 5 klientů na jeden kurz, 12 kurzů za rok, 
60 klientů za rok 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna. 
Nebyly zjištěny další faktory ovlivňující realizaci služby. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Opatření 3.2 Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým znevýhodněním 

Aktivita 3.2.1  Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny v Trhových Svinech 

Aktivita 3.2.2  Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku v Trhových Svinech 

Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových Svinech 

Aktivita 3.2.4 Vybudování sociální firmy při Nazaretu 

 

Číslo a název opatření 3.2 Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým znevýhodněním  

Popis opatření Cílem opatření je rozvoj stávajících a vznik nových služeb, které zajistí 

v dostatečné kapacitě potřebu pracovní terapie a vytváření pracovních 

míst pro osoby s různým druhem znevýhodnění. Naplnění opatření pomocí 

jednotlivých služeb (aktivit) významně přispěje ke zlepšování situace osob 

z cílových skupin, včetně jejich začleňování do většinové společnosti a 

nalezení pracovního uplatnění pro tyto osoby. 

Aktivity naplňující 
opatření 

Aktivita 3.2.1 Vznik chráněné dílny v Trhových Svinech  

Aktivita 3.2.2 Navýšení kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku 
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v Trhových Svinech 

Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových 

Svinech 

Aktivita 3.2.4 Vybudování sociální firmy při Nazaretu 

 

Číslo a název aktivity 
3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny v Trhových 
Svinech 

Naplnění aktivity   

Služba chráněných dílen vhodně doplňuje nabídku sociálních služeb pro 

cílovou skupinu uživatelů s různým zdravotním znevýhodněním. 

Poskytování služby je ověřeno a naplnění opatření zajistí její rozvoj v T. 

Svinech. Realizace aktivity zvýší dostupnost služby a přispěje ke zlepšení 

stavu osob z cílových skupin, včetně jejich začleňování do většinové 

společnosti.  

Cílem naplnění aktivity je vznik nové chráněné dílny při Nazaretu v cílové 

kapacitě 8 míst v Trhových Svinech. 

Služba je určena pro cílovou skupinu uživatelů (věk 18 - 64 let) s různým 

druhem znevýhodnění, především pro: osoby se zdravotním postižením, 

osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením a osoby 

s mentálním postižením. 

Služby budou určeny pro uživatele z celého SO ORP Trhové Sviny. 

Přednostně pak pro uživatelé měst Trhové Sviny a Nové Hrady. 

Aktivita je propojena se vznikem sociální služby Sociálně terapeutická dílna 

(§ 67) a také s plánovaným vybudováním sociální firmy při Nazaretu. 

Předpokládaný 
realizátor 

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

MPSV, Jihočeský kraj, Sdružení Růže, Město Trhové Sviny 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

3 4 5 8 8 

Předpokládané finanční zdroje: 

Úřad práce 65 000 120 000 300 000 400 000 400 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

Obec/obce  0 10 000 20 000 20 000 20 000 

Mikroregion Sdružení 
Růže 

0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 0 

Ostatní (prodej 60 000 120 000 330 000 230 000 230 000 
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výrobků) 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 

125 000 250 000 650 000 650 000 650 000 

Časový 
harmonogram 

Od roku 2011, resp. 2012 (postupné zvyšování kapacity). 

Poznámka  

 
INVESTICE  

Investice 
(odůvodnění) 

Záměrem je nabídnout službu ve vhodných zrekonstruovaných prostorách 

obyvatelům Trhosvinenska, konkrétně by realizace služby probíhala 

v Trhových Svinech. Předpokládané zdroje financování: veřejná sbírka, 

nadace, MPSV, JčK, městské a obecní úřady v regionu, firmy a dárci. 

Aktivita je propojena se vznikem sociální služby Sociálně terapeutická dílna 

(§ 67). 

Investice (popis) 
V případě, že se stavba neuskuteční, bude realizována náhradní varianta 

v menším objektu po rekonstrukci. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Aktivita byla naplněna pro kapacitu 3 uživatelé/den pro rok 2011 a 4 
uživatelé/den pro rok 2012. Na rok 2013 je plánováno rozšířit kapacitu na 5 
uživatelů/den. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Číslo a název aktivity 
3.2.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku 
v Trhových Svinech 

Naplnění aktivity   

V Trhových Svinech je dlouhodobě realizována služba ergoterapeutické 

integrační řemeslné dílny pro uživatele s těžkým zdravotním postižením. 

Realizace aktivity zajistí zachování služeb a rozšíření kapacity 

ergoterapeutické integrační řemeslné dílny. Cílem služby je zajistit cílovým 

skupinám pracovní terapii v keramické dílně pod odborným vedením. 

Nabídka služeb je určena pro uživatele od 15 let s těmito druhy zdravotního 

znevýhodnění: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, 

osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby 

se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením. 

Služba je poskytována osobám v SO ORP TS s možným přesahem. 

Stávající okamžitá kapacita je 10 uživatelů 3x týdně. Naplněním aktivity 

dojde k navýšení okamžité kapacity na 10 uživatelů 3x týdně, čímž budou 

pokryty jejich potřeby. 

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

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Arpida, Empatie,  Jihočeský kraj, obce ORP T. Sviny 

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

2011 2012  2013 2014 2015 

15 (2x týdně) 10 (2x týdně) 10 (3x týdně) 10 (3x týdně) 10 (3x týdně) 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 20.000 20.000 20.000 20.000 

obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 20 000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Příjmy od uživatelů 20 000 30.000 50.000 50.000 50.000 

Ostatní (prodej 
výrobků, sponzorské 
dary, veřejná sbírka) 

430 000 300.000 280.000 280.000 280.000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 

420 000 
+ 50 000 (na 4 

měsíce) 
= 470 000 

320.000 370.000 370.000 370.000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna. 
Kapacita se v roce 2012 upravila na 10 uživatelů v daný okamžik 2x týdně a 
od roku 2013 budou služby ED poskytovány 3x týdně. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Cíl aktivity byl naplněn. ED je 
v provozu 3x týdně s kapacitou 10 uživatelů v daný okamžik. Momentálně je 
kapacita naplněna ze  70%. Pro další období resp. aktualizaci plánu je 
navrhováno zachovat a udržet aktivitu v plném rozsahu. Byla provedena 
změna názvu aktivity. 

 

Číslo a název aktivity 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových Svinech 

Naplnění aktivity   Cílem aktivity je zaměřit se na vybudování a realizaci sociální firmy v rámci 

podpory sociální ekonomiky, která vytvoří pracovní místa pro osoby sociálně 
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vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Sociální firma Klíč při Domečku v Trhových Svinech nabídne osobám s 

různým zdravotním znevýhodněním a mládeži mezi 15 – 26 lety věku 

ohroženou rizikem sociálně patologických jevů příležitost pracovního 

uplatnění a záruku rovných podmínek, které budou zohledňovat jejich 

handicap. Díky tomu dojde k jejich opětovnému společenskému začlenění. 

Sociální firma Klíč se bude řídit a naplňovat standardy sociálního podnikání a 

jejím obecně prospěšným cílem bude vytvářet ve společném zájmu stabilní a 

konkurenceschopná pracovní místa pro osoby sociálně vyloučené a osoby 

ohroženým sociálním vyloučením (minimálně 40 % všech zaměstnanců). 

Plánovaná kapacita při vzniku firmy je minimálně 10 zaměstnanců. 

Předpokládaný 
realizátor 

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

československé husitské 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Úřad práce České Budějovice, Trhové Sviny, Nové Hrady, město T. Sviny a 

obce ORP T. Sviny,  

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

2011 2012 2013 2014 2015 

0 0 0 10 10 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

Obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Prodej služeb 0 0 1.700 000 1.400 000 0 

ESF ČR – OP LZZ 0 0 800.000 1.100 000 2.500 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 0 0 2.500 000 2.500 000 2.500 000 

Časový 
harmonogram 

Plánované zahájení služby rok 2014 (je odvislé od zdrojů z ESF OP LZZ) 

Poznámka  

 

INVESTICE  

Investice 
(odůvodnění) 

Prvotní investice se pohybují kolem 1 000 000,- Kč – nebude financováno 

z IOP. Plánované zdroje financování: Úřad práce, sponzorské dary, 

prodej výrobků. 

Investice (popis) Konečné zacílení investice bude aktualizováno v souladu s případnou 
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realizací projektu financovaného z ESF OP LZZ. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla v roce 2012 naplněna - odvislé od zdrojů z ESF OP LZZ. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Aktivita nebyla naplněna - odvislé od zdrojů z ESF OP LZZ. Návrh: aktivitu 
postavit na stávajícím stavu ( zaměstnávání osob se zdrav. postižením) - 
současný stav není prezentován jako sociální firma i když funguje na 
principech sociální ekonomiky a sociálního podnikání.V současnosti má 10 
zaměstnanců a je plánován nárůst. Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit 
prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové 
skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat 
aktivitu v plném rozsahu. 

 

Číslo a název aktivity 3.2.4 Vybudování sociální firmy při Nazaretu 

Naplnění aktivity   

Cílem aktivity je vybudování sociální firmy, která podpoří zajištění služeb 

poskytovaných organizací a která vytvoří pracovní místa pro cílové skupiny. 

Další parametry budou upřesněny při další aktualizaci. 

Předpokládaný 
realizátor 

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Další parametry budou upřesněny při další aktualizaci. 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby – osoby se 
zdravotním postižením 

2011 2012 2013 2014 2015 

Dosud 
neurčeno 

Dosud 
neurčeno 

Dosud 

neurčeno 

Dosud 

neurčeno 

Dosud 

neurčeno 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Individuální projekt Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Jihočeský kraj Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Obec/obce  Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Mikroregion Sdružení 
Růže Nevyčísleno 

Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Prodej služeb Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

ESF ČR – OP LZZ Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM Nevyčísleno 

Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 
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Časový 
harmonogram 

Od roku 2014 dále 

Poznámka  

 

INVESTICE  

Investice 
(odůvodnění) 

Dosud neurčeno 

Investice (popis) Dosud neurčeno 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Aktivita byla do KPSS zahrnuta nově v červnu 2013. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity  

 

 

Opatření 3.3 Podpora rodinné politiky 

Aktivita 3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu 

Aktivita 3.3.2 Vznik speciální MŠ 

Aktivita 3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí 

 

Číslo a název 
opatření 

3.3 Podpora rodinné politiky 

Popis opatření 

Cílem opatření je zachování, optimalizace a další rozvoj služeb 

nedefinovaných v zákoně o sociálních službách, které budou na území SO 

ORP TS přispívat ke zlepšování kvality života rodin s dětmi a dostupnosti 

adekvátních služeb pro tuto cílovou skupinu. Obsahem opatření je tedy 

podpora výkonu a posilování přirozených funkcí rodiny, usnadnění 

fungování a zajištění základních funkcí rodiny, prevence sociálního 

vyloučení rodičů pečujících o děti. 

Aktivity naplňující 
opatření 

3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu 

3.3.2 Vznik speciální MŠ 

3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí 

 

Číslo a název 
aktivity 

3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu 

Naplnění aktivity   Obsahem aktivity je zajištění fungování mateřských center pro cílovou skupinu 

dětí předškolního věku (včetně dětí v kojeneckém věku). Jedná se například o 
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 zajištění možnosti setkávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, účast na 

aktivitách zaměřených pro děti od 3 měsíců do 6 let – pohybové, výtvarné, 

hudební; podpořit vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené formou jazykových, 

počítačových kurzů apod. 

V současnosti fungují v rámci ORP následující mateřská centra: Mateřské 

centrum Človíček Nebojsa Trhové Sviny, Mateřské centrum Borovánek, 

Novohradský klub maminek. 

Předpokládaný 
realizátor 

Jednotlivá mateřská centra poskytující služby v ORP 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

 

obce SO ORP TS 

Mikroregion Sdružení Růže 

Společnost pro ranou péči České Budějovice 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

20 maminek + 
30 dětí 

25 maminek + 
35 dětí 

20 maminek + 
30 dětí 

20 maminek + 
30 dětí 

20 maminek + 
30 dětí 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 40 000 40 000 0 

Individuální 
projekt 0 0   0 

Jihočeský kraj 55 000 35 000 30 000 30 000 55 000 

Obec/obce  
90 000(+60tis. 

nevybíraný 
nájem) 

65 000(+60tis. 
nevybíraný 

nájem) 

90 000(+60tis. 
nevybíraný 

nájem) 

90 000(+60tis. 
nevybíraný 

nájem) 

90 000(+60tis. 
nevybíraný 

nájem) 

Mikroregion 
Sdružení Růže      

Příjmy od 
uživatelů (prodej, 
služby) 

52 000 50 000 52 000 52 000 52 000 

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

80 000 70 000 80 000 80 000 80 000 

ROČNÍ 
PROVOZNÍ 
NÁKLADY 
CELKEM 

277 000 220 000 292 000 292 000 277 000 

Časový 
harmonogram 

Po celé plánované období 

Poznámka 

Financování je uvedeno na příkladu Mateřského centra Človíček Nebojsa Trhové 

Sviny. Obdobnou strukturu financování lze předpokládat i u dalších zařízení 

tohoto typu (s různou mírou zapojení dotčených obcí a dalších zdrojů). 
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Naplňování aktivity probíhá průběžně, nebyly zjištěny další faktory ovlivňující 
její realizaci. Činnost mateřských center se rozvíjí, např. Mateřské centrum 
Človíček Nebojsa spolupracuje na akcích připravovaných Kulturním a 
informačním centrem TS, které jsou určeny dětem. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Číslo a název 
aktivity 

3.3.2 Vznik speciální MŠ 

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity je zajištění vzniku speciální mateřské školy v Trhových 

Svinech. Nově vzniklá MŠ se bude zabývat výchovou a vzděláváním dětí se 

specifickými potřebami (např. děti s kombinovaným postižením, s vadami 

řeči, se zdravotním oslabením apod.). 

Předpokládaný 
realizátor 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Město Trhové Sviny, obce SO ORP  

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby – děti 
předškolního věku 

2011 2012 2013 2014 2015 

 0 0 10 10 

Předpokládané finanční zdroje  

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 150 000 150 000 

obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy za fakultativní 
činnosti 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 300 000 300 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 0 0 0 450 000 450 000 

Časový po celé plánované období 
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harmonogram 

Poznámka zřízení školy ve školním roce 2013/2014 či v následujících letech. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Aktivita dosud nebyla naplněna a přesouvá se jako plánovaná aktivita do 
dalšího období. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

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

 

Číslo a název 
aktivity 

3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí 

Naplnění aktivity   

Cílem aktivity je nabídnout na Trhosvinensku terénní službu rodinám, u 

kterých mohou existovat rizika ohrožení vývoje dětí nebo které se nachází 

v krátkodobě či dlouhodobě obtížné sociální situaci, kterou rodiče jen obtížně 

nebo vůbec nedokáží sami bez pomoci překonat. Jedná se o činnost 

podporující výkon a posilování přirozených funkcí rodiny, zajištění a 

usnadnění fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících 

o děti. Svým způsobem jde o obdobu sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi. Pomoc je poskytována v současné době šesti rodinám ve městě T. 

Sviny a okolí. 

Předpokládaný 
realizátor 

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

československé husitské 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Další parametry budou upřesněny při další aktualizaci. 

Město Trhové Sviny, obce v SO ORP 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby – rodiny 
s dětmi 

2011 2012 2013 2014 2015 

??? ??? ??? ??? ??? 

Předpokládané finanční zdroje  

MPSV  ??? ??? ??? ??? ??? 

Individuální projekt ??? ??? ??? ??? ??? 

Jihočeský kraj ??? ??? ??? ??? ??? 

obec/obce  ??? ??? ??? ??? ??? 

Mikroregion Sdružení 
Růže ??? ??? ??? ??? ??? 

Příjmy za fakultativní 
činnosti ??? ??? ??? ??? ??? 

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

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM ??? ??? ??? ??? ??? 

Časový 
harmonogram 

2013 – 2015 průběžně 

Poznámka  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Aktivita zahájena v letech 2012 – 2013. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

Částečně financováno za podpory Jihočeského kraje v rámci příslušného 
grantového programu. 

Hodnocení naplnění 
aktivity  

 

 

Opatření 3.4 Prevence rizikového chování 

Aktivita 3.4.1 3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence rizikového 

chování v území SO ORP TS 

 

Číslo a název 
opatření 

3.4 Prevence rizikového chování 

Popis opatření Cílem opatření je zlepšit pro cílovou skupinu dětí a mládeže podmínky pro 

aktivní využití jejich volného času. V konečném důsledku tak bude posílena 

prevence rizikového chování a to zejména ve větších centrech ORP (T. 

Sviny, Borovany, N. Hrady), které jsou spádovými oblastmi řešeného 

regionu v oblasti školství, zdravotnictví i volnočasových aktivit. 

Kritériem opatření bude postupné budování veřejných multihřišť 

v jednotlivých obcích ORP. 

Aktivity naplňující 
opatření 

3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence rizikového chování 

v území SO ORP TS 

 
Číslo a název 
aktivity 

3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence rizikového 
chování v území SO ORP TS 

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity je postupné budování volně přístupných multihřišť 

v obcích ORP. Tato hřiště jsou důležitou součástí systému prevence 

rizikového chování pro cílovou skupinu dětí a mládeže, neboť vytváří 

prostor pro setkávání a smysluplné využití volného času mládeže. Hřiště 

budou určena pro sportovní aktivity (volejbal, nohejbal, streetbasketbal ad.). 

Součástí těchto ploch budou v případě potřeby rovněž dětská hřiště, která 
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mají ambici rozšířit nabídku pro využití volného času dětí a mládeže na 

území ORP, které nechtějí nebo nemohou být organizovány u žádného 

subjektu. Jako první konkrétní aktivita v tomto směru byla realizována 

výstavba veřejného multihřiště v Trhových Svinech. V souvislosti s danou 

aktivitou je možné dále zmínit záměry revitalizace panelových sídlišť ve 

větších sídlech ORP. Významnou aktivitou v tomto ohledu je rovněž 

vybudování skateparku v Nových Hradech. 

V roce 2013 se nebude realizovat revitalizace panelového sídliště včetně 

multihřiště (závislost na finančních prostředcích). 2 hřiště vznikla v obci 

Kamenná a v roce 2013 vznikne dětské hřiště v místní části Rankov. Dále je 

dokončováno přírodní koupaliště Borovany s hřištěm. 

Předpokládaný 
realizátor 

Jednotlivé obce a města v ORP 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Organizace v jednotlivých obcích a městech ORP (např. v T. Svinech se 

jedná o následující: Domeček, Archa, ZŠ – školní klub, SOU TS ad.) 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

Není 
relevantní 

Není 
relevantní 

Není 
relevantní 

Není 
relevantní 

Není 
relevantní 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Individuální projekt 0 Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Jihočeský kraj 0 Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Obec/obce  190 000 Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Mikroregion Sdružení 
Růže  

Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

Příjmy od uživatelů 0 Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

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

260000 

Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno Nevyčísleno 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 
– pouze údržba 

20000 20000 20000 20000 20000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období (příklad uveden na multihřišti T. Sviny: výstavba 
odvislá od investice, údržba 2012-2016) 

Poznámka 
V roce 2012 byla vybudována první část multifunkčního hřiště – dětské 
hřiště s pěti herními prvky včetně mlatové cesty v T. Svinech. Budou 
doplněny ještě další 3 fitprvky (využitelné i pro seniory). 

 

INVESTICE  

Investice Nadace ČEZ, Oranžové hřiště, SF EU a jiné relevantní zdroje. Plánované 
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(odůvodnění) náklady 1 000 000,- Kč + 250 000,- plánovaná finanční spoluúčast města 

Trhové Sviny. 

Investice (popis)  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

V roce 2012 byla vybudována první část multifunkčního hřiště – dětské hřiště 
s pěti herními prvky včetně mlatové cesty  

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu 
v plném rozsahu. Byla provedena změna názvu opatření a aktivity. 

 

Opatření 3.5 Udržení služby „sociálního šatníku“ 

Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociální šatník“ 

 

Číslo a název 
opatření 

3.5 Udržení služby „sociálního šatníku“  

Popis opatření Poskytnutí ošacení osobám z nižších sociálních vrstev – tato služba bude 

poskytována za minimální příspěvek ze stran uživatelů. 

Aktivity naplňující 
opatření 

3.5.1 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“ 

 

Číslo a název aktivity 3.5.1 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“ 

Naplnění aktivity   

Pro území ORP TS zajistit 4x týdně možnost vyzvednutí ošacení pro osoby 
v sociální nouzi nebo pro vícečetné rodiny s dětmi. Výkon zaměstnání 
zajistí zdravotně handicapovaná osoba. 

Problematické je stávající umístění šatníku – lepším řešením by bylo 
umístění blíže centru města, blíže k lidem (lepší dostupnost i pro cíl. 
skupiny). 

Předpokládaný 
realizátor 

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

československé husitské 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

Sociální odbor města T. Sviny, SOŠ a SOU T. Sviny 

Dárci ošacení 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 
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Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

Obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 3 000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Příjmy od uživatelů 
(prodej výrobků) 10 000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Ostatní (Úřad práce) 44 000 
(130 000 / 3) 

120.000 120.000 120.000 120.000 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 57 000 170.000 170.000 170.000 170.000 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

Poznámka  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Aktivitu se podařilo naplnit. Byly nalezeny, upraveny a vybaveny vhodné 
prostory (ze zdrojů střediska Domeček). V březnu 2012 byl soc. šatník 
otevřen veřejnosti čtyřikrát týdně.Byla navázána spolupráce se sociálním  
odborem v T. Svinech. Dále se podařilo navázat spolupráci s obyvateli 
regionu, od kterých je ošacení formou sbírek získáváno. Podařilo se tím i 
vytvořit pracovní místo a  zaměstnat na pozici vedoucí Soc. šatníku osobu se 
zdravotním znevýhodněním.  

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno 
zachovat aktivitu v plném rozsahu. Byla provedena změna názvu aktivity. 

 

Opatření 3.6 Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS 

Aktivita 3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví 

 

Číslo a název 
opatření 

3.6 Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS 

Popis opatření 

Obsahem opatření je zajištění dostatečné informovanosti o sociální oblasti 

v regionu (komunitní plánování a jeho vývoj, přehled sociálních služeb a 

poskytovatelů sociálních služeb v území, databáze dobrovolníků v regionu). 

Základním kriteriem úspěšnosti opatření bude publikování základní 

informace o sociálních službách a komunitním plánování na webových 

stránkách všech obcí v ORP (včetně katalogu sociálních služeb / sociální 

oblasti v regionu). Dále bude zřízena a doplněna databáze dobrovolnictví 

v regionu (v současné době již existuje). 

Aktivity naplňující 

opatření 
3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví 
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Číslo a název 

aktivity 
3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví 

Naplnění aktivity   

Obsahem aktivity je rozšíření informovanosti o sociálních službách a jejich 

formách a poskytovatelích v rámci ORP (jedná se o umísťování informací na 

webech obcí a měst, vytvoření a publikování katalogu sociálních služeb / 

sociální oblasti na webech měst a obcí, popř. vytvoření a zajištění distribuce 

tištěné verze katalogu sociálních služeb / sociální oblasti v regionu. 

V rámci této aktivity je rovněž důležité zajistit správu a informovanost o 

databázi dobrovolnictví. V databázi cca 60 dobrovolníků (databáze pod 

správou Domečku, cca 20 subjektů je z území ORP TS). Je zvažováno 

rozšíření působnosti dobrovolníků i směrem k aktivitám mimo sociální oblast 

ve prospěch místní komunity. Budou probíhat informační aktivity v tomto 

směru a vznikne nabídka možné spolupráce. 

Sdružení Růže souhlasí na základě projednání na valné hromadě sdružení 

29.3.2011 se zveřejněním informací o Komunitním plánu rozvoje sociálních 

služeb včetně katalogu sociálních služeb a dalších relevantních informací 

k tomuto tématu na webu SR (zajišťuje SR). 

Obce v ORP budou opětovně žádány o zveřejňování katalogů a dokumentů 

KPSS na svých webech. 

Předpokládaný 

realizátor 

ŘS (informovanost o komunitním plánování) 

Domeček (správa databáze dobrovolnictví) 

Obce v ORP 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty 

Mikroregion Sdružení Růže 

Jihočeský kraj 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby – bez 
omezení 

2011 2012 2013 2014 2015 

Není 
relevantní 

Není 
relevantní 

Není 
relevantní 

Není 
relevantní 

Není 
relevantní 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

0bec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 
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ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Časový 
harmonogram 

po celé plánované období 

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

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Stav naplňování aktivity bude uveden v aktualizaci plánu. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu 
v plném rozsahu. 

 

Opatření 3.7 Podpora procesu plánování sociálních služeb 

Aktivita 3.7.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb 

Aktivita 3.7.2. Aktualizace plánu sociálních služeb 

 

Číslo a název 
opatření 

3.7 Podpora procesu plánování sociálních služeb 

Popis opatření 

Plánování sociálních služeb pro území SO ORP TS umožní definovat a 

podporovat poskytování služeb, které odpovídají potřebám uživatelů a 

efektivně využívají poskytnuté zdroje. Současně budou naplňovány 

povinnosti, které pro tuto oblast zákon obcím ukládá (zjišťování potřeb 

poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území 

a zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování 

sociálních služeb na svém území).  

Tvorba plánu proběhla v souladu s doporučenými postupy Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR, konkrétně s Metodikami pro plánování rozvoje 

sociálních služeb a s Kritérii kvality plánování sociálních služeb. Během 

plánovacího období bude dále probíhat pravidelný monitoring a 

vyhodnocování implementace plánovaných opatření a aktivit. Na základě 

takto zjištěných skutečností a zohlednění aktuálního stavu, potřeb a trendů 

pro jednotlivé oblasti pomoci bude plán v pravidelných obdobích 

aktualizován. 

Aktivity naplňující 
opatření 

3.7.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb 

3.7.2 Aktualizace plánu sociálních služeb 
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Číslo a název 
aktivity 

3.7.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb 

Naplnění aktivity   

 

Naplňování jednotlivých opatření a aktivit v období realizace plánu bude 

průběžně sledováno v souladu se schváleným systémem monitoringu a 

vyhodnocování. Tím bude zároveň zjišťována efektivita implementace plánu a 

zajištěna zpětná vazba a podněty pro další aktualizace plánu. V určených 

časových intervalech budou zpracovány monitorovací zprávy (1x ročně).  

Na základě zjištěných skutečností bude plnění plánu vyhodnocováno a budou 

hledány možnosti a zdroje pro realizaci dosud nenaplněných aktivit případně 

bude posuzováno, zda jsou plánované aktivity v souladu s aktuálně zjištěným 

stavem pro jednotlivé sledované oblasti pomoci. 

Předpokládaný 
realizátor 

ŘS (řídící skupina) 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty  

obce SO ORP TS 

Jihočeský kraj 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

Obec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 
(prodej, služby) 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Časový 
harmonogram 

Po celé plánované období 

Poznámka  
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Postupné naplňování jednotlivých plánovaných aktivit pro sledované období 
bylo monitorováno. Zjištěné skutečnosti jsou uvedeny přímo u každé 
plánované aktivity. Výstupy byly zohledněny při následném hodnocení 
nastavení plánovaných aktivit. 

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Aktivita naplněna, návrh: zachovat (minimálně v původním rozsahu) i pro 
další období resp. aktualizaci plánu. 

 
Číslo a název 
aktivity: 

3.7.2 Aktualizace plánu sociálních služeb  

Naplnění aktivity   

 

Na základě monitoringu a vyhodnocení plánu a dalších pro sledovanou 

oblast rozhodných skutečností bude plán sociálních služeb na úrovni priorit 

– opatření – aktivit pravidelně aktualizován (1x ročně). 

V závislosti na dostupných zdrojích bude případně aktualizována –

 doplňována také analytická část plánu.  

Pro tyto dílčí každoroční aktualizace, ale i pro následné souhrnné 

zpracování plánu sociálních služeb pro další plánovací období budou podle 

možností hledány vhodné zdroje (příslušná grantová schémata apod.). 

Předpokládaný 
realizátor 

 

ŘS (řídící skupina), obce SO ORP TS 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty 

 

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty a instituce, kterých se 
plánovaná oblast dotýká 

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

2011 2012 2013 2014 2015 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané finanční zdroje: 

MPSV  0 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 

0bec/obce  0 0 0 0 0 

Mikroregion Sdružení 
Růže 0 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 
(prodej, služby) 0 0 0 0 0 
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Ostatní (specifikovat 
např. EU, sponzoři, 
nadace, sbírky) – 
Úřad práce 

0 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Časový 
harmonogram 

Po celé plánované období 

Poznámka  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu naplňování 
aktivity: 

Naplnění aktivity probíhá, vzhledem k tomu, že se na aktualizaci plánu podílí 
přímo Řídící skupina a všechny pracovní skupiny organizační struktury je 
realizace aktivity zajištěna.  

Komentář k finanč. 
zabezpeč. aktivity: 

 

Hodnocení naplnění 
aktivity 

Aktivita probíhá a bude naplněna, návrh: zachovat (minimálně v původním 
rozsahu) i pro další období resp. aktualizaci plánu. 

 


