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ÚVOD 

Východiska pro aktualizaci 

V tomto dokumentu je uvedena první aktualizace dokumentu KPSS schváleného v roce 
2011. Aktualizace byla provedena v období 06-12/2012. Komunitní plán ukládá povinnost 
každoročního monitoringu, vyhodnocení a aktualizace návrhové části dokumentu. Jinými 
slovy dokument ukládá povinnost sledovat naplňování jednotlivých opatření a aktivit, 
vyhodnocení souladu jejich realizace s plánem a vypracování aktualizace návrhové části. 
Tím je zjiš ťována efektivita implementace plánu a zajištěna zpětná vazba a možnost 
vzniku nových podnětů pro další aktualizace plánu. Tato první aktualizace plánu se vztahuje 
k prvnímu roku platnosti dokumentu, je tedy hodnocen roku 2011 s p řesahem do první 
poloviny roku 2012 . Aktivity, které mají průběžný charakter, jsou hodnoceny za rok 2011 – 
ucelené období jednoho kalendářního roku. U „jednorázových“ aktivit je v případě splnění až 
v roce 2012 uveden i aktuální výsledek.  

Aktualizace KPSS byla v souladu s plánem provedena v rámci jednání Řídící skupiny  
procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Třeboň (ŘS). ŘS bude tuto 
úlohu ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb v ORP zajišťovat i pro 
budoucí aktualizace. Pod tabulky jednotlivých aktivit jsou v tomto materiálu přiřazeny 
doplňující tabulky popisující monitoring a vyhodnocení naplněnosti každé aktivity. Aktivity 
byly aktualizovány, případně přeformulovány – v takovém případě je nový text začerveněn. 
V případě splnění aktivity je aktivita z plánu vypuštěna a v dalších aktualizacích se již 
nebude vyskytovat. Bylo rovněž navrženo několik nových aktivit. Aktualizovaný soupis 
všech hlavních zm ěn učiněných na úrovni opat ření a aktivit je patrný z následujícího 
přehledu : 

Základní shrnutí aktualizace Prioritní osy 1 

Opatření A.1.1 –  Podpora pe čovatelské služby 
Aktivita č. A.1.1.1 Podpora pečovatelské služby Oblastní charity Třeboň 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
Aktivita č. A.1.1.2 Podpora pečovatelské služby firmy Ledax 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
Opatření A.1.2 –  Podpora domov ů pro seniory 
Aktivita č. A.1.2.1 Podpora Domova pro seniory Třeboň 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
Aktivita č. A.1.2.2 Podpora Domova pro seniory České Velenice 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
Opatření A.1.3 –  Podpora odleh čovacích služeb  
Aktivita č. A.1.3.1 Podpora odlehčovacích služeb Domova pro seniory České Velenice 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
Opatření C.1.1 –  Podpora ob čanské poradny 



„Plánování sociálních služeb v Jiho českém kraji“ 
 

                                                                                                                                       

 

 

Strana 4 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 
ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A 

ZAMĚSTNANOST. 

Aktivita č. C.1.1.1 Podpora Občanské poradny Oblastní charity Třeboň 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
 

Základní shrnutí aktualizace Prioritní osy 2 

Opatření A.2.1 –  Vznik domova se zvláštním režimem 
Aktivita č. A.2.1.1 Hledání možností vzniku domova se zvláštním režimem 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
- Mezi realizátory doplněno město Třeboň 
Aktivita č. A.2.1.2 Vznik domova se zvláštním režimem 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
Opatření A.2.2 –  Vznik chrán ěného bydlení 
Aktivita č. A.2.2.1 Vytvoření chráněného bydlení 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
Opatření A.2.3 –  Vznik sociáln ě terapeutických dílen 
Aktivita č. Aktivita č. A.2.3.1 – Vznik sociálně terapeutických dílen 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
Opatření A.2.4 –  Zmapování pot řebnosti a možností z řízení a provozování tís ňové 
péče 
Aktivita č. A.2.4.1 - Zmapování potřebnosti a možností zřízení a provozování tísňové péče 
- Aktivita byla vzhledem k jejímu naplnění z KP vypuštěna a nahrazena novu aktivitou 
„A.3.5.1 - Provozování tísňové linky pro seniory a zdravotně postižené v regionu Třeboňska“, 
odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012). 
Opatření B.2.1 –  Vznik azylového domu 
Aktivita č. B.2.1.1 Hledání poskytovatele, který by zřídil azylový dům v regionu 
- Aktivita byla z komunitního plánu vypuštěna a nahrazena novou aktivitou „B.2.1.1 
Vybudování systému prostupného bydlení v Třeboni“.  Od realizace aktivity bylo upuštěno 
z důvodu přijetí vhodnější koncepce tzv. „propustného bydlení“. Odsouhlaseno na jednání 
ŘS (16.10.2012). 
Aktivita č. B.2.1.2 Zřízení a provoz azylového domu 
- Aktivita byla z komunitního plánu vypuštěna a nahrazena novou aktivitou „B.2.1.1 
Vybudování systému prostupného bydlení v Třeboni“.  Od realizace aktivity bylo upuštěno 
z důvodu přijetí vhodnější koncepce tzv. „propustného bydlení“. Odsouhlaseno na jednání 
ŘS (16.10.2012). 
Opatření B.2.1 –  Vybudování systému prostupného bydlení  v Třeboni 
Aktivita č. B.2.1.1 Vybudování systému prostupného bydlení v Třeboni 
- Nová aktivita komunitního plánu, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012). 
Opatření B.2.2 –  Zjiš ťování pot řebnosti osobní asistence 
Aktivita č. B.2.2.1 Zjišťování potřebnosti osobní asistence pro zdravotně postižené děti a 
mládež od 6 do 26 let 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
- Prodloužena platnost aktivity do roku 2014 
Opatření B.2.3 –  Vznik nízkoprahového centra pro d ěti a mládež v T řeboni 
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Aktivita č. B.2.3.1 – Hledání možností vybudování Nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež v Třeboni 

- Nová aktivita komunitního plánu, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012). 
- Aktivita nahrazuje původní aktivitu B.3.3.1 Zřízení otevřeného klubu pro mládež v Třeboni 
Opatření C.2.1 –  Protidrogová opat ření 
Aktivita č. C.2.1.1 Prevence drogové kriminality a protidrogová prevence ve školách 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (16.10.2012) 
Aktivita č. C.2.1.2 Vytvoření terénního protidrogového programu se zázemím v Třeboni 
- Aktivita byla vzhledem k jejímu naplnění z KP vypuštěna, odsouhlaseno na jednání ŘS 
(16.10.2012) 
Opatření C.2.2 –  Řešení specifických problém ů města České Velenice 
Aktivita č. C.2.2.1 – Udržení terénního programu Rozkoše bez rizika v Č. Velenicích 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
- Vzhledem k tomu, že není nadále potřeba zvyšovat frekvenci programu, byl cíl aktivity 
změněn na udržení stávající frekvence terénního programu 
- Název aktivity byl změněn ze „Zvýšení frekvence terénního programu Rozkoš bez rizika 
v Č. Velenicích“ na „Udržení terénního programu Rozkoše bez rizika v Č. Velenicích“ 
Aktivita č. C.2.2.2 Terénní sociální pracovník zaměřený na romskou komunitu 
v Č. Velenicích 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
Aktivita č. C.2.2.3 Příprava zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Českých 
Velenicích   
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
- Byl upřesněn název aktivity „……v Českých Velenicích“ 
Aktivita č. C.2.2.4 Zřízení a provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
v Českých Velenicích 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
 

Základní shrnutí aktualizace Prioritní osy 3 

Opatření A.3.1 –  Podpora domácí pé če 
Aktivita č. A.3.1.1 – Podpora Domácí péče – Třeboň Aleny Kuchyňkové 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
Opatření A.3.2 –  Podpora zachování doprovodných služeb v Chlumu u T řeboně a 
okolí 
Aktivita č. A.3.2.1 Podpora zachování doprovodných služeb v Chlumu u Třeboně a okolí 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
Opatření A.3.3 –  Hledání poskytovatele domácí hospicové  péče 
Aktivita č. A.3.3.1 Hledání poskytovatele domácí hospicové péče 
- Aktivita byla vzhledem k jejímu naplnění z KP vypuštěna a nahrazena novu aktivitou 
„A.3.3.1–  Vznik terénní hospicové péče“, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012). 
Opatření A.3.3 –  Vznik terénní hospicové pé če 
Aktivita č. A.3.3.1 Vznik terénní hospicové péče 
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- Nová aktivita komunitního plánu, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012). 
Opatření A.3.4 –  Vybudování odpo činkové zóny pro seniory 
Aktivita č. A. 3.4.1 Vybudování odpočinkové zóny pro seniory v Třeboni - seniorpark 
- Aktivita byla vzhledem k jejímu naplnění z KP vypuštěna, odsouhlaseno na jednání ŘS 
(6.11.2012). 

Opatření A.3.5 –  Provozování tís ňové linky pr o seniory a zdravotn ě postižené 
v regionu T řeboňska 
Aktivita č. A.3.5.1 - Provozování tísňové linky pro seniory a zdravotně postižené v regionu 
Třeboňska 
- Nová aktivita komunitního plánu, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012). 
Opatření B.3.1 –  Vznik pedagogicko-psychologické poradn y 
Aktivita č. B.3.1.1 Znovuobnovení činnosti detašovaného pracoviště pedagogicko-
psychologické poradny (PPP) v Třeboni 

- Aktivita byla vzhledem k jejímu naplnění z KP vypuštěna a nahrazena navazující akitivitou 
„B.3.1.2 – Zajištění provozu pracoviště pedagogicko-psychologické poradny v Třeboni“, 
odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012). 
Aktivita č. B.3.1.2 – Zajištění provozu pracoviště pedagogicko-psychologické poradny 
v Třeboni 
- Nová aktivita komunitního plánu, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012). 
Opatření B.3.2 –  Vznik rodinného centra 
Aktivita č. B.3.2.1 Hledání možností zřízení rodinného centra v Třeboni 

- Jedná se o zúžení a aktualizaci původní aktivity „B.3.2.1 Zřízení komunitního centra pro 
děti a rodiny s dětmi v Třeboni“, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012). 
Opatření C.3.1 –  Dopl ňkové aktivity pro řešení drogové problematiky 
Aktivita č. C.3.1.1 Uspořádání kulturního představení s protidrogovou tématikou 
- Aktivita byla z KP vypuštěna, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012). 
Aktivita č. C.3.1.2 Podpoření návrhu na vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu 
na veřejných prostranstvích v Třeboni 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
Aktivita č. C.3.1.3 Doporučení obcím na navázání vyšší spolupráce s policií z důvodu 
nutnosti vyšší represe sociálně-patologických jevů (vč. konzumace alkoholu) 
- Aktivita byla vzhledem k jejímu naplnění z KP vypuštěna, odsouhlaseno na jednání ŘS 
(6.11.2012). 
Opatření C.3.2 –  Přednášky o finan ční gramotnosti 
Aktivita č. C.3.2.1 Preventivně osvětové přednášky na téma Finanční gramotnost, prevence 
kriminality, rasismu a xenofobie 
- Aktualizováno, byl rozšířen okruh možných realizátorů, odsouhlaseno na jednání ŘS 
(6.11.2012) 
Opatření C.3.3 –  Podpora vzniku ubytovny 
Aktivita č. C.3.3.1 Hledání možnosti ubytování pro osoby vracející se z výkonu trestu, příp. 
další osoby v obtížné životní situaci a podání návrhu městu Třeboň na zřízení ubytovny 
- Aktivita byla z komunitního plánu vypuštěna a nahrazena novou aktivitou „B.2.1.1 
Vybudování systému prostupného bydlení v Třeboni“.  Od realizace aktivity bylo upuštěno 
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z důvodu přijetí vhodnější koncepce tzv. „propustného bydlení“. Odsouhlaseno na jednání 
ŘS (6.11.2012). 
Opatření D.3.1 –  Řešení malé informovanosti o sociálních službách 
Aktivita č. D.3.1.1 Vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 
služeb 
- Aktivita byla vzhledem k jejímu naplnění z KP vypuštěna, odsouhlaseno na jednání ŘS 
(6.11.2012). 
Aktivita č. D.3.1.2 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb a 
jeho uveřejnění 
- Aktualizováno, byla snížena frekvence aktivity, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
Aktivita č. D.3.1.3 Zajištění prezentace poskytovatelů sociálních služeb na Týdnu 
pro neziskový sektor v Třeboni 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
Opatření D.3.2 –  Odstra ňování bariér v regionu 
Aktivita č. D.3.2.1 Průběžné odstraňování bariér v regionu – veřejné prostory měst a obcí 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
Aktivita č. D.3.2.2 Průběžné odstraňování bariér v regionu – oslovení soukromých majitelů 
bariérových objektů s žádostí o jejich odstranění a následná mediální kampaň za odstranění 
bariér 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
Aktivita č. D.3.2.3 Vyjednávání s provozovatelem meziměstské autobusové linky a městem 
Třeboň směřující k zajištění bezbariérového spojení na trase České Budějovice – Třeboň – 
Jindřichův Hradec 
- Aktivita byla vzhledem k jejímu naplnění z KP vypuštěna, odsouhlaseno na jednání ŘS 
(6.11.2012). 
Opatření D.3.3 –  Řešení problém ů v turistické sezón ě 
Aktivita č. D.3.3.1 Vytvoření a distribuce letáku s turistickým desaterem 
- Aktivita byla vzhledem k jejímu naplnění z KP vypuštěna, odsouhlaseno na jednání ŘS 
(6.11.2012). 
Aktivita č. D.3.3.2 Větší represe nevhodného chování turistů Městskou policií Třeboň I Policií 
ČR 
- Aktualizováno, odsouhlaseno na jednání ŘS (6.11.2012) 
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PRIORITA č. 1 
PODPORA STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU  

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 napl ňující Prioritu č. 1 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření A.1.1 –  Podpora pe čovatelské služby 

Krátký popis opat ření:  

Cílem opatření je zachovat obě existující pečovatelské služby v regionu 
ORP Třeboň minimálně v jejich současné kapacitě (PS Oblastní charity 
Třeboň, PS Ledax). Pečovatelské služby jsou poskytovány terénní formou 
osobám, které mají sníženou soběstačnost, a to v jejich přirozeném 
prostředí bez narušení sociálních vazeb.  

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

A.1.1.1 Podpora pečovatelské služby Oblastní charity Třeboň 

A.1.1.2 Podpora pečovatelské služby firmy Ledax 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.1.1.1 – Podpora pe čovatelské služby Oblastní charity 
Třeboň 

Charakteristika 
aktivity: 

Pečovatelská služba Oblastní charity Třeboň je jednou ze dvou 
(registrovaných) pečovatelský služeb v regionu ORP Třeboň. Pečovatelská 
služba je poskytována terénní formou.  

Služba je poskytována od r. 2004 v Třeboni a v obcích a samotách 
vzdálených do 15 km od Třeboně, kde služba není jiným způsobem 
zajištěna.  

Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním, 
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi (narození minimálně 
trojčat). 

Služba je poskytována v domácnostech klientů kvalifikovaným personálem 
7 dnů v týdnu po celý rok.  

Služba je poskytována v domácnostech uživatelů, poskytuje základní 
činnosti dle zákona 108/2006 Sb.: nabízí pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy 
(donáška obědů), pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím. Součástí nabízených základních 
činností je i základní sociální poradenství. Vedle všech základních činností 
dle zákona 108/2006 Sb. a základního sociálního poradenství je dále 
poskytováno 11 fakultativních činností (např. odvoz služebním vozidlem; 
aktivizační činnosti; dohled nad uživatelem; úklid společných prostor domu; 
doprovod např. k lékaři).  

Pomoc a podpora klientů při zvládání každodenních činností 
je uskutečňována s důrazem na jejich důstojnost podle jejich individuálních 
potřeb. Rodině a pečujícím osobám služba umožňuje úlevu, odpočinek 
a načerpání sil. Smyslem poskytované služby je snížení potřeby 
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na umístění plně nesoběstačných uživatelů do pobytových služeb.  

Oblastní charita Třeboň má mnoholeté zkušenosti s poskytováním 
sociálních služeb, pracovníci znají místní specifika regionu, obce mají 
o spolupráci zájem. Existuje i zájem ze strany klientů.   

Město Třeboň bude v rámci této aktivity realizovat dílčí akci: Sbírka pro 
podporu pečovatelských služeb.  

Město Třeboň bude iniciovat sbírku na podporu pečovatelských služeb na 
území města Třeboně. Při Novoročním ohňostroji bude zorganizován např. 
prodej punče, jehož výtěžek bude předán poskytovatelům pečovatelské 
služby na nákup předem určené kompenzační pomůcky. Předpokládá se, 
že bude vybráno cca 15 000 Kč.  

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Oblastní charita Třeboň (církevní organizace) 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň a další dotčené obce 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

osoby s chronickým 
onemocněním Rok 2011: 

55 uživatel ů, kterým 
při 5 293 kontaktech 

(návštěvách) bylo 
poskytnuto 10 237 

úkonů 

2 2 

osoby se zdravotním 
postižením 

3 4 

rodiny s dítětem/dětmi 0 0 

senioři 50 49 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

MPSV 466 000 480 000 500 000 

Jihočeský kraj 220 000 250 000 250 000 

obec/obce  132 667 210 000 220 000 

příjmy od klientů 416 452 350 000 360 000 

Úřad práce 50 500   

Ostatní  87 658 60 000 70 000 

CELKEM 1 373 277 1 350 000 1 400 000 

Výstupy: Zachování rozsahu a kvality pečovatelské služby Oblastní charity Třeboň – 
zachování (případně navýšení) kapacity služby. Zachování územního 
rozsahu služby - cca 10 obcí. 

Poznámka: Zajištění dostupnosti služby i v odlehlých částech regionu s sebou nese 
zvýšenou náročnost na poskytovatele - vyšší náklady na dopravu a čas 
nutný při dojezdech za klienty; vícehodinové návštěvy klientů (např. 3 h.) 
s vysokým stupněm závislosti 2x denně. Koordinace potřeb klientů, času 
a technických možností klade na pracovníky velké nároky. Služba je 
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poskytována s cílem podpořit klienty tak, aby mohli co nejdéle zůstat 
ve svých domácnostech. Naplnit cíl se úspěšně daří, přibližně u 92 % 
klientů není nutné umístění do pobytové služby. Proto je nezbytná 
spolupráce s obecními (městskými) úřady formou finanční spoluúčasti na 
realizaci služby. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna 
v plánované kapacitě ve shodě s plánem. Cílová skupina, rozsah a kvalita 
služeb, územní rozsah i časová dostupnost služeb zůstaly zachovány. Pouze 
nedošlo k plánovanému rozšíření služby do obce Lomnice n./Lužnicí.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

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

 
Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.1.1.2 – Podpora pe čovatelské služby firmy Ledax o.p.s.  

Charakteristika 
aktivity: 

Pečovatelská služba firmy Ledax o.p.s. je jednou ze dvou (registrovaných) 
pečovatelský služeb v regionu ORP Třeboň. Pečovatelská služba 
je poskytována terénní formou.  

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení 
a rodinám s dětmi (v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby). 

Pečovatelská služba poskytuje základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb. 
A to: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Součástí nabízených základních činností jsou činnosti doplňkové i základní 
sociální poradenství. 

Doplňkové činnosti jsou: doprava vozidlem poskytovatele, telefonování 
na žádost uživatele v rámci ČR, pedikúra, úprava vlasů (například stříhání, 
barvení), týdenní jídelníček, zapůjčení jídlonosiče, přemývání jídlonosiče, 
úklid společných prostor domu, úklid chodníku, úklid sněhu, péče o domácí 
zvíře, zapojování do sociálních aktivit odpovídajících věku uživatele 
(například procvičování paměti, jemné motoriky, předčítání, komunikace), 
společenské a kulturní skupinové akce v prostorách DPS (například 
přednášky, procvičování paměti, hry), doprovod uživatele za osobními 
záležitostmi, na nákup. 

Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem 
života ve vlastních domácnostech – ve městech i na venkově. Služba klade 
důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního 
začleňování. 

Služba je dostupná každý den v týdnu a to pro celé území ORP Třeboň. 

Úhrada je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

dle aktuálního sazebníku Pečovatelské služby Ledax o.p.s. 
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Město Třeboň bude v rámci této aktivity realizovat dílčí akci: Sbírka pro 
podporu pečovatelských služeb  

Město Třeboň bude iniciovat sbírku na podporu pečovatelských služeb na 
území města Třeboně. Při Novoročním ohňostrojibude zorganizován např. 
prodej punče, jehož výtěžek bude předán poskytovatelům pečovatelské 
službyna nákup předem určené kompenzační pomůcky. Předpokládá se, že 
bude vybráno cca 15 000 Kč.  

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Ledax o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň a další dotčené obce 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby   

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

Senioři 

133 

165 165 

Nemocní a ZTP 5 5 

Rodiny s dětmi (3 a 

více dětí) 
0 0 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

MPSV 1 350 857 1 225 000 1 275 000 

Jihočeský kraj 0 0 0  

obec/obce  429 189 550 000 600 000 

příjmy od klientů 933 872 860 000 920 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 2 713 918  2 635 000 2 795 000 

Výstupy: Zachování rozsahu a kvality služeb pečovatelské služby firmy Ledax 
na území ORP Třeboň (zachování, příp. rozšíření kapacity 165 uživatelů 
denně).   

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna 
v nižší kapacitě, než bylo plánováno (plán: 165, realita: 133). Snížil se  
i územní rozsah poskytování služeb (ubyla jedna obec). Důvodem poklesu 
počtu uživatelů je pokles poptávky. Cílová skupina, rozsah a kvalita služeb  
i časová dostupnost služeb zůstaly zachovány.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány. 
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Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Aktivita byla částečně 
splněna: rozsah a kvalita služeb zůstaly zachovány, došlo však ke snížení 
počtu klientů. Důvodem snížení počtu klientů byl pokles poptávky, nikoli 
vlastní kapacity. Otázkou spíše zůstává informovanost o sociálních službách 
a finanční možnosti uživatelů (snížení výše příspěvku na péči).   
Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu 
v plném rozsahu.  

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření A.1.2 –  Podpora domov ů pro seniory 

Krátký popis opat ření:  

Cílem opatření je zachovat činnost domovů pro seniory minimálně 
ve stávajícím rozsahu. Domovy pro seniory poskytují pobytové služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby, která nemůže být zajištěna v přirozeném prostředí.  

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

A.1.2.1 Podpora Domova pro seniory Třeboň 

A.1.2.2 Podpora Domova pro seniory České Velenice 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.1.2.1 – Podpora Domova pro seniory T řeboň 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov pro seniory Třeboň je jedním ze dvou domovů pro seniory 
v regionu ORP Třeboň. Domov seniorů Třeboň je příspěvková organizace 
zřizovaná Jihočeským krajem. 

Cílovou skupinou domova pro seniory jsou osoby starší 55-ti let věku, které 
jsou uznány jako plně invalidní nebo pobírají starobní důchod a které 
vzhledem ke svému zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou 
podporu jiné fyzické osoby a jsou schopny komunikovat v českém nebo 
slovenském jazyce. Sociální služba není určena pro osoby nadužívající 
alkoholické nápoje, případně  závislé na zákonem zakázaných návykových 
látkách. 

Kapacita domova - 58 lůžek – je plně obsazena. Požadavkem zřizovatele 
domova je uspokojovat ty „nejpotřebnější z nejpotřebnějších“. Všech 58 
míst je obsazeno seniory s nejvyšším stupněm „Příspěvku na péči“. Jedná 
se tedy o seniory závislé na neustálé podpoře a pomoci druhé osoby. 

Uživatelům je poskytováno ubytování (ve 28 dvoulůžkových a dvou 
jednolůžkových pokojích), ošetřovatelská a rehabilitační péče, sociální 
podpora, aktivizační činnosti a jiné pracovní terapie, pomoc při obstarávání 
osobních záležitostí a uspokojování dalších životních potřeb. Jsou 
poskytovány rovněž doplňkové služby, např.: úschovna cenných věcí, 
drobné opravy zdravotních pomůcek, individuální doprovod uživatele mimo 
areál domova, odvoz uživatele motorovým vozidlem mimo areál domova, 
provedení nákupu, zprostředkování předplatného novin, časopisů, 
kopírování a další.   

Úhrada za výše jmenované služby se provádí podle aktuálního sazebníku, 
který je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
a jeho prováděcím předpisem vyhl. č. 505/2006 Sb. a způsobem, který je 
předmětem smluvního ujednání mezi DS a uživatelem, případně jeho 
zmocněným nebo zákonným zástupcem. 

Časový 2011 – 2014 
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harmonogram:  

Předpokládaný 
realizátor: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Krajský úřad Jihočeského kraje, obce s rozšířenou působností, město 
Třeboň 

Cílová skupina a po čet 
uživatel ů služby  

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

Osoby se zdravotním 
postižením 0 0 0 

Senioři 58 58 58 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

MPSV 4 524 000 4 450 000 4 400 000 

Jihočeský kraj 1 071 623 1 600 000 1 620 000 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 10 112 688 9 800 000 9 850 000 

Ostatní (ZP, jiné zdroje) 2 015 576 2 270 000 2 270 000 

CELKEM 17 723 887 18 120 000 18 140 000 

Výstupy: Zachování stávající kapacity poskytované služby (58 lůžek). Poskytování 
nezbytné míry podpory uživatelům, seniorům a zdravotně postiženým tak, 
aby byly naplňovány jejích potřeby a přání a respektována jejich práva. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna 
v plánované kapacitě 58 lůžek ve shodě s plánem. Nedošlo k žádným 
změnám v poskytování služby.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

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

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.1.2.2 – Podpora Domova pro seniory České Velenice  

Charakteristika 
aktivity: 

Domov pro seniory České Velenice je jedním ze dvou domovů pro seniory 
v regionu ORP Třeboň.  

Cílovou skupinou domova pro seniory jsou osoby starší 50-ti let věku, které 
jsou uznány jako plně invalidní, nebo pobírají starobní důchod, které 
vzhledem ke svému zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou 
podporu jiné fyzické osoby a jsou schopny komunikovat v českém nebo 
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slovenském jazyce. Sociální služba není určena pro osoby nadužívající 
alkoholické nápoje, případně závislé na návykových látkách. 

V domově jsou poskytovány následující služby: 

� ubytování (v 18 jednolůžkových, 18 dvoulůžkových a 5 třílůžkových 
pokojích), 

� celodenní stravování (zajišťované s ohledem na diety uživatelů, 
jídlo podáváno 5 x denně (u diabetiků navíc 2. večeře), jídlo splňuje 
zásady racionálního stravování), 

� služby péče - zejména zdravotničtí pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách pomáhají uživatelům při zvládání úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, provádí s uživateli 
sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, 

� kromě těchto základních služeb jsou dále poskytovány fakultativní 
služby dle sazebníku domova. Mezi tyto služby patří např. 
obstarání nákupů, vedení depozitní poklady a úschova vkladních 
knížek. Zprostředkovány jsou služby pedikérky a kadeřnic. Každý 
uživatel si může jím zvolené fakultativní služby objednat. 

Úhrada za výše jmenované služby se provádí podle aktuálního sazebníku, 
který je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho 
prováděcím předpisem vyhl. č. 505/2006 Sb. a způsobem, který 
je předmětem smluvního ujednání mezi DS a uživatelem, případně jeho 
zmocněným nebo zákonným zástupcem. 

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014  

Předpokládaný 
realizátor: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Krajský úřad Jihočeského kraje, obce s rozšířenou působností, město 
České Velenice 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

Senioři  66 66 66 

Osoby se zdravotním 
postižením 

3 3 3 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

MPSV  5 000 000 5 000 000 

Jihočeský kraj  1 000 000 1 000 000 

obec/obce   0 0 

příjmy od klientů  10 000 000 10 000 000 

Ostatní  3 000 000 3 000 000 

CELKEM 17 956 074 19 000 000 19 000 000 

Výstupy: Zachování stávající kapacity poskytované služby (69 lůžek). Poskytování 
nezbytné míry podpory uživatelům, seniorům a zdravotně postiženým tak, 
aby byly naplňovány jejích potřeby a přání a respektována jejich práva. 
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Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna 
v plánované kapacitě 69 lůžek ve shodě s plánem. Nedošlo k žádným 
změnám v poskytování služby.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

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

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření A.1.3 –  Podpora odleh čovacích služeb 

Z jaké priority vychází 1. Podpora stávajících sociálních služeb v regionu 

Krátký popis opat ření:  

Cílem opatření je zachování pobytových odlehčovacích služeb 
poskytovaných Domovem pro seniory České Velenice minimálně 
ve stávajícím rozsahu 4 lůžek. Odlehčovací služby jsou poskytované 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich 
přirozeném sociálním prostředí. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: A.1.3.1 Podpora odlehčovacích služeb Domova pro seniory České Velenice 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.1.3.1 – Podpora odleh čovacích služeb Domova 
pro seniory České Velenice  

Charakteristika 
aktivity: 

Domov pro seniory České Velenice je jediné zařízení, které poskytuje 
registrovanou sociální službu odlehčovací služby.  

Odlehčovací služby jsou poskytovány pobytovou formou. Služby jsou 
poskytovány nejdéle na tři měsíce jako odlehčení osobám, které o uživatele 
pečují v domácím prostředí a z nějakého důvodu určitou dobu pečovat 
nemohou. 

Cílovou skupinou domova pro seniory jsou osoby starší 50-ti let věku, které 
jsou uznány jako plně invalidní, nebo pobírají starobní důchod, které 
vzhledem ke svému zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou 
podporu jiné fyzické osoby a jsou schopny komunikovat v českém nebo 
slovenském jazyce. Sociální služba není určena pro osoby nadužívající 
alkoholické nápoje, případně závislé na návykových látkách. 

V domově jsou poskytovány následující služby: 

� ubytování (odlehčovací služba je poskytována ve dvou 
dvoulůžkových pokojích), 

� celodenní stravování (zajišťované s ohledem na diety uživatelů, 
jídlo podáváno 5 x denně (u diabetiků navíc 2. večeře), jídlo splňuje 
zásady racionálního stravování), 
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� služby péče - zejména zdravotničtí pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách pomáhají uživatelům při zvládání úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, provádí s uživateli 
sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, 

� kromě těchto základních služeb jsou dále poskytovány fakultativní 
služby dle sazebníku domova. Mezi tyto služby patří např. 
obstarání nákupů, vedení depozitní poklady a úschova vkladních 
knížek. Zprostředkovány jsou služby pedikérky a kadeřnic. Každý 
uživatel si může jím zvolené fakultativní služby objednat. 

Úhrada za výše jmenované služby se provádí podle aktuálního sazebníku, 
který je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho 
prováděcím předpisem vyhl. č. 505/2006 Sb. a způsobem, který 
je předmětem smluvního ujednání mezi DS a uživatelem, případně jeho 
zmocněným nebo zákonným zástupcem. 

V rámci odlehčovacích služeb jsou tedy poskytovány tytéž služby jako 
pro klienty domova pro seniory. Rozdíl je pouze v době poskytování služeb. 
Odlehčovací služby jsou vždy poskytovány na dobu určitou 
(max. 3 měsíce). Služby se dále liší cenou, odlehčovací služby jsou dražší. 

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014  

Předpokládaný 
realizátor: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Krajský úřad, obce s rozšířenou působností, obec České Velenice 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

Senioři  

4 

5 5 

Osoby se zdravotním 
postižením 

1 1 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

MPSV  700 000 700 000 

Jihočeský kraj  300 000 300 000 

obec/obce   0 0 

příjmy od klientů  1 200 000 1 200 000 

Ostatní  0 0 

CELKEM 1 183 655 2 200 000 2 200 000 

Výstupy: Zachování stávající kapacity poskytované služby (4 lůžek). 

Poskytování nezbytné míry podpory uživatelům, seniorům a zdravotně 
postiženým tak, aby byly naplňovány jejích potřeby a přání a respektována 
jejich práva.  

Poznámka: - 
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla v roce 2011 pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované 
kapacitě 6 lůžek. Službu však využili pouze 4 uživatelé (naplnění kapacity 
pouze v rozsahu 5,56 %). Pro rok 2012 již poskytovatel zvažuje snížení 
kapacity z 6 na 4 pro malou poptávku po službě. Důvodem malého zájmu  
o službu není dle názoru poskytovatele malá informovanost o službě, nýbrž 
přílišná finanční náročnost služby (10,5 tis. Kč/pobyt + další poplatky).  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Aktivita byla pro rok 2011 
částečně splněna: kapacita 6 lůžek byla zachována, ale bylo učiněno 
rozhodnutí zažádat o snížení kapacity (o dvě lůžka, která budou využita pro 
potřeby služby domov pro seniory). Pro další období resp. aktualizaci plánu 
je navrhováno snažit se minimálně zachovat kapacitu 4 lůžek této sociální 
služby. Řídící skupina považuje odlehčovací služby za strategické. 

 

 
Číslo a název 
opat ření: Opatření C.1.1 –  Podpora ob čanské poradny 

Krátký popis opat ření:  
Cílem opatření je zachování činnosti občanské poradny Oblastní charity 
Třeboň v současném rozsahu – zachování základního a odborného 
sociálního poradenství. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: C.1.1.1 Podpora Občanské poradny Oblastní charity Třeboň 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.1.1.1 – Podpora Ob čanské poradny Oblastní charity 
Třeboň  

Charakteristika 
aktivity: 

Občanská poradna Oblastní charity Třeboň funguje v regionu od roku 2002. 

Poradna představuje místo nezávislé, diskrétní a nestranné pomoci.  Nabízí 
podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc 
při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.  

Poradna je určena osobám, které potřebují poradit a pomoci v obtížných 
životních situacích, zejména jsou-li limitovány v uplatnění ve společnosti 
pro svůj nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, věk, sociálně 
znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života. 

Služba poskytuje dle zákona základní a odborné sociální poradenství 
v oblastech: sociální problematika, domácí násilí, problematika rodiny, 
pracovněprávní vztahy, mezilidské vztahy, bydlení, předluženost, 
zaměstnanost, lidská práva a jiné. 

Občanská poradna je umístěna v bezbariérových prostorách v přízemí 
domu v centru Třeboně. Svojí nízkoprahovostí je tak snadno přístupná 
pro uživatele služby. Součástí poradny je veřejně přístupné místo 
s připojením na internet. Služeb poradny mohou klienti využívat anonymně. 

Služby poradny jsou poskytovány bezplatně. 

Služeb Občanské poradny využívá každoročně cca 200 osob. 

Kapacita počtu intervencí je 900.  
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Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Realizátor: Oblastní charita Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň - Odbor školství a sociálních věcí 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby   

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

- 214 osob/  

750 intervencí 
900 intervencí 900 intervencí 

Předpokládané 
finan ční zdroje K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

MPSV 320 000 320 000 320 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  34 000  

Vzhledem k neutěšené stávající finanční situaci a na základě 
tlaku MPSV při realizaci provozu Občanské poradny se do 
budoucna zvyšuje potřeba vyšší finanční podpory ze strany 
města Třeboně. 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 120 972 ? ? 

CELKEM 474 972 600 000 600 000 

Výstupy: Zachování rozsahu a kvality činnosti Občanské poradny (základní 
a odborné sociální poradenství) - počet poskytnutých intervencí 900 za rok 
(cca 200 až 250 osobám). 

Poznámka:  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna, 
avšak v o něco nižší kapacitě, než bylo plánováno. Důvodem je snížení 
dotace MPSV, v důsledku čehož bylo nutné přistoupit k významnému 
omezení otevíracích hodin poradny pro klienty. 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány. Vzhledem k neutěšené 
stávající finanční situaci a na základě tlaku MPSV při realizaci provozu 
Občanské poradny se do budoucna zvyšuje potřeba vyšší finanční podpory 
ze strany města Třeboně. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Aktivita byla splněna částečně 
(plánovaný počet intervencí byl 900/rok, realizováno bylo 750/rok). Pro další 
období resp. aktualizaci plánu je navrhováno aktivitu zachovat v plném 
rozsahu.  
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PRIORITA č. 2 ROZVOJ / VZNIK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V 
REGIONU 

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 napl ňující Prioritu č. 2 

 
Číslo a název 
opat ření: Opatření A.2.1 –  Vznik domova se zvláštním režimem 

Krátký popis opat ření:  

Cílem opatření je dosažení vzniku domova se zvláštním režimem v OPR 
Třeboň s minimální kapacitou 20 lůžek. V současné době na území ORP 
tato sociální služba neexistuje.  

Bude se jednat o pobytovou službu určenou osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám 
se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

A.2.1.1 Hledání možností vzniku domova se zvláštním režimem 

A.2.1.2 Vznik domova se zvláštním režimem 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.2.1.1 – Hledání možností vzniku domova se zvláš tním 
režimem  

Charakteristika 
aktivity: 

Potřeba vzniku domova se zvláštním režimem vychází ze zkušeností obou 
domovů pro seniory v regionu Třeboňska (Třeboň i České Velenice), jejichž 
vedoucí dokládají vysokou potřebnost vzniku této sociální služby v regionu. 
Domovy pro seniory se v současnosti starají i o klienty, kteří vyžadují 
specifickou péči domova se zvláštním režimem. Kvůli jeho neexistenci, 
zůstávají klienti v domovech pro seniory, které ovšem ze své podstaty 
nemohou klientům nabídnout potřebnou péči. 

Domovy pro seniory Třeboň a Č. Velenice upozorňují na problém, 
že ve 40 % případů nových žadatelů se jedná o lidi fyzicky poměrně 
schopné, ale duševně nemocné. Potřebnost domova se zvláštním režimem 
je tedy v regionu vysoká. Do zamýšleného domova se zvláštním režimem 
by mimo nových klientů bylo možné umísťovat i klienty domovů pro seniory, 
u kterých došlo ke zhoršení zdravotního stavu tak, že již nesplňují cílovou 
skupinu, pro kterou je domov seniory určen. 

Domov se zvláštním režimem by měl mít kapacitu minimálně 20 lůžek. 
Domov by měl zahrnovat dvě ošetřovatelská oddělení, kdy jedno by bylo 
určeno osobám se středně těžkou a těžkou demencí a druhé oddělení 
osobám s psychiatrickou diagnózou.  

Aktivita spočívá v aktivním vyhledávání možností, jak zřídit dům 
se zvláštním režimem na Třeboňsku. 
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Časový 
harmonogram: 2011 - 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Jihočeský kraj, město Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

- 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  
1 

2012 2013 2014 

Osoby se středně 
těžkou, těžkou demencí 

10 10 10 

Psychotici 10 10 10 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Nalezení poskytovatele, který by zřídil domov se zvláštním režimem 
na území ORP Třeboň. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla v roce 2011 plněna.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Nejsou plánovány žádné finanční nároky aktivity. Aktivita bude zajištěna 
v rámci běžné činnosti realizátorů.    

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita nebyla splněna. Pro další období resp. aktualizaci plánu je 
navrhováno aktivitu v plánu zachovat v původním znění a mezi 
předpokládané realizátory doplnit město Třeboň (MPSV pravděpodobně 
nebude přispívat na vznik nových kapacit této služby, město Třeboň však 
považuje domov se zvláštním režimem za strategickou službu a bude hledat 
možnosti jeho vzniku). 

 
 
 
 

                                                 
1 Potenciální cílová skupina domova se zvláštním režimem 
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Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.2.1.2 – Vznik domova se zvláštním režimem  

Charakteristika 
aktivity: 

Na území ORP Třeboň existuje nenaplněná poptávka po zařízení domov 
se zvláštním režimem. Funkci domova na sebe přenášejí domovy 
pro seniory, což je nevhodné a dlouhodobě neúnosné.  

Nově vytvořený domov se zvláštním režimem by měl mít kapacitu 
minimálně 20 lůžek. Domov by měl zahrnovat dvě ošetřovatelská oddělení, 
kdy jedno by bylo určeno osobám se středně těžkou a těžkou demencí 
a druhé oddělení osobám s psychiatrickou diagnózou.  

Aktivita navazuje na předešlou aktivitu. 

Časový 
harmonogram: 2011 - 2014 

Předpokládaný 
realizátor: 

- 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

- 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2012 2013 2014 

Osoby se středně 
těžkou, těžkou demencí 

10 10 10 

Psychotici 10 10 10 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2012 (skute čnost)  2013 2014 

MPSV  - 5 000 000 5 000 000 

Jihočeský kraj  - 1 000 000 1 000 000 

obec/obce  - 0 0 

příjmy od klientů  - 4 000 000 4 000 000 

Ostatní - 0 0 

CELKEM  - 10 000 000 10 000 000 

Výstupy: Vznik domova se zvláštním režimem s minimální kapacitou 20 lůžek - 
vyřešení neexistující kapacity domovů se zvláštním režimem v ORP 
Třeboň.  

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla splněna.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: - 

Hodnocení napln ění Aktivita nebyla do poloviny roku 2012 splněna. Pro další období resp. 
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aktivity  aktualizaci plánu je navrhováno aktivitu v plánu zachovat v původním znění. 

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření A.2.2 –  Vznik chrán ěného bydlení 

Krátký popis opat ření:  

Cílem opatření je vytvořit sociální službu chráněné bydlení v kapacitě do 24 
míst v regionu ORP Třeboň. Chráněné bydlení bude poskytováno jako 
pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: A.2.2.1 Vytvoření chráněného bydlení 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.2.2.1 – Vytvo ření chrán ěného bydlení  

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem této aktivity je vytvoření služby chráněného bydlení pro osoby 
se zdravotním postižením na území ORP Třeboň. V současné době 
v regionu neexistuje nabídka chráněného bydlení. 

Aktivita bude provedena v návaznosti na projekt Podpora transformace 
sociálních služeb, do kterého je zapojena také organizace Pístina – domov 
pro osoby se zdravotním postižením. 

Vize celé aktivity je, že prostřednictvím kvalitních, dostupných 
a provázaných sociálních služeb bude umožněno ženám a mužům 
se zdravotním postižením žít běžným životem tak, aby se mohli stát 
součástí místních komunit na území ORP Třeboňsko.  

Aktivita předpokládá dostupnost nové kapacity v průběhu let 2013 - 2014. 

Před uvedením chráněného bydlení do provozu provede město Třeboň 
následující činnosti: vyškolení pracovníků městského úřadu, propagace 
chráněného bydlení a informování veřejnosti.    

Časový 
harmonogram: 2013 - 2014 

Předpokládaný 
realizátor: 

Centrum sociálních služeb J. Hradec, Pístina – domov pro osoby se 
zdravotním postižením, Jihočeský kraj 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

lidé se zdravotním 
postižením  

- 
24 24 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2011/2012 2013 2014 

MPSV - 12 000 000 13 944 000 

Jihočeský kraj - 0 720 000 

obec/obce  - ? ? 
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příjmy od klientů - 0 840 000 

Ostatní - 0 0 

CELKEM - 12 000 000 15 504 000 

Výstupy: Vytvoření nové zástavby chráněného bydlení (bytové jednotky s kapacitou 
maximálně 6 uživatelů na jeden objekt), v celkovém součtu v ORP 
maximálně 24 míst.  

Poznámka: Předpokládaný objem finančních prostředků odpovídá investici na započetí 
realizace stavby (rok 2013) a dokončení stavby (rok 2014). Zvýšené 
finanční zdroje v roce 2014 předpokládají nastěhování klientů do služby 
cca v polovině roku (investice 14,1 mil. Kč, ostatní 1,4 mil. Kč).  

 
 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Realizace aktivity je plánována až na roky 2013 a 2014, přesto již probíhají 
přípravné aktivity. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 
zasedání dne 25. 9. 2012 realizaci projektu Transformace sociálních služeb, 
v rámci kterého má být chráněné bydlení v Třeboni vybudováno. Jihočeský 
kraj odkoupil od města vhodné pozemky vytipované městem Třeboň pro 
výstavbu objektu chráněného bydlení. Chráněné bydlení bude realizováno 
v nově postaveném domě – plánovaná kapacita činí v souladu s KP 12 míst. 
Budou zde ubytovány klientky z Domova Pístina. Předpokládá se neustálý 
dozor sociálních pracovníků. 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Realizace aktivity je plánována až na roky 2013 a 2014, odhad finančních 
nákladů je uveden v tabulce.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizace aktivity je plánována na roky 2013 a 2014. Hodnocení naplnění 
aktivity bude relevantní až v následujících letech. Aktivita zůstává v plánu 
v plném rozsahu, řídící skupina připojila několik dílčích činností (zejména 
informování veřejnosti), kterými pověřila město Třeboň.   

 
 

Číslo a název 
opat ření: Opatření A.2.3 –  Vznik sociáln ě terapeutických dílen 

Krátký popis opat ření:  

Cílem opatření je vytvoření nové sociální služby sociálně terapeutické dílny 
v kapacitě přibližně 15 míst. Bude se jednat o ambulantní službu 
poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení, které z tohoto důvodu nejsou schopné uplatnění na otevřeném 
ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná 
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 
sociálně pracovní terapie. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: A.2.3.1 Vznik sociáln ě terapeutických dílen  

 
Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.2.3.1 – Vznik sociáln ě terapeutických dílen 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem této aktivity je vznik sociální služby sociálně terapeutických dílen pro 
dospělé osoby se zdravotním postižením na území ORP Třeboň.  

Potřebnost aktivity vyplynula ze SWOT analýzy pracovní skupiny pro Osoby 
se zdravotním a tělesným postižením. V současné době neexistuje 
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na území ORP Třeboň nabídka sociálně terapeutických dílen. 

Aktivita bude provedena v návaznosti na projekt Podpora transformace 
sociálních služeb, do kterého je zapojena také organizace Pístina – domov 
pro osoby se zdravotním postižením. 

Vize celé aktivity je, aby prostřednictvím kvalitních, dostupných 
a provázaných sociálních služeb bylo umožněno ženám a mužům 
se zdravotním postižením žít běžným životem a mohli se stát součástí 
místních komunit na území ORP Třeboň.  

Vize předpokládá také širší možnosti klientů ve vztahu k aktivnímu zapojení 
na trhu práce. Jednu z podpor rozvoje pracovních schopností a současně 
i zvýšení šance na nalezení uplatnění na volném trhu práce vytváří 
i zamýšlená výstavba sociálně terapeutických dílen.  

Aktivita předpokládá dostupnost nové kapacity v průběhu roku 2014. 

Časový 
harmonogram: Od roku 2014 

Předpokládaný 
realizátor: 

Centrum sociálních služeb J. Hradec, Pístina – domov pro osoby se 
zdravotním postižením, Jihočeský kraj 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

lidé se zdravotním 
postižením (osoby 
s mentálním 
postižením) 

- - 15 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2011/2012 2013 2014 

MPSV - - 4 327 500 

Jihočeský kraj - - 250 000 

obec/obce  - - 0 

příjmy od klientů - - 0 

Ostatní - - 0 

CELKEM - - 4 577 500 

Výstupy: Nové kapacity služby sociálně terapeutické dílny pro cca 15 uživatelů 

na území ORP Třeboň. 

Poznámka: Ve finančních zdrojích je uváděna investice na vybudování sociálně 
terapeutických dílen (4 mil. Kč). Jedná se o částku, za kterou se zrealizuje 
soc. ter. dílna (od nákupu pozemku po její otevření). Ostatní finanční zdroje 
(0,6 mil. Kč) pokryjí provoz dílen od poloviny roku 2014.  

Možným místem pro vznik dílen je OA, SOŠ a SOU Třeboň. 
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Realizace aktivity je plánována až na rok 2014. 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Realizace aktivity je plánována až na rok 2014, odhad finančních nákladů je 
uveden v tabulce.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizace aktivity je plánována na rok 2014. Hodnocení naplnění aktivity 
bude relevantní až v následujících letech. Aktivita zůstává v plánu v plném 
rozsahu s poznámkou, že možným místem pro vznik dílen je OA, SOŠ  
a SOU Třeboň.   

 
 
Číslo a název 
opat ření: 

Opatření A.2.4 –  Zmapování pot řebnosti a možností z řízení 
a provozování tís ňové péče 

Krátký popis opat ření:  
Cílem opatření je zjištění potřebnosti tísňové péče pro seniory a zdravotně 
postižené v regionu Třeboňska a zjištění možných způsobů, jak tuto 
sociální službu zřídit.   

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

A.2.4.1 - Zmapování potřebnosti a možností zřízení a provozování tísňové 
péče 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.2.4.1 - Zmapování pot řebnosti a možností z řízení 
a provozování tís ňové péče 

Charakteristika 
aktivity: 

Tísňová péče je sociální služba snižující zdravotní a sociální rizika seniorů 
a zdravotně postižených osob – byt uživatele je vybaven terminální stanicí 
systému tísňové péče, díky níž je uživatel v oboustranném spojení 
s dispečinkem pro případ krizové pomoci (pád, nenadálé zhoršení 
zdravotního stavu, přepadení, ohrožení jinou osobou apod.). Odborná 
pomoc je nepřetržitá 24 h denně a 7 dní v týdnu. 

V rámci aktivity bude zmapována potřebnost osob v regionu pro zavedení 
této služby a vytipování způsobů, možností zřízení a provozování 
této služby. 

Časový 
harmonogram: 2011 -  2012 

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Oblastní charita Třeboň a Pečovatelská služba Ledax 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Senioři a osoby se 
zdravotním postižením 
- Třeboň 

10 10 10 

Předpokládané 
finan ční zdroje:  

2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 - - 
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Jihočeský kraj 0 - - 

obec/obce  0 - - 

příjmy od klientů 0 - - 

ostatní 0 - - 

CELKEM 0 - - 

Výstupy: Informace o počtu potřebných osob a o možnostech zřízení a provozování, 
včetně reálného rozpočtu tísňové péče.   

Výstupy aktivity budou předloženy Městu Třeboň a bude zahájeno 
vyjednávání o podmínkách realizace tísňové péče.  

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita byla splněna, a to nad rámec KP. Město Třeboň (ve spolupráci 
s OCH Třeboň a PS Ledax) vytipovalo potenciální uživatele  
a převzalo i realizaci aktivity. Bylo zakoupeno 10 bezpečnostních náramků, 
které jsou zájemcům o službu (seniorům) půjčovány. Zapůjčení i provoz 
tísňové linky je zdarma. Nejedná se o registrovanou sociální službu. Kapacita 
služby je v současné době zcela naplněna.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Realizace aktivity (zmapování potřebnosti tísňové péče) proběhla v rámci 
běžné činnosti realizátorů aktivity. Do zakoupení náramků a příslušenství 
investovalo město Třeboň 110 000 Kč.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizace aktivity byla splněna nad rámec KP, a proto může být vyloučena 
z budoucího monitoringu. Do komunitního plánu (priority č. 3) je navržena 
nová aktivita „Provozování tísňové linky pro seniory a zdravotně postižené 
v regionu Třeboňska“ (která v sobě bude mj. zahrnovat průběžné mapování 
potřebnosti služby). 

 
 
Číslo a název 
opat ření: Opatření B.2.1 –  Vznik azylového domu 

Krátký popis opat ření:  

Cílem aktivity je vznik azylového domu pro širokou cílovou skupinu (ženy, 
muži, rodiny s dětmi). Azylové domy poskytují pobytové služby 
na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení.  

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

B.2.1.1 Hledání poskytovatele, který by zřídil azylový dům v regionu 

B.2.1.2 Zřízení a provoz azylového domu 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. B.2.1.1 – Hledání poskytovatele, který by z řídil azylový d ům 
v regionu 

Charakteristika 
aktivity: 

Třeboňský region nemá žádné zařízení azylového typu pro osoby v krizi, 
z čehož vyplývá potřeba vzniku azylového domu pro ženy, muže 
a pro rodiny s dětmi s cílem podpory a pomoci při řešení akutní přechodné 
sociální krize, spojené se ztrátou bydlení.  Vhodní poskytovatelé budou 
osloveni telefonickou, osobní či písemnou formou.    
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Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň - Odbor školství a sociálních věcí, nezisková organizace  

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Muži 2 2 2 

Ženy 2 2 2 

Rodiny s dětmi (počet 
osob) 5 (15) 5 (15) 5 (15) 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Nalezení poskytovatele, který by zřídil azylový dům pro osoby v nepříznivé 
sociální situaci v ORP Třeboň. 

Poznámka: V roce 2010 řešil Odbor školství a sociálních věcí města Třeboně umístění 
do azylových domů v okolí regionu pro 9 matek a 1 muže při návratu 
z výkonu trestu v rámci ORP Třeboň. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla realizována.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivita nebyla realizována. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Je navrhováno aktivitu i celé opatření z komunitního plánu vypustit a nahradit 
je novou aktivitou „Vybudování systému prostupného bydlení v Třeboni“. 
Od realizace aktivity bylo upuštěno z důvodu přijetí vhodnější koncepce tzv. 
„propustného bydlení“. Realizátorem bude město Třeboň. Propustné bydlení 
budou tvořit tři stupně: 1. krizové bydlení (forma ubytovny), 2. bydlení v 
sociálních bytech (tj. „tréninkových bytech“, kde bude nájemníkům 
poskytována doprovodná sociální asistence), 3. dlouhodobé sociální bydlení 
(bydlení, jehož parametry jsou nastaveny tak, aby umožnily zajištění 
dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupině).  
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Číslo a název aktivity: Aktivita č. B.2.1.2 – Zřízení a provoz azylového domu 

Charakteristika 
aktivity: 

Třeboňský region nemá žádné zařízení azylového typu pro osoby v krizi, 
z čehož vyplývá potřeba vzniku azylového s cílem podpory a pomoci 
při řešení akutní přechodné sociální krize, spojené se ztrátou bydlení.    

Azylový dům bude sloužit široké cílové skupině – ženám, mužům a rodinám 
s dětmi. Azylový dům bude o velikosti cca 7 pokojů.  

Zřízení azylového domu je vítané kdekoli v území ORP Třeboň. 

Časový 
harmonogram: - 

Předpokládaný 
realizátor: registrovaný poskytovatel sociální služby či obec  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

např. obec 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Muži 2 2 2 

Ženy 2 2 2 

Rodiny s dětmi (počet 
osob) 

5 (15) 5 (15) 5 (15) 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2011/2012 2013 2014 

MPSV 630 000 630 000 630 000 

Jihočeský kraj 903 359 903 359 903 359 

obec/obce  967 092 967 092 967 092 

příjmy od klientů 219 414 219 414 219 414 

ostatní 65 000  65 000  65 000 

CELKEM 2 784 865  2 784 865  2 784 865  

Výstupy: Zřízení a poskytování registrované sociální služby azylové domy pro osoby 
v nepříznivé sociální situaci (cca 7 pokojů, max. 19 osob). 

Poznámka: 

V roce 2010 řešil Odbor školství a sociálních věcí města Třeboně umístění 
do azylových domů v okolí regionu pro 9 matek a 1 muže při návratu 
z výkonu trestu v rámci ORP Třeboň. Bez přístřeší jsou aktuálně 2 muži 
v Třeboni.  

Azylové domy v okolí regionu: 

Azylový dům Farní charita Veselíčko – kapacita 30 osob , 8 pokojů 

Domov pro matky s dětmi Políkno – kapacita 21 osob, 7 pokojů 

Azylový dům Strakonice – pro muže, ženy a rodiny s dětmi, 10 pokojů, 
35 lůžek 

Azylový dům občanského sdružení Rybka Husinec - pro rodiny s dětmi 
či pro matky s 5 a více dětmi, kapacita 50 osob 
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla realizována.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivita nebyla realizována. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Je navrhováno aktivitu i celé opatření z komunitního plánu vypustit a nahradit 
je novou aktivitou „Vybudování systému prostupného bydlení v Třeboni“.   
Od realizace aktivity bylo upuštěno z důvodu přijetí vhodnější koncepce tzv. 
„propustného bydlení. Realizátorem bude město Třeboň. Propustné bydlení 
budou tvořit tři stupně: 1. krizové bydlení (forma ubytovny), 2. bydlení v 
sociálních bytech (tj. „tréninkových bytech“, kde bude nájemníkům 
poskytována doprovodná sociální asistence), 3. dlouhodobé sociální bydlení 
(bydlení, jehož parametry jsou nastaveny tak, aby umožnily zajištění 
dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupině). 

 
 
Číslo a název 
opat ření: Opatření B.2.1 –  Vybudování systému prostupného bydlení  v Třeboni 

Krátký popis opat ření:  

Cílem aktivity je vybudování systému propustného bydlení ve městě 
Třeboni. Cílem je nabídnout škálu pobytových služeb lidem, vč. celých 
rodin, v sociálně nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení, které jim 
pomohou tuto situaci řešit a postupně se navrátit do běžného života.  

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: B.2.1.1 Vybudování systému prostupného bydlení v Třeboni 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. B.2.1.1 Vybudování systému prostupného bydlení v Třeboni 

Charakteristika 
aktivity: 

Propustné bydlení budou tvořit tři stupně:  
1. krizové bydlení (forma ubytovny),  
2. bydlení v sociálních bytech (tj. „tréninkových bytech“, kde bude 
nájemníkům poskytována doprovodná sociální asistence),  
3. dlouhodobé sociální bydlení (bydlení, jehož parametry jsou nastaveny 
tak, aby umožnily zajištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové 
skupině). 

Prvním krokem je vypracování metodiky propustného bydlení. Následují 
kroky fyzické realizace aktivity, tj. hledání finančních zdrojů, hledání 
vhodných objektů a jejich vybavení, propagace služby, informování 
veřejnosti, uvedení služby do provozu.  

Bude navázána úzká spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (dohled 
sociálních pracovníků). 

Časový 
harmonogram: 2012 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Poskytovatelé sociálních služeb, nezisková organizace  
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Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Muži Bude zjišťováno Bude zjišťováno Bude zjišťováno 

Ženy Bude zjišťováno Bude zjišťováno Bude zjišťováno 

Rodiny s dětmi (počet 
osob) 

Bude zjišťováno Bude zjišťováno Bude zjišťováno 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 0 ? 

Jihočeský kraj 0 0 ? 

obec/obce  0 2 000 000 ? 

příjmy od klientů 0 0 ? 

ostatní 0 0 ? 

CELKEM 0 2 000 000 ? 

Výstupy: Fungující systém propustného bydlení o třech stupních.  

Poznámka:  

 

Komentá ř k nové aktivit ě 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: V rozpočtu města Třeboně jsou vyhrazeny 2 mil. Kč na realizaci aktivity.  

Komentá ř 
k realizaci: 

Jedná se o novou aktivitu komunitního plánu (byly již započaty přípravné 
práce). Cílem je nabídnout škálu pobytových služeb lidem, vč. celých rodin, 
v sociálně nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení, které jim pomohou 
tuto situaci řešit a postupně se navrátit do běžného života. 

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření B.2.2 –  Zjiš ťování pot řebnosti osobní asistence 

Krátký popis opat ření:  
Cílem aktivity je zjistit poptávku po službě osobní asistence pro zdravotně 
postižené děti a mládež v regionu ORP Třeboň.   

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

B.2.2.1 Zjišťování potřebnosti osobní asistence pro zdravotně postižené 
děti a mládež od 6 do 26 let  

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. B.2.2.1 – Zjiš ťování pot řebnosti osobní asistence 
pro zdravotn ě postižené d ěti a mládež od 6 do 26 let  

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci této aktivity budou realizátoři v průběhu jednoho roku evidovat, 
kolik rodin se na ně obrátí se zájmem o osobní asistenci pro zdravotně 
postižené dítě. Dále je nutné zájemcům objasnit, jak je služba poskytována, 
financování služby apod. Zjistit, zda by měly rodiny o službu reálný zájem. 

Případnou poptávku by byla schopná a ochotná uspokojit Oblastní charita 
Třeboň, v případě schválení registrace OCH ke službě osobní asistence 
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krajem. V současnosti však není známa existující poptávka po službě 
v regionu. 

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Poskytovatelé SS, Sociální odbor města Třeboně 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

- 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

zdravotně postižené 
děti a mládež od 6 do 
26 let 

zjištění je předmětem 
aktivity  

zjištění je předmětem 
aktivity  

zjištění je předmětem 
aktivity  

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Zjištěná poptávka po osobní asistenci pro děti a mládež v regionu 
Třeboňska. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita byla průběžně plněna – poskytovatelé soc. služeb nezaznamenali 
žádný nový požadavek na potřebu osobní asistence. 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivita byla zajištěna v rámci běžné činnosti jejích realizátorů.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita byla splněna dle plánu. Pro další období resp. aktualizaci plánu je 
navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu a prodloužit její platnost až do 
roku 2014.  

 
 
Číslo a název 
opat ření: 

Opatření B.2.3 –  Vznik nízkoprahového centra pro d ěti a mládež 
v Třeboni 

Krátký popis opat ření:  Priorita směřuje k vybudování nízkoprahového centra pro děti a mládež. 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě 
terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky 
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením 
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nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 
jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí  
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba 
může být poskytována osobám anonymně. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

B.2.3.1 – Hledání možností vybudování Nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež v Třeboni 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. B.2.3.1 – Hledání možností vybudování Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež v Třeboni 

Charakteristika 
aktivity: 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež poskytuje podle zákona: 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Obsahem aktivity bude hledání vhodných prostor pro zřízení centra a 
hledání možných zdrojů financování jeho zřízení a provozu centra.   

Časový 
harmonogram: 2013 – 2014  

Předpokládaný 
realizátor: Neziskový sektor  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň a další obce v regionu, NNO, školy 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

neorganizovaná mládež 
soustředěná v Třeboni 
ve školách 

200 200 200 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2013 2014 

MPSV 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 

obec/obce  0 0 

příjmy od klientů 0 0 

ostatní2 0 0 

CELKEM 0 0 

Výstupy: Vytipování vhodných prostor a zdrojů financování nízkoprahového centra 
pro  děti a mládež. 

Poznámka:  

 

                                                 
2 sponzoři 
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Komentá ř k nové aktivit ě 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: - 

Komentá ř 
k realizaci: 

Jedná se o novou aktivitu komunitního plánu, která nahrazuje původní 
aktivitu B.3.3.1 Zřízení otevřeného klubu pro mládež v Třeboni. Cílem je 
snižovat zdravotní a sociální rizika mládeže na Třeboňsku.  

 
 
Číslo a název 
opat ření: Opatření C.2.1 –  Protidrogová opat ření 

Krátký popis opat ření:  

Opatření se zaměřuje na komplexní řešení problematiky užívání drog. 
Obsahem opatření je realizace preventivní protidrogové kampaně, která 
je zaměřena na děti, mládež a zároveň na rodiče a dále na vytvoření 
terénního protidrogového programu jako nástroje pro řešení existujících 
závislostí sloužícího zároveň jako prostředek pro snižování rizika 
pro společnost.  

Na uvedené aktivity navazují doplňkové aktivity řešící drogovou 
problematiku. Aktivity jsou uvedeny níže, v rámci opatření 3.1.  

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

C.2.1.1 Prevence drogové kriminality a protidrogová prevence ve školách 

C.2.1.2 Vytvoření terénního protidrogového programu se zázemím 
v Třeboni 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.2.1.1 – Prevence drogové kriminality a protidrogová 
prevence ve školách 

Charakteristika 
aktivity:  

Přednášky s protidrogovou tematikou (a případně doplňkovu tematikou) 

budou realizovány ve školách v rámci školní docházky. Cílovou skupinou 

jsou žáci základních škol (obou stupňů) i učňové a studenti středních škol. 

Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče a učitelé.  

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Městská policie Třeboň, Pyramidas,  Meta, příp. další organizace 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň, neziskové organizace, sociální kurátor, Oblastní Charita 
Třeboň 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů 
služby 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

Počet škol v programu 8 8 8 

Počet žáků, rodičů a 
pedagogů 

400 400 400 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

MŠMT 0 0 0 
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Jihočeský kraj 0 0 0 

Obec Třeboň 0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Realizace přednášek protidrogové prevence min. pro 8 škol v regionu 2x do 
roka – následně snižování poptávky po návykových látkách, zvyšování 
informovanosti o škodlivosti a rizicích užívání, prevence závislostí. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna 
v plánované kapacitě ve shodě s plánem. Aktivitu realizuje zejména Městská 
policie Třeboň, jedná se o přednášky na téma protidrogové prevence pro oba 
stupně základních škol, tak pro střední školy a učiliště.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivitu zajišťuje městská policie v rámci své běžné činnosti.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Aktivita byla pro rok 2011 
splněna, pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat 
aktivitu v plném rozsahu. 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.2.1.2 – Vytvo ření terénního protidrogového programu 
se zázemím v T řeboni  

Charakteristika 
aktivity:  

Terénní program bude probíhat formou programů Harm Reduction 
(snižování škod pomocí výměny jehel, základního zdravotního servisu, 
osvěty a sociálního poradenství). Bude probíhat v přirozeném prostředí, 
kde se uživatelé drog pohybují. Kromě výměnného programu dochází 
k mapování terénu před a po realizaci výměnného programu (prostředí 
barů, restaurací, nádraží, zapadlé kouty měst). Projekt je součástí minimální 
sítě protidrogových služeb Jihočeského kraje.  

Ve spolupráci s městem Třeboň se podle možností počítá s nalezením 
místnosti, která by sloužila jako zázemí terénního programu a  případně 
i služby protidrogového poradenství. 

Časový 
harmonogram: 2011- 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Sdružení Meta,o.s., příp. další organizace 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň, Oblastní charita Třeboň 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů 
služby 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

Uživatelé drog - počet 8 - - 
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klientů 

Uživatelé drog - počet 
kontaktů 

148 - - 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 (plán)  

2013 2014 

MPSV Nepodařilo se zjistit. - - 

Jihočeský kraj Nepodařilo se zjistit. - - 

Město TŘEBOŇ  50 000 - - 

příjmy od klientů Nepodařilo se zjistit. - - 

Ostatní RVKPP Nepodařilo se zjistit. - - 

CELKEM Nepodařilo se zjistit. - - 

Výstupy: Fungující terénní protidrogový program v Třeboni – následně snižování 
škod způsobených zneužíváním návykových látek nejen samotným 
uživatelům, ale i společnosti. Zejména jde o včasné podchycení nakažlivých 
chorob, nasměrování klientů ze skryté populace do sociální sítě, 
zprostředkování odborné pomoci, poradenství a motivaci k pozitivní změně. 
Projekt pomáhá chránit společnost před nekontrolovaným šířením infekcí  
a podílí se na snižování drogové kriminality. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Terénní program byl vybudován ve shodě s plánem Sdružením Meta. 
Program obsahoval: monitoring lokalit, kontaktování uživatelů 
nealkoholových drog, základní zdravotní poradenství, odborné sociální 
poradenství, výměnný program injekčního materiálu, distribuce kondomů, 
kódování klientů. 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Informace o struktuře financování se nepodařilo zjistit. Město Třeboň přispělo 
na program 50 000 Kč.   

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Aktivita byla splněna, a proto 
může být vyloučena z budoucího monitoringu. 

 
 
 

Číslo a název 
opat ření: Opatření C.2.2 –  Řešení specifických problém ů města České Velenice 

Krátký popis opat ření:  

Město České Velenice má z hlediska sociálních problémů ojedinělou pozici 
v regionu. Z toho důvodu je mu věnováno samostatné opatření. Řada 
problémů souvisí s polohou obce na hraničním přechodu s Rakouskem.  

Jedná se zejména o problematiku prostituce a na ní navázané negativní 
jevy (drogy, obchod se zbraněmi), soužití s komunitami – romskou 
a vietnamskou, gamblerství a další. Problémy jsou navzájem úzce spjaty. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

C.2.2.1 Udržení terénního programu Rozkoš bez rizika v Č. Velenicích 

C.2.2.2 Terénní sociální pracovník zaměřený na romskou komunitu 
v Č. Velenicích 
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C.2.2.3 Příprava zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
v Českých Velenicích   

C.2.2.4 Zřízení a provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
v Českých Velenicích 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.2.2.1 – Udržení terénního programu  Rozkoše bez rizika 
v Č. Velenicích  

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci terénního programu (terénní sociální práce) oslovuje občanské 
sdružení Rozkoš bez rizika komerční sexuální pracovnice. Jedná se o ženy 
poskytující placené sexuální služby na ulici, v nočních klubech a privátech 
na území Třeboňska.  

V Č. Velenicích přitom existuje specifická situace – ztížená práce s cílovou 
skupinou kvůli strachu ze strany sexuálních pracovnic.  

Cílem aktivity je zachovat frekvenci výjezdů do Českých Velenic, Halámek  
a Nové Vsi na úrovni jednoho výjezdu za 2 měsíce (oproti původní  
1 návštěvě za 3 měsíce). 

Cíle terénní sociální práce: 

1. Snižovat rizika spojená s poskytováním sexuálních služeb  

2. Motivovat klientky ke změně způsobu života 

3. Sociální a zdravotní informovanost klientek 

4. Ochrana veřejného zdraví 

 

Cílem je zajištění dostupných a kvalitních služeb sociálně zdravotní 

prevence, tj. služeb, jejichž cílem je předcházení nepříznivým sociálním 

životním situacím a pohlavně přenosným infekcím a v neposlední řadě pak 

ochrana společnosti před těmito jevy. 

Metody práce s klientkami v terénu: 

1.  Depistáž nebo monitorování situace. 

2. Distribuce preventivních materiálů: 

- distribuce tištěných informací - brožurky a letáky o bezpečném sexu, 
brožurky informující o drogách, další letáky s kontakty na organizace 
zabývající se např. pomocí ženám, které byly znásilněny, jsou týrány atd.; 

- distribuce prostředků prevence pohlavně přenosných chorob (kondomy, 
lubrikační gely); 

- distribuce prostředků prevence násilí na sexuálních pracovnicích (alarmy). 

3.Testování: 

- v klubech či privátech, na ulicích, silnicích, parkovištích jsou prodávány  
testy na HIV, syfilis, žloutenky typu B a C. 

4. Zprostředkování kontaktů na odborníky (lékaři, právníci, psychologové). 

5.  Prevence nežádoucích jevů spojených s provozováním prostituce - 
prevence násilí na ženách, prevence obchodu s lidmi. 

6. Krizová intervence - v případě aktuálního závažného problému 
či selhávání je s klientkou řešena její situace v omezeném rozsahu přímo 
na místě a následně jsou zprostředkovávány další kontakty. 

7. Pomoc a podpora při odchodu z prostituce a resocializaci: předávání 
kontaktů na další instituce, azylové bydlení, pomoc obětem násilí, úřady 
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práce, obecní úřady, pracovní agentury, bezplatné právní poradny atd.  

8. Nabídky asistenčních služeb na navazující instituce. 

9. Poskytování základního a odborného sociálního poradenství jako celku. 

11. Motivace klientky k návštěvě poradny Českých Budějovicích. 

Časový 
harmonogram: 2011 - 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Rozkoš bez rizika, o. s. 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město České Velenice 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Sexuální pracovnice 60 70 70 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 2013 2014 

MPSV 0 59 000 60 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 116 000 122 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní (OPLZZ) 182 000 0 0 

CELKEM 182 000 175 000 182 000 

Výstupy: Realizace terénního programu 1 x za 2 měsíce. O výstupech budou 
informovat zprávy z realizace terénního programu a to 2x ročně. Monitoring 
prostituční scény. 

Poznámka: R-R také navštěvuje příhraniční oblasti a oblasti s výskytem komerčních 
sexuálních pracovnic gynekologicko–venerologickou ambulancí, ve které 
probíhá vyšetření na pohlavně přenosné choroby. Zároveň prostor sanity 
poskytuje zázemí pro důvěrné rozhovory s klientkami a poradenství. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna. 
Došlo k navýšení frekvence terénních výjezdů. Původně byl program 
realizován 1x za 3 měsíce, nově je realizován 1x za 2 měsíce (plán byl 1x 1,5 
měsíce).  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány. Realizátorovi se 
nepodařilo získat žádné prostředky od obcí.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Aktivita byla částečně splněna 
– navýšila se frekvence programu na 1 výjezd za 2 měsíce. K vyššímu 
nárůstu frekvence výjezdů nedošlo z důvodu změny situace v Českých 
Velenicích (cílová skupina je kvůli nové vyhlášce města méně dosažitelná). 
Je proto zbytečné frekvenci programu dále navyšovat. Je navrhováno 
zachovat aktivitu v komunitním plánu pod názvem „Udržení terénního 
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programu Rozkoše bez rizika v Č. Velenicích“ s cílem udržet stávající 
frekvenci výjezdů. 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.2.2.2 – Terénní sociální pracovník zam ěřený na romskou 
komunitu v Č. Velenicích  

Charakteristika 
aktivity: 

V Českých Velenicích existuje problém v soužití majoritní společnosti 
s romskou komunitou (návaznost na prostituci, drogy, kriminalitu).  

Ve městě existuje sociálně vyloučená romská lokalita (dle „Analýzy sociálně 
vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících 
v této oblasti“, MPSV, 2006). Jedná se o lokalitu o odhadované velikosti 76 
až 100 občanů. Podíl Romů na celkovém počtu obyvatel lokality je 99 %. 
Všichni obyvatelé mají maximálně základní vzdělání. Odhad míry 
nezaměstnanosti romských obyvatel lokality je 90 %.  

Formy zabezpečení obživy:  

� většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, 

� většina mužů v produktivním věku si příležitostně přivydělává 
prací "načerno" (na stavbách, u vietnamských trhovců), 

� v sezóně obyvatelé ve velkém sbírají houby a borůvky, které 
pak prodávají rakouským turistům podél silnice vedoucí 
k hraničnímu přechodu. 

Sociálně problémové jevy:  

� významně zastoupena je organizovaná prostituce, 

� ojediněle se vyskytuje prodej drog a drobné krádeže (hlavně 
dřeva na otop a benzínu z automobilů), 

� výjimečně se vyskytuje gamblerství, 

� problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok. 

 

Ve městě chybí sociální služba - terénní pracovník, který by se věnoval 
specifickým potřebám vyloučené romské komunity. Službu terénního 
sociálního pracovníka mohou eventuálně využít i sociálně slabší občané 
mimo romskou komunitu.  

Cílem terénní služby obecně je vyhledávat sociálně vyloučené osoby 
a minimalizovat rizika způsobu jejich života. Služba může být osobám 
poskytována anonymně. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Úkolem terénního sociálního pracovníka je získání důvěry klienta, postupné 
proniknutí do problému a odkrytí jeho příčin, stanovení cíle působení 
a následná pomoc, která postupně vede k vyřešení problému.  

Terénní sociální pracovník bude pomáhat rodinám např. s plánováním 
finančních výdajů tak, aby se rodiny nedostávaly pravidelně do finanční 
tísně. Důraz bude kladen na práci s dětskou složkou komunity (pomáhání 
s psaním úkolů, dohlížení na plnění školní docházky). 

Jako zázemí pro terénního sociálního pracovníka bude sloužit plánované 
nízkoprahové centrum. 

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 
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Předpokládaný 
realizátor: Město České Velenice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

- 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  2011/2012 2013 2014 

Romská komunita 
v Českých Velenicích3 

76 až 100  76 až 100  76 až 100  

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV - 150 000 150 000 

Jihočeský kraj - 0 0 

obec/obce  - 200 000 200 000 

příjmy od klientů - 0 0 

ostatní - 0 0 

CELKEM - 350 000 350 000 

Výstupy: Fungující sociální služba - terénní sociální pracovník zaměřený na romskou 
komunitu v Č. Velenicích.  

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla splněna. Bližší informace nebyly ze strany města České 
Velenice poskytnuty.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivita nebyla splněna. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita nebyla splněna, pro další období resp. aktualizaci plánu je 
navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.  

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.2.2.3 – Příprava z řízení nízkoprahového za řízení pro d ěti 
a mládež v Českých Velenicích  

Charakteristika 
aktivity: 

České Velenice jsou místem s vysokým výskytem patologických jevů 
z důvodu usídlení národnostních menšin (Romové, osoby vietnamské 
národnosti), nižší zaměstnanosti, nižší vzdělanosti a prostituce, která 
je propojena s drogovou scénou. Z těchto důvodů je zde vysoká míra 
negativního vlivu na děti a mládež, které nejsou nikde organizovány, často 
nemají pozitivní vzor v rodině a těmto jevům jsou významně vystaveny. 
Vhodnou příležitostí pro práci s touto cílovou skupinou je zřízení 

                                                 
3 Odhadovaný počet romských obyvatel sociálně vyloučené lokality, zdroj: Analýza sociálně vyloučených 
romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (MPSV), 2006 
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nízkoprahového zařízení. 

Prvním krokem je vstup zástupců Města České Velenice do vyjednávání 
s Jihočeským krajem ohledně možné registrace a následného financování 
(MPSV, Jihočeský kraj v rámci individuálních projektů) sociální služby 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.  

V případě pozitivních výstupů z jednání vyhlásí Město České Velenice 
veřejnou zakázku na provozovatele výše uvedené sociální služby 
se závazkem spolufinancování. 

Město České Velenice vytipuje pro službu vhodné prostory. 

Časový 
harmonogram: 2011 – 2012 (2013) 

Předpokládaný 
realizátor: Město České Velenice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Oblastní charita Třeboň (církevní organizace) 

Jihočeský kraj 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

- Nebylo specifikováno Nebylo specifikováno Nebylo specifikováno 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV - 0 0 

Jihočeský kraj - 0 0 

obec/obce  - 0 0 

příjmy od klientů - 0 0 

ostatní - 0 0 

CELKEM - 0 0 

Výstupy: Výstupem je: 

� zjištění možné registrace služby na Krajském úřadu Jihočeského 
kraje 

� zjištění způsobu financování služby 

� vybraný realizátor (poskytovatel) sociální služby 

� vybraný vhodný objekt pro službu  

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla realizována. Bližší informace nebyly ze strany města České 
Velenice poskytnuty.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivita nebyla realizována. 

Hodnocení napln ění Aktivita nebyla splněna, pro další období resp. aktualizaci plánu je 
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aktivity  navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.  
Byl upřesněn název aktivity „……v Českých Velenicích“ 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.2.2.4 – Zřízení a provozování nízkoprahového za řízení 
pro d ěti a mládež v Českých Velenicích  

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita navazuje na výsledek předchozí aktivity.  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bude poskytovat ambulantní 
a terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky 
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením 
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 
jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba 
může být poskytována osobám anonymně. 

Smyslem služby je navazovat kontakt s uživateli prostřednictvím 
nabízených aktivit, usilovat o jejich sociální začlenění a pozitivní změnu 
v životním stylu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, 
poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich 
sociálnímu vyloučení.  

Služba dle zákona zajišťuje tyto aktivity: 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Nízkoprahové centrum bude fungovat zároveň jako zázemí pro terénního 
sociálního pracovníka. 

Časový 
harmonogram: 2012 (2013) – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Na základě výsledku předchozí aktivity 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město České Velenice, Městský úřad Třeboň – Odbor školství a sociálních 
věcí 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Děti a mládež od 6 do 
26 let (od jakého věku 
bude ještě 
redefinováno před 
zahájením služby) 

20 – 30 20 – 30  20 – 30  

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV - ? ? 

Jihočeský kraj - ? ? 

obec/obce  - ? ? 

příjmy od klientů - 0 0 



„Plánování sociálních služeb v Jiho českém kraji“ 
 

                                                                                                                                       

 

 

Strana 42 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 
ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A 

ZAMĚSTNANOST. 

ostatní - ? ? 

CELKEM - 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

Výstupy: � zahájení provozu NZDM 

� předcházení nebo snížení sociálních a zdravotních rizik cílové 
skupiny 

� sociální začlenění a pozitivní změna v životním způsobu cílové 
skupiny 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla realizována. Bližší informace nebyly ze strany města České 
Velenice poskytnuty.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivita nebyla realizována. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita nebyla splněna, pro další období resp. aktualizaci plánu je 
navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu.  
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PRIORITA č. 3 PODPORA / ROZVOJ / VZNIK SLUŽEB 
NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č. 108/2006 SB., 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 Třeboň 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 napl ňující Prioritu č. 3 

Číslo a název 
opat ření: Opatření A.3.1 –  Podpora domácí pé če 

Krátký popis opat ření:  

Cílem aktivity je zachování služeb Domácí péče – Třeboň vč. doplňkových 
služeb. Domácí péče je určena pacientům, u kterých není nutná 
hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje 
pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: A.3.1.1 – Podpora Domácí péče – Třeboň Aleny Kuchyňkové 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.3.1.1 – Podpora Domácí pé če – Třeboň Aleny Kuchy ňkové  

Charakteristika 
aktivity: 

Na území ORP Třeboň působí v oblasti domácí péče jako fyzická osoba 
paní Alena Kuchyňková.  

Agentura „Domácí péče – Třeboň“ poskytuje ošetřovatelskou péči 
a neregistrovanou alternativu pečovatelské pomoci (ostatní činnosti 
související se zdravotní péčí j. n., mimoústavní sociální péče), obě terénní 
formou. Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění klienta, 
pečovatelská služba je hrazena klientem.  

Domácí péče je určena pacientům, u kterých není nutná hospitalizace 
ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, 
dlouhodobou a kvalifikovanou péči. Domácí péče je určena: 

� pro dlouhodobě nemocné pacienty 

� pro pacienty po propuštění z nemocnice 

� pro pacienty po chirurgických operacích 

� pro pacienty po ortopedických operacích 

� pro pacienty po cévních příhodách a infarktu myokardu a dalších 
závažných nemocech 

� pro osoby s onkologickým onemocněním 

� pro osoby po úrazech 

Jsou poskytovány tyto druhy domácí péče: 

� akutní Domácí péče 

� dlouhodobá Domácí péče 

� preventivní Domácí péče 

� hospicová Domácí péče: zdravotní péče, podpora a pomoc 
při řešení potíží těžce nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám 
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v posledních dnech a týdnech života nemocného v domácím 
prostředí. Předpokládá ochotu rodiny pečovat o nemocného, 
protože je pouze pomocí a podporou. 

� respitní Domácí péče: péče o rodinu a příbuzné 

� jednorázová Domácí péče 

Příklad úkonů, které jsou vykonávány: 

� odběry krve 

� aplikace injekční léčby /např. inzulín/, infuze 

� převazy ran, defektů kůže 

� ošetření bércových vředů, prevence proleženin 

� měření krevního tlaku a pulsu 

� ošetřovatelská rehabilitace a cvičení 

� péče o drény, cévky. Atonie 

� nácvik chůze, soběstačnosti 

� další ošetřovatelská péče 

Služby poskytují registrované zdravotní sestry s praxí. 

Poskytování péče pokrývá celý region Třeboňska. Služby jsou poskytovány 
sedm dní v týdnu. V současnosti je pokryta veškerá poptávka ze strany 
uživatelů. Služby nejsou registrovány dle Zákona o sociálních službách. 

Domácí péče je pro občany regionu velmi důležité, u některých služeb 
neexistuje v regionu alternativní poskytovatel.  

Časový 
harmonogram: 

2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: 

Alena Kuchyňková (podnikající fyzická osoba) 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

- 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Kdokoli, kdo o službu 
zažádá 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č

 4: 2011/2012 2013 2014 

MPSV - - - 

Jihočeský kraj - - - 

obec/obce  - - - 

příjmy od klientů - - - 

ostatní - - - 

CELKEM - - - 

Výstupy: Zachování současného rozsahu poskytování domácí péče a případné její 

                                                 
4 Nezjištěno.  
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rozšíření tak, aby byla pokryta poptávka po službách v regionu ORP 
Třeboň. 

Poznámka: Domácí péče funguje mj. jako kvalitní alternativa sociální služby osobní 
asistence, která v regionu neexistuje. 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna 
v plánované kapacitě ve shodě s plánem (zachování rozsahu služby). 
Nedošlo k žádným změnám v poskytování služby. Nejedná se  
o registrovanou sociální službu.   

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Roční provozní náklady na službu nebyly od provozovatele zjištěny.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby 
potřeby uživatelů z definované cílové skupiny (poznámka: domácí hospicová 
péče není pro potřeby řešeného území dostačující). Aktivita byla splněna dle 
plánu. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat 
aktivitu v plném rozsahu.  

 
 
 

Číslo a název 
opat ření: 

Opatření A.3.2 –  Podpora zachování doprovodných služeb v Chlumu 
u Třebon ě a okolí 

Krátký popis opat ření:  
Cílem opatření je zachování služeb nabízených paní Svatavou Novákovou 
– jedná se o doprovodné služby, alternativu pečovatelské služby.   

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

A.3.2.1 Podpora zachování doprovodných služeb v Chlumu u Třeboně 
a okolí 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.3.2.1 – Podpora zachování doprovodných služeb 
v Chlumu u T řebon ě a okolí  

Charakteristika 
aktivity: 

Stávající služba je zajištěna prostřednictvím činnosti paní Svatavy 
Novákové, která na základě živnostenského oprávnění péče o rodinu 
a domácnost nabízí a poskytuje obyvatelům Chlumu u Třeboně a okolí 
(Mirochov, Lutová, Žíteč, Staňkov apod.) ve spolupráci s městysem Chlum 
u Třeboně, se kterým má paní Nováková uzavřenou smlouvu, své služby. 
Jedná se o služby typu rozvoz obědů, zajištění nákupů a léků, doprovod 
osob apod. Klientelu paní Novákové tvoří senioři, nemocní a zdravotně 
postižení v celkovém počtu cca 50 osob denně. Služby jsou nabízeny 
od pondělí do pátku po individuální domluvě.  

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014  

Předpokládaný 
realizátor: Svatava Nováková 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Městys Chlum u Třeboně 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 
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Senioři, nemocní a 
zdravotně postižení na 
části území ORP 
Třeboň (Chlum u 
Třeboně a okolí) 

50/den 50/den 50/den 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 (plán)  

2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce (odhad) 180 000 180 000 180 000 

příjmy od klientů 

(odhad) 
6 500 6 500 6 500 

Ostatní (realizátor, 

ostatní veřejné zdroje) 
0 0 0 

CELKEM 186 000 186 000 186 000 

Výstupy: Zachování služby v uvedeném území alespoň ve stávající kapacitě (50 
uživatelů denně).  

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna 
s mírným navýšením kapacity (celkem 55 uživatelů denně) ve shodě 
s plánem. Nedošlo k žádným změnám v poskytování služby. Nejedná se  
o registrovanou sociální službu.   

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

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

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření A.3.3 –  Hledání poskytovatele domácí hospicové  péče 

Krátký popis opat ření:  

Opatření má za cíl nalézt poskytovatele, který by v regionu Třeboňska zřídil 
a poskytoval domácí hospicovou péči. Cílem péče je zajistit, by nemocný 
člověk mohl závěr života prožít co nejlépe, doma a uprostřed svých 
blízkých. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: A.3.3.1 Hledání poskytovatele domácí hospicové péče 
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Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.3.3.1 – Hledání poskytovatele domácí hospicové péče 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem aktivity je nalézt poskytovatele, který by v regionu Třeboňska začal 
poskytovat kvalitní domácí hospicovou péči (paliativní péči). Smyslem 
paliativní péče je ulevit od bolesti a dalších obtíží, které s sebou zpravidla 
přináší závěrečné stádium těžké nemoci. Péče poskytovaná domácím 
hospicem směřuje k tomu, aby nemocný člověk mohl závěr života prožít 
co nejlépe, doma a uprostřed svých blízkých. Péče je poskytována týmem 
pracovníků různých profesí (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, 
ale i dobrovolníci a další). 

V regionu Třeboňska existuje pro klienty možnost využít domácí hospicovou 
péči agentury Domácí péče Třeboň. Hospicovou péči lze nicméně 
považovat za strategickou službu a bylo by vhodné, pokud by byla její 
nabídka v regionu rozšířena. 

Vhodní poskytovatelé budou osloveni telefonickou, osobní či písemnou 
formou.    

Součástí aktivity je rovněž šíření informací o hospicové péči.  

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Lékaři, Hospic svatého Jana N. Neumanna v Prachaticích 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby     

Nevyléčitelně nemocní 
umírající  lidé 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č:    

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Nalezení poskytovatele, který by zřídil a provozoval kvalitní domácí 
hospicovou péči. 

Poznámka: - 

  

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Ve sledovaném období byly učiněny kroky ze stany města Třeboně 
(vytipování vhodných prostor v majetku města pro zázemí terénní hospicové 
péče) a dobrovolníků k založení terénní hospicové péče (přenos informací  
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a zkušeností od Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, školení 
personálu). Služba má začít fungovat v roce 2013. 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita byla ve sledovaném období splněna, a proto může být vyloučena 
z budoucího monitoringu. Do KP je místo ní navržena nová aktivita „Vznik 
terénní hospicové péče“, jejíž obsahem je samotný vznik terénní hospicové 
péče zajištění jejího provozu.  

 
 

Číslo a název 
opat ření: Opatření A.3.3 –  Vznik terénní hospicové pé če 

Krátký popis opat ření:  
Opatření má za cíl vytvořit a provozovat v regionu Třeboňska domácí 
(terénní) hospicovou péči. Cílem péče je zajistit, by nemocný člověk mohl 
závěr života prožít co nejlépe, doma a uprostřed svých blízkých. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: A.3.3.1 Vznik terénní hospicové péče 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.3.3.1 – Vznik terénní hospicové pé če 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem aktivity je založit občanské sdružení, které bude v regionu Třeboňska 
poskytovat kvalitní domácí hospicovou péči (paliativní péči). Smyslem 
paliativní péče je ulevit od bolesti a dalších obtíží, které s sebou zpravidla 
přináší závěrečné stádium těžké nemoci. Péče poskytovaná domácím 
hospicem směřuje k tomu, aby nemocný člověk mohl závěr života prožít 
co nejlépe, doma a uprostřed svých blízkých. Péče je poskytována týmem 
pracovníků různých profesí (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, 
ale i dobrovolníci a další). 

Byly učiněny kroky ze stany města Třeboně (vytipování vhodných prostor 
v majetku města pro zázemí terénní hospicové péče) a dobrovolníků 
k založení terénní hospicové péče (přenos informací a zkušeností od 
Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, školení personálu). Služba 
má začít fungovat v roce 2013. 

Součástí aktivity je rovněž šíření informací o hospicové péči.  

Časový 
harmonogram: 2013 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: 

Občanské sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku, Město 
Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Lékaři v regionu, Hospic svatého Jana N. Neumanna v Prachaticích 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby     

Nevyléčitelně nemocní 
umírající  lidé 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2011/2012 2013 2014 

MPSV - ? ? 
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Jihočeský kraj - 100 000 100 000 

obec/obce  - 150 000 150 000 

příjmy od klientů - ? ? 

ostatní - ? ? 

CELKEM - ? ? 

Výstupy: Založení a poskytování kvalitní domácí hospicové péče. 

Poznámka: - 

 

Komentá ř k nové aktivit ě 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Předpokládaná výše nákladů je uvedena v tabulce.  

Komentá ř k realizaci Jedná se o novou aktivitu komunitního plánu (byly již započaty přípravné 
práce). Cílem je zřídit a provozovat terénní hospicovou péči na Třeboňsku.  

 
 

Číslo a název 
opat ření: Opatření A.3.4 –  Vybudování odpo činkové zóny pro seniory  

Krátký popis opat ření:  
Cílem opatření je vybudování odpočinkové zóny pro seniory – seniorparku 
s herními prvky – v Třeboni. Opatření směřuje ke zvýšení kvality života 
tamních seniorů a sleduje moderní trendy v trávení volného času seniorů. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: A. 3.4.1 Vybudování odpočinkové zóny pro seniory v Třeboni - seniorpark 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.3.4.1 – Vybudování odpo činkové zóny pro seniory 
v Třeboni – seniorpark  

Charakteristika 
aktivity: 

Vzhledem k demografickému vývoji, který směřuje ke stárnutí populace, 
by bylo vhodné a účelné vybudovat v regionu seniorparky (fitparky). 
Tato aktivita navrhuje vybudování prvního seniorparku v centru ORP – 
Třeboni.  

Místa vhodná pro vybudování seniorparku jsou např. sídliště Hliník, dvůr 
domů s pečovatelskou službou (příp. v jejich blízkosti), lázeňské parky. 
Některé herní prvky by mohly být umístěny i v blízkosti dětských hřišť 
a mohlo by tak vzniknout vícegenerační hřiště.  

Cílem této aktivity je aktivním způsobem zapojit seniory do společenského 
života a dění.  

Výběr herních prvků by měl být konzultován s veřejností, stejně tak by měla 
být prodiskutována místa jejich umístění. 

Aktivita je vhodným prvkem pro projekt Zdravé město Třeboň.    

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 

Technické služby, Bertiny lázně, Lázně Aurora 
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subjekty:  

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Senioři ORP Třeboň 
(specificky senioři 
města Třeboně)5 

4 114 (1 510) 4 114 (1 510) 4 114 (1 510) 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011/2012 
(skute čnost)  

2013 2014 

MPSV - - - 

Jihočeský kraj - - - 

obec/obce  140 000 - - 

příjmy od klientů - - - 

ostatní - - - 

CELKEM 140 000 - - 

Výstupy: Seniorpark vybudovaný ve městě Třeboň + případně další herní prvky 
pro seniory na území města. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

V roce 2011 probíhaly přípravné aktivity, seniorpark byl vybudován v roce 
2012. Byly pořízeny dvě sady po třech herních prvcích. První sada byla 
umístěna v parku u Lázní Aurora, druhá sada na sídlišti Hliník.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Náklady na aktivitu byly aktualizovány.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita byla ve sledovaném období splněna, a proto může být vyloučena 
z budoucího monitoringu.  

 
 

Číslo a název 
opat ření: 

Opatření A.3.5 –  Provozování tísňové linky pro seniory a zdravotně 
postižené v regionu Třeboňska 

Krátký popis opat ření:  
Cílem opatření je zjištění fungování tísňové linky pro seniory a zdravotně 
postižené v regionu Třeboňska s cílem snížit zdravotní a sociální rizika 
seniorů a zdravotně postižených osob. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

A.3.5.1 - Provozování tísňové linky pro seniory a zdravotně postižené 
v regionu Třeboňska 

 

Číslo a název aktivity: A.3.5.1 - Provozování tís ňové linky pro seniory a zdravotn ě postižené 
v regionu T řeboňska 

Charakteristika 
aktivity: 

Město Třeboň provozuje tísňovou linku pro seniory a zdravotně postižené 
na území města od roku 2012. Nejprve ve spolupráci s OCH Třeboň a PS 

                                                 
5 Obyvatelé ve věku 65 a více let, údaj k 31. 12. 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: ČSÚ  
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Ledax vytipovalo potenciální uživatele. Bylo zakoupeno 10 bezpečnostních 
náramků, které jsou zájemcům o službu půjčovány spolu s dalším 
příslušenstvím, které je instalováno v domovech uživatelů. Provoz linky 
zajišťuje Městská policie Třeboň. Zapůjčení i provoz tísňové linky je pro 
uživatele bezplatný. 

Kapacita služby je v současnosti zcela naplněna.  

Jedná se o neregistrovanou obdobu tísňové péče. Služba má za cíl snížit 
zdravotní a sociální rizika seniorů a zdravotně postižených osob – byt 
uživatele je vybaven terminální stanicí, díky níž je uživatel v oboustranném 
spojení s dispečinkem pro případ krizové pomoci (pád, nenadálé zhoršení 
zdravotního stavu, přepadení, ohrožení jinou osobou apod.). Odborná 
pomoc je nepřetržitá 24 h denně a 7 dní v týdnu. 

V rámci aktivity bude průběžně mapována poptávka po službě pro případné 
navýšení kapacity služby. V roce 2013 bude zakoupeno 10 dalších 
bezpečnostních náramků. 

Časový 
harmonogram: 2013 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň, Městská policie Třeboň  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Oblastní charita Třeboň a Pečovatelská služba Ledax 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2012 2013 2014 

Senioři a osoby se 
zdravotním postižením 

10 10 10 

Předpokládané 
finan ční zdroje:  

2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  110 000 100 000 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 110 000 100 000 0 

Výstupy: Fungující tísňová linka s kapacitou min. 10 uživatelů.  

Poznámka: - 

 

Komentá ř k nová aktivit ě 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Do zakoupení 10 náramků a příslušenství investovalo město Třeboň 110 000 
Kč. Provoz linky je kryt v rámci běžné činnosti Městské policie Třeboň.  

Komentá ř k realizaci Jedná se o novou aktivitu komunitního plánu, jejíž cílem je snížit zdravotní  
a sociální rizika seniorů a zdravotně postižených osob.  
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Číslo a název 
opat ření: Opatření B.3.1 –  Vznik pedagogicko-psychologické poradn y 

Krátký popis opat ření:  

Cílem aktivity je znovuobnovení činnosti detašovaného pracoviště 
pedagogicko-psychologické poradny v Třeboni. PPP je školské poradenské 
zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

B.3.1.1 Znovuobnovení činnosti detašovaného pracoviště pedagogicko-
psychologické poradny (PPP) v Třeboni 

B.3.1.2 – Zajištění provozu pracoviště pedagogicko-psychologické poradny 
v Třeboni 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. B.3.1.1 – Znovuobnovení činnosti detašovaného pracovišt ě 
pedagogicko-psychologické poradny (PPP) v T řeboni 

Charakteristika 
aktivity: 

PPP poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně 
pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc 
při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 
do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné 
a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních 
pracovnic.  

Pedagogicko-psychologická poradna v Třeboni: 

Dřívější poradna v rámci MŠ Sluníčko přestala fungovat. Zájem o využívání 
činnosti poradny však přetrvává (celkem cca 50 dětí v regionu). 

Nejbližší PPP jsou v Jindřichově Hradci a v Č. Budějovicích. Pro potřeby 
Třeboňska je vhodné zřídit detašované pracoviště PPP v Třeboni.  

Zřizovatelem PPP je Jihočeský kraj – v rámci této aktivity bude zřizovatel 
PPP osloven a budou dojednány podmínky pro zřízení detašovaného 
pracoviště PPP v Třeboni. 

Zajištění prostor pro PPP v Třeboni – MŠ Sluníčko -předpoklad. 

Předpokládaný rozsah poradenství – 1x měsíčně - speciální 
pedagog/psycholog bude dojíždět např. z Jindřichova Hradce). 

Časový 
harmonogram: 2011   

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň - Odbor školství a sociálních věcí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

MŠ Sluníčko Třeboň, Pedagogicko-psychologická poradna v Českých 
Budějovicích a v Jindřichově Hradci, Krajský úřad Jihočeského kraje – 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby   

2011/2012 2013 2014 

Rodiny s dětmi, děti 
předškolního a 
mladšího školního věku 
(počet dětí) 

50 50 50 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011/2012 
(skute čnost)  

2013 2014 
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MPSV 0 - - 

Jihočeský kraj 0 - - 

obec/obce  0 - - 

příjmy od klientů 0 - - 

Ostatní 0 - - 

CELKEM 0 - - 

Výstupy: Opětovné zahájení činnosti detašovaného pracoviště pedagogicko-
psychologické poradny v Třeboni 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita byla splněna v roce 2012. V září 2012 byl v Třeboni zahájen provoz 
psychologické poradny. Poradna je dle individuální domluvy s klienty 
otevřena až 3 x týdně (2 odpoledne ve všední dny a dopoledne v sobotu). 
Cílovou skupinou nejsou pouze děti, ale poradna slouží komukoli, kdo má o 
její služby zájem. Jedná se o službu hrazenou klienty. Město Třeboň poskytlo 
poradně prostory formou výpůjčky.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Pro zřízení poradny byly  vypůjčeny prostory městem Třeboň.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizace aktivity byla splněna (v roce 2012), a proto může být vyloučena 
z budoucího monitoringu.  

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. B.3.1.2 – Zajišt ění provozu pracovišt ě pedagogicko-
psychologické poradny v T řeboni 

Charakteristika 
aktivity: 

V září 2012 byl v Třeboni zahájen provoz psychologické poradny, která 
poskytuje rovněž pedagogiko-psychologické poradenství. Poradna je 
otevřena dle individuální domluvy s klienty až 3 x týdně (2 odpoledne ve 
všední dny a dopoledne v sobotu). Cílovou skupinou nejsou pouze děti, ale 
poradna slouží široké veřejnosti. Jedná se o službu plně hrazenou klienty. 
Město Třeboň poskytuje prostory v rámci městského úřadu. 

Časový 
harmonogram: 2012 - 2014  

Předpokládaný 
realizátor: Soukromý provozovatel  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Pedagogicko-psychologická poradna v Českých Budějovicích, město 
Třeboň  

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby   

2011/2012 2013 2014 

 Nebylo specifikováno. Nebylo specifikováno. Nebylo specifikováno. 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č 

2011/2012 
(skute čnost)  

2013 2014 
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MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM Nebylo zjištěno. Nebylo zjištěno. Nebylo zjištěno. 

Výstupy: Fungující pracoviště pedagogicko-psychologické poradny v Třeboni – 
provoz až 3 x týdně dle individuální domluvy s klienty. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

V září 2012 byl v Třeboni zahájen provoz psychologické poradny. Poradna je 
otevřena dle individuální domluvy s klienty až 3 x týdně (2 odpoledne ve 
všední dny a dopoledne v sobotu). Cílovou skupinou nejsou pouze děti, ale 
poradna slouží komukoli, kdo má o její služby zájem.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Jedná se o službu hrazenou klienty. Město Třeboň poskytuje prostory formou 
výpůjčky. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita je plněna od roku 2012. Pro další období resp. aktualizaci plánu je 
navrhováno zachovat aktivitu, a to ve vyšším rozsahu, než bylo původně 
plánováno – cílem je udržet provoz poradny v rozsahu třikrát  týdně 
(v původním znění aktivity bylo počítáno s provozem 1x měsíčně).   

 
 

Číslo a název 
opat ření: Opatření B.3.2 –  Vznik rodinného  centra 

Krátký popis opat ření:  
Opatření směřuje ke zřízení rodinného centra v Třeboni. V rámci jednoho 
modelu se u rodinných center jedná o velkou rozmanitost služeb. Dle 
potřeby dané cílové skupiny jsou poskytovány vybrané služby. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: B.3.2.1 Hledání možností zřízení rodinného centra v Třeboni 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. B.3.2.1 –  Hledání možností z řízení rodinného centra  
v Třeboni  

Charakteristika 
aktivity: 

Rodinné centrum nabízí rodinám s dětmi, případně dospívající mládeži 
vzdělávací, aktivizační a poradenské služby tak, aby přispívalo ke 
zdravému rozvoji osobnosti dětí a mladých lidí. Vytváří se zázemí 
pro setkávání, volnočasové, organizované i neorganizované aktivity. 
Zařízení tohoto typu v regionu chybí.  

Obsahem aktivity bude hledání prostor pro zřízení rodinného centra a 
hledání možných zdrojů financování zřízení a provozu centra.   

Časový 
harmonogram: 2013 – 2014  

Předpokládaný 
realizátor: Neziskový sektor, město Třeboň  
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Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň, obce v rámci ORP Třeboň, NNO v Třeboni, školy (ZŠ, SŠ), 
OSPOD, pediatři, Dům dětí a mládeže, Národní dobrovolnické centrum 
apod. 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2013 2014 

Rodiny s dětmi 50 50 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2011/2012 2013 2014 

MPSV, MZ apod. 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Vytipování vhodných prostor a zdrojů financování rodinného centra.   

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla splněna.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Aktivita nebyla splněna.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita nebyla splněna. Řídící skupina považuje původní nastavení aktivity 
v podobě zřízení komunitního centra jako příliš široké a jeho realizaci 
v budoucnu za nereálnou. Z toho důvodu byla aktivita zúžena pouze na 
rodinné centrum. Obsahem aktivity je hledání provozovatele, prostor a zdrojů 
financování rodinného centra.   

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření B.3.3 –  Vznik otev řeného klubu 

Krátký popis opat ření:  Cílem aktivity je vybudování otevřeného klubu pro mládež v Třeboni, tedy 
prostoru pro neformální setkávání neorganizované mládeže v jejím volném 
čase. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: B.3.3.1 Zřízení otevřeného klubu pro mládež v Třeboni 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. B.3.3.1 – Zřízení otev řeného klubu pro mládež v T řeboni 

Charakteristika 
aktivity: 

Bude vybudován otevřený klub pro mládež v Třeboni, tedy nový prostor 
pro neformální setkávání neorganizované mládeže v jejím volném čase. 
Aktivita přispěje k prevenci kriminality mládeže, užívání návykových látek 
mládeží a jiných nežádoucích aktivit neorganizované mládeže.   



„Plánování sociálních služeb v Jiho českém kraji“ 
 

                                                                                                                                       

 

 

Strana 56 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 
ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A 

ZAMĚSTNANOST. 

Pro potřeby otevřeného klubu by byl vhodný některý ze současných prostor 
v obci - místnost se sociálním zázemím o velikosti cca 40 m2, přístupná 
z ulice. 

Poskytovatel zajistí informační systémy mládeže a zpřístupní 
je přicházejícím dětem a mládeži. Dětem a mládeži bude umožněn 
omezený bezplatný přístup na internet (10 minut), na delší dobu bude 
internet zpoplatněn. K dispozici bude kopírka a soubory stolních her 
pro volné chvíle. Za poplatek bude možné uvařit čaj nebo kávu. Mládež 
bude v případě zájmu informována o možnosti zapojení do dobrovolnické 
činnosti (viz Komunitní centrum). 

Spolupráce s různými ICM a využití jejich dosavadních zkušeností v rámci 
informačního systému v oblastech Vzdělávání, Volný čas a cestování, 
Práce a brigády, Ekologie, Zdraví, Sport, Občan a společnost, Sociální 
služby, Nadace a granty, Dobrovolnictví, mládež a EU, Protidrogová 
prevence. 

Časový 
harmonogram: od roku 2011/12 

Předpokládaný 
realizátor: NNO – Agentura Třeboňsko o.p.s., Lesní 158, Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

obec, další NNO, školy 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

neorganizovaná mládež 
soustředěná v Třeboni 
ve školách 

200 200 200 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č

6: 2011/2012 2013 2014 

MPSV 300 000 100 000 100 000 

Jihočeský kraj 100 000 100 000 100 000 

obec/obce  20 000 20 000 20 000 

příjmy od klientů 5 000 5 000 5 000 

ostatní7 100 000 100 000 100 000 

CELKEM 525 000 325 000 325 000 

Výstupy: Fungující otevřený klub mládeže přístupný v odpoledních hodinách, 
případně o víkendech neorganizované mládeži. 

Poznámka: Pro rok 2011/2012 je do rozpočtu zahrnuta investice 200 000 Kč 
na pořízení vybavení klubu (zdroj MPSV). 

 

                                                 
6 Navrhovaný rozpočet a zdroje financování ročního provozu otevřeného klubu. 
7 sponzoři 
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla splněna.   

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivita nebyla splněna.   

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Je navrhováno aktivitu i celé opatření z komunitního plánu vypustit a nahradit 
je novou aktivitou „Hledání možností vybudování „Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež na Třeboňsku“.   

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření C.3.1 –  Dopl ňkové aktivity pro řešení drogové problematiky 

Krátký popis opat ření:  

Opatření 3.1 navazuje na opatření 2.1 cílové skupiny ostatní osoby 
v nepříznivé sociální situaci a je s jeho aktivitami provázáno. Jedná se o 4 
aktivity příbuzné tématiky: prevence užívání drog, prevence drogové 
kriminality, aktivita k omezení možností konzumace alkoholu na veřejnosti a 
vyšší represe sociálně-patologických jevů obecně.  

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

C.3.1.1 Uspořádání kulturního představení s protidrogovou tématikou 

C.3.1.2 Podpoření návrhu na vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu 
na veřejných prostranstvích v Třeboni 

C.3.1.3 Doporučení obcím na navázání vyšší spolupráce s policií z důvodu 
nutnosti vyšší represe sociálně-patologických jevů (vč. konzumace 
alkoholu) 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.3.1.1 – Uspo řádání kulturního p ředstavení 
s protidrogovou tématikou 

Charakteristika 
aktivity:  

Bude zakoupeno kulturně – osvětové vystoupení Jan Vodňanského 
a Daniela Dobiáše doplněné programem Sdružení Meta, o.s. s názvem 
„Pravda není nuda“. Jedná se o pásmo písní, scének a informací z oblasti 
závislosti a její prevence.  

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Sdružení Meta, o.s., příp. další organizace 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň, školy Třeboňska, rodiče a veřejnost 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Rodiče a veřejnost, 
žáci 300 300 300 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 2013 2014 
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MPSV - 0 0 

Jihočeský kraj - 0 0 

obec/obce  - 10 000 10 000 

příjmy od klientů - 0 0 

ostatní - 0 0 

CELKEM - 10 000 10 000 

Výstupy: Upozornění na závažnost drogové problematiky a možnosti jejího řešení. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla realizována.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivita nebyla realizována. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita nebyla splněna. Není známo, jestli plánovaný realizátor (Meta o.s.) 
hodlá aktivitu realizovat, proto bude z KP vypuštěna.  

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.3.1.2 – Podpo ření návrhu na vyhlášku zakazující 
konzumaci alkoholu na ve řejných prostranstvích v T řeboni  

Charakteristika 
aktivity: 

Podpoření přijetí obecně závazné vyhlášky v Třeboni potírající konzumaci 
alkoholu na vybraných veřejných místech.  

Časový 
harmonogram: 2013 

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Městská policie Třeboň, Policie ČR Třeboň, Komise ochrany veřejného 
pořádku při MěÚ Třeboň 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby   

2011/2012 2013 2014 

- - - - 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 2013 2014 

MPSV - 0 0 

Jihočeský kraj - 0 0 

Obec/obce - 0 0 

příjmy od klientů - 0 0 

ostatní - 0 0 
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CELKEM - 0 0 

Výstupy: Přijetí vyhlášky zastupitelstvem města Třeboně. 

Poznámka: - 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla v letech 2011 ani 2012 realizována.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Aktivita nebyla realizována. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita nebyla splněna. Pro další období resp. aktualizaci plánu bude aktivita 
zachována v plném rozsahu s plánovaným termínem realizace v roce 2013. 

 

Číslo a název aktivity: 
Aktivita č. C.3.1.3 – Doporu čení obcím na navázání vyšší spolupráce 
s policií z d ůvodu nutnosti vyšší represe sociáln ě-patologických jev ů 
(vč. konzumace alkoholu)  

Charakteristika 
aktivity: 

Obcím bude doporučena možnost uzavření koordinační smlouvy s Policií 
ČR. Obce budou kontaktovány prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky 
s relevantními informacemi. 

Časový 
harmonogram: 2011 

Předpokládaný 
realizátor: 

Policie ČR Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, České Velenice, obecní a městské 
úřady v regionu 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

PČR a obce v regionu 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Obce ORP Třeboň, 
které nemají vlastní 
oddělení policie ČR 

20 obcí ORP Třeboň   

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV 0 - - 

Jihočeský kraj 0 - - 

obec/obce  0 - - 

příjmy od klientů 0 - - 

ostatní 0 - - 

CELKEM 0 - - 

Výstupy: Zvýšení informovanosti obcí v oblasti spolupráce s policií. 

Poznámka:  
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Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita je průběžně realizována - probíhají opakovaná jednání mezi starosty 
obcí a policisty, kteří mají přidělenou konkrétní obec.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Realizace aktivity probíhá v rámci běžné činnosti realizátorů. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Vzhledem k dobré a úzké spolupráce mezi policií ČR a obcemi není nutné 
uzavírat koordinační smlouvy. Aktivitu lze považovat za splněnou, a proto 
může být vyloučena z budoucího monitoringu. 

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření C.3.2 –  Přednášky o finan ční gramotnosti 

Krátký popis opat ření:  
Cílem opatření je řešení problému zadlužování preventivním způsobem – 
zvýšení informovanosti o problematice. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

C.3.2.1 Preventivně osvětové přednášky na téma Finanční gramotnost, 
prevence kriminality, rasismu a xenofobie 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. C.3.2.1 – Preventivn ě osv ětové p řednášky na téma finan ční 
gramotnost, prevence kriminality, rasismu a xenofob ie 

Charakteristika 
aktivity: 

Přednášky mohou být pořádané pro žáky a studenty třeboňských škol, 
formou besed s veřejností, součástí divadelního představení.  Přednášky 
mohou obsahovat např. následující tématické okruhy: 

• Finanční gramotnost (dluhová problematika, právní aspekty 
dluhů, zodpovědné nakládání s penězi). 

• Prevence xenofobie a rasismu – K čemu je slunce, když není 
den. Beseda s paní Dagmar Šímovou, která přežila holocaust 
díky organizačnímu úsilí sira N. Wintona, jenž zachránil 669 
dětí tím, že je převezl z Prahy do Londýna. Program je doplněn 
o zhudebněné básně dětí a dospívajících z terezínského 
ghetta. 

Bude publikován článek v místním tisku o finanční gramotnosti. Součástí 
článku bude pozvánka na přednášky/besedy. Může se jednat i o sérii článků 
o dluhové problematice v periodicích vycházejících v Třeboni, Chlumu 
u Třeboně, Lomnici nad Lužnicí a Suchdole nad Lužnicí. Minimální počet 
článků činí 3. Součástí článků budou kontakty na Občanskou poradnu 
Oblastní charity Třeboň, která se problematikou zabývá. 

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Neziskový sektor 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Oblastní charita Třeboň (publikování článku), Město Třeboň, vydavatelé 
periodik ve městech Třeboň, Chlum u Třeboně, Lomnice nad Lužnicí, 
Suchdol nad Lužnicí, Městská policie Třeboň (přednášky) 
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Cílová skupina a 
počet uživatel ů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Veřejnost - všichni 
obyvatelé ORP Třeboň 
(specificky pro lidi 
ohrožené zadlužením – 
nevyčísleno)8 

25 378 25 378 25 378 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV - 0 0 

Jihočeský kraj - 0 0 

obec - 16 000 16 000 

příjmy od klientů - 0 0 

ostatní - 0 0 

CELKEM - 16 000 16 000 

Výstupy: Prevence zadlužování 

Prevence rasismu a xenofobie  

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla sdružením Meta, které bylo plánovaným realizátorem, 
uskutečněna.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: - 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita nebyla splněna. Pro další období resp. aktualizaci plánu bude aktivita 
zachována v plném rozsahu s rozšířením možných realizátorů na jakékoli 
subjekty neziskového sektoru.  

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření C.3.3 –  Podpora vzniku ubytovny 

Krátký popis opat ření:  
Opatření směřuje k vybudování chybějící ubytovny pro osoby vracející 
se z výkonu trestu, příp. další osoby v obtížné životní situaci v regionu OPR 
Třeboň.  

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

C.3.3.1 Hledání možnosti ubytování pro osoby vracející se z výkonu trestu, 
příp. další osoby v obtížné životní situaci a podání návrhu městu Třeboň 
na zřízení ubytovny 

 
  

                                                 
8 Počet obyvatel uveden k 31. 12. 2009, ilustrativní údaj pro následující roky, zdroj: ČSÚ 
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Číslo a název aktivity: 
Aktivita č. C.3.3.1 – Hledání možnosti ubytování pro osoby vracející 
se z výkonu trestu, p říp. další osoby v obtížné životní  situaci a podání 
návrhu m ěstu T řeboň na zřízení ubytovny  

Charakteristika 
aktivity: 

Cílovou skupinou aktivity jsou osoby vracející se z výkonu trestu a také 
další osoby v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopny řešit pouze 
vlastními silami např. mladí dospělí po 18tém roce věku odcházející 
ze zařízení ústavní péče. Pro řešení jejich situace je ubytovna vhodnou 
formou pomoci.  

Realizátor bude hledat vhodný objekt pro  vybudování ubytovny s kapacitou 
3 až 5 pokojů, případně se může jednat o buňky. Půjde o levné dotované 
ubytování, na které si budou osoby finančně přispívat. 

Realizátor aktivity bude hledat objekty pro ubytovnu a jejich vhodnost  bude 
konzultovat s městem Třeboň v  oblasti majetkových vztahů a územně 
plánovacího rozvoje. Po nalezení vhodného objektu bude podán návrh 
městu Třeboň na zřízení ubytovny.  

Časový 
harmonogram: 

2011 – 2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální komise ve spolupráci s Odborem školství a sociálních věcí města 
Třeboně 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň 

  

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Lidé vracející se 
z výkonu trestu 

10 10 10 

Další osoby v obtížné či 
krizové životní situaci 

5 5 5 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost)  
/2012 

2013 2014 

MPSV - 0 0 

Jihočeský kraj - 0 0 

obec/obce  - 0 0 

příjmy od klientů - 0 0 

ostatní - 0 0 

CELKEM - 0 0 

Výstupy: Výstupem aktivity bude informace o tom, zda bude vytipován vhodný objekt 
pro ubytovnu. V případě nalezení vhodného objektu bude  podán návrhu 
městu Třeboň na zřízení této ubytovny a vyjednávání o podmínkách jejího 
provozování. 

Poznámka: Návrh spolupráce v případě zřízení ubytovny - sociální odbor města 
Třeboně a Oblastní charita Třeboň zejména v oblasti doporučování 
využívání ubytovny svým klientům. Sociální odbor také jako spolupracující 
subjekt v oblasti spoluzajištění provozování této ubytovny např. formou 
úklidů ubytovny osobami vykonávajícími veřejně prospěšné práce. Oblastní 
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charita Třeboň jako spolupracující subjekt má možnost poskytovat odborné 
sociální poradenství osobám využívajícím ubytovnu v oblasti jejich práv, 
povinností a oprávněných zájmů.  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita nebyla realizována.   

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: - 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita nebyla splněna a bude z KP vypuštěna vzhledem k tomu, že ji 
nahrazuje nová aktivita Vybudování systému prostupného bydlení v Třeboni. 
V prvním stupni propustného bydlení bude řešeno ubytování pro cílovou 
skupinu této aktivity.   

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření D.3.1 –  Řešení malé informovanosti o sociálních službách 

Krátký popis opat ření:  

Opatření řeší nízkou informovanost o sociálních službách v regionu ORP. 
Ke zvýšení informovanosti o sociálních službách a jejich poskytovatelích 
poslouží vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů sociálních 
a doprovodných služeb a dále prezentace poskytovatelů na Týdnu 
pro neziskový sektor v Třeboni. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

D.3.1.1 Vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů sociálních 
a doprovodných služeb 

D.3.1.2 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 
služeb a jeho uveřejnění 

D.3.1.3 Zajištění prezentace poskytovatelů sociálních služeb na Týdnu 
pro neziskový sektor v Třeboni 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. D.3.1.1 – Vytvo ření a distribuce katalogu poskytovatel ů 
sociálních a doprovodných služeb  

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území obce 
s rozšířenou působností Třeboň (reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/45.00144) bude 
vytvořen katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Obsah 
katalogu byl sestaven řídící skupinou projektu. 

Potřeba vzniku katalogu vychází ze zjištěné malé informovanosti 
o sociálních a doprovodných službách mezi obyvateli regionu (anketa mezi 
obyvateli, informace poskytovatelů).  

Katalog bude obsahovat potřebné informace o registrovaných sociálních 
službách v rámci ORP Třeboň. V případě vybraných sociálních služeb, 
které nejsou poskytovány na území ORP, bude uveden kontakt na službu 
v okolí regionu. Dále budou uvedeny související a doprovodné sužby, 
krizové linky, úřady a lékaři/zdravotnická zařízení. 
O poskytovatelích/službách budou uvedeny informace potřebné 
k pochopení, o jakou službu se jedná, zda je vhodná pro daného uživatele 
a informace o dostupnosti služby.   

Postup prací: oslovení poskytovatelů, shromáždění údajů, tvorba grafického 
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návrhu, tisk katalogu, distribuce katalogu u poskytovatelů sociálních služeb, 
na úřadech, u lékařů, na webu města Třeboně, uveřejnění katalogu nebo 
stručných informací o poskytovatelích (název a odkaz na web) 
na internetových stránkách ostatních obcí v ORP. 

Vytvoření a distribuce katalogu povede ke zvýšení informovanosti 
o sociálních a doprovodných službách mezi obyvateli (uživateli), 
poskytovateli i obcemi v regionu (zadavateli). 

Časový 
harmonogram: 2011 

Předpokládaný 
realizátor: Jihočeská rozvojová o.p.s., město Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Ostatní města a obce v ORP Třeboň, poskytovatelé sociálních 
a doprovodných služeb 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby   

2011/2012 2013 2014 

Všichni obyvatelé ORP 
(potenciální uživatelé 
sociálních služeb)9 

25 378 25 378 25 378 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV 0 - - 

Jihočeský kraj 0 - - 

obec/obce  0 - - 

příjmy od klientů 0 - - 

Ostatní 25 000 - - 

CELKEM 25 000 - - 

Výstupy: Vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb – 
zvýšení informovanosti o sociálních a doprovodných službách mezi 
obyvateli (uživateli), poskytovateli i obcemi v regionu (zadavateli). 

Výše uvedené finanční zdroje jsou uvedeny na základě předběžné 
kalkulace pro výrobu katalogu (grafická úprava) a vytištění v nákladu 1 000 
ks (formát A5, černobílá varianta, 72 stran, ceny včetně DPH).  

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita byla v roce 2011 realizována. Bylo vytištěno 100 ks katalogů. Katalog 
byl zpřístupněn na webu města Třeboně a dalších obcí a v tištěné podobě 
byl distribuován jednotlivým obcím, do ordinací lékařů i k poskytovatelům 
sociálních služeb.  

                                                 
9 Údaj k 31. 12. 2009 – pro následující roky ilustrativně 
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Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Náklady na aktivitu byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizace aktivity byla splněna, i když tisk proběhl v menším nákladu, a proto 
může být z dalšího monitoringu vyloučena. Dále bude probíhat aktualizace 
katalogu.  

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. D.3.1.2 – Aktualizace katalogu poskytovatel ů sociálních 
a doprovodných služeb a jeho uve řejnění 

Charakteristika 
aktivity: 

Na vytvoření a distribuci katalogu poskytovatelů sociálních  
a doprovodných služeb v roce 2011 bude navazovat pravidelná  aktualizace 
katalogu a jeho následné uveřejnění. Budou aktualizovány informace 
obsažené v platném katalogu a případně doplněny nově vzniklí 
poskytovatelé /služby.  

Aktualizovaný katalog bude zveřejněn na webu města Třeboně, rozeslán 
k uveřejnění na webech ostatních obcí v regionu a popř. vydán tištěnou 
formou a distribuován (obdobně viz předešlá aktivita). 

Aktualizace katalogu je nutná vzhledem k zajištění dostupnosti aktuálních 
informací o sociálních a doprovodných službách pro občany a další 
subjekty v ORP Třeboň. Aktualizace má za cíl udržení míry informovanosti 
o sociálních a doprovodných službách v regionu.  

U příležitosti aktualizace katalogu bude vydána tisková zpráva o aktualizaci. 
Sociální komise města Třeboně vydá podnět k napsání a vydání tiskové 
zprávy, rozeslání zprávy médiím. Tisková zpráva bude vydána v lokálních 
médiích (Třeboňský svět a další). 

Zpráva bude obsahovat informace o aktualizaci katalogu – jaké služby 
existují, co je nového. Možnost vytvořit pravidelnou rubriku o sociálních 
a doprovodných službách. Tisková zpráva bude rovněž rozeslána obcím 
v ORP Třeboň k uveřejnění na webu. 

Časový 
harmonogram: 2013 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň, Jihočeská rozvojová o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Sociální komise města Třeboně, ostatní města a obce v ORP Třeboň, 
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby   

2011/2012 2013 2014 

Všichni obyvatelé ORP 
(potenciální uživatelé 
sociálních služeb)10 

25 378 25 378 25 378 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 /2012 
(skute čnost)  

2013 2014 

MPSV - 0 - 

Jihočeský kraj - 0 - 

                                                 
10 Údaj k 31. 12. 2009 – pro následující roky ilustrativně 
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obec/obce  - 30 000 - 

příjmy od klientů - 0 - 

ostatní - 0 - 

CELKEM - 30 000 - 

Výstupy: Vytvoření aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 
služeb 1x za dva roky – udržení informovanosti o sociálních a 
doprovodných službách mezi obyvateli (uživateli), poskytovateli i obcemi 
(zadavateli) v regionu. 

Uveřejněná tisková zpráva o aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních 
a doprovodných služeb v lokálních médiích a na webových stránkách měst 
a obcí v regionu. 

Výše uvedené finanční zdroje jsou uvedeny na základě předběžné 
kalkulace pro tisk v nákladu 1 000 ks (formát A5, černobílá varianta, 72 
stran, ceny včetně DPH). 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Katalog byl vytvořen v roce 2011, aktualizace je plánována na rok 2013.   

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Náklady na aktivitu byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita nebyla doposud realizována. Aktivita bude v KP ponechána v plném 
rozsahu se snížením frekvence aktivity - k aktualizaci katalogu má být 
přistupováno 1x za dva roky (nikoli 1x ročně, jak bylo původně plánováno). 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita D.3.1.3 – Zajišt ění prezentace poskytovatel ů sociálních služeb 
na Týdnu pro neziskový sektor v T řeboni  

Charakteristika 
aktivity: 

Nezisková organizace Třeboňská rozvojová o.p.s. pořádá každoročně 
v Třeboni akci Měsíc/Týden pro neziskový sektor. V jejím rámci mají 
neziskové organizace působící na Třeboňsku (cca 40 organizací) možnost 
se prezentovat. Forma prezentace závisí na konkrétním programu akce – 
možnosti jsou např. umístění propagačních materiálů, prezentace formou 
stánku, aktivní účast na programu, vytvoření společného propagačního 
materiálu apod. 

Realizátor nabídne možnost prezentace v rámci akce také neziskovým 
organizacím působícím v oblasti sociálních služeb a všem poskytovatelům 
sociálních služeb na Třeboňsku. 

Přínos aktivity – rozšíření povědomí o činnosti poskytovatelů sociálních 
služeb a doprovodných služeb na Třeboňsku.  

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014  

Předpokládaný 
realizátor: Třeboňská rozvojová o.p.s. 

Předpokládané Město Třeboň 
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spolupracující 
subjekty: 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Neziskové organizace, 
poskytovatelé 
sociálních služeb na 
Třeboňsku 

Min. 30 Min. 30 Min. 30 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011/2012 
(skute čnost)  2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce (město 

Třeboň) 
10 000 10 000 10 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní (realizátor, 

ostatní veřejné zdroje) 
5 000 5 000 5 000 

CELKEM 15 000 15 000 15 000 

Výstupy: Každoroční prezentace poskytovatelů sociálních služeb a ostatních 
neziskových organizací působících v sociální oblasti na Třeboňsku. Rozsah 
akce a možností prezentace bude záviset na výši přidělených finančních 
prostředků (Měsíc/Týden/Den pro neziskový sektor). 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita byla realizována v letech 2011 i 2012.   

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: 

Roční náklady na aktivitu byly aktualizovány. Město Třeboň platí za pronájem 
stánků.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita byla splněna, pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno 
zachovat aktivitu v plném rozsahu. 

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření D.3.2 –  Odstra ňování bariér v regionu 

Krátký popis opat ření:  
V rámci regionu se nachází řada bariér pro pohyb osob se zdravotním 
postižením. Cílem opaření je upozornění na existující bariéry a jejich 
následné postupné odstraňování.  

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

D.3.2.1 Průběžné odstraňování bariér v regionu – veřejné prostory měst 
a obcí 

D.3.2.2 Průběžné odstraňování bariér v regionu – oslovení soukromých 
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majitelů bariérových objektů s žádostí o jejich odstranění a následná 
mediální kampaň za odstranění bariér 

D.3.2.3 Vyjednávání s provozovatelem meziměstské autobusové linky 
a městem Třeboň směřující k zajištění bezbariérového spojení na trase 
České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec  

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. D.3.2.1 – Průběžné odstra ňování bariér v regionu – ve řejné 
prostory m ěst a obcí  

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita č. 3.1.1 se zaměřuje na odstraňování bariér v prostorech  
a objektech, které jsou ve vlastnictví měst a obcí a dále Jihočeského kraje. 

Bude postupně přistupováno k odstraňování bariér v závislosti na jejich 
závažnosti, od nejzávažnějších k méně akutním.  

� Město Třeboň: 

Bude postupováno podle mapy bariér, která byla v roce 2012 vypracována.  

� Ostatní města a obce v ORP Třeboň  

Bude nutné nalézt bariéry a začít s postupným odstraňováním (prioritně je 
nutné odstranit bariéry v přístupech na úřady a do zdravotnických zařízení, 
následně další bariéry ve veřejných prostorech). 

Časový 
harmonogram: 2011 - 2014 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Třeboň – pracovní skupina pro bezbariérovou Třeboň – předat 
soupis bariér Odboru rozvoje a investic, který bude provádět aktivity 
směřující k odstranění bariér. 

Ostatní obce v regionu (příslušné odbory). 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Jihočeský kraj 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Občané s tělesným a 
kombinovaným 
postižením11 

730 730 730 

Občané se zrakovým 
postižením12 

25 25 25 

Další občané – rodiče 
s dětmi, senioři,… nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané 
finan ční zdroje:  

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV - - - 

Jihočeský kraj - - - 

                                                 
11 Odhad, údaj pro ORP Třeboň k roku 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: Odbor školství a sociálních 
věcí Městského úřadu Třeboň 

12 Odhad, údaj pro ORP Třeboň k roku 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: Odbor školství a sociálních 
věcí Městského úřadu Třeboň 
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obec/obce  - - - 

příjmy od klientů - - - 

ostatní - - - 

CELKEM 

Nevyčísleno (náklady 
na kompletní 

rekonstrukce ulic 
v roce 2011 činily 

27 000 000) 

nevyčísleno nevyčísleno 

Výstupy: Bezbariérové přístupy na městské a obecní úřady, bezbariérové 
komunikace v regionu. 

Poznámka: Nové projekty místních komunikací jsou budovány v souladu s platnými 
právními normami pro bezbariérovost.  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita byla průběžně realizována. Proběhly bezbariérové úpravy během 
rekonstrukcí některých ulic. Konkrétně se jednalo o ulice Krokova, Seifertova, 
Přemyslova, Havlíčkova, Chelčického, část Budovcovi ulice, chodník  
u rekonstruovaného mostu ve Vodárenské ulici, dále ulice Svobody  
u parkoviště a bezbariérová úprava chodníků u stezky na Holičky (směr 
Majdalena). 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Náklady aktivity byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita byla v letech 2011 a 2012 průběžně plněna. Jedná se o dlouhodobou 
aktivitu. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat 
aktivitu v plném rozsahu. Realizace bude probíhat postupně v následujících 
letech dle nejaktuálnějších potřeb.  

 

Číslo a název aktivity: 
Aktivita č. D.3.2.2 – Průběžné odstra ňování bariér v regionu – oslovení 
soukromých majitel ů bariérových objekt ů s žádostí o jejich odstran ění 
a následná mediální kampa ň za odstran ění bariér  

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci regionu se nachází řada bariér pro pohyb osob se zdravotním 
postižením. Cílem aktivity je upozornění na existující bariéry a jejich 
následné postupné odstraňování.  

Aktivita se zaměřuje na prostory/objekty, které jsou v majetku soukromých 
vlastníků a které zároveň slouží pro veřejnost. 

Odstranění nejzávažnějších bariér: 

� Město Třeboň: 

Bude postupováno podle mapy bariér, která byla v roce 2012 vypracována.  

� Ostatní města a obce v ORP Třeboň:  

Bude nutné nalézt bariéry a začít s postupným odstraňováním.  

Majitelé objektů budou formou dopisu osloveni s žádostí o odstranění 
bariér.  

V případě, že majitelé nebudou ochotni ke spolupráci na odstranění bariér, 
bude realizována mediální kampaň za odstranění bariér. Kampaň proběhne 
formou publikování článku na téma bariérovost v místním tisku (např. 
formou rozhovoru s občanem nebo uveřejněním výsledků ankety apod.). 
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Tím bude upozorněno, do kterých zařízení je bezbariérový přístup a kde 
naopak existují bariéry - pozitivní a negativní reklama. Možnost publikovat 
např. v Třeboňském světě/Jindřichohradeckých listech/regionálním TV 
vysílání apod. 

Časový 
harmonogram: 2011 - 2014 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Třeboň – pracovní skupina pro bezbariérovou Třeboň, ostatní obce 
regionu 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

- 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Občané s tělesným a 
kombinovaným 
postižením13 

730 730 730 

Občané se zrakovým 
postižením14 

25 25 25 

Další občané – 
maminky s dětmi, 
senioři,… 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 2011/2012 2013 2014 

MPSV - - - 

Jihočeský kraj - - - 

obec/obce  - - - 

příjmy od klientů - - - 

Ostatní - - - 

CELKEM nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Výstupy: Bezbariérové přístupy do zdravotnických zařízení a dalších objektů 
v regionu. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita byla průběžně realizována. Zásadní bezbariérové úpravy proběhly  
v roce 2012. Jednalo se o vybudování bezbariérové výtahu v lázních Aurora 
a v nově zbudovaném loutkovém divadle. 

                                                 
13 Odhad, údaj pro ORP Třeboň k roku 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: Odbor školství a sociálních 
věcí Městského úřadu Třeboň 

14 Odhad, údaj pro ORP Třeboň k roku 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: Odbor školství a sociálních 
věcí Městského úřadu Třeboň 
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Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Náklady aktivity nebyly vyčísleny.  

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita byla v letech 2011 a 2012 průběžně plněna. Jedná se o dlouhodobou 
aktivitu. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat 
aktivitu v plném rozsahu. Realizace bude probíhat postupně v následujících 
letech dle nejaktuálnějších potřeb.  

 

Číslo a název aktivity: 

Aktivita č. D.3.2.3 – Vyjednávání s provozovatelem mezim ěstské 
autobusové linky a m ěstem T řeboň směřující k zajišt ění 
bezbariérového spojení na trase České Bud ějovice – T řeboň – 
Jind řichův Hradec  

Charakteristika 
aktivity: 

Veřejná doprava v regionu Třeboňsko je v současnosti bariérová. Dříve 
existovalo spojení bezbariérovým autobusem firmy Jihotrans na trase 
České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec, které bylo zrušeno. 
V současnosti na trase jezdí pouze běžné autobusy bez plošin pro přepravu 
občanů s pohybovými problémy.  

Občané s pohybovými problémy nemají možnost se veřejnou dopravou 
přepravit do center Jihočeského kraje a pokud nemohou využít individuální 
dopravu, přicházejí např. o možnost pracovního uplatnění mimo své 
bydliště. 

Bezbariérové autobusy jsou potřebné pro širší cílovou skupinu než jsou 
zdravotně postižení občané. Využít by je mohly maminky s kočárky, senioři 
apod.   

V rámci aktivity osloví Sociální komise Třeboně provozovatele veřejné 
autobusové dopravy a bude s nimi vyjednávat o možnosti používání 
bezbariérových autobusů, vč. hledání možností financování. Aktivita 
proběhne v roce 2011, případně opakovaně v dalších letech. 

Časový 
harmonogram: 2011 - 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Město Třeboň - pracovní skupina pro bezbariérovou Třeboň (K. Lišková) 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

- 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Občané s tělesným a 
kombinovaným 
postižením15 

730 730 730 

Občané se zrakovým 
postižením16 

25 25 25 

Další občané – 
maminky s dětmi, 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

                                                 
15 Odhad, údaj pro ORP Třeboň k roku 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: Odbor školství a sociálních 
věcí Městského úřadu Třeboň 

16 Odhad, údaj pro ORP Třeboň k roku 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: Odbor školství a sociálních 
věcí Městského úřadu Třeboň 
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senioři,… 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Nalezení řešení k možnému zavedení bezbariérové přepravy na trase ČB –
Třeboň – JH. 

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita byla realizována v roce 2012. Od června 2012 jezdí na trase ČB – 
Třeboň – JH autobus vybavený plošinou pro  cestující se sníženou možností 
pohyblivosti, seniory, rodiče s kočárky..  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Náklady na aktivitu byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizace aktivity byla splněna, a proto může být vyloučena z budoucího 
monitoringu. 

 

 

Číslo a název 
opat ření: Opatření D.3.3 –  Řešení problém ů v turistické sezón ě  

Krátký popis opat ření:  

V turistické sezóně (léto) dochází na území města Třeboně i v přilehlém 
regionu ke zvýšení míry kriminality, vyskytují se dopravní problémy, někteří 
turisté se vyznačují bezohledným chováním vůči ostatním spoluobčanům. 
Následující aktivity směřují k  odstranění uvedených problémů souvisejících 
se zvýšenou návštěvností regionu. 

Aktivity, které vedou 
k napln ění opat ření: 

D.3.3.1 Vytvoření a distribuce letáku s turistickým desaterem 

D.3.3.2 Větší represe nevhodného chování turistů Městskou policií Třeboň 
I Policií ČR 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. D.3.3.1 – Vytvo ření a distribuce letáku s turistickým 
desaterem 

Charakteristika 
aktivity: 

Město Třeboň se jako lázeňské město potýká s důsledky intenzivního 
turistického ruchu. Problémy jsou patrné zejména v letní sezóně. Jedná 
se o zvýšenou míru kriminality, dopravní problémy, ale i bezohledné 
chování turistů vůči ostatním spoluobčanům.  

Městská policie Třeboň vytvoří leták s desaterem, jak se chovat ve městě 
Třeboni jako snahu upozornit turisty na jejich nevhodné chování a tím 
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mu předcházet. Leták bude distribuován v Informačním a kulturním 
středisku Třeboně i na dalších veřejných místech v regionu Třeboňska.  

V prvním roce (2011-2012) bude vytištěno cca 500 kusů letáku. 
V následujících letech bude počet letáků upraven na základě poptávky 
v prvním roce. 

Časový 
harmonogram: 2011/2012 -2014 

Předpokládaný 
realizátor: Městská policie Třeboň 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň, Informační a kulturní středisko Třeboň  

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby  

2011/2012 2013 2014 

Návštěvníci Třeboně 
(vč. cyklistů)  

nevyčísleno  nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané 
finan ční zdroje v K č: 

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  900 (3 000) (3 000) 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 900 (3 000) (3 000) 

Výstupy: 500 kusů letáku s desaterem správného chování v Třeboni distribuovaných 
turistům.  

Poznámka: - 

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Aktivita byla realizována v roce 2012. Letáky s desaterem byly distribuovány 
strážníky Městské policie přímo turistům a prostřednictvím míst s vysokým 
výskytem turistů a lázeňských hostů, např. recepce lázní, Informační  
a kulturní středisko města Třeboně, recepce hotelů, kemp a pod. Celkový 
počet rozdaných letáků ke dnešnímu dni je cca 300 ks, distribuce pokračuje. 

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Náklady na aktivitu byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Realizace aktivity byla splněna, a proto může být vyloučena z budoucího 
monitoringu. 
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Číslo a název aktivity: Aktivita č. D.3.3.2 – Větší represe nevhodného chování turist ů 
Městskou policií T řeboň i Policií ČR 

Charakteristika 
aktivity: 

Ze strany policie bude kladen větší důraz na represi nevítaného chování 
turistů (cyklisté na chodnících apod.). Toto chování je příčinou vzniku 
sociálně patologických jevů (vznik úrazů apod.)  

Budou stanoveny konkrétní úkoly – kde a kdy posílit represi. Úkoly 
specifikuje Komise ochrany veřejného pořádku. Důraz např. na hlídání okolí 
mateřské školy a jiných objektů a míst ve městě na základě aktuální 
potřeby. 

Časový 
harmonogram: 2011 – 2014 

Předpokládaný 
realizátor: Městská policie Třeboň, Policií ČR (odd. Třeboň) 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Třeboň, Komise ochrany veřejného pořádku, BESIP 

Cílová skupina a 
počet uživatel ů služby   

2011/2012 2013 2014 

Návštěvníci Třeboně 
(vč. cyklistů)  

nevyčísleno  nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané 
finan ční zdroje:  

2011 (skute čnost) 
/2012 

2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Posílení hlídek ve městě Třeboni v turistické sezóně. 

Poznámka:  

 

Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity 

Popis aktuálního 
stavu napl ňování 
aktivity: 

Hlídky byly posilovány v rámci celoročního plánování směn strážníků. 
Strážníci městské policie Třeboně zaměřili svou pozornost v průběhu letní 
sezóny především na turisty nejvíce navštěvovaná místa. Preventivní  
i represivní činnost strážníků přináší výsledky, zejména u místních cyklistů se 
výrazně zlepšuje chování vůči ostatním účastníkům provozu.  

Komentá ř k finan č. 
zabezpeč. aktivity: Roční provozní náklady na službu byly aktualizovány. 

Hodnocení napln ění 
aktivity 

Aktivita byla splněna, pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno 
zachovat aktivitu v plném rozsahu. 

 


