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ÚVOD 

ÚVODNÍ INFORMACE KE KPSS 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou Komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Třeboň na období 

let 2011 až 2014, který přináší do praxe systematický přístup realizování sociálních služeb 

v Třeboni a dalších městech a obcích na území obce s rozšířenou působností Třeboň.  

V rámci komunitního plánování sociálních služeb se pravidelně po několik měsíců setkávali 

zástupci měst a obcí, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací a v neposlední 

řadě uživatelů sociálních služeb, aby nejprve zjistili a vyhodnotili stav sociálních služeb 

v regionu, poté pojmenovali a definovali potřeby jednotlivých skupin uživatelů sociálních služeb 

a nakonec je konfrontovali s možnostmi a představami zadavatelů sociálních služeb. Tento 

proces vyústil v podobě návrhů konkrétních priorit, opatření a aktivit do vytvoření konceptu 

komunitního plánu, který byl nejprve předložen k připomínkování široké veřejnosti, aby jej 

následně přijala a schválila místní politická reprezentace. 

Žijí mezi námi lidé, kteří mohou mít obtíže s prosazením svých oprávněných nároků a potřeb. 

Patří mezi ně zejména starší občané, nemocní, děti a mládež, zdravotně postižení, lidé 

nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Zapojením těchto obyvatel do procesu komunitního 

plánování došlo k významnému zvýšení podílu znevýhodněných skupin občanů 

na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v regionu a způsobu jejich zajišťování. 

Díky práci na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb se mezi sebou lépe poznali uživatelé, 

poskytovatelé i zadavatelé sociálních služeb a každý z nich získal širší přehled  

o poskytovaných službách v regionu a celé škále možností, jak řešit nejrůznější problémy 

v sociální oblasti.      

Dík patří všem účastníkům komunitního plánování sociálních služeb, které však vydáním 

komunitního plánu nekončí, neboť mapování a plánování sociálních služeb je kontinuální živý 

proces. Jsem přesvědčena, že společným úsilím se podaří zrealizovat vytyčené priority, 

a že takto připravený rozvoj sociální oblasti odpovídající potřebám místních obyvatel přispěje 

k jejich celkové spokojenosti a zvyšování kvality jejich života. 

 

Terezie Jenisová 

místostarostka města Třeboně   
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VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

Aktivity  

Popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budeme dělat, včetně toho, jak, kdo, kdy a za co 

je bude dělat. 

Komunitní plánování 

Jde o metodu použitelnou při řešení a plánování řady oblastí. Podstata této metody spočívá 

ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma nějakým způsobem 

dotýká.  

V ČR je metoda komunitního plánování využívána zejména při plánování oblasti poskytování 

sociálních služeb. 

Nepříznivá sociální situace 

Rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, 

pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, 

sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby 

nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální 

začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.  

Opatření  

Určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně budeme řešit a jakými způsoby, abychom 

naplňovali vybrané priority. Opatření vychází ze zdrojů, které máme nebo jsou dosažitelné. 

Plán rozvoje sociálních služeb 

Jedná se o dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb. 

Jeho obsahem je: 

� popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, 

� strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, 

� povinnosti zúčastněných subjektů, 

� způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu. 

Plánování rozvoje sociálních služeb 

Jedná se o proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů 

jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.  

Poskytovatel  

Rozumí se jím subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Pracovní skupina  
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Je tvořena uživateli, poskytovateli, zadavateli a dalšími účastníky. Řeší konkrétní úkoly, oblasti, 

témata. 

Priority  

Vymezují (určují) oblasti, témata, problémy, kterými se budeme zabývat v daném cyklu 

plánovacího procesu, a které se objeví v plánu rozvoje sociálních služeb. Stanovují základní 

směry, které pak naplňujeme opatřeními a aktivitami. 

Řídící skupina  

Jedná se o skupinu sestavenou dle principu triády. Řídí proces plánování a je odpovědná 

za jeho průběh. 

Sociální služba  

Rozumí se jí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  

Standardy kvality sociálních služeb 

Jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování 

sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti 

vztahů mezi poskytovatelem a osobami.  

Široká ve řejnost  

Rozumíme jí všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby, jejich fungování a 

poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. 

Účastník plánování sociálních služeb 

Rozumí se jím uživatel, zadavatel, poskytovatel, ale i další osoba či organizace, která 

je zainteresovaná na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní, tj. všichni, 

kterých se daný problém či téma dotýká. 

Uživatel  

Rozumí se jím osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální 

situaci. 

Zadavatel  

Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou 

především obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
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CO JE TO KPSS, JEHO ROLE A POSLÁNÍ  

 

Posláním komunitního plánování je především zajišťování dostupnosti sociálních služeb 

pro jejich stávající a potenciální uživatele.  

Plán rozvoje sociálních služeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů (obce, kraj) 

s uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý 

ze široké veřejnosti, každý komu je téma sociálních služeb blízké. 

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň 

skutečných potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů 

a v souladu s množstvím finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální 

služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem 

mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. 

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá 

zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální odlišnosti, aktuální trendy v sociální 

oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány. 

Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces. Naplňování plánu 

sociálních služeb je pravidelně sledováno a vyhodnocováno, včetně následného zpracování 

aktualizace plánu, které vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti. 

 

VYMEZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH ČLENĚNÍ 

 

Zákon č. 108/2006 Sb. definuje následující 3 kategorie (typy) sociálních služeb: 

1. Sociální poradenství 

2. Služby sociální péče  

3. Služby sociální prevence 

V rámci těchto 3 typů sociálních služeb jsou pak zákonem definovány dále uvedené konkrétní 

sociální služby: 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§ 37) 

Základní sociální poradenství 

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace 

přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností 

všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost 

zajistit. 
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Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 

může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 

kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

I při obstarávání osobních záležitostí. 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE (§ 38) 

Osobní asistence (§ 39) 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 

prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, 

pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Pečovatelská služba (§ 40) 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 

a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje 

ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované 

úkony. Služba obsahuje 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.  

Tísňová péče (§ 41) 

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická 

komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života 

v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje 

poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, 

sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  

Průvodcovské a p ředčitatelské služby (§ 42) 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 

osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 

orientace nebo komunikace a napomáhají jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
8

být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

i při obstarávání osobních záležitostí. 

Podpora samostatného bydlení (§ 43) 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc 

při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Odleh čovací služby (§ 44) 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby 

je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání 

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

pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování 

v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Centra denních služeb (§ 45) 

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

I při obstarávání osobních záležitostí. 

Denní stacioná ře (§ 46) 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje 

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

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti 

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

Týdenní stacioná ře (§ 47) 

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje 
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poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba zahrnuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, 

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

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí1. 

Domovy pro seniory (§ 49) 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí. 

Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 

látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních 

při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba 

obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 

záležitostí. 

                                                      
1 Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení, 

drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním 
vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a 
pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální 

podpoře. V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova podle 
zvláštních právních předpisů. Pro výkon ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
platí přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon 

ústavní výchovy podle zvláštního právního předpisu. 
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Chrán ěné bydlení (§ 51) 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, 

popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí. 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických za řízeních ústavní pé če (§ 52) 

Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, 

které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou 

schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny 

ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou 

blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 

sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba 

obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 

záležitostí. 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE (§ 53) 

Raná péče (§ 54) 

Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku 

do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé 

sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodin a podporu vývoje dítěte s ohledem 

na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Telefonická krizová pomoc (§ 55) 

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, 

které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, 

kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou 

pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Tlumo čnické služby (§ 56) 

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám 

s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje 

běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování 
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kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

i při obstarávání osobních záležitostí. 

Azylové domy (§ 57) 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí. 

Domy na p ůl cesty (§ 58) 

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které 

po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou 

propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 

sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  Služba 

obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí. 

Kontaktní centra (§ 59) 

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 

osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a 

zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

Krizová pomoc (§ 60) 

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná 

osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit 

svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného 

obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě 

ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu 

tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány 

veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Služba 

obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí.  

Nízkoprahová denní centra (§ 61) 

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby 

bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  

Nízkoprahová za řízení pro d ěti a mládež (§ 62) 
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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 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. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Noclehárny (§ 63) 

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 

hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování. 

Služby následné pé če (§ 64) 

Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním 

onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu 

ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují nebo osobám, 

které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

i při obstarávání osobních záležitostí. 

Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi (§ 65) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 

krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují 

další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66) 

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 

v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 

Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Sociáln ě terapeutické dílny (§ 67) 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné 

na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 
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osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění a podpora vytváření 

a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

Terapeutické komunity (§ 68) 

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé 

na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem 

o začlenění do běžného života. Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Terénní programy (§ 69) 

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, 

uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby 

žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto 

osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 

poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Sociální rehabilitace (§ 70) 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 

posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 

alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba 

poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje nácvik dovedností 

pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 

začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 

osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc 

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
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POSTUP ZPRACOVÁNÍ KPSS 

POPIS ZPRACOVÁNÍ KPSS 

METODY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ KPSS 

 

Proces komunitního plánování na území ORP Třeboň vychází z metodiky zpracované 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu „Zajištění místní a typové dostupnosti 

sociálních služeb“ (www.kpss.cz). Vzhledem k územnímu začlenění ORP Třeboň byla návrhová 

část dokumentu přizpůsobena struktuře „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Jihočeského kraje na období 2011 – 2013“ (www.kpjck.cz). 

Zpracování KPSS pro území ORP Třeboň důsledně uplatňuje princip zapojení zástupců tzv. 

triády. Triáda je tvořena zástupci zadavatelů (obcí), poskytovatelů (organizace poskytující 

sociální služby) a uživatelů sociálních služeb (klientů sociálních služeb). 

Přehled použitých metod: 

� řízené rozhovory se zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb – 

zjišťování konkrétních údajů o jednotlivých sociálních službách poskytovaných 

v regionu, potřebách uživatelů sociálních služeb a obyvatel regionu 

� anketní šetření – zjišťování potřeb a názorů místních obyvatel 

� práce v pracovních skupinách – definice a kvantifikace cílových skupin, definice 

problémů, se kterými se jednotlivé cílové skupiny potýkají, navrhování opatření a 

konkrétních aktivit z pohledu uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb v regionu 

� koordinace procesu prostřednictvím práce řídící skupiny – ustanovení pracovních 

skupin a jejich vedoucích, definice rozvojové vize KPSS, konzultování a 

odsouhlasování priorit, opatření a aktivit, zajištění publicity procesu KPSS, sledování a 

vyhodnocování realizace KPSS 

� veřejná projednání – představení procesu KPSS a jeho výstupů veřejnosti (poprvé 

ve fázi zahájení komunitního plánování, podruhé ve fázi dokončení dokumentu KPSS), 

možnost připomínkovat proces a vznikající dokumenty ze strany široké veřejnosti 

� projednání KPSS se zástupci obcí v území ORP – představení procesu KPSS a jeho 

výstupů starostkám a starostům obcí ve správním území ORP, představení potřeb 

území z hlediska zajištění sociálních služeb, diskuze nad možnostmi spolupráce 

v sociální oblasti (financování sociálních služeb, propagace sociální oblasti jako celku 

apod.) 
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INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROCESU A JEHO VÝSTUPŮ 

Proces komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku je realizován v rámci projektu 

Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň 

(CZ.1.04/3.1.03/45.00144), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

K zajištění publicity projektu byly využity: 

� tištěné materiály - pozvánky na jednání skupin, pozvánky na veřejná projednání, 

podklady pro jednání skupin, tiskové zprávy, zprávy v místních tiskovinách apod. 

� webové stránky – webová nástěnka procesu komunitního plánování na území ORP 

Třeboň, tiskové zprávy, dotazníková šetření a další informace na webových stránkách 

města Třeboň a Jihočeské rozvojové o.p.s. 

� dílčí aktivity – proškolení členů řídící skupiny a pracovních skupin, veřejná projednání 

komunitního plánu sociálních služeb 

INFORMACE O ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI: 

� Anketní šetření: 

Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, sloužící ke zjištění dostupnosti a kvality 

poskytovaných sociálních služeb a potřeb, probíhala od 1. 11. – 23. 11. 2010. 

Do ankety se mohl zapojit každý, kdo měl zájem vyjádřit svůj názor na kvalitu sociálních 

služeb a případně projevit své potřeby a přání týkající se těchto služeb. Anketní lístky 

byly mimo jiné šířeny obyvatelům Třeboňska do schránek, dále vyšly jako součást 

Třeboňského světa, Suchdolského zpravodaje a Lomnických listů nebo byly 

distribuovány přímo uživatelům do zařízení sociálních služeb. 

� Veřejná projednání 

Během měsíce listopadu se ve městě Třeboň konalo veřejné projednání 

ke komunitnímu plánování sociálních služeb. Zpracovatelé komunitního plánu 

sociálních služeb (KPSS) seznámili veřejnost s cíli tohoto procesu, s jeho strukturou 

a řízením. Dále informovali o sběru dat, která jsou klíčová pro vznik KPSS a o anketě 

pro veřejnost. Na veřejném projednání bylo možno přihlásit se do pracovních skupin, 

které se začaly scházet od prosince 2010.  

� Přístup ke všem zveřejňovaným informacím na relevantních webových stránkách  

Během procesu KPSS jsou pro veřejnost i členy jednotlivých skupin zveřejňovány 

informace na webové nástěnce a na webových stránkách města Třeboně a Jihočeské 

rozvojové o.p.s. 
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HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ 

 

Název aktivity Realizace aktivity 
Období 

realizace 
Výstupy 

Zpracování popisu a 

analýzy sociálních služeb 

Úvodní setkání členů řídící 

skupiny, návrh jednacího 

řádu, určení kompetencí, 

definice poslání KPSS a 3 

pracovních skupin. 

Červen 2010 

 
Ustanovena řídící 

skupina 

 

4 pracovní skupiny 

 

Zrealizované 

veřejné setkání ke 

KPSS 

 

Vyhodnocena 

dotazníková šetření 

 

Socio-demografická 

analýza 

Veřejná projednání 

k zahájení KPSS s cílem 

seznámit účastníky 

s procesem a vybrat 

zájemce o práci 

v pracovních skupinách. 

23. 11. 2010  

Zpracování socio-

demografické analýzy ORP. 

Srpen – 

prosinec 2010 

Dotazníková šetření všech 

zástupců triády (vč. ankety 

pro veřejnost). 

Srpen – 

prosinec 2010 

Stanovení priorit, opatření 

a aktivit v sociálních 

službách 

Zřízena webová nástěnka 

s přístupy pro veřejnost a 

účastníky KPSS. 

Prosinec 2010 
Webová nástěnka 

 

SWOT analýzy 

 

Komunitní plán 

sociálních služeb 

 

Katalog 

poskytovatelů 

sociálních služeb 

 

CD-ROM s výstupy 

KPSS 

Zpracování SWOT analýzy, 

definování témat. 

Leden – únor 

2011 

Definování a popis aktivit. Únor – duben 

2011 

Sestavení návrhové části Duben 2011 

Připomínkování dokumentu 

pracovními skupinami a 

řídící skupinou a následné 

zapracování připomínek a 

námětů. 

Duben 2011 
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Název aktivity Realizace aktivity 
Období 

realizace 
Výstupy 

Veřejné projednání 

k připomínkování 

dokumentu veřejností a 

zveřejnění na webových 

stránkách. Zapracování 

připomínek veřejnosti. 

Duben 2011 

(veřejné 

projednání 20. 

4. 2011) 

Předložení finální verze 

dokumentu zastupitelstvu 

města, vytištění 10 ks, 

zveřejnění na webové 

nástěnce. 

9. 5. 2011 

Zpracování katalogu 

poskytovatelů sociálních 

služeb, vytištění 10 ks a 

zveřejnění na webové 

nástěnce. 

Duben – květen 

2011 

Kompletace výstupů KPSS 

k vydání na CD-COM. 
Květen 2011 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CELÉHO PROCESU A ZAPOJENÝCH 
ORGANIZACÍ A OSOB 

 

 

 

ŘÍDÍCÍ SKUPINA 

 

Řídicí skupina (ŘS) byla (a měla by být i nadále) řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem 

celého procesu komunitního plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou 

působností Třeboň. 

ŘS schválila jednací řád, ustanovila jednotlivé pracovní skupiny a jejich vedoucí, projednávala 

výstupy činnosti PS. Do její gesce dále patřila definice rozvojové vize KPSS a zajištění publicity 

celého procesu KPSS. 

 

Řídící skupina 

Pracovní skupina  Senio ři  

a  

pracovní skupina 

Zdravotn ě postižení  

Pracovní skupina Mládež, 

rodiny s d ětmi  

Pracovní skupina Ostatní 

osoby v nep říznivé 

sociální situaci 

Město Třeboň 

Jihočeská rozvojová o.p.s.  

Centrum pro komunitní 

práci jižní Čechy 
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Tabulka 1: P řehled členů řídící skupiny 

Pozice Jméno a p říjmení Instituce 

Vedoucí ŘS Anna Kahounová Město Třeboň, zastupitelka 

Člen ŘS Terezie Jenisová Město Třeboň, místostarostka 

Člen ŘS Květuše Lišková Město Třeboň, Sociální komise 

Člen ŘS Eva Dytrichová Město Třeboň, Odbor školství a sociálních věcí 

Člen ŘS Libuše Kotilová Agentura Třeboňsko o.p.s. 

Člen ŘS 
Dita Zavadilová (dříve 

Tereza Hadačová) 
Ledax o.p.s. 

Člen ŘS Lucie Bicková Oblastní charita Třeboň 

Člen ŘS Jaromír Slíva Město České Velenice, starosta 

Člen ŘS Marie Kohoutová Svaz tělesně postižených 

 

Celkem proběhlo 8 jednání řídící skupiny. 

Přehled jednání ŘS: 

1. jednání ŘS (23. 6. 2010) 

1. Základní informace k projektu (klíčové aktivity, harmonogram, monitorovací indikátory, 

metodika ad.) 

2. Ustavení řídící skupiny (ŘS), schválení jednacího řádu, volba vedoucího ŘS, projednání 

možného doplnění ŘS 

3. Základní proškolení členů ŘS 

4. Ostatní (aktuální aktivity projektu – plán publicity, postup zpracování analýz, příprava ankety 

pro veřejnost) 

2. jednání ŘS (7. 9. 2010) 

1. Revize zápisu z 1. jednání ŘS, kontrola plnění úkolů 

2. Sběr dat v území (stav dotazníkového šetření u zadavatelů a poskytovatelů sociálních 

služeb, příprava ankety) 

3. Struktura dokumentu KPSS, popis přípravy sociodemografické analýzy 

4. Pracovní skupiny (rozdělení, personální obsazení včetně vedení jednotlivých skupin, postup 

práce a harmonogram jednání) 

5. Naplňování plánu publicity 

6. Ostatní 

3. jednání ŘS (14. 10. 2010) 
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1. Revize zápisu z 2. jednání řídící skupiny, kontrola plnění úkolů 

2. Pracovní skupiny (ustavování jednotlivých skupin včetně personálního obsazení a vedení 

pracovních skupin) 

3. Příprava ankety pro obyvatele území ORP (schválení finální verze anketního lístku, distribuce 

ankety a sběr vyplněných lístků) 

4. Veřejné projednání (příprava programu – témata příspěvků, přednášející) 

5. Analytická část KPSS a dotazníkové šetření (stav přípravy analýz) 

6. Naplňování plánu publicity (tiskové zprávy, webová nástěnka) 

7. Ostatní 

4. jednání ŘS (23. 11. 2010) 

1. Revize zápisu z 3. jednání řídící skupiny, kontrola plnění úkolů 

2. Sběr dat v regionu, anketní šetření na území ORP – aktuální stav 

3. Pracovní skupiny – personální obsazení, program prvního jednání PS 

4. Veřejné projednání KPSS 

5. Ostatní (publicita, webová nástěnka apod.) 

5. jednání ŘS (11. 1. 2011) 

1. Revize zápisu ze 4. jednání řídící skupiny, kontrola plnění úkolů 

2. Aktualizace členů řídící skupiny 

3. Pracovní skupiny – jednací řád PS, jmenování vedoucích PS, termíny setkání 

4. Obsah a rozsah katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Třeboňsku 

5. Ostatní (publicita procesu KPSS, webová nástěnka apod.) 

6. jednání ŘS (22. 2. 2011) 

1. Revize zápisu z 5. jednání řídící skupiny, kontrola plnění úkolů 

2. Seznámení řídící skupiny s výstupy jednání pracovních skupin – finální definice cílových 

skupin, SWOT analýzy a témata 

3. Katalog poskytovatelů sociálních služeb – diskuze k obsahu (struktura informací o 

poskytovatelích, seznam organizací/služeb), velikosti nákladu, financování atd. 

4. Představení struktury návrhové části komunitního plánu 

5. Ostatní (harmonogram, publicita procesu KPSS, webová nástěnka apod.) 

7. jednání ŘS (18. 3. 2011) 

1. Revize zápisu z 6. jednání řídící skupiny, kontrola plnění úkolů 

2. Seznámení řídící skupiny s výstupy jednání pracovních skupin – témata, aktivity 

3. Veřejné projednání – program 
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4. Monitoring a aktualizace KPSS 

5. Katalog poskytovatelů sociálních služeb – aktuální stav 

6. Ostatní 

8. jednání ŘS (18. 4. 2011) 

1. Revize zápisu ze 7. jednání řídící skupiny, kontrola plnění úkolů 

2. Seznámení řídící skupiny s vypracovaným KPSS ORP Třeboň – podrobně návrhová část 

3. Možnost připomínkování KPSS řídící skupinou 

4. Informace k veřejnému projednání – program, prezentace návrhové části KPSS vedoucími 

pracovních skupin 

5. Sestavení vize KPSS 

6. Ostatní 

 

PRACOVNÍ SKUPINY 

 

Pracovní skupiny (PS) byly ustanoveny a tématicky vymezeny v souladu s definovanými 

cílovými skupinami KPSS. PS byly složeny ze zástupců uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů 

jednotlivých sociálních služeb, kteří v regionu působí. Členové PS se podíleli na průzkumech 

a sběru podkladů pro analytickou část plánu. Jejich hlavním úkolem pak byla tvorba opatření 

a konkrétních aktivit pro návrhovou část KPSS, a to na základě podkladů a analýz, které byly 

výstupem předešlých analytických šetření. Strategická část dokumentu KPSS ORP Třeboň tak 

vznikala především prostřednictvím práce a výstupů činnosti jednotlivých PS. 

Tabulka 2: P řehled členů PS I Senio ři a PS II Zdravotn ě postižení 

Pozice Jméno a p říjmení Instituce 

Vedoucí PS I Květuše Lišková Město Třeboň, Sociální komise 

Vedoucí PS II 
Eva Čejková (dříve 

Tereza Hadačová) 
Ledax o.p.s. 

Člen PS Dita Zavadilová Jihočeská rozvojová o.p.s. 

Člen PS Anna Kahounová Město Třeboň, zastupitelka 

Člen PS Jaromír Slíva Město České Velenice, starosta 

Člen PS Eva Bečvářová 
Oblastní charita Třeboň, vedoucí pečovatelské 

služby 

Člen PS 
Lenka 

Krakowitzerová 
Domov seniorů Třeboň, vedoucí 
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Člen PS Kamila Večeřová Domov seniorů Č. Velenice, vedoucí 

Člen PS Aleš Adamec 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina, 

ředitel 

Člen PS Hana Bicencová 
za uživatele (Svaz postižených civilizačními 

chorobami) 

Člen PS Jan Janoch za uživatele 

Člen PS Hana Marková za uživatele - tělesně postižení 

Člen PS Eduard Pluháček za uživatele 

Člen PS Lucie Vejběrová Město Třeboň, Odbor školství a sociálních věcí 

Tabulka 3: P řehled členů PS III Mládež, rodiny s d ětmi 

Pozice Jméno a p říjmení Instituce 

Vedoucí PS Libuše Kotilová Agentura Třeboňsko o.p.s. 

Člen PS Eva Dytrichová 
MěÚ Třeboň, vedoucí Odboru školství a sociálních 

věcí 

Člen PS Marta Přibylová Dům dětí a mládeže Třeboň, zástupce ředitele 

Člen PS Karel Kříž Základní škola praktická Třeboň, ředitel 

Člen PS Jaroslava Eisertová Hafík o.s. 

Člen PS 
Jaroslava 

Hofbauerová 
MěÚ České Velenice, hospodářsko-správní odbor 

Člen PS Libor Válek praktický lékař pro děti a dorost, Chlum u Třeboně 

Tabulka 4: P řehled členů PS IV Ostatní osoby v nep říznivé sociální situaci 

Pozice Jméno a p říjmení Instituce 

Vedoucí PS Lucie Bicková Oblastní charita Třeboň, ředitelka; inspektorka kvality 

Člen PS Milan Týmal Meta o.s. 

Člen PS Monika Kochlöflová Rozkoš bez rizika o.s. 

Člen PS Vladimír Školka Městská policie Třeboň 

Člen PS Vladimír Vácha Policie ČR 

Člen PS Alena Šedivá 
MěÚ Třeboň, referentka sociálních věcí, sociální 

kurátorka 

Člen PS Dana Hrdinová Oblastní charita Třeboň 

Člen PS Richard Novák Farnost Evangelické církve metodistické Třeboň 
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Člen PS Jana Černá Dříve Meta o.s. 

Člen PS Petr Uličný Meta o.s. 

Člen PS 
Pavlína 

Bohuslávková 
MěÚ Třeboň, pult centralizované ochrany 

Člen PS Jiří Hájek Městys Chlum u Třeboně, starosta 

 

Všechny PS měly pro zajištění hladkého průběhu jednání vytvořen a schválen jednací řád, který 

byl jednotný pro všechny 4 PS. 

Celkem proběhla 4 kola jednání pracovních skupin.  

Přehled jednání PS: 

1. jednání PS – zároveň všechny PS (7. 12. 2010) 

1. KPSS na území obce s rozšířenou působností Třeboň – postup zpracování; 

dosavadní výsledky v rámci analytické části, představení výsledků ankety mezi obyvateli 

2. Představení procesu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) 

3. Revize složení pracovních skupin a dohodnutí termínů příštích setkání pracovních 

skupin 

4. Ostatní (zdroje informací, dotazy, apod.) 

2. jednání PS I a II (13. 1. 2011) 

1. Úvod, představení programu jednání 

2. Definování cílové skupiny Senioři 

3. Definování cílové skupiny Osoby se zdravotním a tělesným postižením 

4. Sestavení SWOT analýzy pro cílovou skupinu Senioři 

5. Sestavení SWOT analýzy pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním a tělesným postižením 

2. jednání PS IV (13. 1. 2011) 

1. Úvod, představení programu jednání 

2. Definování cílové skupiny Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci 

3. Sestavení SWOT analýzy pro cílovou skupinu Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci 

2. jednání PS III (18. 1. 2011) 

1. Úvod, představení programu jednání 

2. Definování cílové skupiny Mládež, rodiny s dětmi 

3. Sestavení SWOT analýzy pro cílovou skupinu Mládež, rodiny s dětmi 

4. Sjednání termínu 3. jednání PS 
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3. jednání PS I a II (27. 1. 2011) 

1. Dokončení SWOT analýz 

2. Sestavení témat a pořadí jejich projednání pracovními skupinami 

3. Stanovení termínu 4. jednání PS 

3. jednání PS IV (27. 1. 2011) 

1. Dokončení SWOT analýzy 

2. Sestavení témat a pořadí jejich projednání pracovní skupinou 

3. Projednání prvního tématu 

4. Stanovení termínu 4. jednání PS 

3. jednání PS III (2. 2. 2011) 

1. Dokončení SWOT analýzy 

2. Sestavení témat a pořadí jejich projednání pracovní skupinou 

3. Projednání prvního tématu/témat 

4. Stanovení termínu 4. jednání PS 

4. jednání PS I a II (18. 2. 2011) 

1. Úvod (kontrola plnění úkolů, představení programu) 

2. Projednání témat – ve stanoveném pořadí 

3. Další – stanovení termínu dalšího jednání 

4. jednání PS IV (18. 2. 2011) 

1. Úvod (kontrola plnění úkolů, představení programu) 

2. Projednání témat – ve stanoveném pořadí 

3. Další – stanovení termínu dalšího jednání 

4. jednání PS III (1. 3. 2011) 

1. Úvod (kontrola plnění úkolů, představení programu) 

2. Projednání témat – ve stanoveném pořadí 

3. Další – stanovení termínu dalšího jednání 

5. jednání PS I a II (11. 3. 2011) 

1. Úvod (kontrola plnění úkolů, představení programu) 

2. Projednání témat – ve stanoveném pořadí 

3. Stanovení termínu příštího jednání a další 

5. jednání PS III (16. 3. 2011) 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
25

1. Úvod (kontrola plnění úkolů, představení programu) 

2. Projednání témat – ve stanoveném pořadí 

3. Další – stanovení termínu dalšího jednání 

5. jednání PS IV (16. 3. 2011) 

1. Úvod (kontrola plnění úkolů, představení programu) 

2. Projednání témat – ve stanoveném pořadí 

3. Další – stanovení termínu dalšího jednání 

6. jednání PS I a II (25. 3. 2011) 

1. Úvod (kontrola plnění úkolů, představení programu) 

2. Projednání témat – ve stanoveném pořadí 

3. Stanovení termínu příštího jednání a další 

6. jednání PS IV (25. 3. 2011) 

1. Úvod (kontrola plnění úkolů, představení programu) 

2. Projednání témat – ve stanoveném pořadí 

3. Další – stanovení termínu dalšího jednání 

6. jednání PS III (5. 4. 2011) 

1. Úvod 

2. Projednání zbývajících témat 

3. Další 

7. jednání PS I a II (6. 4. 2011) 

1. Úvod 

2. Projednání zbývajících témat – ve stanoveném pořadí 

3. Ostatní 
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SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

ZÁKLADNÍ POPIS ÚZEMÍ ORP 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ, GEOGRAFICKÁ POLOHA, HISTORICKÝ VÝVOJ  

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň se nachází v jihovýchodní části 

Jihočeského kraje, kde hraničí s Rakouskem. Území tvoří plochá krajina Třeboňské pánve. 

Řeka Lužnice s důmyslnou sítí umělých stok (Zlatá stoka, Nová řeka) napájí soustavu rybníků, 

z nichž Rožmberk je největším v České republice. Podstatná část území byla vyhlášena 

Chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko a zařazena do mezinárodní sítě biosférických rezervací 

UNESCO. Na rozloze 538 km 2 se zemědělská půda podílí pouze z třetiny, na 46 % je lesní 

půda a téměř 13 % území zaujímají vodní plochy (nejvíce v kraji). 

Obrázek 1: Lokalizace ORP T řeboň 

 
Zdroj: ČSÚ  

Celkem ve 25 obcích žije 25,4 tisíce obyvatel , z toho více než polovina ve městech (Třeboň, 

České Velenice, Lomnice nad Lužnicí). Počet obyvatel za posledních 13 let klesl o 1,5 % 

především vlivem nízké porodnosti a vyšší úmrtnosti. Počtem 47,2 obyvatel na 1 km2 se řadí 

mezi obvody s podprůměrnou hustotou. Méně příznivá je zde věková struktura obyvatelstva 

s jedním z nejvyšších podílů obyvatel starších 65 let (16 %). Průměrný věk obyvatel činí 

41,3 let. 
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Z dopravního hlediska se zde kříží železniční a silniční koridory spojující Prahu – Veselí 

nad Lužnicí – Třeboň s hraničními přechody do Rakouska směrem na Vídeň (České Velenice, 

Halámky) a koridor Brno – Jindřichův Hradec – Třeboň - České Budějovice – Plzeň. 

Třeboňsko je nejvýznamnější rybniční oblastí v rámci celé České republiky. Mimořádně vhodné 

přírodní podmínky tvoří z oblasti významné místo rekreace. Řeka Lužnice patří mezi toky 

vyhledávané vodáky. Město Třeboň na břehu rybníka Svět má lázeňský statut a jeho historické 

jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Nejvýznamnějšími památkami jsou 

renesanční zámek v Třeboni a nedaleko od města Schwarzenberská hrobka. 

Obrázek 2: Administrativní členění ORP Třeboň 
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Zdroj: ČSÚ 
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Svazek obcí regionu Třeboňsko leží při hranicích s Rakouskem. Charakteristickým rysem území 

je Třeboňská pánev, která díky svému charakteru zaujímá v jižních Čechách zvláštní místo. 

Město Třeboň leží uprostřed této pánve. Místní mírně zvlněná krajina s množstvím lesů 

a rašelinišť je proložena velkým počtem rybníků. Na více než polovině Třeboňské pánve byla 

vyhlášena v roce 1979 Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Rozloha CHKO Třeboňsko 

je přibližně 700 km2. Její podstatná část je tvořena mělkou pánví vyplněnou usazeninami. 

Do okrajových partií (především) na východě zasahuje pásmo vyvřelých hornin a krajina tu má 

na rozdíl od většiny rovinatého území kopcovitý charakter. Necelá polovina oblasti je pokryta 

lesy. Zbytek tvoří tzv. kulturní krajina, tj. pole, louky, sídla a komunikace. 

Vedle rybníků a jejich spojovacích kanálů, které jsou typickým krajinným rysem Třeboňska, 

je významným přírodním vodním prvkem krajiny řeka Lužnice. Pramení na rakouském území 

a poblíž města Týn nad Vltavou se vlévá do Vltavy. 

Na Třeboňsku je soubor rybníkářských technických památek vázaných svou více než 400letou 

historií a polohou na město Třeboň. Nachází se zde: 

Skupina rybníkářských technických památek – dva rybníky (Rožmberk a Svět) v sousedství 

města Třeboně a dále Zlatá stoka, Nová řeka, Stará řeka – úsek řeky Lužnice mezi Novou 

řekou a rybníkem Rožmberkem. 

Historické jádro města Třeboně jako příklad typu města propojeného historicky, stavebně, 

politicky a hospodářsky s fenoménem stavby rybníků a chovu sladkovodních ryb v těchto 

umělých vodních nádržích. 

Celé rozsáhlé území v okolí Třeboně je spojeno s dlouhodobou tradicí stavby rybníků, 

které jsou určené pro chov sladkovodních ryb, ale mají i řadu dalších funkcí. Zvláště v okolí 

Třeboně podmínila stavba rybníků ekonomické využití jinak nehostinné zamokřené krajiny 

v minulých staletích, ale i v moderní historii je nezastupitelná retenční funkce rybníků 

při povodňových situacích. Pro nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO jsou z tohoto 

rybníkářského dědictví vybrány jeho nejvýznamnější a stavebně nejobdivuhodnější části. 

KULTURNĚ HISTORICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA 

Správní území ORP Třeboň patří z kulturněhistorického hlediska ke svébytným oblastem 

s osobitým historickým vývojem ovlivněným zčásti příhraniční polohou při zemské hranici 

mezi Čechami a Dolními Rakousy na jihu a jihovýchodě, částečné sounáležitosti s územím 

tzv. Soběslavských blat na severozápadě a především pak centrální polohou v krajině 

nesčetných vodních ploch a rybníků, tj. Třeboňské pánvi. 

Počátky osídlení některých obcí jsou datovány již do 12. století, jiných pak až do 18. století. 

Oblast byla téměř celé období středověku v majetku rodu Rožmberků, později rodu 

Schwarzenberků, za jejichž éry byly vybudovány významné vodohospodářské stavby – rybníky 

Rožmberk a Svět, vodní kanál Zlatá stoka či Nová řeka. Třeboňský augustiniánský klášter 

s dvoulodním kostelem Sv. Jiljí, renesanční zámek, Schwarzenberská hrobka či náměstí 

s renesančními a barokními štíty jsou též všeobecně známé.¨ 
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DOSTUPNOST, ROZLOHA, PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

 

Řešené správní území města Třeboň leží na křižovatce tras mezinárodních silni čních 

koridor ů E49 a E551 (na území města koridory tvořeny komunikacemi I/34 a I/24) 

procházejících republikou zhruba ve směru západ - východ. Mezinárodní automobilová doprava 

je vedena v obou páteřních trasách silnic I/24 a I/34. 

Páteřními komunika čními osami širšího území okolí města Třeboň jsou trasy uvedených 

silnic I/24 a I/34. Na ně pak dále navazují silnice II. a III. třídy a navazující soustava místních 

a účelových komunikací zprostředkující propojení jednotlivých sektorů města, celého správního 

území a zajišťující základní komunikační obslužnost území regionu Třeboňska. 

Co se týče železni ční dopravy , město Třeboň je napojeno na celostátní železniční trať č. 226 

Veselí nad Lužnicí – České Velenice – Gmünd NÖ. Tato trať zajišťuje propojení mezi 

koridorovou tratí č. 220 (Praha) – Benešov – Tábor – České Budějovice a hraničním přechodem 

České Velenice – Gmünd NÖ s další vazbou železniční dopravy ve směru na Vídeň. 

Letecká doprava je lázeňským statutem ve správním území města i blízkém okolí vyloučena. 

Nejbližším letištěm tak je letiště v Českých Budějovicích (Planá) či sportovní letiště v Hosíně 

u Českých Budějovic. 

Vodní doprava je v řešeném území zastoupena pouze okrajově rekreačními vyhlídkovými 

plavbami po rybníku Svět, které jsou v současnosti provozovány společností Brisamm, 

s.r.o. z Českých Budějovic (květen – říjen). Ostatní dopravní módy nejsou v řešeném území 

zastoupeny a ani nejsou v řešeném časovém horizontu předpoklady pro jejich využití 

a další rozvoj. 

Silni ční síť 

Třeboňskem prochází dvě silnice 1. třídy – č. 34 a 24. Silnice I/34 protíná Třeboňsko 

východozápadním směrem a na její trase leží města České Budějovice, Lišov, Třeboň, 

Jindřichův Hradec a pokračuje dále do kraje Vysočina. Současně na této komunikaci dochází 

k nejvyšším intenzitám dopravy. Další silnice I/24 protíná Třeboňsko severojižním směrem. 

Tvoří napojení na silnici I/3 (Praha – České Budějovice) 2 km jižně od Veselí nad Lužnicí 

a prochází městy Lomnice nad Lužnicí, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí a končí na hraničním 

přechodu Halámky s Rakouskem. 

Rozloha 

Správní obvod ORP Třeboň zaujímá celkovou rozlohu 538,43 km2 s počtem obyvatel 25 378 

osob žijících v 25ti obcích (z nichž 4 mají statut města a 1 statut městyse) na 43 katastrálních 

územích. 
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Tabulka 5: Rozloha katastrálních území obcí ORP T řeboň 

Obec Katastrální území 

Celková 

rozloha 

(km2) 

Cep Cep 35,5  

České Velenice České Velenice 12,1  

Domanín Domanín u Třeboně 12,4  

Dunajovice Dunajovice 8,2  

Dvory nad Lužnicí Dvory nad Lužnicí 15,6  

Frahelž Frahelž 3,0  

Halámky Halámky 6,9  

Hamr Hamr 11,9  

Hrachoviště Hrachoviště 4,9  

Chlum u Třeboně 

Chlum u Třeboně                                        18,7 km2 

    Mirochov                                               9,7 km2 

     Lutová                                                  11,7 km2 

     Žíteč                                                      7,5 km2 

47,4  

Klec Klec 6,3  

Majdalena Majdalena 18,9  

Lomnice nad Lužnicí Lomnice nad Lužnicí 12,1  

Lužnice Lužnice 13,0  

Nová Ves nad Lužnicí 

 

Nová Ves nad Lužnicí                                 15,7 km2 

Krabonoš                                               8,2 km2 
23,8  

Novosedly nad 

Nežárkou 

 

Novosedly nad Nežárkou                            20,4 km2 

        Mláka                                                   6,0 km2 

Kolence                                              18,4 km2 

44,7  

Ponědraž Ponědraž 5,8  

Ponědrážka Ponědrážka 6,4  

Rapšach 
Rapšach                                                     23,2 km2 

        Nová Ves u Klikova                            5,3 km2 
28,4  

Smržov Smržov 10,9  
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Obec Katastrální území 

Celková 

rozloha 

(km2) 

Staňkov Staňkov 18,9  

Stříbřec 

Stříbřec                                                       11,4 km2 

        Mníšek                                                  5,2 km2 

        Libořezy                                               2,4 km2 

19,0  

Suchdol nad Lužnicí 

Suchdol nad Lužnicí                                15,8 km2 

        Bor                                                       9,2 km2                        

        Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 18,5 km2 

        Tušť                                                   10,6 km2 

        Klikov                                                11,0 km2 

63,9  

Třeboň 

Třeboň                                                        23,9 km2 

       Branná                                               15,6 km2 

        Holičky u Staré Hlíny                           25,4 km2 

        Stará Hlína                                        11,6 km2 

        Břilice                                                13,8 km2  

        Přeseka                                              7,8 km2 

98,3  

Záblatí  Záblatí 10,3  

Zdroj: ČSÚ (k 31. 12. 2009) 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Třeboňská příroda se vyznačuje přítomností mnoha cenných biotopů, ať už jde o rašeliništ ě 

s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů, rozsáhlé lesní porosty  

či rybníky , které často nahradily původní mokřadní biotopy. Cenné přírodní hodnoty Třeboňska 

jsou chráněny nejen na národní úrovni (CHKO Třeboňsko), ale i mezinárodně (Biosférická 

rezervace UNESCO , Ramsarská konvence o ochran ě mok řadů, Natura 2000 ). 

Přírodní charakteristika je utvářena jednotlivými složkami a prvky krajiny a jejich vzájemným 

poměrem, biologickým zařazením, vegetací a klimatem. V případě správního území ORP 

Třeboň náleží celé území do Třeboňského bioregionu tvořeného pánví vyplněnou kyselými 

sedimenty s rozsáhlými podmáčenými sníženinami a přechodnými rašeliništi. Specifickým 

prvkem jsou velká rašeliniště s borovicí blatkou a dále rozsáhlé rybniční soustavy s řadou 

neregulovaných toků přírodního charakteru. Nízká přirozená úrodnost písčitých, jílových 

a rašelinných půd nepříliš vhodných pro zemědělské využití nepochybně ovlivnilo zachování 

rozsáhlých lesních celků a rybniční soustavy v rovinaté krajině s relativně nízkou nadmořskou 

výškou zařazené svou větší částí do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská 

pánev. 
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Vegetační kryt je s nadprůměrným podílem lesů, jejichž druhové a prostorové uspořádání 

doznalo dlouholetou lidskou činností výrazných změn vedoucích až k tomu, že dnes má většina 

porostů charakter jehličnatých monokultur. 

Celé řešené území leží v mírně teplých klimatických oblastech, přičemž průměrná roční teplota 

je vyšší než by odpovídalo nadmořské výšce 420 – 550 m n. m. Celý třeboňský region 

se vyznačuje teplotními inverzemi regionálního rozsahu a častým výskytem ranních mlh. 

Třeboňsko je jednou z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině 

po staletí kultivované člověkem. Na utváření krajiny se zde lidé podíleli již od 12. století 

zejména úpravami původní močálovité krajiny, jejichž výsledkem je síť umělých stok a množství 

rybníků. Téměř 35 % rozlohy Třeboňska tvoří lesní porosty a 10 % vodní plochy. 

Třeboňsko je v rámci programu "Člověk a biosféra" zařazeno do sítě biosférických rezervací 

UNESCO (od r. 1977). V rámci Ramsarské úmluvy, která je zaměřená na ochranu a rozumné 

využívání přírodních zdrojů, zde byly vyhlášeny dva mezinárodně významné mokřady - od roku 

1990 Třeboňské rybníky a od roku 1993 Třeboňská rašeliniště. 

Nejcennější části Třeboňska jsou maloplošná zvláště chráněná území. V kategorii národní 

přírodní rezervace to jsou: Stará řeka, Červené blato, Ruda u Horusic, Velký a Malý Tisý, 

Brouskův mlýn, rybník Žofinka, dále: národní přírodní památka Vizír, národní přírodní památka 

Terčino údolí, přírodní památka Slepičí Vršek, lesní rybník s rašeliništěm poblíž Chlumu 

u Třeboně, 20 přírodních rezervací: květnaté bučiny Bukové kopce, říčka Dračice, niva Horní 

Lužnice, Horusická blata, Krabonošská niva, Losí blato u Mirochova, meandry Lužnice, louky 

Na Ivance, Novořecké močály, rybník Olšina u Přeseky, pískový přesyp u Vlkova, rašeliniště 

Hovízna, rašeliniště Pele, rybník Rod u Frahelže, rybník Ruda u Kojákovic, rybníky 

u Vitmanova, Staré jezero, Široké blato, Trpnouzské blato, rybník Rožmberk, Záblatské louky, 

5 přírodních památek: Kozí vršek, Lhota u Dynína, pískovna u Dračice, Slepičí vršek a Soví les. 

Území zahrnuje velké množství různých biotopů, tudíž se zde také nachází značný počet 

různých druhů rostlin a živočichů. V třeboňských rašeliništích, jehličnatých a listnatých lesích 

a na loukách lze nalézt přes 100 druhů chráněných rostlin, ale také mnoho vzácných 

a chráněných živočichů (různé druhy motýlů, vážek, pavouků, střevlíků, vodního ptactva, 

vzácných ryb atd.). Oblast je také známá výskytem ohrožené vydry říční. 

Přírodní faktory vytvá řejí z Třeboňska území mimo řádné v evropském kontextu a dávají 

mu vysoký rekrea ční potenciál. 
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OBČANSKÁ VYBAVENOST SPRÁVNÍHO OBVODU ORP, DOMOVNÍ A 
BYTOVÝ FOND 

 

Základní nabídka ob čanské vybavenosti  je v území ORP Třeboň zastoupena v rovin ě 

základního zabezpe čení, v některých částech území jsou některé typy služeb nabízeny 

ve větším rozsahu, někde občanská vybavenost pro určitou oblast chybí nebo je nedostačující. 

Významnou úlohu v nabídce služeb občanské vybavenosti mají pak především spádová centra 

území (města a větší obce uvnitř i vně mikroregionu). 

ŠKOLSTVÍ 

Vysoké školství  není v území ORP Třeboň nijak přímo zastoupeno, jeho role pro obyvatele 

území je však vzhledem k jeho objektivním společenským přínosům klíčová. Mezi regionální 

a dobře dostupné vysoké školy patří fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

a Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci. 

Střední školství  je na území obcí v ORP Třeboň zastoupeno v Třeboni a v Českých Velenicích. 

V Třeboni působí gymnázium, obchodní akademie, Střední škola rybářská a vodohospodářská 

Jakuba Krčína a střední škola a učiliště s deseti odbornými a ekonomickými obory. V Českých 

Velenicích nabízí studium Střední škola České Velenice, dříve Střední odborné učiliště 

železniční, s obory zaměřenými na železniční dopravu a přepravu. 

Základní a mate řské školy jsou zastoupeny v území relativně rovnoměrně, dostatečnou 

vybavenost určuje především četný počet měst a větších obcí v území ORP a jejich dobrá 

dostupnost z menších sídel (Lomnice nad Lužnicí, Třeboň, Chlum u Třeboně, Suchdol 

nad Lužnicí a České Velenice). 

Tabulka 6: Po čet mate řských a základních škol v území ORP T řeboň 

mateřská škola 13 

základní škola (1.-9. ročník) 7 

základní škola (1.-5. ročník) 3 

Zdroj: ČSÚ (školní rok 2005 - 2006) 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Počet a dostupnost nekomerčních zdravotnických za řízení pro zajištění základní péče 

je v území ORP Třeboň relativně vyhovující. V městech a větších obcích je několik zdravotních 

středisek, jsou tam stálé ordinace praktických lékařů i ambulantních specialistů, do některých 

obcí lékaři pravidelně či nepravidelně dojíždějí. K zajištění dostupnosti zdravotnictví vyššího 

typu slouží okresní město Jindřichův Hradec a především velmi dobře dostupné krajské město 

České Budějovice. 
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Tabulka 7: Po čet zdravotnických za řízení v území ORP T řeboň 

sdružené ambulantní zařízení (vč. detašovaných pracovišť) 3 

samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé (vč. detašovaných 

pracovišť) 
12 

samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 

(vč. detašovaných pracovišť) 
6 

samostatná ordinace praktického lékaře – stomatologa 

(vč. detašovaných pracovišť) 
9 

samostatná ordinace praktického lékaře – gynekologa 

(vč. detašovaných pracovišť) 
7 

samostatná ordinace lékaře specialisty (vč. detašovaných pracovišť) 12 

ostatní samostatná zařízení (vč. detašovaných pracovišť) 11 

zařízení lékárenské péče (vč. detašovaných pracovišť) 9 

středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 

(vč. detašovaných pracovišť) 
2 

lázeňské léčebny 2 

Zdroj: ČSÚ (k 31. 12. 2009) 

Následující tabulka uvádí počet poskytovatelů sociálních služeb  na území ORP Třeboň. 

Důkladný popis služeb a poskytovatelů je uveden samostatně ve druhé kapitole tohoto 

komunitního plánu. 

Tabulka 8: Po čet poskytovatel ů sociálních služeb na území ORP T řeboň 

Pečovatelské služby 4 

Domovy pro seniory 2 

Odborné sociální poradenství 1 

Odlehčovací služby 1 

Zdroj: Odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu Třeboň 

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 

Do skupiny tzv. volnočasové občanské vybavenosti patří především infrastruktura typu 

kulturních za řízení, sakrálních staveb a sportovních za řízení ve městech a obcích území 

správního obvodu ORP Třeboň. 

Dostupnost základní infrastruktury kulturních a sportovních zařízení na Třeboňsku je relativně 

dostačující, chybějící volnočasové vyžití zajišťují tradiční spádová centra Jihočeského kraje.  
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Tabulka 9: Po čet kulturních a sportovních za řízení v území ORP T řeboň 

veřejná knihovna vč. poboček 20 

stálá kina 5 

divadlo 1 

galerie vč. poboček a výstavních síní 3 

kulturní zařízení ostatní 27 

středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 

sakrální stavba 17 

hřbitov 14 

koupaliště a bazény 6 

hřiště s provozovatelem nebo správcem 39 

tělocvičny vč. školních 18 

stadiony otevřené 4 

ostatní zařízení pro tělovýchovu s provozovatelem nebo správcem 14 

Zdroj: ČSÚ (k 31. 12. 2006) 

SLUŽBY, SPOLKOVÝ ŽIVOT 

Města a obce na Třeboňsku jsou v závislosti na velikosti a významu vybaveny základními 

službami typu obchod , stravování a ubytování , pošta, finan ční a bankovní služby  a další 

služby v četně řemesel.  

Ve většině obcí je zajištěna základní obslužnost z hlediska možnosti nákupu potravin 

a základního smíšeného zboží. Možnost stravování nabízí města a větší obce, případně obce 

s turistickým potenciálem. Poštovní služby jsou rovnoměrně rozloženy po celém území ORP 

Třeboň. Finanční a bankovní služby jsou zastoupeny pouze ve větších sídlech (Třeboň, 

Suchdol nad Lužnicí, České Velenice, Lomnice nad Lužnicí).  

Spolkový život  ve většině měst a obcí na Třeboňsku je aktivní a zna čně pestrý . Prakticky 

ve všech obcích fungují spolky činné v oblasti kultury, sportu a jiných volnočasových aktivit. 

Dlouhodobě se daří realizovat řadu kvalitních projektů na podporu zachování a rozvoje 

spolkového života, tradičních řemesel, cestovního ruchu, veřejného dialogu atd.  

DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND 

Statistické údaje k domovnímu a bytovému fondu měst a obcí ORP Třeboň vykazují ve srovnání 

s ostatními správními obvody ORP průměrné hodnoty, do jisté míry tak kopírují souhrnné podíly 

za celý Jihočeský kraj. 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
36

Pro území ORP Třeboň je charakteristickým rysem vysoké pr ůměrné stá ří obydlených dom ů 

(50,7 let). Starší domy jsou již jen na Jindřichohradecku (51,4 let). Vyšších hodnot dosahuje 

I podíl neobydlených bytů – 26,0 % (v Jihočeském kraji 21,0 %). 

Podíl vlastních bytů na Třeboňsku činí 68,0 % (v Jihočeském kraji 65,8 %), zbylých 32 % bytů 

je nájemních. 

Tabulka 10: Po čty byt ů a domů podle jednotlivých ORP v Jiho českém kraji 

 

Trvale 

obydlené 

domy 

Stáří 

obydlenýc

h dom ů 

Trvale 

obydlené 

byty 

z toho v 

rodinných 

domech 

z úhrnu byty Neobyd-

lené byty 

celkem vlastní nájemní  

Blatná 3123 47,9 4988 3240 2875 775 1739 

České Budějovice 22 045 43,6 56 304 22 511 23 757 10 636 7122 

Český Krumlov 6548 43,7 14 734 6413 6021 5663 2410 

Dačice 4522 48,7 6789 4673 4379 1186 1569 

Jindřichův Hradec 8991 51,4 16 806 8769 10 461 3151 4156 

Kaplice 3031 43,3 6671 2914 2733 2319 1031 

Milevsko 3997 43,3 7229 4357 4344 1174 2343 

Písek 8946 49,6 19 684 8885 9119 6709 4924 

Prachatice 5822 46,2 12 070 5451 5057 3785 2920 

Soběslav 4807 46,5 8089 5023 4781 1491 1776 

Strakonice 7970 46,2 16 807 8053 7743 3614 3632 

Tábor 14 084 45,3 30 018 14 771 14 384 9853 6011 

Trhové Sviny 3913 46,9 6163 4023 3687 1317 2007 

Třeboň 5323 50,7 9346 5257 5416 2547 2434 

Týn nad Vltavou 2763 47,0 4971 2753 2385 1162 1347 

Vimperk 3130 47,1 6520 3058 2865 2329 1923 

Vodňany 2529 49,3 4092 2588 2525 730 1267 

Jihočeský kraj 111 544 46,9 23 1281 112 739 112 532 58 441 48 611 

Zdroj: ČSÚ (k 26. 10. 2006) 

Trvale obydlené byty v ORP Třeboň patří při srovnání velikosti obytné plochy a počtu obytných 

místností v bytě s ostatními ORP spíše k nadprůměrným. Vybavenost nadstandardním bytovým 

fondem je patrná i při srovnání se souhrnnými statistikami za celý Jihočeský kraj. 
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Tabulka 11: Velikost trvale obydlených byt ů podle jednotlivých ORP v Jiho českém kraji 

 

Trvale 

obydlené 

byty 

Byty 
na 1 trvale obydlený byt 

připadá 

se 4 + 

pokoji 

se 2+ 

domácn. 

I. 

kategorie  

postavené 

1991-2001 

obytné 

plochy 

v m 2 

obytných 

místností  
osob 

Blatná 4988 1264 475 4178 345 54,5 2,92 2,70 

České 

Budějovice 
56 304 10806 5053 52 330 5805 49,5 2,74 2,61 

Český 

Krumlov 
14 734 2733 1301 12 454 1699 49,7 2,72 2,72 

Dačice 6789 1964 736 5805 708 56,1 3,02 2,97 

Jindřichův 

Hradec 
16 806 3937 1625 14 440 1579 52,8 2,83 2,77 

Kaplice 6671 1407 586 5480 747 50,0 2,81 2,79 

Milevsko 7229 1541 585 5934 595 52,3 2,83 2,65 

Písek 19 684 3650 1666 16 716 1912 51,3 2,72 2,57 

Prachatice 12 070 2424 1069 9586 1156 51,2 2,78 2,76 

Soběslav 8089 1972 699 6857 765 54,6 2,90 2,70 

Strakonice 16 807 3133 1547 14 454 1250 50,3 2,73 2,66 

Tábor 30 018 6269 2576 26 431 2455 51,4 2,80 2,67 

Trhové 

Sviny 
6163 1435 523 4772 603 53,0 2,85 2,76 

Třeboň 9346 2195 876 7822 898 53,4 2,84 2,70 

Týn nad 

Vltavou 
4971 1264 412 4070 262 54,3 2,96 2,72 

Vimperk 6520 1253 530 4868 526 50,7 2,76 2,65 

Vodňany 4092 902 321 3354 514 53,9 2,80 2,66 

Jihočeský 

kraj 
231 281 48 149 20 580 199 551 21 819 52,3 2,82 2,71 

Zdroj: ČSÚ (k 26. 10. 2006) 
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Nová bytová výstavba ve městech a obcích na Třeboňsku dosáhla podle ČSÚ v roce 2009 

pouze 44,3 % roku předcházejícího. V porovnání s dalšími jihočeskými ORP tak jde o největší 

pokles výstavby v bytů v celém kraji.  

Tabulka 12: Po čet dokon čených byt ů podle jednotlivých ORP v Jiho českém kraji 

 

Byty celkem 
v tom 

stavby pro bydlení 

do
m

y 
s 

pe
č
ov

at
el

sk
ou

 s
lu

žb
ou

, 

pe
nz

io
ny

 

ne
by

to
vé

 s
ta

vb
y 

(b
ud

ov
y)

 

st
av

eb
n
ě

 u
pr

av
en

é 
ne

by
to

vé
 

pr
os

to
ry

 

skute čnost  
index 

2009/2008 

rodinné  

domy 

bytové  

domy 

nástavby, p řístavby  

a vestavby k 

rodinným 

domům 

bytovým 

domům 

Blatná 18 66,7 18 - - - - - - 

České Budějovice 797 70,7 544 223 7 18 - 1 4 

Český Krumlov 117 49,6 102 - 9 2 - 1 3 

Dačice 41 107,9 34 - 4 1 - 1 1 

Jindřichův Hradec 153 89,0 115 8 18 5 - 3 4 

Kaplice 36 76,6 33 - 3 - - - - 

Milevsko 44 176,0 32 - 1 - - - 11 

Písek 238 99,2 93 49 4 8 79 1 4 

Prachatice 103 168,9 78 11 7 - - 3 4 

Soběslav 50 138,9 47 - 3 - - - - 

Strakonice 52 46,8 47 - 2 1 - - 2 

Tábor 286 84,6 172 53 23 2 27 1 8 

Trhové Sviny 88 135,4 61 17 8 - - - 2 

Třeboň 35 44,3 32 - 1 1 - - 1 

Týn nad Vltavou 5 83,3 5 - - - - - - 

Vimperk 77 90,6 59 8 4 - - 4 2 

Vodňany 9 69,2 9 - - - - - - 

Jihočeský kraj 2149 79,4 1 481 369 94 38 106 15 46 

Zdroj: ČSÚ (za rok 2009) 
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VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ VZTAHY REGIONU - REGIONÁLNÍ CENTRA, VZTAHY 
OBCÍ 

 

Území ORP Třeboň patří vzhledem ke své poloze a kvalitní dopravní dostupnosti spíše 

k výhodněji umístěným mikroregionům. Určité znaky odlehlosti vykazují pouze některé sídelní 

oblasti na jihu a východě území. Mikroregion disponuje díky zachovalým cenným přírodním 

partiím (CHKO Třeboňsko) a bohaté lázeňské a kulturně historické tradici (Třeboň, Chlum 

u Třeboně) vhodnými podmínkami pro rozvoj cestovního ruchu. Významnou roli hraje i průmysl 

(České Velenice, Suchdol nad Lužnicí), který pozitivně ovlivňuje zaměstnanost v ORP. 

Funkci spádového regionální centra  pro města a obce území ORP Třeboň plní přirozeně 

především město Třeboň. Uvnitř území mají úlohu částečných spádových center zejména 

města Suchdol nad Lužnicí , České Velenice , Lomnice nad Lužnicí a částečně i městys 

Chlum u T řebon ě. 

Přirozenou regionální spádovost zastává pro obyvatele území obce s rozší řenou 

působností T řeboň okresní m ěsto Jind řichův Hradec a p ředevším krajské m ěsto České 

Bud ějovice. 

V městech a obcích u hranic s Rakouskem funguje určitá spádovost i do příhraničních 

rakouských měst, např. pro České Velenice a okolí jsou spádová města Gmünd a Schrems . 

V souvislosti s Rakouskem však jde především o dojížďku za nákupy, případně některými 

službami. Dojížďka za zaměstnáním má v rámci mikroregionu jen omezený význam. 

Města a obce území ORP Třeboň se sdružují v několika mikroregionálních svazcích 

a sdruženích za účelem vzájemné spolupráce při prosazování a realizaci společných 

investičních a rozvojových záměrů. Mezi nejvýraznější a nejsilnější sdružení patří na Třeboňsku 

především Svazek obcí regionu T řeboňsko (SORT), který je součástí místní akční skupiny 

MAS Třeboňsko, o.p.s. K aktivním sdružením s rozsáhlou členskou základnou uvnitř i vně 

území ORP Třeboň patří i Sdružení pohrani čních obcí a m ěst okresu Jind řichův Hradec  

(SPOM). 

Tabulka 13: Členství obcí ORP T řeboň v SORT a SPOM 

SORT SPOM 

Cep České Velenice 

Domanín Chlum u Třeboně 

Dunajovice Majdalena 

Frahelž Nová Ves nad Lužnicí 

Hamr Staňkov 
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SORT SPOM 

Hrachoviště Stříbřec 

Chlum u Třeboně  

Klec  

Lomnice nad Lužnicí  

Lužnice  

Majdalena  

Novosedly nad Nežárkou  

Ponědraž  

Ponědrážka  

Smržov  

Staňkov  

Stříbřec  

Třeboň  

Záblatí  

Zdroj: SORT, SPOM 

 

DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ORP 

VÝVOJ OSÍDLENÍ V OBCÍCH, V ORP 

 

První kolonisté, ať již to byli Slované povolávaní pány z Landštejna (Vítek z Prčic) ze středních 

Čech, nebo němečtí řádoví rytíři a němečtí lokátoři, kterým dávali přednost páni z Hradce, 

museli na Třeboňsku překonávat velké překážky. Kromě nepřístupných lesů také komplexy 

rašelinišť a močálových olšin i smrčin. Často po odlesnění docházelo ještě k většímu zabahnění 

pozemků, protože chyběly mohutné koruny stromů, které by odpařovaly přebytečnou vodu. 

A zde počínala sláva budoucích stavitelů vodního díla - umělých kanálů, mlýnských náhonů, 

hrází a vody zadržené úmyslně v mělkých nádržích ("stavech"), do nichž později přenášeli ryby 

a zakládali umělý chov sladkovodních ryb - postního jídla klášterů a církevních kolonizátorů, 

později i světské vrchnosti. Těžiště hospodářského využívání této krajiny bylo proto zpočátku 

jinde než v zemědělství, a proto i v pylových diagramech třeboňských rašelinišť mnohem déle 

chyběly pylové křivky obilovin a polních plevelů. 
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Zmenšováním lesní plochy a výběrem lesních dřevin pro stavební účely (obytné domy, hradiště, 

stavby rybničních hrází) se v počátečních stoletích kolonizace měnilo i složení lesa. Po trvalém 

záboru půdy feudálními majiteli byly lesy zpočátku silně devastovány, a jak dokazují záznamy 

třeboňských urbářů od 14. století z období Rožmberků, spotřeba dřeva i jeho cena postupně 

stoupaly. K potřebě vladaře Viléma z Rožmberka se dříví plavilo po Lužnici a Vltavě 

až do Prahy. Ještě s nástupem Schwarzenbergů v druhé polovině 17. století byly lesy dále 

mýceny a půda se měnila na pole a louky. V lesích se povolovalo pasení dobytka, zejména 

vepřů. Dříví se pálilo na popel, který se prodával k výrobě potaše pro vzmáhající se sklářské 

hutě a ve třicetileté válce též k výrobě střelného prachu. Ale již koncem 17. století nastal obrat 

zakládáním lesních školek a zalesňováním, již ovšem hospodářsky žádanými monokulturami 

(které převládly zejména v 19. století) smrků a borovice. Holosečné hospodaření a hrabání 

steliva oslabilo půdní úrodnost a podpořilo vývoj kyselého humusu, který měl škodlivé následky 

pro lesní produkci. Tak kdysi bohaté smíšené třeboňské dubojedlové a bukové lesy ustoupily 

později hospodářsky více žádaným monokulturám smrků a borovic a degradovanou lesní půdu 

obsazovaly postupně nekvalitní suché bory. Dnešní skladba třeboňských lesů dlouhodobým 

hospodařením za poslední dvě století získala ovšem nový charakter rozsáhlých lesních ploch, 

místy hospodářsky vysoce výnosných, které dodávají krajině nový, téměř přírodní charakter, 

I když z původních lesů Třeboňska se zachovaly jen nepatrné zbytky. 

Vlastní území Třeboňska bylo definitivně osídleno za vlády Lucemburků na přelomu 13. a 14. 

století, jak ukazují data písemných dokladů o jednotlivých obcích z třeboňských urbářů. Půda 

ovšem byla majetkem feudálů, ze které muselo osazené obyvatelstvo platit peněžní i naturální 

dávky, tzv. feudální rentu, případně zejména s později stoupajícím kořistnictvím držitelů 

i splácet pracovní povinnosti (robotní dny) na panských pozemcích. Lesy se jen pronajímaly 

k pastvě dobytka. Myslivost a lov ryb si ponechala vrchnost, poddané obyvatelstvo se živilo 

pouze zemědělstvím. Plán původního rozmísťování usedlostí lze doložit na obci Kojákovice, 

kde se dochoval do dnešní doby: První usedlosti (jednoty, samoty) se zakládaly podél údolních 

aluvií na půdách podmáčených, zatímco vyšší terény na původních stanovištích jedlových 

doubrav byly využívány zemědělsky. Spojovaly se postupně ve skupiny, charakteristicky 

uspořádané vesnice. Statky stály ve dvou protilehlých řadách se štíty obrácenými do středu 

údolí, v němž byl přehrazen jeden nebo několik kaskádovitě navazujících rybníčků, lemovaných 

dvěma pruhy trávníků s listnatými stromy: jasany, jilmy, olšemi, vrbou, nikdy stromy ovocnými, 

které se později sázely za humny v zahradách. Potoční údolí takto odvodňovalo důmyslným 

drenážním přírodním systémem výše položené vlastní obytné a hospodářské budovy, z nichž 

se zadem přes stodoly přistupovalo přímo do polí, která k usedlosti náležela. Tam též probíhala, 

na obvodu obce, vlastní komunikace, takže návesní prostor představoval ideální zelené obytné 

prostředí. Osamocené jednoty se udržely na chudých půdách acidofilních honů, obklopené lesy 

s malou plochou orné půdy a pastvin. 

 

Došlo k výrazné změně osídlení v jednotlivých obcích. Významně se na tom podílelo vysídlení 

německých obcí v poválečné době a zřízení širokého hraničního pásma. Sídla, která jsou sídly 

významnějších hospodářských organizací a sídly obecních úřadů, si zachovávají svoji velikost 

(Suchdol nad Lužnicí). Sídla, která byla zařazena mezi tzv. nestřediskové obce, zaznamenala 
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výrazný pokles počtu trvale žijících obyvatel až téměř k úplnému vylidnění. Tato sídla 

pak již neplní obytnou funkci, ale většinou pouze funkci rekreační. 

V blízké budoucnosti nelze očekávat zásadní změny jak ve struktuře osídlení, tak ani ve funkci 

jednotlivých sídel. To souvisí i s tím, že celá oblast počtem obyvatel stagnuje a ani nedochází 

k nadprůměrně výraznějšímu rozvoji podnikatelských aktivit. V této souvislosti lze uvažovat 

s většími rozvojovými šancemi území. S relativně dobrými rozvojovými šancemi může v případě 

stabilizace skláren počítat Chlum u Třeboně. V Třeboni se bude rozvíjet lázeňství a cestovní 

ruch. 

V oblasti SORT je nutné, zejména ve věkově neprogresivních obcích, podporovat získávání 

nových obyvatel, především mladých rodin s dětmi. Podpora by měla vycházet především 

z nabídky možnosti bydlení, občanské vybavenosti a zajištěním služeb v oblasti dopravy 

za prací. 

 

VÝVOJ POČTU A STRUKTURY OBYVATELSTVA - STRUKTURA DLE 
VĚKU A POHLAVÍ, STRUKTURA DLE RODINNÉHO STAVU, PRŮMĚRNÝ 
VĚK, INDEX STÁŘÍ 

 

Vývoj počtu a struktury obyvatelstva do jisté míry kopíruje statistické trendy v souhrnných 

údajích za Jihočeský kraj i celou Českou republiku. Podíl obyvatel ve věku 0-14 let dosáhl 

v Jihočeském kraji v roce 2009 celkem 14,4 %, na Třeboňsku dosáhl ve stejném roce tento 

podíl 13,7 %. Počet obyvatel v produktivním věku v celé krajské populaci dosáhl v roce 2009 

podílu 70,5 %, v ORP Třeboň to bylo ve stejném roce o 0,4% bodu méně. Podíl populace 

nad 65 let věku byl v roce 2009 v Jihočeském kraji 15,2 %, na Třeboňsku to bylo o 1% bod více.  

Srovnatelné statistické údaje za předchozí roky (2000-2008) v níže uvedené tabulce 

tak potvrzují charakteristický rys demografického vývoje současné společnosti, která intenzivně 

stárne.
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Tabulka 14: Vývoj po čtu a struktury obyvatelstva v území ORP T řeboň 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stav obyvatel k 31.12. 25 602  25 350  25 370  25 260  25 145  25 239  25 238  25 331  25 379  25 378  

 

v tom ve věku:   0 - 14 4 339  4 129  4 044  3 897  3 774  3 651  3 576  3 566  3 500  3 484  

  15 - 64 17 500  17 466  17 563  17 574  17 585  17 750  17 787  17 831  17 837  17 780  

  65 + 3 763  3 755  3 763  3 789  3 786  3 838  3 875  3 934  4 042  4 114  

 

Průměrný věk 38,8  39,2  39,6  39,9  40,2  40,5  40,7  40,9  41,1  41,3  

Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 86,7  90,9  93,1  97,2  100,3  105,1  108,4  110,3  115,5  118,1  

 

Muži  12 480  12 377  12 397  12 338  12 317  12 389  12 427  12 468  12 481  12 489  

v tom ve věku:   0 - 14 2 234  2 134  2 075  1 985  1 940  1 876  1 844  1 826  1 776  1 789  

  15 - 64 8 767  8 766  8 843  8 861  8 877  8 970  9 025  9 069  9 080  9 036  

  65 + 1 479  1 477  1 479  1 492  1 500  1 543  1 558  1 573  1 625  1 664  

 

Ženy  13 122  12 973  12 973  12 922  12 828  12 850  12 811  12 863  12 898  12 889  

v tom ve věku:   0 - 14 2 105  1 995  1 969  1 912  1 834  1 775  1 732  1 740  1 724  1 695  

  15 - 64 8 733  8 700  8 720  8 713  8 708  8 780  8 762  8 762  8 757  8 744  

  65 + 2 284  2 278  2 284  2 297  2 286  2 295  2 317  2 361  2 417  2 450  
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Zdroj: ČSÚ (k 31.12. daného roku) 

Tabulka 15: Struktura populace ORP T řeboň dle dalších ukazatel ů  

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stav obyvatel k 31.12.   25 602  25 350  25 370  25 260  25 145  25 239  25 238  25 331  25 379  25 378  

 

Sňatky   140  112  120  97  117  119  114  136  121  99  

v tom podle rodinného stavu snoubenců:                     

ženich svobodný 113  85  93  68  84  90  85  110  86  67  

  rozvedený 27  26  25  28  30  28  28  23  32  31  

  ovdovělý  -  1  2  1  3  1  1  3  3  1  

nevěsta svobodná 114  83  87  72  89  87  88  108  87  75  

  rozvedená 25  28  32  24  26  32  26  27  31  21  

  ovdovělá 1  1  1  1  2   -   -  1  3  3  

oba svobodní 101  71  81  61  75  76  76  96  74  63  

Věk ženicha: 16 - 19 3   -  1   -   -  1  1  1  2   -  

  20 - 24 41  28  22  10  17  15  9  12  11  4  

  25 - 29 63  40  51  38  55  42  45  55  31  31  

  30 - 34 12  22  16  23  22  29  30  41  35  30  

  35 - 39 6  9  10  9  3  13  11  7  15  14  
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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  40 +  15  13  20  17  20  19  18  20  27  20  

Věk nevěsty: 16 - 19 12  2  5   -  4  5  6  4  2  1  

  20 - 24 69  52  40  25  35  35  27  23  26  12  

  25 - 29 36  35  40  43  49  42  41  68  47  50  

  30 - 34 9  10  16  15  11  19  20  22  20  14  

  35 - 39 4  3  2  2  4  4  9  3  10  11  

  40 +  10  10  17  12  14  14  11  16  16  11  

 

Podle rozdílu dokončeného věku snoubenců 

při sňatku:                     

  stejný věk 12  13  12  6  14  8  9  12  13  11  

  ženich starší   100  73  84  70  77  87  82  93  87  68  

  nevěsta starší  28  26  24  21  26  24  23  31  21  20  

Průměrný věk při sňatku:                     

  ženichů 29,0  30,4  32,3  32,9  31,9  32,6  32,5  32,6  34,8  34,7  

  nevěst 26,4  27,5  29,5  29,9  28,8  29,3  29,4  29,8  30,9  30,9  

 

Sňatky na 1 000 obyvatel 5,5  4,4  4,7  3,8  4,6  4,7  4,5  5,4  4,8  3,9  

  59  67  72  78  67  70  74  55  67  62  
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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rozvody 

v tom: podle délky trvání manželství:                     

    0 -   1 1  6  2  6  1  3  3  1  5  4  

    2 -   4 14  4  9  14  5  10  7  6  9  10  

    5 -   9 7  27  19  16  13  18  19  14  9  10  

  10 - 14 21  10  17  17  17  8  12  10  15  9  

  15 + 16  20  25  25  31  31  33  24  29  29  

S nezletilými dětmi 45  46  47  52  50  41  47  30  43  33  

 

Rozvody na 1 000 obyvatel 2,3  2,6  2,8  3,1  2,7  2,8  2,9  2,2  2,6  2,4  

Rozvody na 100 sňatků 42,1  59,8  60,0  80,4  57,3  58,8  64,9  40,4  55,4  62,6  

Zdroj: ČSÚ (k 31.12. daného roku) 
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POHYB OBYVATELSTVA - NAROZENÍ, ZEMŘELÍ, STĚHOVÁNÍ, PŘIROZENÝ A CELKOVÝ PŘÍRŮSTEK 

 

Města a obce správního obvodu ORP Třeboň patří spíše k regionům se záporným přirozeným přírůstkem. Počet zemřelých dlouhodobě mírně 

převyšuje počet živě narozených (kromě roku 2007). Zápornou bilanci pohybu obyvatelstva částečně zmírňuje statistika migrace obyvatel způsobená 

stěhováním. Celkový pohyb v rámci populace měst a obcí ORP Třeboň je tedy kolísavý. V území tak dochází k postupnému přirozenému úbytku 

obyvatel (vzhledem k malým hodnotám lze však hovořit spíše o stagnaci), statistiky pohybu obyvatelstva způsobeném stěhováním jsou v kladných 

číslech.   

Tabulka 16: Struktura populace ORP T řeboň dle dalších ukazatel ů 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Živě narození 247  201  204  184  218  216  242  270  254  287  

v tom: muži 130  106  103  91  122  111  133  137  123  147  

  ženy 117  95  101  93  96  105  109  133  131  140  

v tom podle věku matky:                     

       - 19 12  5  14  3  9  12  7  14  7  13  

  20 - 24 82  60  52  37  35  29  33  41  38  40  

  25 - 29 104  92  83  88  97  106  123  96  110  109  

  30 - 34 34  28  45  37  67  53  55  97  76  92  

  35 - 39 9  14  10  16  7  14  19  21  21  31  

  40 +  6  2   -  3  3  2  5  1  2  2  

mimo manželství celkem 54  44  46  50  60  73  83  112  96  131  
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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

v % z živě narozených    21,9  21,9  22,5  27,2  27,5  33,8  34,3  41,5  37,8  45,6  

            

 

Zemřelí  250  285  256  289  303  263  273  256  279  299  

v tom ve věku:    0 2   -   -  3  2   -   -   -   -   -  

    1 - 14 1  2  1  1  1  3   -   -   -  1  

  15 - 39 11  10  11  10  8  6  2  4  6  3  

  40 - 59 27  36  23  36  45  26  36  35  25  32  

  60 - 64 21  18  9  16  20  11  21  21  31  23  

  65 - 69 20  21  37  25  21  19  27  23  20  23  

  70 - 74 35  40  34  28  34  31  25  35  27  40  

  75 - 79 51  59  36  56  52  43  45  33  42  48  

  80 + 82  99  105  114  120  124  117  105  128  129  

Muži  125  148  130  136  166  122  133  146  144  158  

v tom ve věku:   0 - 14  -   -  1  2  3  1   -   -   -   -  

  15 - 64 41  50  30  41  55  31  39  48  40  41  

  65 + 84  98  99  93  108  90  94  98  104  117  

Ženy  125  137  126  153  137  141  140  110  135  141  

v tom ve věku:   0 - 14 3  2   -  2   -  2   -   -   -  1  
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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  15 - 64 18  14  13  21  18  12  20  12  22  17  

  65 + 104  121  113  130  119  127  120  98  113  123  

 

Zemřelí na 1 000 obyvatel 9,8  11,2  10,1  11,4  12,0  10,4  10,8  10,1  11,0  11,8  

 

Podle příčiny úmrtí                     

Novotvary  72  90  57  78  88  69  75  81  76  75  

zhoubný novotvar tlustého střeva  8  11  4  6  8  5  7  5  5  9  

zhoubný novotvar průdušky a plíce  15  19  13  21  19  17  13  23  14  15  

zhoubný novotvar prsu   -  8  3  4  6  4  3  3  3  7  

zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a      

příbuzné tkáně 11  5  2  7  7  9  7  5  7  4  

Nemoci oběhové soustavy 127  137  132  143  155  131  143  111  136  156  

infarkt myokardu  29  24  27  11  37  19  28  17  20  23  

ostatní formy ischemické choroby srdeční  27  31  27  34  33  44  46  52  69  58  

cévní nemoci mozku  29  32  36  40  32  33  38  24  22  46  

Nemoci dýchací soustavy  11  10  16  10  16  21  16  18  15  21  

záněty plic  7  5  4  3  8  6  7  12  4  9  

Nemoci trávicí soustavy  6  9  7  11  10  6  6  14  15  14  
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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 16  23  21  21  17  17  16  10  16  14  

        sebevraždy 5  4  4  7  4  2  4  2  5  3  

 

Přist ěhovalí 326  332  433  355  412  489  420  501  447  386  

v tom: muži 151  163  217  167  214  231  215  255  223  182  

  ženy 175  169  216  188  198  258  205  246  224  204  

v tom ve věku:   0 - 14 73  68  89  60  64  85  76  78  84  76  

  15 - 64 228  237  298  268  324  367  313  398  339  275  

  65 + 25  27  46  27  24  37  31  25  24  35  

Přistěhovalí na 1 000 obyvatel 12,7  13,1  17,1  14,0  16,3  19,4  16,6  19,8  17,6  15,2  

 

Vyst ěhovalí 297  351  361  360  442  348  390  422  374  375  

v tom: muži 140  166  170  181  191  148  177  205  189  163  

  ženy 157  185  191  179  251  200  213  217  185  212  

v tom ve věku:   0 - 14 54  72  60  58  65  62  66  57  67  77  

  15 - 64 207  263  283  283  347  263  302  340  290  276  

  65 + 36  16  18  19  30  23  22  25  17  22  

Vystěhovalí na 1 000 obyvatel 11,6  13,8  14,2  14,2  17,5  13,8  15,4  16,7  14,7  14,8  

 29  -19  72  -5  -30  141  30  79  73  11  
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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Přírůstek st ěhováním 

v tom: muži 11  -3  47  -14  23  83  38  50  34  19  

  ženy 18  -16  25  9  -53  58  -8  29  39  -8  

v tom ve věku:   0 - 14 19  -4  29  2  -1  23  10  21  17  -1  

  15 - 64 21  -26  15  -15  -23  104  11  58  49  -1  

  65 + -11  11  28  8  -6  14  9   -  7  13  

  65 + 20  8  9  13  14  15  10  8  7  15  

 

Přírůstek celkový 26  -103  20  -110  -115  94  -1  93  48  -1  

v tom: muži 16  -45  20  -59  -21  72  38  41  13  8  

  ženy 10  -58   -  -51  -94  22  -39  52  35  -9  

Přírůstek přirozený -3  -84  -52  -105  -85  -47  -31  14  -25  -12  

Přírůstek stěhováním 29  -19  72  -5  -30  141  30  79  73  11  

 

Přírůstek na 1 000 obyvatel:                     

  celkový 1,0  -4,1  0,8  -4,3  -4,6  3,7  -0,0  3,7  1,9  -0,0  

  přirozený -0,1  -3,3  -2,0  -4,1  -3,4  -1,9  -1,2  0,6  -1,0  -0,5  

  stěhováním 1,1  -0,7  2,8  -0,2  -1,2  5,6  1,2  3,1  2,9  0,4  

Zdroj: ČSÚ (k 31.12. daného roku) 
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PROJEKCE BUDOUCÍHO POPULAČNÍHO VÝVOJE - HLAVNÍ 
DEMOGRAFICKÉ TRENDY - POPIS PROCESU STÁRNUTÍ 
OBYVATELSTVA V KRAJI – PROMÍTNUTÍ DO ORP 

 

Pro prognózu budoucího populačního vývoje ve sledovaném území jsou využity dostupné 

projekce ČSÚ zaměřené na celé území Jihočeského kraje. Dílčí projekce za jednotlivá ORP 

k dispozici nejsou. Dá se však očekávat, že vývoj v jednotlivých ORP bude odpovídat hlavním 

uvažovaným trendům populačního vývoje celého kraje.  

Populační prognózu ovlivňuje především neustále postupující proces demografického stárnutí 

obyvatel. Intenzita plodnosti (úhrnná plodnost) se dlouhodobě drží na nižších hodnotách a dá 

se předpokládat, že ani v dlouhodobějším hledisku nepřesáhne hladinu 2,1 dětí na jednu ženu, 

tedy nebude zajištěna prostá reprodukce obyvatel. Na druhou stranu se zvyšuje naděje dožití 

žen i mužů a roste podíl osob v poproduktivním věku. 

Projekce obsažená v následující tabulce nebere v úvahu vliv migrace, která je obecně obtížně 

předvídatelná. Model uvažuje uzavřenou populaci celého Jihočeského kraje. Dle předpokladů 

ČSÚ tak bude postupně klesat počet živě narozených a mírně stoupat počet zemřelých. 

Přirozený přírůstek tak bude dlouhodobě záporný a počet obyvatel Jihočeského kraje se bude 

snižovat. Index stáří bude naopak výrazně narůstat, jelikož se bude zvyšovat disproporce mezi 

dětskou a poproduktivní složkou. S tímto vývojem bude také korespondovat nárůst průměrného 

věku. 

Tabulka 17: Projekce pohybu obyvatelstva a v ěkové struktury Jiho českého kraje 

Ukazatel / index 2010 2015 2020 2025 

Živě narození 6 915 6 427 5 926 5 299 

Zemřelí 6 432 6 436 6 503 6 619 

Přirozený přírůstek 483 -9 -577 -1 320 

Porodnost (‰) 10,9 10,1 9,3 8,4 

Úmrtnost (‰) 10,1 10,1 10,2 10,5 

Úhrnná plodnost 1,50 1,54 1,58 1,62 

Naděje dožití   

 - muži 74,8 76,0 77,2 78,5 

 - ženy 80,5 81,6 82,8 84,0 

Počet obyvatel celkem 636 905 638 419 637 274 632 953 

z toho                                              0-14 91 441 96 180 98 261 92 868 
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Ukazatel / index 2010 2015 2020 2025 

15-64 449 026 428 265 407 708 395 459 

65+ 96 438 113 974 131 305 144 626 

index stáří 105 119 134 156 

průměrný věk 40,7 41,8 43,1 44,4 

Zdroj: ČSÚ 

 

VZDĚLANOST - STRUKTURA OBYVATELSTVA DLE NEJVYŠŠÍHO 
DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ 

 

Informace o vzd ělání, rodinném stavu a náboženském vyznání obyvatelstva lze čerpat 

pouze z údajů získaných při sčítání lidu, domů a bytů, konaných s desetiletou periodicitou. 

Z výsledků sčítání vyplývá trvalý vzestup vzdělanosti obyvatelstva. Jde o kvalitativní ukazatel, 

zjišťovaný jako nejvyšší stupeň ukončeného vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více let. 

Převážná část obyvatelstva ve věku 15-19 let pokračuje v přípravě na povolání v některém 

z učňovských oborů nebo na střední škole, část absolventů středních škol si zvyšuje kvalifikaci 

studiem na vyšších nebo vysokých školách. 

Největší podíl obyvatelstva v ORP Třeboň (přes 40 % z celkového počtu osob ve věku 15 a více 

let) tvoří osoby s dokončeným středním vzděláním bez maturity (učební obory). 

Více než čtvrtina obyvatel území má úplné střední vzdělání s maturitou (23,8 % střední 

s maturitou + 2,6 % vyšší odborné a nástavbové studium). Podobný podíl (25,3 % + 0,4 %) tvoří 

osoby se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání. Nejmenší část populace tvoří 

obyvatelé s dokončeným vysokoškolským vzděláním (6,0 %). 

Tabulka 18: Struktura obyvatel území ORP T řeboň podle dosaženého vzd ělání 

Počet 

obyvatel 

ve věku 15 

a vice let 

z toho nejvyšší ukon čené vzd ělání (%) 

základní a 

neukon če-

né 

vyu čení a 

střední 

odborné 

bez 

maturity 

úplné 

střední s 

maturitou 

Vyšší 

odborné a 

nástavbo-

vé 

vysoko-

školské v č. 

vědecké 

přípravy 

bez 

vzdělání 

21 162 25,3 40,3 23,8 2,6 6,0 0,4 

Zdroj: ČSÚ (za rok 2001) 
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Tabulka 19: Struktura obyvatel Jiho českého kraje podle dosaženého vzd ělání 

Počet 

obyvatel 

ve věku 

15 let a 

více 

z toho nejvyšší ukon čené vzd ělání (%) 

základní a 

neukon čené 

vyu čení a 

střední 

odborné 

bez 

maturity 

úplné 

střední 

s 

maturitou 

vyšší 

odborné a 

nástavbov

é 

vysoko-

školské v č. 

vědecké 

přípravy 

bez 

vzdělání 

521 436 23,5 38,7 25,1 3,3 7,8 0,4 

Zdroj: ČSÚ (za rok 2001) 

Tabulka 20: Struktura obyvatel České republiky podle dosaženého vzd ělání 

Počet 

obyvatel 

ve věku 

15 let a 

více 

z toho nejvyšší ukon čené vzd ělání (%) 

základní a 

neukon čené 

vyu čení a 

střední 

odborné 

bez 

maturity 

úplné 

střední 

s 

maturitou 

vyšší 

odborné a 

nástavbo-

vé 

vysoko-

školské v č. 

vědecké 

přípravy 

bez 

vzdělání 

8 575 198 23,0 38,0 24,9 3,5 8,9 0,4 

Zdroj: ČSÚ (za rok 2001) 

Struktura vzdělanosti obyvatel ORP Třeboň v porovnání s hodnotami za celý Jihočeský kraj se 

liší v nižších podílech osob s vyšším vzděláním (ORP Třeboň má o 1,3% bodu méně 

středoškoláků s maturitou, o 0,7% bodu méně obyvatel s vyšším odborným vzděláním a o 1,8% 

bodů méně vysokoškoláků). Naopak osob se základním vzděláním má ORP Třeboň o 1,8% 

bodů více, obyvatel s výučním listem o 1,6% bodů více. 

Obdobný trend vykazuje struktura vzdělanosti ORP Třeboň ve srovnání se strukturou 

vzdělanosti v celé České republice. Rozdíly se však zvětšují. Z toho vyplývá, že úroveň 

vzdělanosti ve městech a obcích na Třeboňsku je již výrazně nižší než v celorepublikovém 

průměru. V území ORP Třeboň žije v průměru o 2,9% bodů méně vysokoškoláků a naopak 

o 2,3% bodů více obyvatel se středním vzděláním bez maturity než je celorepublikový průměr. 
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EKONOMICKÁ AKTIVITA A TRH PRÁCE V ORP 

EKONOMICKÁ AKTIVITA, NEAKTIVITA A NEZAMĚSTNANOST (TRENDY 
V NEZAMĚSTNANOSTI, SPECIFIKA, NEZAMĚSTNANOST ZTP), 
DOJÍŽĎKA ZA PRACÍ, AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI, SOCIÁLNÍ 
ASPEKTY NEZAMĚSTNANOSTI 

 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ORP Třeboň tvoří více jak polovinu veškeré populace území. 

Míra nezaměstnanosti na Třeboňsku klesla v listopadu roku 2010 na hodnotu 5,8 %. Vrátila 

se tak blíže k průměru posledních let. Na počátku roku (leden 2010) vystoupala na hodnotu 

8,2 %, tedy téměř na celorepublikový průměr 8,5 %. V té době dokonce přesáhl podíl 

nezaměstnaných ve 13 obcích ORP Třeboň 10% hranici. 

Zaměstnanost je v mikroregionu úzce svázána především s průmyslovými závody (Suchdol 

nad Lužnicí, České Velenice), lázeňstvím (Třeboň) a neustále se rozvíjejícím cestovním ruchem 

(prakticky celé území). Nabídku pracovních příležitostí ovlivňuje do jisté míry i zemědělství, 

těžba a zpracování dřeva a sklářství. 

Tabulka 21: Trh práce v ORP T řeboň – srovnání s krajským a celorepublikovým stavem 

 Míra nezam ěstnanosti (%) 
Počet uchaze čů na jedno volné 

pracovní místo 

ORP Třeboň 5,8 14,5 

Jihočeský kraj 7,1 13,1 

Česká republika 8,6 15,2 

Zdroj: MPSV (listopad 2010) 

POZNÁMKA: Hodnoty počítají s údaji za „dosažitelné uchazeče“ 

Více než 2000 osob vyjíždí ze správního obvodu ORP T řeboň za prací, p ředevším 

na Českobud ějovicko, naopak zhruba 1 200 osob do obvodu dojíždí. Především tak stále 

sílí velký odliv pracovních sil do nedaleké metropole jihočeského regionu Českých Budějovic.  

Podíl uchaze čů o zaměstnání se zdravotním postižením v ORP T řeboň dosáhl v roce 

2009 celkem 13,3 % (127 osob).  Z celkového počtu uchazečů tvoří přes 98 % dosažitelní 

uchazeči (tj. uchazeči, kteří mohou při nabídce práce ihned nastoupit do zaměstnání). Celkový 

počet uchazečů na jedno volné místo dosáhl počtu 22,3. 

Na úřadu práce bylo zaregistrováno nejvíce uchazečů ve věku 20-24 let (134) a ve věku 

50-54 let (133). Největší podíl uchazečů o zaměstnání je vyučeno (439) se zaměřením 

na řemeslnou výrobu (276), případně bez kvalifikace (252). 
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Obec leden 2006 leden 2007 leden 2008 leden 2009 leden 2010 

EAO Evid. MN  (%) EAO Evid. MN  (%) EAO Evid. MN  (%) EAO Evid. MN  (%) EAO Evid. MN  (%) 

Cep 84 12 14,29 84 7 8,33 84 7 8,33 84 12 14,29 84 14 16,67 

České Velenice 1 737 97 5,58 1 737 72 4,15 1 737 67 3,86 1 737 75 4,32 1 737 131 7,54 

Domanín 137 15 10,95 137 10 7,30 137 8 5,84 137 12 8,76 137 16 11,68 

Dunajovice 94 7 7,45 94 6 6,38 94 3 3,19 94 2 2,13 94 9 9,57 

Dvory nad Lužnicí 152 9 5,92 152 8 5,26 152 5 3,29 152 11 7,24 152 17 11,18 

Frahelž 72 6 8,33 72 2 2,78 72 4 5,56 72 6 8,33 72 5 6,94 

Halámky 82 3 3,66 82 3 3,66 82 0 0,00 82 2 2,44 82 6 7,32 

Hamr 198 14 7,07 198 13 6,57 198 14 7,07 198 11 5,56 198 23 11,62 

Hrachoviště 31 5 16,13 31 4 12,90 31 1 3,23 31 2 6,45 31 4 12,90 

Chlum u Třeboně 1 187 122 10,28 1 187 106 8,93 1 187 64 5,39 1 187 69 5,81 1 187 109 9,18 

Klec 88 6 6,82 88 4 4,55 88 8 9,09 88 6 6,82 88 5 5,68 

Lomnice nad Lužnicí 805 63 7,83 805 63 7,83 805 35 4,35 805 37 4,60 805 56 6,96 

Lužnice 165 20 12,12 165 16 9,70 165 12 7,27 165 12 7,27 165 25 15,15 

Majdalena 273 17 6,23 273 11 4,03 273 10 3,66 273 16 5,86 273 29 10,62 

Nová Ves nad Lužnicí 153 7 4,58 153 12 7,84 153 5 3,27 153 7 4,58 153 19 12,42 

Novosedly nad Nežárkou 315 37 11,75 315 40 12,70 315 27 8,57 315 28 8,89 315 45 14,29 

Tabulka 22: Vývoj míry nezam ěstnanosti v ORP T řeboň 
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Zdroj: ČSÚ

Ponědraž 52 4 7,69 52 4 7,69 52 3 5,77 52 4 7,69 52 5 9,62 

Ponědrážka 40 0 0,00 40 0 0,00 40 0 0,00 40 2 5,00 40 4 10,00 

Rapšach 298 28 9,40 298 17 5,70 298 21 7,05 298 21 7,05 298 42 14,09 

Smržov 38 2 5,26 38 2 5,26 38 0 0,00 38 2 5,26 38 2 5,26 

Staňkov 117 9 7,69 117 7 5,98 117 6 5,13 117 4 3,42 117 12 10,26 

Stříbřec 186 16 8,60 186 16 8,60 186 12 6,45 186 13 6,99 186 25 13,44 

Suchdol nad Lužnicí 1 765 106 6,01 1 765 87 4,93 1 765 61 3,46 1 765 80 4,53 1 765 152 8,61 

Třeboň 4 612 274 5,94 4 612 214 4,64 4 612 142 3,08 4 612 172 3,73 4 612 283 6,14 

Záblatí 35 5 14,29 35 1 2,86 35 2 5,71 35 0 0,00 35 2 5,71 

Celkem 12 716 884 6,95 12 716 725 5,70 12 716 517 4,07 12 716 606 4,77 12 716 1 040 8,18 
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Dlouhodob ě nezaměstnaní (v evidenci ú řadu práce déle než rok) v ORP T řeboň se na po čtu 

nezaměstnaných podíleli v roce 2009 celkem 13,2 %.  Nejvíce je krátkodobě nezaměstnaných 

(v evidenci maximálně tři měsíce), a to 45,2 %. 

Tabulka 23: Struktura uchaze čů o zaměstnání v ORP T řeboň 

  2009 

Uchazeči o zaměstnání   957 

Uchazeči se zdravotním 

postižením 
  127 

Uchazeči o zaměstnání 

dosažitelní 
  940 

Uchazeči na 1 volné místo   22,3 

Struktura uchazečů podle věku mladiství 
 

9 

  do 19 let 61 

  20 - 24 let 134 

  25 - 29 let 104 

  30 - 34 let 127 

  35 - 39 let 106 

  40 - 44 let 95 

  45 - 49 let 95 

  50 - 54 let 133 

  55 - 59 let 90 

  60 a více let 12 

Struktura uchazečů podle 

vzdělání 
bez vzdělání 

 

2 

  neúplné základní vzdělání - 

  základní vzdělání 247 

  nižší střední vzdělání 1 

  nižší střední odborné vzdělání 29 

  střední odborné vzdělání s výučním listem 439 

  
střední nebo střední odborné vzdělání bez 

maturity i výučního listu 
6 

  úplné střední všeobecné vzdělání 25 

  
úplné střední odborné vzdělání s vyučením i 

maturitou 
50 

  
úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez 

vyučení) 
118 

  vyšší odborné vzdělání 7 
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  bakalářské vzdělání 6 

  vysokoškolské vzdělání 26 

  doktorské vzdělání 1 

  absolventi škol 61 

Struktura uchazečů podle 

požadovaného zaměstnání 

 

 

zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 

13 

  vědečtí a odborní duševní pracovníci 40 

  
techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a 

pracovníci v příbuzných oborech 
71 

  nižší administrativní pracovníci (úředníci) 93 

  provozní pracovníci ve službách a obchodě 133 

  

kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v 

příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů a 

zařízení 

26 

  
řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, 

opraváři /kromě obsluhy strojů a zařízení/ 
276 

  obsluha strojů a zařízení 43 

  pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 252 

  příslušníci armády 1 

  bez uvedení požadovaného zaměstnání 9 

Struktura uchazečů podle délky 

nezaměstnanosti 
méně než 3 měsíce 

 

433 

  3 měsíce a více, méně než 6 měsíců 220 

  6 měsíců a více, méně než 9 měsíců 105 

  9 měsíců a více, méně než 12 měsíců 73 

  12 měsíců a více, méně než 24 měsíců 
68 

 

  24 měsíců a více 58 

Zdroj: ČSÚ (k 31.12.2009) 

Statistika využití nástrojů aktivní politiky zam ěstnanosti  je dostupná pouze v souhrnné podobě 

za tři mikroregiony (včetně ORP Třeboň) spadající pod pobočku Úřadu práce v Jindřichově Hradci.  

Z celkového objemu finančních prostředků vynaložených na realizaci aktivní politiky zaměstnanosti 

včetně prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v roce 2009 poskytl jindřichohradecký úřad 

práce finanční prostředky zejména na vytvoření veřejně prospěšných prací, a to podílem 54,1 %. 

Na společensky účelná pracovní místa bylo ve sledovaném období poskytnuto 32,3 % finančních 

prostředků. Podíl 5,9 % z celkově vynaložených finančních prostředků úřadu práce na realizaci aktivní 

politiky zaměstnanosti patřil ostatním výdajům (informační letáky apod.) a příspěvkům na provoz 
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již zniklých chráněných pracovišť a dílen pro uplatnění uchazečů se zdravotním postižením. 

Na rekvalifikace a poradenské činnosti bylo vynaloženo 7,7 % rozpočtu. 

Tabulka 24: Využití aktivní politiky zam ěstnanosti na Jind řichohradecku v roce 2009 

Nástroj aktivní politika zem ěstnanosti Vynaloženo K č Podíl v % 

Veřejně prospěšné práce 11 941 828 54,1 

Společensky účelná pracovní místa 7 132 264 32,3 

Rekvalifikace a poradenská činnost 1 688 788 7,7 

Chráněná pracoviště a dílny, ostatní 1 294 516 5,9 

Celkem 22 057 396 100,0 

Zdroj: Úřad práce v Jindřichově Hradci (Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2009) 

Při srovnání výdajů na jednotlivé politiky zaměstnanosti Úřadu práce v Jindřichově Hradci dosahuje 

v roce 2009 podíl výdaj ů na aktivní politiku zam ěstnanosti 15,3 % , zbylých téměř 85 % výdajů bylo 

vynaloženo na vyplácení podpor v nezaměstnanosti uchazečům v evidenci úřadu. Oproti roku 2008 

tak došlo k poklesu podílu výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti o více než 8% bodů. V absolutních 

číslech však došlo k nárůstu výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti o téměř 7 mil. Kč. 

Tabulka 25: Výdaje na politiku zam ěstnanosti na Jind řichohradecku (v četně ESF) 

Položka 
2008 

(v tis. K č) 

2009 

(v tis. K č) 

Výdaje na politiku zaměstnanosti celkem 65 000 143 906 

v tom – podpory v nezaměstnanosti 49 800 121 849 

          – na aktivní politiku zaměstnanosti 15 200 22 057 

Podíl aktivní politiky zaměstnanosti (v %) 23,38 15,33 

Zdroj: Úřad práce v Jindřichově Hradci (Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2009) 

Společně s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti úřadu práce pokračovala v roce 2009 i realizace 

projektů financovaných z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 

a z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) – např. národní individuální projekty OP LZZ  

Veřejně prospěšné práce, Společensky účelná pracovní místa a Poradenské služby a rekvalifikace 

nebo regionální individuální projekty Úřadu práce v Českých Budějovicích OP LZZ  Dobrá práce, 

Cesta do práce a Se sousedy k vzdělávání; projekt OPRLZ Veřejně prospěšné práce I. 
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HOSPODÁŘSTVÍ (ODVĚTVÍ), PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI, HLAVNÍ 
ZAMĚSTNAVATELÉ, PRŮMĚRNÉ MZDY  

 

Z ekonomicky aktivních je ve výrobních odv ětvích zam ěstnáno 55 % osob , ve struktuře 

zaměstnaných výrobní sféry se na vyšším podílu zemědělství výrazně podílí chov ryb. Podíl 

samostatn ě činných obyvatel na ekonomicky aktivních (pouze 9,4 %) je v rámci kraje nejnižší.  

Území ORP Třeboň je důležitou destinací cestovního ruchu s celorepublikovým významem . 

Charakter krajiny umožňuje pěší turistiku i cykloturistiku, návštěvy kulturních památek, na Lužnici 

lze provozovat vodní turistiku. V zimním období jsou v některých částech regionu vhodné podmínky 

pro běh na lyžích. Důsledkem snahy o zachování přírodního bohatství je zřízení CHKO Třeboňsko 

s významnými ptačími rezervacemi. 

Ze statistiky ČSÚ za rok 2009 vyplývá, že nejv ětší zastoupení v území ORP T řeboň mají 

ekonomické subjekty s registrací pro podnikání v obchodní činnosti a službách  (52 %). 

Průmyslové podniky a společnosti podnikající ve stavebnictví se podílejí na celkovém počtu 

registrovaných ekonomických subjektů více než 22 %. Zemědělstvím, lesnictvím a rybolovem 

se na Třeboňsku zabývá přes 8 % podnikatelů a společností. 

Tabulka 26: Po čet ekonomických subjekt ů v jednotlivých obcích na území ORP T řeboň 

Název obce 

Počet registrovaných subjekt ů 

celkem 

zemědělství, 

lesnictví, 

rybolov 

průmysl a 

stavebnictví  

obchod a 

služby 
ostatní 

SO ORP Třeboň celkem 5658 471 1275 2945 967 

v tom obce: 

Cep 41 13 8 12 8 

České Velenice 794 20 161 486 127 

Domanín 72 8 19 31 14 

Dunajovice 62 9 20 28 5 

Dvory nad Lužnicí 81 16 25 29 11 

Frahelž 18 3 5 6 4 

Halámky 40 7 7 18 8 

Hamr 92 13 24 45 10 

Hrachoviště 24 6 7 2 9 

Chlum u Třeboně 423 34 99 223 67 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
62

Klec 30 4 7 17 2 

Lomnice nad Lužnicí 320 28 89 148 55 

Lužnice 108 9 29 56 14 

Majdalena 97 11 21 47 18 

Nová Ves nad Lužnicí 88 23 15 35 15 

Novosedly nad Nežárkou 158 30 35 67 26 

Ponědraž 14 2 2 6 4 

Ponědrážka 14 2 5 3 4 

Rapšach 101 19 33 34 15 

Smržov 24 5 7 10 2 

Staňkov 52 3 10 33 6 

Stříbřec 95 16 22 39 18 

Suchdol nad Lužnicí 684 76 153 336 119 

Třeboň 2207 107 469 1227 404 

Záblatí 19 7 3 7 2 

Zdroj: ČSÚ (k 31.12.2009) 

Jednoznačně nejv ětším zam ěstnavatelem na T řeboňsku je Eaton Elektrotechnika s.r.o. se 

závodem o rozloze 50 tis. m2 v Suchdole nad Lužnicí. Společnost zde vyrábí elektrotechnické 

součástky (domovní jističe, proudové chrániče a domovní rozvodnice). Ke konci roku 2009 pracovalo 

v suchdolském závodě téměř 1000 zaměstnanců. 

Mezi další významné zaměstnavatele patří společnosti Magna Cartech s.r.o. z Českých Velenic, 

Lázně Aurora s.r.o. z Třeboně a LEXA & POSEL s.r.o. z obce Hamr. 

Tabulka 27: Nejvýznamn ější podnikatelské subjekty na území ORP T řeboň (k 31. 12. 2009) 

Název Sídlo, pobo čka v ORP Obor 
Počet 

zaměstnanc ů 

Eaton Elektrotechnika s.r.o. Suchdol nad Lužnicí elektrotechnika 975 

Magna Cartech s.r.o. České Velenice strojírenství 458 

Lázně Aurora s.r.o. Třeboň lázeňská péče 340 

LEXA & POSEL s.r.o. Hamr elektrotechnika 331 

Lesostavby Třeboň a.s. Třeboň stavebnictví 238 
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ŽOS České Velenice CZ a.s. České Velenice strojírenství 222 

Zdroj: Úřad práce v Jindřichově Hradci (Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2009) 

Graf 1: Podnikatelské subjekty s 5 a více zam ěstnanci v jednotlivých ORP Jiho českého kraje 

 

Zdroj: ČSÚ (k 31.12.2003) 

Při hodnocení pr ůměrných a mediánových mezd  byly použity statistiky uveřejněné v Informačním 

systému o průměrném výdělku, kde jsou k dispozici údaje za celou Českou republiku i za jednotlivé 

kraje. Z dostupných dat vyplývá, že jak průměrný hodinový, tak mediánový výdělek zaměstnanců 

v Jihočeském kraji je především u podnikatelské sféry výrazně pod celorepublikovým průměrem. 

Rozdíly v nepodnikatelské sféře nejsou tak výrazné vzhledem k  tabulkovým platům státních 

zaměstnanců.  

Tabulka 28: Hodinový výd ělek v České republice a Jiho českém kraji 

 

ČR Jiho český kraj 

podnikatelská 

sféra 

nepodnikatelská 

sféra 

podnikatelská 

sféra 

nepodnikatelská 

sféra 

Průměr hodinového výd ělku 

(2. čtvrtletí 2010) 
149,04 Kč 140,47 Kč 125,73 Kč 134,22 Kč 

Podíl zaměstnanců 

s podprůměrným hodinovým 

výdělkem 

67,5 % 56,6 % 64,8 % 55,2 % 
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ČR Jiho český kraj 

podnikatelská 

sféra 

nepodnikatelská 

sféra 

podnikatelská 

sféra 

nepodnikatelská 

sféra 

Medián hodinového výd ělku 

(2. čtvrtletí 2010) 
121,51 Kč 133,00 Kč 108,05 Kč 128,72 Kč 

Index mediánu hodinového 

výdělku zaměstnanců 

meziroční vůči 2. čtvrtletí 2009 

102,6 % 101,8 % 102,8 % 101,1 % 

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku – www.ispv.cz (za 2. čtvrtletí 2010) 

 

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, KRIMINALITA 

KRIMINALITA – TRESTNÁ ČINNOST, PŘESTUPKY, PŘÍPADNÁ EXISTENCE A 
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE 

 

Města a obce ORP Třeboň patří do působnosti Územního odboru Policie ČR v Jind řichov ě Hradci . 

Na území správního obvodu jsou zastoupeny dvě obvodní oddělení – Třeboň (pro obce Domanín, 

Dunajovice, Frahelž, Klec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Novosedly nad Nežárkou, 

Ponědraž, Ponědrážka, Smržov, Stříbřec, Třeboň a Záblatí) a Suchdol nad Lužnicí  (pro obce Cep, 

České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Halámky, Hamr, Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Nová Ves 

nad Lužnicí, Rapšach, Staňkov a Suchdol nad Lužnicí). 

Městkou nebo obecní policii  podle zákona č. 553/1991 Sb. zřizuje na území ORP Třeboň pouze 

Město České Velenice  a Město T řeboň. 

V roce 2005 bylo v Jiho českém kraji zjišt ěno celkem 16 752 trestných činů a proti roku 2000 jejich 

počet klesl o desetinu, vývoj však byl ve sledovaném období kolísavý. Pro zjištění regionálních rozdílů 

v objemu a struktuře trestné činnosti zvolil v následující tabulce ČSÚ z důvodu omezení vlivu 

náhodných výkyvů statistiku trestných činů za roky 2001 až 2005. 

Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel ORP Třeboň je ve srovnání s údaji za ostatní ORP 

a Jihočeský kraj spíše nižší (20,4, v Jihočeském kraji 26,2). Největší podíl tvořily prosté krádeže 

(34 %) a krádeže vloupáním (18 %), obdobně jako v souhrnných datech za celý kraj (37 a 21 %). 

Nadprůměrných hodnot dosahují v ORP Třeboň i podíly objasněných trestných činů – 60 %. 

V celokrajském průměru dosáhl podíl vyřešené trestné činnosti 51 %. 
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Tabulka 29: Zjišt ěné trestné činy v letech 2001-2005 podle jednotlivých ORP v Jiho českém kraji 

ORP 

Zjišt ěné 

trestné činy 

celkem 

z toho Trestné 

činy na 

1000 

obyvatel  

Objasn ěn

é trestné 

činy 

Celková 

škoda 

(v tis. 

Kč) 

násilná a 

mravnost.  

krádeže 

vloupání

m 

krádeže 

prosté 

hospodá ř. 

kriminalita  

Blatná 1365 149 380 376 190 20,0 828 61 239 

České 

Budějovice 
27 265 1653 4884 12 657 3075 36,9 10 532 1 598 154 

Český 

Krumlov 
5810 498 1388 2086 645 28,5 2943 340 048 

Dačice 1369 222 226 364 171 13,5 995 58 463 

Jindřichův 

Hradec 
4981 403 975 1594 801 21,1 2865 441 293 

Kaplice 2188 282 519 687 254 23,0 1485 77 738 

Milevsko 1521 155 451 471 108 15,9 825 55 295 

Písek 6944 734 1563 2092 991 27,3 3891 286 748 

Prachatice 3892 343 948 1113 603 23,0 2211 543 839 

Soběslav 2251 306 429 703 237 20,5 1428 151 681 

Strakonice 5199 565 1063 1579 913 23,2 3198 254 208 

Tábor 9685 939 1829 3423 1225 24,1 5171 406 087 

Trhové 

Sviny 
1223 126 360 308 100 14,1 692 55 306 

Třeboň 2592 292 472 880 245 20,4 1557 88 205 

Týn nad 

Vltavou 
1527 134 432 494 141 22,3 739 90 405 

Vimperk 2066 164 450 637 301 23,4 1142 105 197 

Vodňany 1855 204 462 578 239 33,6 1215 112 426 

Jiho český 

kraj 
81 733 7169 16 831 30 042 10 239 26,2 41 717 4 726 332 

Zdroj: ČSÚ (z údajů Policejního prezidia ČR) 

Následující tabulka upřesňuje hodnoty zachycené kriminality podle jednotlivých obvodních oddělení 

Policie ČR na území ORP Třeboň. Z údajů vyplývá, že vyšší počet trestných činů na 1000 obyvatel 
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zaznamenalo policejní oddělení v Třeboni. Naopak podíl mladistvých páchající trestnou činnost byl 

vyšší na území obvodu Suchdol nad Lužnicí. 

Tabulka 30: Zjišt ěné trestné činy v letech 2001-2005 podle obvodních odd ělení Policie ČR 

v ORP Třeboň 

Obvodní odd ělení 

Policie ČR 

Počet 

obcí 

Rozloha 

(km 2) 

Počet 

obyvatel 

Počet trestných činů 

na 1000 

obyvatel 

podíl 

mladistvých 

(v %) 

Třeboň 19 344 16 036 20,7 5,2 

Suchdol nad Lužnicí 11 269 11 486 16,3 6,2 

Zdroj: ČSÚ (z údajů Policejního prezidia ČR) 

 

OSTATNÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY  

 

Další nežádoucí sociálně patologické jevy, které porušují sociální, morální či právní normy společnosti, 

je velmi těžké jednoznačně popsat a statisticky zachytit. Patří sem mnoho typů chování: kromě 

kriminality (viz výše) dále např. toxikomanie, bezdomovectví, prostituce, etnické konflikty, 

projevy rasismu a xenofobie, dluhová past a záškoláctví . Řada projevů sociálně patologických 

jevů navíc zůstává skryta nebo utajena, relevantní kvantifikace ve sledovaném území je tak značně 

obtížná. 

Mikroregion Třeboňsko je vzhledem k příznivé sociodemografické charakteristice územím spíše 

s menším zastoupením výše uvedených negativních projevů chování obyvatel. Díky dotazníkovému 

šetření se starosty a zástupci měst a obcí ORP Třeboň byly zaznamenány následující sociálně 

patologické jevy: 

� České Velenice:  prostituce a organizování prostituce (s tím spojena i distribuce a užívání tvrdých 

drog, hazard, kriminalita); konflikty většinové společnosti s etnickými skupinami 

a nepřizpůsobivými spoluobčany (početná romská a vietnamská komunita, značný počet 

nepřizpůsobivých a sociálně potřebných rodin)  

� Třeboň: prodej a konzumace tvrdých drog (především v letním období), bezdomovectví (několik 

stálých obyvatel bez přístřeší, přes léto větší počet) 

� většina zástupců měst a obcí vnímá jako značný sociální problém zadlužování a pád do dluhové 

pasti (v mnoha obcích s postiženými řešeno); také k prodeji a především užívání měkkých drog 

dochází ve většině měst a obcí (ovšem bez výrazných negativních vedlejších efektů 

pro společnost) 

 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
67

 

ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP 

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP (NÁZEV, 
KONTAKTNÍ ÚDAJE, ZŘIZOVATEL, DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, DRUH 
KLIENTŮ, KAPACITA ZAŘÍZENÍ, POČET KLIENTŮ APOD.) 

 

Na území měst a obcí ORP Třeboň působí tři registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. Oblastní 

charita Třeboň nabízející seniorům a zdravotně postiženým pečovatelskou službu a všem sociálně 

potřebným služby občanské poradny. Společnost Ledax o.p.s. poskytuje na Třeboňsku pečovatelskou 

službu. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec provozuje v území dva domovy pro seniory – 

v Třeboni a Českých Velenicích. V rámci domova pro seniory České Velenice jsou poskytovány 

odlehčovací služby.  

Tabulka 31: Registrovaní poskytovatelé sociálních sl užeb v ORP T řeboň 

Oblastní charita T řeboň 

adresa poskytovatele/zařízení:   Chelčického 2, 379 01 Třeboň 

IČO:    26520991 

právní forma:   církevní organizace 

ředitel:                 Mgr. Lucie Bicková 

    e-mail: charita.trebon@seznam.cz, tel.: 384 721 427 

web:    www.trebon.charita.cz  

poskytované služby:   odborné sociální poradenství 

    pečovatelská služba 

forma poskytování služeb:         ambulantní (poradna), terénní (pečovatelská sl.) 

cílové skupiny:                           poradna:  všechny 

                                                   pečovatelská služba:   

                                                   senioři  

                                                   nemocní a ZTP  

                                                   rodiny s dětmi (narození min. trojčat)  

kapacita služby:             900 kontaktů/rok (odborné sociální poradenství) 

                                                  40 klientů/rok2 (pečovatelská služba) 

                                                      
2 Denní kapacita není stanovena, reálně jsou schopni poskytnout službu 4 klientům najednou. 
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počet klientů:                             poradna 2 klienti/den, PS 15 klientů/den 

Ledax o.p.s. 

adresa poskytovatele:              Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 

IČO:    28068955 

právní forma:   obecně prospěšná společnost 

 

adresa zařízení:   Chelčického 2, 379 01 Třeboň 

vedoucí zařízení:   Mgr. Dita Zavadilová 

    e-mail: dita.zavadilova@ledax.cz, tel.: 721 388 673 

web:                                            www.ledax.cz 

poskytované služby:               pečovatelská služba 

forma poskytování služeb:         terénní 

cílové skupiny:                           senioři 

                                                   nemocní a ZTP 

                                                   rodiny s dětmi (3 a více dětí) 

kapacita služby:             145 klientů/den (středisko Třeboň) 

počet klientů:                             cca 90 klientů/den 

Centrum sociálních služeb Jind řichův Hradec – Domov senior ů Třeboň 

adresa poskytovatele:              Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČO:    75011191 

zřizovatel:   Jihočeský kraj 

adresa zařízení:   Daskabát 306, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

vedoucí zařízení:   Ing. Lenka Krakowitzerová 

    e-mail: vedouci@dstrebon.cz, tel.: 384 721 241 

web:    www.dstrebon.cz  

poskytované služby:   domov pro seniory 

forma poskytování služeb:          pobytové 

cílové skupiny:                            senioři 

                                                    ZTP  

kapacita služby/počet lůžek:       58 klientů/den 

počet klientů:                              58 klientů/den 

Centrum sociálních služeb Jind řichův Hradec – Domov senior ů České Velenice 

adresa poskytovatele:              Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 
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IČO:    75011191 

zřizovatel:   Jihočeský kraj 

adresa zařízení:   Vitorazská 54, 378 10 České Velenice 

vedoucí zařízení:   Mgr. Kamila Večeřová 

    e-mail: vedouci@ddceskevelenice.cz, tel.: 384 794 381 

web:    www.ddceskevelenice.cz  

poskytované služby:   domov pro seniory 

    odlehčovací služby 

forma poskytování služeb:         pobytová 

cílové skupiny:                           senioři  

                                                   ZTP  

kapacita služby/počet lůžek:       69 klientů/den (domov pro seniory) 

       6 klientů/den (odlehčovací služby) 

počet klientů:                              69 + 6 klientů/den 

Zdroj: dotazníkové šetření poskytovatelů, Registr poskytovatelů sociálních služeb[http://iregistr.mpsv.cz/socreg, 1. 

4. 2011] 

        

ROZDĚLENÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMĚRNÉHO 
ZASTOUPENÍ V ORP DLE JEJICH TYPU (SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, SLUŽBY 
SOCIÁLNÍ PÉČE, SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE) 

 

Nejvíce poskytovatelů sociálních služeb na Třeboňsku je zaměřeno na pečovatelskou službu 

pro seniory a zdravotně postižené. Zastoupeny jsou i domovy seniorů a odlehčovací služby. Všem 

cílovým skupinám obyvatel ohrožených sociálním vyloučením slouží aktivní odborné sociální 

poradenství. V obcích a městech správního obvodu ORP Třeboň jsou registrovanými poskytovateli 

nabízeny následující sociální služby (dle registru sociálních služeb): 

Tabulka 32: P řehled sociálních služeb a registrovaných poskytovatel ů na území ORP T řeboň 

Sociální služba 
Zajišt ěna 

v ORP 
Poskytovatel 

Odborné sociální poradenství ano Oblastní charita Třeboň 

Osobní asistence ne 

Pečovatelská služba ano 
Oblastní charita Třeboň 

Ledax o.p.s. 
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Tísňová péče 

ne Průvodcovské a předčitatelské služby 

Podpora samostatného bydlení 

Odlehčovací služby ano Domov seniorů Č. Velenice 

Centra denních služeb 

ne 
Denní stacionáře 

Týdenní stacionáře 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Domovy pro seniory ano 
Domov seniorů Třeboň 

Domov seniorů Č. Velenice 

Domovy se zvláštním režimem 

 

 

 

 

 

 

 

ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráněné bydlení 

Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče 

Raná péče 

Telefonická krizová pomoc 

Tlumočnické služby 

Azylové domy 

Domy na půl cesty 

Kontaktní centra 

Krizová pomoc 

Nízkoprahová denní centra 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Noclehárny 

Služby následné péče 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 

Sociálně terapeutické dílny 

Terapeutické komunity 

Terénní programy 

Sociální rehabilitace 

Zdroj: Odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu Třeboň 
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Dostupnost služeb z geografického hlediska je nerovnoměrná. Většina služeb je dostupná ve městě 

Třeboň (odb. soc. poradenství, pečovatelské služby, domov pro seniory), případně ve městě České 

Velenice (pečovatelská služba, domov pro seniory, odlehčovací služby). Služby jsou většinou 

situovány do větších měst – center regionu, kde jsou dostupné obyvatelstvu celého ORP Třeboň. 

Pouze pečovatelské služby jsou poskytovány terénní formou a jsou tedy dostupné i na území menších 

obcí. Pečovatelská služba firmy Ledax o.p.s. je dostupná ve všech obcích regionu. Pečovatelská 

služba Oblastní charity Třeboň je dostupná v obcích vzdálených do 15 km od Třeboně. 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – ambulantní forma  

Službu odborného sociálního poradenství zajišťuje v Třeboni Oblastní charita Třeboň. Občanská 

poradna sídlí na adrese Chelčického 2, 379 01 Třeboň. Provozní hodiny jsou nastaveny tak, aby její 

služby mohli využít alespoň 2x týdně i obyvatelé z okolních měst a obcí na Třeboňsku: 

pondělí: 9:00 - 11:30 a 12:00 - 16:00 

úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 11:30 a 12:00 – 13:00 

středa 9:00 - 11:30 12:00 - 17:00 

Kromě odborného sociálního poradenství je poskytováno obyvatelům měst a obcí ORP Třeboň 

i tzv. základní sociální poradenství. Základní poradenství nabízí v rámci vlastních registrovaných 

sociálních služeb všichni poskytovatelé na Třeboňsku. Zdrojem některých odborných informací jsou 

I odbory a pracovníci zabývající se sociální problematikou na městských úřadech v obvodu ORP 

(Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, České Velenice, Lomnice nad Lužnicí). 

Více informací viz návrhová část – cílová skupina IV, opatření 1.1 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – TERÉNNÍ FORMA 

Záměrem pečovatelské služby je kvalitní poskytování pomoci, podpory a péče seniorům a dalším 

osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná služba umožňuje uživatelům žít nadále 

běžným způsobem života ve vlastních domácnostech, pečovatelé / pečovatelky s odpovídající 

kvalifikací a praxí pomáhají při následujících typech činností: 

� pomoc při zvládání běžných úkolů 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 

� obě pečovatelské služby poskytují rovněž doplňkové služby 

Pečovatelskou službu na území měst a obcí ORP Třeboň zajišťují dva registrovaní poskytovatelé: 

Ledax o.p.s. a Oblastní charita Třeboň.  

Více informací viz návrhová část – cílová skupina I a II, opatření 1.1 

DOMOVY PRO SENIORY – POBYTOVÁ FORMA 
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Domovy pro seniory poskytují za úhradu sociální služby ve sjednaném rozsahu pro seniory a další 

osoby starší 50 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou podporu. Domovy nabízejí uživatelům 

kromě pobytové služby s ošetřovatelskou péčí i aktivizační činnost a pomoc při obstarávání osobních 

záležitostí. Dále jsou poskytovány další doprovodné služby. 

Na území ORP Třeboň se nacházejí dva domovy pro seniory – v Třeboni a Českých Velenicích. Tuto 

sociální službu poskytuje v obou případech Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Služba 

je pobytová – poskytovaná nepřetržitě celý rok, 24 hodin denně.  

Více informací viz návrhová část – cílová skupina I a II, opatření 1.2 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – POBYTOVÁ FORMA 

Odlehčovací služba je určena osobám, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí, 

ale vzhledem k okolnostem nemůže být tato péče po určitou dobu poskytována. Služba je zajišťována 

pro osoby starší 50 let, které vzhledem ke svému zhoršenému stavu potřebují pravidelnou podporu 

a pomoc jiné osoby.  

Odlehčovací službu poskytuje v ORP Třeboň pobytovou formou Domov seniorů České Velenice, 

který pro tuto službu nabízí ve svém zařízení celkem 6 lůžek. 

Odlehčovací služby byly poskytovány také Oblastní charitou Třeboň. Služba byla zrušena na podzim 

roku 2010. 

Více informací viz návrhová část – cílová skupina I a II, opatření 1.3 

     

ROZDĚLENÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP DLE CÍLOVÝCH 
SKUPIN 

 

Většina sociálních služeb poskytovaných na území měst a obcí ORP Třeboň je určena pro cílové 

skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením. Širší zaměření na Třeboňsku má občanská 

poradna Oblastní charity Třeboň, která nabízí odborné sociální poradenství všem osobám v jakékoliv 

obtížné životní situaci.  

Následující přehled poskytuje informaci o zastoupení cílových skupin podle jednotlivých typů 

sociálních služeb (registrovaní poskytovatelé). Údaje byly získány prostřednictvím dotazníkového 

šetření u poskytovatelů sociálních služeb. 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

� 100 % osoby v obtížné životní situaci (veškeré cílové skupiny sociálních služeb: např. senioři, 

zdravotně postižení, uživatelé drog aj. osoby ohrožené závislostmi, rodiny s dětmi, osoby v krizi, 

nezaměstnaní, národnostní a etnické menšiny) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
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� 90 - 97 % senioři 

� 3 - 10 % zdravotně postižení 

DOMOVY PRO SENIORY 

� 95 % senioři 

� 5 % zdravotně postižení 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA  

� 95 % senioři 

� 5 % zdravotně postižení 

    

DOPROVODNÉ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 

 

Kromě organizací, které mají svoje služby registrované podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách, působí na území ORP další subjekty, jejichž činnost úzce souvisí se sociální tématikou 

a zahrnuje obdobné cílové skupiny jako registrované sociální služby. Též někteří poskytovatelé 

sociálních služeb nabízejí služby, které nejsou registrované podle zákona č.108/2006 Sb., ale jsou 

určeny pro sociálně znevýhodněné skupiny občanů. 

Mezi tyto služby patří: 

 

Agentura „Domácí pé če – Třeboň“ paní Aleny Kuchy ňkové 

� Poskytování na základě živnostenského oprávnění. 

� Agentura poskytuje ošetřovatelskou péči a neregistrovanou alternativu pečovatelské služby, 

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. 

� Službu poskytují registrované zdravotní sestry s praxí. 

� Domácí péče je dostupná pro celý region OPR Třeboň. Služby jsou poskytovány sedm dní 

v týdnu. 

� V současnosti je pokryta veškerá poptávka ze strany uživatelů. 

 

Více informací viz návrhová část – cílová skupina I a II, opatření 3.1 

 

Doprovodné služby v Chlumu u T řebon ě 

� Služba je zajištěna prostřednictvím činnosti paní Svatavy Novákové na základě 

živnostenského oprávnění.  
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� Jedná se o služby typu rozvoz obědů, zajištění nákupu potravin a léků, doprovod osob apod.  

� Klientelu paní Novákové tvoří senioři, nemocní a zdravotně postižení v celkovém počtu 

cca 50 osob denně. 

� Služba je poskytována obyvatelům Chlumu u Třeboně a okolních obcí ve spolupráci 

s městysem Chlum u Třeboně, služby jsou nabízeny od pondělí do pátku po individuální 

domluvě. 

 

Více informací viz návrhová část – cílová skupina I a II, opatření 3.2 

 

Výcvikové  canisterapeutické sdružení Hafík  

� Od roku 2001 v Třeboni aplikuje canisterapii (podpora psychosociálního zdraví lidí, 

při níž se využívá přítomnosti psa). 

� Občanské sdružení Hafík provádí canisterapii formou návštěv ve zdravotně sociálních 

zařízeních, integračních canisterapeutických táborů, psychorehabilitačních kurzů, rekondičních 

pobytů apod. 

 

Další subjekty, které poskytují související a doprovodné sociální služby: 

� Úřad práce v Jindřichově Hradci, pracoviště Třeboň 

� Odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu Třeboň 

� Svaz tělesně postižených České republiky o.s., místní organizace Třeboň 

� Dům dětí a mládeže Třeboň 

� a další zájmové, kulturní, církevní a sportovní spolky a sdružení, které připravují a nabízejí 

pro různé cílové skupiny možnosti aktivního trávení volného času (senior kluby, dětské kroužky, 

sportovní oddíly, hasičské sbory aj.) 

Jednotlivá města a obce si uvědomují důležitost těchto subjektů, jejich aktivity proto velmi často 

podporují, ať již finančními příspěvky na činnost nebo bezplatnými pronájmy prostor, záštitou starostů 

apod. 

I registrovaní poskytovatelé sociálních služeb nabízejí kromě základních činností tzv. doplňkové 

činnosti, které mají doprovodný charakter k základní nabídce sociálních služeb. Největší nabídku 

doplňkových činností mají především poskytovatelé pečovatelské služby a domovy seniorů. 

Doprovodné služby nabízené registrovanými poskytovateli sociálních služeb viz návrhová část 

komunitního plánu. 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ U POSKYTOVATELŮ (POPIS ÚDAJŮ 
Z DOTAZNÍKŮ NEPOSTIHNUTÝCH V PŘEDEŠLÝCH BODECH) 

 

Sociální služby jsou vzhledem k území regionu poskytovány poměrně rovnoměrně. Některé ze služeb 

jsou poskytovány plošně, pro obyvatele všech obcí regionu, jiné jsou určeny pouze pro obyvatele 

vybraných obcí. Mezi služby, které jsou poskytovány bez ohledu na místo trvalého bydliště, patří 

sociální poradenství. Domovy seniorů mohou využívat rovněž občané celé republiky, přednostně jsou 

však přijímáni Jihočeši. Pečovatelská služba je firmou Ledax o.p.s. poskytována plošně pro celé 

sledované území. Oblastní charita Třeboň poskytuje pečovatelskou službu přibližně pro polovinu obcí 

v ORP.   

Kapacita  služeb je zpravidla naplněna. Například Domov seniorů Třeboň má kapacitu trvale 

naplněnou. V pořadníku je vždy okolo 80 osob. I v Domově seniorů Č. Velenice bývá kapacita 

většinou naplněna.  

Informování  o poskytovaných službách probíhá různými formami. Domovy seniorů v tomto směru 

spolupracují s MěÚ a zdravotnickými zařízeními. Přes ně také do domovů směřuje většina klientů.  

Nejčastěji využívaným prostředkem jsou obecně informační letáky. Ty jsou zpravidla distribuovány 

k lékařům a na úřady.  Poskytovatelé také zveřejňují informace na svých internetových stránkách. 

Finance 

Všichni dotazovaní poskytovatelé upozorňují na nedostatek financí, který jim brání rozvinout nabídku 

poskytovaných služeb nebo provést změny ve stávajících službách. 

Níže jsou shrnuty vize dotázaných poskytovatelů o tom, jakým směrem by se měly vyvíjet sociální 

služby na Třeboňsku: 

� navýšení kapacity domovů pro seniory 

� zřídit lůžka se zvláštním režimem jako součást domovů pro seniory 

� rozšířit odlehčovací služby v rámci domovů pro seniory 

� rozšířit poskytování pečovatelské služby i do malých obcí 

� rozšířit kapacitu pečovatelské služby 

� zřídit stacionář 

� rozšířit působení pečovatelských služeb a domácí péče do večerních hodin a víkendů 

� navázat vyšší spolupráci mezi poskytovateli 

� zřídit domácí ošetřovatelskou péči 

� zřídit osobní asistenci 

� zřídit sociálně aktivizační službu 

� dále zřídit: chráněné dílny, chráněné bydlení, domácí hospicovou péči 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
76

� zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

� zřídit terénní program – jako prevence drogové závislosti 

 

ANALÝZA UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

VYMEZENÍ A POPIS STÁVAJÍCÍCH UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

Uživateli sociálních služeb obecně se rozumí lidé nacházející se v nepříznivé nebo tíživé sociální 

situaci, kteří využívají některou sociální službu.  

V následující tabulce je uveden přehled cílových skupin sociálních služeb mezi obyvateli ORP Třeboň 

včetně velikosti skupin a odhadu počtu klientů, kteří využili sociální služby (v roce 2009).  

Vzhledem k tomu, že poskytovatelé sociálních služeb nejsou povinni zjišťovat a ověřovat zdravotní a 

sociální diagnózy klientů, níže uvedené údaje k jednotlivým cílovým skupinám a přehled o využívání 

sociálních služeb jsou jen odbornými odhady.  

Tabulka 33: Po čty osob v cílových skupinách a z nich po čty osob využívající sociální služby na 

území správního obvodu ORP T řeboň k 31. 12. 2009 

Cílová skupina 
Celkový 

počet 

z toho 

využívající 

služby 

Osoby s mentálním postižením 180 12 

Osoby s tělesným postižením 550 80 

Osoby se zrakovým postižením 25 1 

Osoby se sluchovým postižením 12 5 

Osoby s jiným zdravotním postižením 5 2 

Osoby s kombinovaným postižením 180 2 

Osoby s dlouhodobým duševním onemocněním 170 10 

Uživatelé drog 100 30 

Osoby ohrožené prostitucí 70 2 

Rodiny s dětmi 1158 420 

Děti a mládež 135 135 

Děti a mládež ohrožené delikvencí 162 10 

Osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS 0 0 

Osoby v krizi 520 20 

Etnické menšiny 420 20 
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Cizinci 510 0 

Uprchlíci 0 0 

Oběti násilí 25 3 

Osoby bez přístřeší 50 4 

Pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po 

dosažení zletilosti 

 5 

Senioři 3934 61 

Zdroj: Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb v rámci projektu „Podpora 

komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, Odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu 

Třeboň 

Lze vyčlenit některé specifické cílové supiny sociálních služeb. Následující data vycházejí ze statistik 

Odboru školství a sociálních věcí Městského úřadu Třeboň za rok 2010. Byly vybrány skupiny 

obyvatel, které jsou dále řešeny v rámci návrhové části komunitního plánu.  

Tabulka 34: Po čet osob propušt ěných z v ězení, rok 2010 

  Celkem 

z toho 

počet osob, jimž 

byla poskytnuta 

jednorázová pomoc 

po propušt ění z 

vězení 

počet osob, jimž 

byla poskytována 

pomoc po 

propušt ění z vězení 

počet osob, s nimiž 

se pracovalo již v 

průběhu trestního 

řízení 

Počet osob 

propušt ěných z 

vězení 

58 35 11 12 

Zdroj: Odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu Třeboň 

Tabulka 35: Po čet osob propušt ěných ze školských za řízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, rok 2010 

  Celkem 
z toho po čet osob, jimž byla 

poskytována pomoc 

Počet osob propušt ěných ze školských 

zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy 

2 2 

Zdroj: Odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu Třeboň 
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PŘÍSPĚVKY NA PÉČI (POČTY POBÍRAJÍCÍCH, JEJICH STRUKTURA, VÝŠE 
PŘÍSPĚVKŮ, ROZDĚLENÍ TĚCH, CO POBÍRAJÍ DLE STUPŇŮ ZÁVISLOSTI) 

 

Příspěvek na péči v ORP Třeboň byl v roce 2009 poskytován celkem 681 příjemcům, z toho ¾ 

zaujímaly osoby ve věku nad 65 let. V průměru bylo v roce 2009 vyplaceno 5 604 Kč na jednoho 

příjemce měsíčně.   

Tabulka 36: P říspěvek na pé či na území správního obvodu ORP T řeboň k 31. 12. 2009 

3 

Finan ční 

prost ředky 

vyplacené na 

PnP (v tis. K č) 

Počty p říjemců příspěvku podle v ěku Po čet 

příjemců 

využívajících 

sociální 

službu 

1–7 let  
8-15 

let 

16 -18 

let 

18-65 

let 

nad 

65 let 

1. stupeň 6 713 3 6 0 33 199 241 

2. stupeň 10 666 1 5 0 46 150 202 

3. stupeň 14 178 2 8 1 34 98 143 

4. stupeň 14 235 0 5 6 22 62 95 

Celkem 45 792 6 24 7 135 509 681 

Zdroj: Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb v rámci projektu „Podpora 

komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, Odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu 

Třeboň 

 

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP 

FINANČNÍ TOKY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (PROCENTUÁLNÍ 
STRUKTURA ZDROJŮ PŘÍJMŮ) 

V tabulkovém přehledu jsou uvedeny podíly relevantních finančních toků v průběhu posledních let 

podle jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na Třeboňsku. Výčet hodnot je výsledkem 

dotazníkového šetření s poskytovateli, které v rámci komunitního plánování sociálních služeb v ORP 

Třeboň proběhlo v září 2010. 
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Tabulka 37: Finan ční toky poskytovatel ů sociálních služeb 

Poskytovatel Rok 

T
rž

by
 

M
in

is
te

rs
tv

a 

Ú
řa

d 
pr

ác
e 

K
ra

je
 

O
bc

e 

S
po

nz
o
ři 

O
st

at
ní

 

Celkem 

(v tis. K č) 

Oblastní charita 

Třeboň 

2007 17,3 % 42,2 % 5,9 % 13,8 % 2,3 % 13,0 % 5,5 % 1 379 

2008 19,8 % 40,9 % 6,6 % 6,0 % 3,3 % 3,0 % 20,4 % 1 795 

2009 22,8 % 52,5 % 2,3 % 0,0 % 7,8 % 6,6 % 8,1 % 1 675 

Pečovatelská služba 

Ledax o.p.s. 

2007 služba nebyla poskytována 

2008 služba nebyla poskytována 

2009 30,0 % 48,7 % 0,0 % 1,4 % 19,9 % 0,0 % 0,0 % 2 268 

Domov seniorů 

Třeboň 

2008 54,6% 41,9% 0,0 % 3,5% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16 362 

2009 62,2% 29,6% 0,0 % 8,2% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14 645 

2010 59,8% 31,3% 0,0 % 9,0% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16 146 

Domov seniorů 

České Velenice 

2007 53,3 % 30,2 % 0,0 % 16,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18 200 

2008 64,6 % 35,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20 126 

2009 71,8 % 25,4 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18 100 

Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb (výsledky dotazníkového šetření) 

 

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU 

 

Z výše uvedeného přehledu finančních toků poskytovatelů sociálních služeb vyplývají jasná specifika 

zdrojů pro jednotlivé typy nabízených sociálních služeb. Zdrojem financování poskytovatelů sociálních 

služeb v ORP Třeboň s nejvyšším podílem na celkovém financování jsou tržby z vlastní činnosti. 

Druhý nejvyšší podíl v příjmech poskytovatelů tvoří Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

Mezi významné finanční zdroje patří dále dotace Jihočeského kraje. Podíly jednotlivých zdrojů 

se u poskytovatelů liší. Tržby z vlastní činnosti tvoří nejvýznamnější zdroj u domovů pro seniory, 

pečovatelské služby (a soc. poradna) mají jako nejvýznamnější zdroj financí dotace z MPSV.  

Tabulka 38: Finan ční zdroje poskytovatel ů sociálních služeb v ORP T řeboň (2009) 

Zdroj 
Částka 

(v tis. K č) 

Podíl 

(v %) 

dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 10 919 29,8% 
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Zdroj 
Částka 

(v tis. K č) 

Podíl 

(v %) 

tržby z vlastní činnosti 23 173 63,2% 

dotace Jihočeského kraje 1 731 4,7% 

příspěvky obcí 581 1,6% 

dotace úřadu práce 39 0,1% 

sponzorské příspěvky, dary 110 0,3% 

ostatní (úroky, prodej majetku, sbírky apod.) 135 0,4% 

CELKEM 36 688 100 % 

Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb (výsledky dotazníkového šetření) 

 

 

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCÍ V REGIONU ORP 

 

Přehled výdajů na sociální služby v regionu ORP Třeboň v níže uvedené tabulce obsahuje veškeré 

výdaje na sociální věci měst a obcí ve sledovaném území v letech 2007- 2009.  

Z údajů jednoznačně vyplývá, že nejvyšší podíl výdajů věnují obce terénní pečovatelské službě 

pro seniory a zdravotně postižené. Oblíbenou aktivitou obcí je i podpora přípravy a rozvozu obědů 

pro sociálně potřebné obyvatele. Některé obce tak přispívají na každý z obědů určitou finanční 

částkou (někdy bývá zahrnuto souhrnně v příspěvku na pečovatelskou službu). Výrazná většina 

především menších obcí však nepřispívá na sociální služby vůbec. Argumenty zástupců těchto obcí 

bývají především nedostatek finančních prostředků nebo nepotřebnost sociálních služeb vzhledem 

k tradičně silné roli rodiny ve venkovských oblastech.  

V tabulce nejsou zahrnuty jednorázové výdaje obcí na sociální věci (např. na vánoční dárky nebo 

dárky k výročím sociálně slabším občanům). 
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Tabulka 39: Výdaje na sociální služby m ěst a obcí na území ORP T řeboň (2007 - 2009) 

Obec ORP Rok 
Výdaje 

(v Kč) 
Poznámka 

Cep 

2007 0 
� obec dotuje rozvoz obědů sociálně potřebným 

občanům částkou 10 Kč / oběd (cca 8 obědů denně) 
2008 0 

2009 0 

České Velenice 

2007 0 X 

2008 34 890 � příspěvek pro pečovatelskou službu společnosti 

Ledax o.p.s. 2009 26 000 

Domanín 

2007 5000 
� příspěvek na pečovatelskou službu Oblastní charitě 

Třeboň 

2008 0 X 

2009 0 

� uzavřena smlouva na zajištění pečovatelské služby 

se společností Ledax o.p.s. (příspěvek 4 000 Kč / 

klient / rok) 

Dunajovice 

2007 0 

X 2008 0 

2009 0 

Dvory nad 

Lužnicí  

2007   

2008   

2009   

Frahelž 

2007   

2008   

2009   

Halámky 

2007 0 

X 2008 0 

2009 0 

Hamr 

2007 9600 
� příspěvek pro pečovatelskou službu paní Svatavě 

Novákové 
2008 11 290 

2009 11 628 

Hrachoviště  2007   
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2008   

2009   

Chlum u Třeboně 

2007 151 000 
� příspěvek pro pečovatelskou službu paní Svatavě 

Novákové 
2008 187 000 

2009 176 000 

Klec 

2007   

2008   

2009   

Lomnice nad 

Lužnicí 

2007 0 
X 

2008 0 

2009 49 000 
� příspěvek pro pečovatelskou službu společnosti 

Ledax o.p.s. 

Lužnice 

2007 0 
X 

2008 0 

2009 10 000 

� příspěvek na pečovatelskou službu Oblastní charitě 

Třeboň (6 000 Kč) a společnosti Ledax o.p.s. 

(4 000 Kč) 

Majdalena 

2007 5000 
� příspěvek na pečovatelskou službu Oblastní charitě 

Třeboň 
2008 5000 

2009 5000 

Nová Ves nad 

Lužnicí 

2007 0 

X 2008 0 

2009 0 

Novosedly nad 

Nežárkou 

2007 0 
� obec je opatrovníkem nesvéprávného občana 

(nutnost výdajů s tím spojených) 
2008 0 

2009 0 

Ponědraž 

2007   

2008   

2009   

Ponědrážka 2007   
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2008   

2009   

Rapšach  

2007   

2008   

2009   

Smržov 

2007 0 

X 2008 0 

2009 0 

Staňkov 

2007 15 650 
� příspěvek pro pečovatelskou službu paní Svatavě 

Novákové 
2008 17 525 

2009 15 525 

Stříbřec 

2007 0 
� od roku 2010 obec dotuje rozvoz obědů pro seniory 

částkou 10 Kč / oběd (cca 2 000 Kč / měsíc)  
2008 0 

2009 0 

Suchdol nad 

Lužnicí 

2007 336 562 
� příspěvek pro pečovatelskou službu Města Suchdol 

nad Lužnicí 
2008 338 855 

2009 381 639 

Třeboň 

2007 51 000 � příspěvky na pečovatelskou službu Oblastní charitě 

Třeboň a společnosti Ledax o.p.s. (4 000 Kč / klient / 

rok), příspěvky na činnost svazu zdravotně 

postižených, jednorázové akce aj. 

2008 100 000 

2009 471 000 

Záblatí 

2007 0 

X 2008 0 

2009 0 

Poznámka: u obcí, které neodpověděly na dotazníkové šetření, hodnoty nevyplněny 

Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb (výsledky dotazníkového šetření) 
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VÝSLEDKY ANKETY MEZI OBYVATELI REGIONU 

 

Cílem ankety „Sociální služby na Třeboňsku“ bylo zjistit názor obyvatel regionu na nabídku a rozvoj 

sociálních služeb na Třeboňsku. Anketa zároveň posloužila jako prostředek pro informování 

a zapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování sociálních služeb.  

DISTRIBUCE ANKETY 

Pro co největší návratnost ankety byla zvolena kombinace několika způsobů distribuce anketních 

lístků. Distribuční kanály zahrnovaly následující: 

� Neadresná distribuce do schránek domácností na území ORP Třeboň prostřednictvím České 

pošty (dotazník obdrželo 10 967 domácností, odevzdání dotazníku bylo umožněno do sběrných 

schránek umístěných na všech obecních a městských úřadech na území ORP Třeboň). 

� Distribuce přímo k uživatelům v rámci zařízení sociálních služeb (celkem 600 ks dotazníků 

do zařízení: Domov seniorů Třeboň, Oblastní charita Třeboň, Domov seniorů České Velenice a 

Pečovatelská služba Ledax). 

� Distribuce na všech obecních úřadech v ORP a také na vybraných veřejných místech v Třeboni 

(knihovna apod.). 

� Distribuce v lokálním tisku (Třeboňský svět, Suchdolský zpravodaj, Lomnické listy).  

� Webové stránky a elektronický dotazník (elektronický dotazník a dotazník ve formátu MS Word byl 

umístěn na webových stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s. - http://www.jr-spolecnost.cz 

a na webové nástěnce projektu - http://enastenka.kpprojekt.cz/article.aspx?ArticleID=193). 

 

Publicita ankety byla dále zajištěna uveřejněním tiskové zprávy č. 3.3 z 29.10.2010 na webových 

stránkách města Třeboně a dalších měst a obcí Třeboňska. Zpráva byla publikována v lokálních 

periodikách. Byli osloveni ředitelé středních škol regionu, aby informovali žáky o průběhu ankety a 

možnostech se do ankety zapojit. 

Anketní šetření probíhalo v termínu od 1.11.2010 do 23.11.2010, kdy byl sběr lístků ukončen.  

Bylo vytištěno a distribuováno 12,5 tisíce anketních lístků. Obyvatelé vyplnili a odevzdali 231 lístků. 

Souhrnnou návratnost ankety není vzhledem k mnoha formám distribuce, které se navzájem 

doplňovaly, vhodné stanovovat. Jako nejúspěšnější forma distribuce lístků se nicméně jeví přímá 

distribuce uživatelům sociálních služeb v rámci příslušných zařízení. Sociální zařízení vybrala 53 % 

všech získaných anketních lístků.  

Efektem ankety, který zde není možné přesně kvantifikovat, je vliv na nárůst informovanosti 

obyvatelstva o projektu i sociálních službách v regionu jako takových. 
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CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ ANKETY 

Zastoupení obyvatel jednotlivých obcí ORP Třeboň v anketě zachycuje následující graf.  

Graf 2: Struktura respondent ů ankety podle bydlišt ě (n = 231) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2010 

Více než polovina lístků byla získána od obyvatel města Třeboně, kterou následují další města 

regionu. Zastoupení respondentů odráží strukturu populační velikosti obcí a zároveň se do něj promítá 

větší zájmem o anketu ze strany uživatelů sociálních služeb. Zejména se jedná o obyvatele Třeboně 

a Českých Velenic, kde jsou sociální služby koncentrovány. Do ankety se nezapojili obyvatelé všech 

obcí regionu. Nezúčastněné obce jsou převážně obce s malým počtem obyvatel.  

Do ankety se zapojilo výrazně více žen než mužů (69 % žen vs. 30 % mužů). Vyšší zájem o anketu se 

projevil také u obyvatel ve vyšším věku, kteří jsou v současnosti hlavními uživateli sociálních služeb 

na Třeboňsku. Obyvatelé důchodového věku (starší 65 let včetně) tvoří 54 % respondentů. Obyvatelé 

v pokročilém důchodovém věku (věk 85 a více let) tvoří samostatně 13 % respondentů. Naproti tomu 

malý zájem se ukázal u lidí mladších 30 let. Průměrný věk respondenta činí 63 let. 

Zastoupení obyvatel v anketě vzhledem k využívání sociálních služeb je příznivé. Vyrovnaně jsou 

zastoupeni jak lidé, kteří nemají žádnou zkušenost s užíváním sociálních služeb (52 %), tak ti, 

kteří služby využívají osobně nebo je využívá některý z členů jejich rodiny (48 % respondentů). 

Osobně služby využívá 36 % obyvatel, kteří se zúčastnili ankety. 
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Graf 3: Struktura respondent ů ankety podle v ěku [po čet let],(n = 231) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2010 

Graf 4: Využití sociálních služeb respondenty (n = 231) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2010 

V případě specifikace, jaké služby lidé využívají, nebyli občané vždy dostatečně konkrétní. Rozložení 

mezi poskytovatele tedy nemůžeme uvést. Z hlediska typu sociální služby jednoznačně převládaly 

pečovatelské služby a domovy seniorů. Čtyři respondenti využívali odlehčovací službu a tři sociální 

poradenství. 
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SPOKOJENOST S ROZVOJEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Anketa ukázala na vysokou míru spokojenosti s kvalitou poskytovaných sociálních služeb v regionu. 

Názor byl zjišťován u obyvatel, kteří sami sociální služby využívají, popřípadě je využívá některý 

z členů rodiny. Celých 93 % těchto respondentů je s kvalitou služeb zcela nebo převážně spokojeno. 

Nespokojený byl pouze jeden respondent. Důvod své nespokojenosti nicméně neuvedl.  

Graf 5: Spokojenost s kvalitou využívaných sociálníc h služeb (n = 110) 

 

POZNÁMKA: Zahrnuti byli ti respondenti, kteří využívají sociální služby sami a/nebo je využívají další rodinní 

příslušníci. 

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2010 

Přestože je naprostá většina respondentů s kvalitou služeb spokojena, někteří z nich uvedli 

své připomínky k tomu, co by se mělo na fungování sociálních služeb změnit. Z obecných připomínek 

byly nejčastější požadavky na rozšíření nabídky služeb (4 respondenti), větší informovanost veřejnosti 

o sociálních službách (3 resp.), hustší síť soc. služeb - tedy dostupnost i v malých obcích, rozšíření 

sociálních služeb i na další cílové skupiny, dostupnost i po večerech a o víkendech a také lepší 

finanční ohodnocení sociálních pracovníků (uvedlo vždy po dvou respondentech). Častější 

než obecné náměty byly konkrétní připomínky. Například obyvatelé DS Třeboň vyjádřili několik návrhů 

ke své větší spokojenosti. Nejčastěji jmenovali zajištění bezbariérových přístupů (4 resp.) 

a vice personálu v domově (3 resp.).  

Respondenti ankety znali nejčastěji pouze jednoho poskytovatele sociálních služeb. Jedna třetina 

(32 %) respondentů znala 3 a více poskytovatelů. Je zajímavé, že respondenti, kteří nevyužívají 

sociální služby, měli lepší znalost poskytovatelů. Nejčastěji znali dva, ale dokonce 42 % z nich znalo 

3 a více poskytovatelů.  
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Graf 6: Znalost poskytovatel ů sociálních služeb v regionu – po čet registrovaných 

poskytovatel ů, které respondenti znají (n = 231)  

 

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2010 

Znalost čtyř hlavních poskytovatelů sociálních služeb byla vyrovnaná (viz následující graf).  

Graf 7: Znalost poskytovatel ů sociálních služeb v regionu (odpov ědělo 216 respondent ů, bylo 

možné ozna čit více odpov ědí)  

 

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2010  

Nejznámějším poskytovatelem je Domov seniorů Třeboň následovaný Pečovatelskou službou Ledax. 

Tento fakt je dán vysokým zastoupením uživatelů služeb těchto poskytovatelů v anketě. Z dalších 

registrovaných subjektů byly dále zmíněny (vždy jedenkrát) Pečovatelské služby Města Suchdol 
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nad Lužnicí a pečovatelská služba paní Svatavy Novákové. Dále byl jedenkrát zmíněn Odbor školství 

a sociálních věcí Městského úřadu Třeboň. 

Pouze 17 % respondentů uvedlo, že na Třeboňsku postrádá nějakou sociální službu. Otázkou je, 

do jaké míry jsou respondenti informováni, co všechno je obsaženo v pojmu „sociální služby“. 

Vzhledem k tomu, že velký podíl respondentů na otázku neodpověděl, mohlo porozumění pojmu činit 

potíže. 

Respondenti měli možnost specifikovat, která sociální služba jim na Třeboňsku schází. Téměř všichni, 

kteří nějakou službu postrádají, svůj názor odůvodnili. Ne všichni však postrádali přímo sociální 

službu, ale jednalo se o jinou formu služby, např. zdravotnickou. 

Vzhledem k malému počtu získaných odpovědí není možné vyvozovat obecně platné závěry. 

Pro představu nicméně uvádíme názory, které se opakovaly na více anketních lístcích. Mezi obyvateli 

Třeboně byl několikrát zmíněn chybějící stacionář/odlehčovací služba pro cílovou skupinu seniorů 

a zdravotně postižených občanů (uvedlo 5 resp.). Dva třeboňští občané uvedli chybějící azylový dům 

pro matky s dětmi. V Českých Velenicích se tři respondenti shodli na potřebě vybudovat ve městě 

„pečovatelský dům“3 a několik dalších zmínilo nedostatečnou péči o seniory ve městě. V obci Lužnice 

postrádají tři obyvatelé stacionář pro postižené děti. 

Graf 8: Odpov ěď na otázku: „Chybí Vám nebo n ěkomu z Vaší rodiny na T řeboňsku n ěkterá 

sociální služba?“ (n = 231) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2010 

Obyvatelé se prostřednictvím ankety mohli vyjádřit k otázce, co vnímají jako největší problém 

v sociální oblasti v místě svého bydliště. Nejčastěji uváděli „praktické“ problémy. Velkým problémem 

se ukazují být chybějící bezbariérové přístupy do zdravotnických zařízení, úřadů apod., což uvedlo 

14 respondentů. Občané upozornili zejména na chybějící bezbariérový přístup na třeboňskou 

                                                      
3 Pravděpodobně zamýšleli domov pro osoby se zdravotním postižením nebo domov pro seniory. 
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polikliniku (NNZ), kde není možný přístup pro vozíčkáře a osoby se sníženou pohyblivostí. Zmíněné 

problémy se netýkají přímo sociálních služeb, ale z hlediska každodenního života občanů jsou 

důležité. Vícekrát zmiňovaným problémem je otázka romské menšiny (blíže nespecifikováno) 

a prostituce, oba pouze v případě Českých Velenic. Přímo z oblasti sociálních služeb je jednoznačně 

nejčastěji uváděným problémem nedostatečný počet volných míst v domovech seniorů (uvedlo 

11 resp.). Dále téměř všichni respondenti z Českých Velenic uvedli neexistenci domu s pečovatelskou 

službou v jejich městě. Vícekrát se objevily následující problémy: nedostatečná informovanost 

o sociálních službách, nemožnost zapůjčení pomůcek pro zdravotně postižené občany, neexistující 

podpora samostatného bydlení/osobní asistence (úklid sněhu v zimě, naštípání dřeva apod.) 

a nedostatek volnočasových aktivit pro různé skupiny obyvatel. 

INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Pozitivním zjištěním je, že 62 % dotázaných se považuje za dostatečně informované v oblasti 

sociálních služeb a zároveň 72 % z nich ví, kde informace získávat. Těch, kteří nemají dostatek 

informací a zároveň nevědí, kde je hledat, je mezi respondenty 23 %.  

Graf 9: Odpov ěď na otázku: „Máte dostatek informací o sociálních službách na T řeboňsku?“ 

(n = 231) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2010 
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Graf 10: Odpov ěď na otázku: „Víte, kde m ůžete získat informace o sociálních službách?“ 

(n = 231) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2010 

Nejžádanější formou distribuce jsou, dle výsledků ankety, letáky s  informací o dostupných sociálních 

službách. Ti, kteří specifikovali způsob distribuce, preferovali rozesílání letáků do schránek občanů, 

případně umístění v čekárnách u lékařů nebo na jiných veřejných místech. Další preferovanou formou 

informování je uveřejnění informací v místním tisku (včetně obecních zpravodajů) následované 

osobním přístupem, tedy informováním pečovatelkami nebo v rámci diskuzí na obecních úřadech. 

Tuto formu upřednostňují zejména obyvatelé domovů seniorů. Za zmíněnými třemi 

nejpreferovanějšími způsoby informování následuje s odstupem internet (příp. rozesílání informací 

e-mailem) a vyvěšení informací na obecních úřadech. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

VIZE KPSS 

Sociální služby budou dostupné, kvalitní, efektivní a hospodárné. Budou zachovávat lidskou 

důstojnost osob, budou vycházet z jejich individuálních potřeb, posilovat sociální začleňování, 

podporovat rozvoj samostatnosti a budou je motivovat k činnostem, které nevedou k dlouhodobému 

setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Každý bude mít možnost bez ohledu 

na své postižení či věk žít v domácím prostředí. Ve městě nebudou bariéry, které by některému 

občanovi znemožňovaly plnohodnotný život. Občané v regionu budou mít k dispozici dostatečné 

informace o možnostech, jak svou situaci řešit a budou mít možnost využít preventivních programů 

pro předcházení vzniku nepříznivých životních situací (např. drogy, kriminalita, zadluženost). Rozvoj 

služeb bude podporován procesem komunitního plánování, založeným na spolupráci uživatelů, 

poskytovatelů a zadavatelů služeb.  

ČLENĚNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI KPSS 

Návrhová část Komunitního plánu sociálních služeb pro území ORP Třeboň je členěna podle jeho 

cílových skupin. Pro jednotlivé cílové skupiny jsou vymezeny priority, opatření a aktivity. 

Hlavní priority naplňující vizi Komunitního plánu jsou: 

Priorita 1 - Podpora stávajících sociálních služeb v regionu 

Priorita 2 - Rozvoj / vznik sociálních služeb v regionu 

Priorita 3 - Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákon ě č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

Každá priorita je dále členěna do několika opatření. Opatření jsou potom členěna do dílčích aktivit, 

přičemž každé aktivitě jsou dále přiřazeny odpovědní realizátoři, spolupracující subjekty a termíny 

plnění těchto aktivit. Rovněž jsou stanoveny cílové skupiny a jejich kvantifikace. V neposlední řadě 

pak je nastaven odhad zajištění zdrojů financování, a to na celý předpokládaný časový horizont, 

tj. do roku 2014. 

Priority Vymezují (určují) oblasti, témata, problémy, kterými se plánovací proces bude 

v řešeném referenčním období zabývat a které se objeví v plánu rozvoje sociálních 

služeb. Stanovují základní směry, které pak jsou naplňovány opatřeními a konkrétními 

aktivitami. 

Opatření Určují hlavní cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně a jakými způsoby bude 

řešeno, aby došlo k naplnění každé priority. Opatření a jeho vymezení vychází 

ze zdrojů, které jsou pro plánovací proces k dispozici, resp. jsou reálně či potenciálně 

dosažitelné. 

Aktivity  Popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou v rámci procesu plánování 

realizovány, včetně toho, jak, kdo, kdy a za co je bude dělat. 
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PRACOVNÍ SKUPINA I - SENIOŘI A PRACOVNÍ SKUPINA II - ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÍ 

DEFINICE CÍLOVÉ SKUPINY 

CÍLOVÁ SKUPINA I - SENIOŘI 

Cílovou skupinou jsou fyzické osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem, nepříznivým 

zdravotním stavem, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života ve věku 60 a více let 

pobírající starobní důchod. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA II - ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je zdravotní 

postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo 

mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. Z hlediska zdravotního postižení Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje rozlišuje mezi šesti skupinami osob se zdravotním 

postižením:  

� lidé s mentální retardací (lehká, středně těžká, těžká, hluboká),  

� lidé se smyslovým postižením (vady a poruchy řeči, postižení sluchu, zraku),  

� lidé s tělesným postižením (postižení horních končetin, dolních končetin, páteře, omezené 

lokomoce),  

� lidé s kombinovaným postižením (nejčastěji mentální postižení kombinované s tělesným nebo 

smyslovým postižením, např. DMO, případně s přidruženým duševním onemocněním),  

� lidé s duševním onemocněním (schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, poruchy 

nálad, neurotické poruchy a poruchy osobnosti),   

� dlouhodobě nemocní (postižení respirační, kardiovaskulární, zažívací, kostní a svalové, kožní, 

alergické, karcinogenní, imunogenní, centrální nebo periferní nervové soustavy, získané 

poruchy pohybového a nosného aparátu). 

� Zvláštní skupinou, na kterou se plánování také zaměřuje jsou pečující osoby. 
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SWOT ANALÝZA 

CÍLOVÁ SKUPINA I – SENIOŘI 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- Existence domovů pro seniory 

- Existence pečovatelské služby 

- Existence domů s pečovatelskou službou 

(Třeboň, Lomnice n. L., Chlum u T., 

Suchdol n. L.) 

- Existence domácí zdravotní péče 

- Č. Velenice – existence pobytové 

odlehčovací služby 

- Zajištění obědů pro seniory v obcích 

(příp. včetně rozvozů) 

- Rozsáhlá spolková činnost 

- Existence dobrovolnictví  

- Rodinná soudržnost v regionu – snaha 

postarat se o seniora v rodině, pokud je to 

možné 

- Existence dotační politiky města Třeboně 

směrem do sociálních služeb 

 

- Malá kapacita domova pro seniory v Třeboni 

- Chybí denní stacionář 

- Chybí hospicová péče 

- Chybí osobní asistence 

- Chybí terénní rehabilitační služba 

- Chybí terénní odlehčovací služba 

- Chybí domovy se zvláštním režimem 

a podobné služby (domovy pro seniory jsou 

„nuceny“ poskytovat služby i seniorům 

se zvláštními potřebami) 

- Č. Velenice - chybí domov s pečovatelskou 

službou  

- Nedostatek kvalifikovaného personálu v SS 

(zdravotní sestry) 

- Chybí katalog poskytovatelů SS 

a doprovodných služeb Třeboňska a služeb 

přesahujících rozsah ORP využitelných pro 

občany ORP (není nutné poskytovat celý 

rozsah služeb přímo v ORP, pokud jsou 

poskytované např. na úrovni kraje) 

- Malá informovanost o sociálních sužbách 

- Třeboň – bariérové zdravotní středisko 

- Č. Velenice – bariérová radnice 

- Chybí venkovní odpočinkové zóny 

pro seniory s pohybovými prvky (místa 

pro setkávání seniorů 

s rehabilitačními/aktivizačními prvky) 

- Nedostatek financí na SS poskytovaných 

státem 

PŘÍLEŽITOSTI  OHROŽENÍ 

- Rozšíření nabídky SS – z hlediska druhů SS  

- Využití přírodního potenciálu regionu – 

- Nižší dostupnost zdravotní záchranné služby 

v příhraničních částech ORP 
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pro aktivní život seniorů 

- Využití dotačních titulů (EU a dalších) 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA II -  ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- Existují organizace pracující s lidmi 

se zdravotním postižením 

- Existují svazy pro osoby se zdravotním 

postižením 

- Existence dobrovolnictví  

- Realizovaný projekt bezbariérových přístupů 

- Řeší se a probíhá postupné odstraňování 

bariér 

- Nástupní plošiny pro vozíčkáře ve vlacích 

- Spolupráce poskytovatelů s mateřskými 

a základními školami 

- Probíhá proces KPSS 

- Chybí chráněné bydlení 

- Chybí terénní rehabilitační služba 

- Chybí podpora pro pečující osoby 

- Chybí další sociální služby – viz SWOT 

Senioři (osobní asistence, terénní odlehčující 

služba, denní stacionář) 

- Nedostatek pracovních příležitostí v ORP 

- Problematická doprava lidí s pohybovými 

problémy v ORP - bariérová dopravní 

obslužnost 

PŘÍLEŽITOSTI  OHROŽENÍ 

- Aktivní podpora integrace osob 

se zdravotním postižením 

- Aktualizace zmapování bariér terénu + plán 

jejich odstraňování (Třeboň) 

- Transformace - DOZP Pístina 

- Využití  programu Mobilita pro všechny 

(Vládního výboru pro zdravotně postižené 

občany) 

- Nárůst problémů s dopravou – zejména 

v letních měsících (vč. nárůstu cyklistické 

dopravy) – ztížený pohyb lidí se ZP 

- Nárůst kriminality v letních měsících  

- Snižování objemu financí ze strany státu 

směrem do SS 
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PRIORITY, OPATŘENÍ, AKTIVITY 

PRIORITA 1 PODPORA STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU 

 

Číslo a název 

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

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

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. Dalšími činnostmi jsou dohled 

nad uživatelem, jeho aktivizace, odvoz uživatele vozidlem včetně 

doprovodu např. k lékaři a další. 

Pomoc a podpora klientů při zvládání každodenních činností 

je uskutečňována s důrazem na jejich důstojnost podle jejich individuálních 
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potřeb. Rodině a pečujícím osobám služba umožňuje úlevu, odpočinek 

a načerpání sil. Smyslem poskytované služby je snížení potřeby 

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.   

Od dubna 2011 dochází k rozšíření služby do obce Lomnice n. L., 

předpokládáno je i navýšení počtu uživatelů cca o 10 - 15. Od roku 2012 

dojde pravděpodobně k dalšímu rozšíření oblasti působnosti služby 

v regionu. 

Časový 

harmonogram: 
2011 – 2014 

Předpokládaný 

realizátor: 
Oblastní charita Třeboň (církevní organizace) 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Dotčené obce 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů služby  
2011/2012 2013 2014 

osoby s chronickým 

onemocněním 
2 2 2 

osoby se zdravotním 

postižením 
2 3 4 

rodiny s dítětem/dětmi 0 0 0 

senioři 46 50 49 

Předpokládané 

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

MPSV 466 000 480 000 500 000 

Jihočeský kraj 205 000 250 000 250 000 

obec/obce  200 000 210 000 220 000 

příjmy od klientů 350 000 350 000 360 000 

ostatní 99 000 60 000 70 000 

CELKEM 1 320 000 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. 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
98

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 (např. 3 h) klientů 

s vysokým stupněm závislosti 2x denně. Koordinace potřeb klientů, času 

a technických možností klade na pracovníky velké nároky. Služba je 

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. 

 

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 
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dle aktuálního sazebníku Pečovatelské služby Ledax o.p.s. 

Časový 

harmonogram: 
2011 - 2014 

Předpokládaný 

realizátor: 
Ledax o.p.s. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Města, obce 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů služby   
2011/2012 2013 2014 

Senioři 165 165 165 

Nemocní a ZTP 5 5 5 

Rodiny s dětmi (3 a 

více dětí) 
0 0 0 

Předpokládané 

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

MPSV 1  175 000 1 225 000 1 275 000 

Jihočeský kraj 0 0 0  

obec/obce  500 000 550 000 600 000 

příjmy od klientů 800 000 860 000 920 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 2 475 000  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: - 

 

 

Číslo a název 

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

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

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 
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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.  

Cílovou skupinou domova pro seniory jsou osoby starší 55-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 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 

harmonogram: 
2011 – 2014 

Předpokládaný 

realizátor: 
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 

Předpokládané 

spolupracující 

Krajský úřad Jihočeského kraje, obce s rozšířenou působností, město 

Třeboň 
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subjekty: 

Cílová skupina a po čet 

uživatel ů služby  
2011/2012 2013 2014 

Osoby se zdravotním 

postižením 
0 0 0 

Senioři 58 58 58 

Předpokládané 

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

MPSV 4 524 000 4 450 000 4 400 000 

Jihočeský kraj 1 500 000 1 600 000 1 620 000 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 9 750 000 9 800 000 9 850 000 

Ostatní (ZP, jiné zdroje) 2 285 000 2 270 000 2 270 000 

CELKEM 18 059 000 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: - 

 

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 

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 
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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  
2011/2012 2013 2014 

Senioři  66 66 66 

Osoby se zdravotním 

postižením 
3 3 3 

Předpokládané 

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

MPSV 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Jihočeský kraj 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

ostatní 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

CELKEM 19 000 000 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. 

Poznámka: - 
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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 6 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 (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 
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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  
2011/2012 2013 2014 

Senioři  5 5 5 

Osoby se zdravotním 

postižením 
1 1 1 

Předpokládané 

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

MPSV 700 000 700 000 700 000 

Jihočeský kraj 300 000 300 000 300 000 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 2 200 000 2 200 000 2 200 000 

Výstupy: Zachování stávající kapacity poskytované služby (6 lůžek). 

Poskytování nezbytné míry podpory uživatelům, seniorům a zdravotně 

postiženým tak, aby byly naplňovány jejích potřeby a přání a respektovány 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
105

jejich práva.  

Poznámka: - 

 

 

PRIORITA 2 ROZVOJ / VZNIK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 2. Rozvoj / vznik sociálních služeb v regionu 

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, 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 zvláštním 

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. 
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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. 

Časový 

harmonogram: 
2011 - 2014 

Předpokládaný 

realizátor: 
Jihočeský kraj 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

- 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů služby  
4 

2011/2012 2013 2014 

Osoby se středně 

těžkou, těžkou demencí 

10 10 10 

Psychotici 10 10 10 

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 domov se zvláštním režimem 

na území ORP Třeboň. 

Poznámka: - 

 

                                                      
4 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: 

- 

Předpokládaný 

realizátor: 

- 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

- 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů služby  
2011/2012 2013 2014 

Osoby se středně 

těžkou, těžkou demencí 

10 10 10 

Psychotici 10 10 10 

Předpokládané 

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

MPSV 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Jihočeský kraj 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 10 000 000 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: - 
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Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 2. Rozvoj / vznik sociálních služeb v regionu 

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. 

Časový 

harmonogram: 
2013 - 2014 

Předpokládaný 

realizátor: 

Centrum sociálních služeb J. Hradec, zařízení Domov Pístina, 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 
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MPSV  12 000 000 13 944 000 

Jihočeský kraj  0 720 000 

obec/obce   ? ? 

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).  

 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 2. Rozvoj / vznik sociálních služeb v regionu 

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 Nové kapacity poskytování sociálně terapeutických dílen v celkové 

kapacitě 15 uživatelů 

 

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

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem této aktivity je podpora dostupnosti a zvýšení kapacity 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 

na území ORP Třeboň nabídka sociálně terapeutických dílen. 

Aktivita bude provedena v návaznosti na projekt Podpora transformace 
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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 Třeboňsko.  

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, zařízení Domov Pístina, 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 
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(0,6 mil. Kč) pokryjí provoz dílen od poloviny roku 2014.  

 

 

Číslo a název 

opat ření: 

Opatření A.2.4 –  Zmapování pot řebnosti a možností z řízení 

a provozování tís ňové péče 

Z jaké priority vychází 2. Rozvoj / vznik sociálních služeb v regionu 

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: 
Oblastní charita Třeboň, Ledax, o.p.s. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Městský úřad Třeboň – odbor sociální, lékaři, Sociální komise města 

Třeboně, stávající provozovatelé tísňové péče v ČR 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů služby  
2011/2012 2013 2014 

Senioři ORP Třeboň5 4 114 4 114 4 114 

                                                      
5 Obyvatelé ve věku 65 a více let, údaj k 31. 12. 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: ČSÚ  



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
112

Osoby se zdravotním 

postižením6 

1122 1122 1122 

Předpokládané 

finan ční zdroje:  
2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 - - 

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: - 

 

 

PRIORITA 3 PODPORA / ROZVOJ / VZNIK SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH 
V ZÁKONĚ Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A DALŠÍ DOPROVODNÉ 
AKTIVITY 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

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 A.3.1.1 – Podpora Domácí péče Aleny Kuchyňkové 

                                                      
6 Osoby se zdravotním postižením, údaj k 31. 12. 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: Odbor školství a 
sociálních věcí Městského úřadu Třeboň 
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k napln ění opat ření: 

 

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 

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 
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� 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
 7: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV - - - 

Jihočeský kraj - - - 

obec/obce  - - - 

příjmy od klientů - - - 

ostatní - - - 

CELKEM - - - 

Výstupy: Zachování současného rozsahu poskytování domácí péče a případné její 

rozšíření tak, aby bylo pokryta poptávka po službách v regionu ORP 

Třeboň. 

                                                      
7 Nezjištěno.  
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Poznámka: Domácí péče funguje mj. jako kvalitní alternativa sociální služby osobní 

asistence, která v regionu neexistuje. 

 

Číslo a název 

opat ření: 

Opatření A.3.2 –  Podpora zachování doprovodných služeb v Chlumu 

u Třebon ě a okolí 

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

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 

Senioři, nemocní a 

zdravotně postižení na 

části území ORP 

Třeboň (Chlum u 

Třeboně a okolí) 

50/den 50/den 50/den 
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Předpokládané 

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

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce (odhad) 156 000 156 000 156 000 

příjmy od klientů 

(odhad) 
6 000 6 000 6 000 

Ostatní (realizátor, 

ostatní veřejné zdroje) 
0 0 0 

CELKEM 162 000 162 000 162 000 

Výstupy: Zajištěná doprovodná služba na výše uvedeném území.  

Poznámka: - 

 

 

Číslo a název 

opat ření: 
Opatření A.3.3 –  Hledání poskytovatele domácí hospicové pé če 

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

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 

 

Číslo a název aktivity: Aktivita č. A.3.3.1 – Hledání poskytovatele domácí hospicové pé če 

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 
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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: - 

  

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

Krátký popis opat ření:  Cílem opatření je vybudování odpočinkové zóny pro seniory – seniorparku 

s herními prvky – v Třeboni. Opatření směřuje ke zvýšení kvality života 
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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: 
Během let 2011 až 2014 

Předpokládaný 

realizátor: 
Město Třeboň 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Technické služby, Bertiny lázně, Lázně Aurora 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů služby  
2011/2012 2013 2014 

Senioři ORP Třeboň 

(specificky senioři 

města Třeboně)8 

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

Předpokládané 

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

MPSV - - 0 

                                                      
8 Obyvatelé ve věku 65 a více let, údaj k 31. 12. 2009, pro následující roky ilustrativně, zdroj: ČSÚ  
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Jihočeský kraj - - 0 

obec/obce  - - 800 000 

příjmy od klientů - - 0 

ostatní - - 0 

CELKEM - - 800 000 

Výstupy: Seniorpark vybudovaný ve městě Třeboň + případně další herní prvky 

pro seniory na území města. 

Poznámka: Objem financí (800 000 Kč) je odhadovanou částkou pro investici – 

vybudování seniorparku. 
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PRACOVNÍ SKUPINA III MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI 

DEFINICE CÍLOVÉ SKUPINY 

 

Cílová skupina se skládá z následujících skupin obyvatel:  

1. Neorganizované děti (věk 10 - 15 let) – děti, které nevykonávají pravidelně volnočasové 

aktivity 

2. Neorganizovaná mládež (věk 15 - 26 let) – mládež, která nevykonává pravidelně volnočasové 

aktivity. (Ohrožena užíváním návykových látek, pácháním vandalismu a jiné kriminality.) 

3. Děti se specifickými potřebami + jejich rodiny – zdravotně postižení, rodiny s ekonomickými 

problémy a jinak sociálně znevýhodnění 

4. Rodiny se závislostmi (závislost rodičů na cigaretách, alkoholu, dalších drogách) 

5. Zadlužující se rodiny 

6. Rodiny bez zaměstnání 

7. Rodiny ohrožené ztrátou bydlení 

8. Rodiny s nepodnětným výchovným prostředím 

 

SWOT ANALÝZA 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- Třeboň – existující příležitosti 

ke kvalitnímu využití volného času pro děti 

a mládež (široké spektrum volnočasových 

aktivit) 

- Variabilita a šíře letních pobytových akcí 

pro děti (Dům dětí a mládeže Třeboň, Junák, 

Salesiánské středisko, Klub českých 

turistů, …)  

- Existence Základní školy praktické v Třeboni 

- Možnost využití služeb Centra ARPIDA o.s. 

v Č. Budějovicích (centrum pro rehabilitaci 

osob se zdravotním postižením) 

- Chybí azylový dům pro rodiny s dětmi 

(matky s dětmi) – kromě zajištění ubytování 

by měl poskytovat i další aktivity 

- Chybí chráněné dílny pro mentálně 

postiženou mládež 

- Chybí komunitní centrum (odlehčovací 

pobytové služby, rehabilitace, …) 

pro zdravotně postiženou mládež 

- Nedostatek pracovních příležitostí v ORP 

 

PŘÍLEŽITOSTI  OHROŽENÍ 

- Zřízení sociálních bytů - Rozšiřování příležitostí k hazardu - herní 
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- Zřízení svozu dětí do ARPIDY 

nebo vybudování podobného centra v ORP 

- Zřízení komplexního centra poskytujícího 

sociální poradenství, rehabilitace, aktivizační 

službu nebo poskytování těchto služeb 

terénní formou  

- Zřízení rodinného poradenství 

a pedagogicko-psychologické poradny  

- Zřízení otevřených klubů pro mládež - 

existence dotačních titulů pro otevřené kluby 

- Finanční poradenství – prevence 

zadluženosti 

- Posílení prevence vzniku drogových 

zavilostí (začínající již v rodinách) 

- Posílení represe drog – zejména vůči 

prodejcům 

- Individuální odborný přístup k jednotlivým 

skupinám dětí s různým zdravotním 

postižením 

- Volná kapacita v základních školách 

pro sociální služby 

- Rozvoj dobrovolnictví 

- Přeshraniční spolupráce  

videoterminály 

 

PRIORITY, OPATŘENÍ, AKTIVITY 

PRIORITA 2 ROZVOJ / VZNIK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU 

 

Číslo a název 

opat ření: 
Opatření B.2.1 –  Vznik azylového domu 

Z jaké priority vychází 2. Rozvoj / vznik sociálních služeb v regionu 

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 
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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.    

Časový 

harmonogram: 
2011 – 2014 

Předpokládaný 

realizátor: 
Město Třeboň - Odbor školství a sociálních věcí 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Třeboň, 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. 
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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: 
-9 

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
10: 

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 

ostatní11 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). 

                                                      
9 vznik azylového domu závisí na výsledku předcházející aktivity – na nalezení poskytovatele služby 

10 navrhovaný rozpočet a zdroje financování se vztahují k provozu azylového domu (zřízení není vyčísleno) 

11 dary 
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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 

 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 2. Rozvoj / vznik sociálních služeb v regionu 

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 současnosti je na Třeboňsku cca 4 - 5 dětí, jejichž zdravotní stav jim 

nedovoluje docházet do školy a které by mohly využívat službu osobní 

asistence. Případnou poptávku by byla schopná a ochotná uspokojit 

Oblastní charita Třeboň, v případě schválení registrace Oblastní charity 

ke službě osobní asistence krajem. V současnosti však není známa 

existující poptávka po službě v regionu. 

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.  

Časový 

harmonogram: 
2011 - 2012 

Předpokládaný 

realizátor: 
poskytovatelé SS, Sociální odbor města Třeboně 
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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: 
2011/2012 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: Zjištěná poptávka po osobní asistenci pro děti a mládež v regionu 

Třeboňska. 

Poznámka: - 

 

 

PRIORITA 3 PODPORA / ROZVOJ / VZNIK SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH 
V ZÁKONĚ Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A DALŠÍ DOPROVODNÉ 
AKTIVITY 

 

Číslo a název 

opat ření: 
Opatření B.3.1 –  Vznik pedagogicko-psychologické poradny 

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

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 
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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 detašovaného 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 poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně 

pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc 

při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 

do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné 

a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních 

pracovnic.  

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 
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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: Opětovné zahájení činnosti detašovaného pracoviště pedagogicko-

psychologické poradny v Třeboni 

Poznámka: - 

 

Číslo a název aktivity: 
Aktivita č. B.3.1.2 – Zajišt ění provozu detašovaného pracovišt ě 

pedagogicko-psychologické poradny v T řeboni 

Charakteristika 

aktivity: 

Existuje zájem o využívání činnosti pedagogicko-psychologické poradny 

ze strany rodičů (celkem cca 50 dětí v regionu). 

Provoz detašovaného pracoviště pedagogicko-psychologické poradny bude 

zajištěn 1 x měsíčně (ambulantní návštěvy rodičů s dětmi v místě 

detašovaného pracoviště). 

Zajištění prostor pro PPP v Třeboni – MŠ Sluníčko (předpoklad). 

Speciální pedagog/psycholog bude do detašovaného pracoviště dojíždět 

např. z poradny v Jindřichově Hradci. 

Časový 

harmonogram: 
2011/2012 - 2014  

Předpokládaný 

realizátor: 
Jihočeský kraj 

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 

 50 50 50 
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Předpokládané 

finan ční zdroje v K č
12: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 5 000 5 000 5 000 

obec/obce  5 000 5 000 5 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 10 000 10 000 10 000 

Výstupy: Fungující detašované pracoviště pedagogicko-psychologické poradny 

v Třeboni – provoz 1 x měsíčně. 

Poznámka: - 

 

 

Číslo a název 

opat ření: 
Opatření B.3.2 –  Vznik komunitního centra 

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

Krátký popis opat ření:  

Cílem opatření je zřízení komunitního centra pro děti a rodiny s dětmi 

v Třeboni. Posláním komunitních center je rozvoj místní komunity, cílem 

vzdělávání či sociální služby. V rámci jednoho modelu se u komunitních 

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 Zřízení komunitního centra pro děti a rodiny s dětmi v Třeboni 

 

Číslo a název aktivity: 
Aktivita č. B.3.2.1 –  Zřízení komunitního centra pro d ěti a rodiny 

s dětmi v T řeboni  

Charakteristika 

aktivity: 

Komunitní centra nabízí dětem, dospívající mládeži, ale i rodičům a školám 

výchovné, vzdělávací, aktivizační a poradenské služby tak, aby přispívala 

ke zdravému rozvoji osobnosti dětí a mladých lidí. Vytváří se zázemí 

pro volnočasové, organizované i neorganizované aktivity mládeže. Zařízení 

tohoto typu v regionu chybí. Komunitní centra se mohou podílet na prevenci 

sociálně patologických jevů (šikana, agresivita, užívání drog, kriminalita) 

                                                      
12 Finanční zdroje jsou plánovány na zajištění dojíždění pedagoga do Třeboně. 
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a napomáhat řešit krizové a obtížné situace ve vývoji dětí a mládeže.  

 

Náplň činnosti komunitního centra v Třeboni: 

Komunitní centrum pro ORP Třeboň se bude věnovat především cílové 

skupině dětí a rodin s dětmi a dále dobrovolníkům.  

Tři hlavní činnosti centra budou: 

1. Správa a provoz dobrovolnického centra se zaměřením 

na dobrovolníky z řad mládeže, žáků a studentů ZŠ, SŠ a VŠ.  

Dobrovolnické centrum bude vyhledávat, motivovat a školit 

dobrovolníky pro realizaci dobrovolné činnosti a to dle zákona 

č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.  

Dobrovolnictví bude realizováno akreditovanou formou. 

Dobrovolnická činnost bude zahrnovat: pomoc s učením dětem 

ze sociálně slabších rodin; realizaci existujících programů např. 5 P, 

LATA apod.; dobrovolnickou pomoc u seniorů v domě s pečovatelskou 

službou; jednorázovou pomoc při akcích v regionu. 

Nutný je alespoň 1 - 2 pracovníci, jež zajistí formální připravenost 

projektu a aktivit, dále proškolí dobrovolníky a zajistí smluvní vymezení 

dobrovolnické činnosti. Reálně je možné, aby jedna osoba vedla cca 30 

dobrovolníků. Rozpočet na realizaci programu na rok cca 40 000  - 

50 000 Kč bez odměn pro koordinátory.  

2. Mateřské centrum pro maminky s dětmi (do předškolního věku) 

3. Realizace aktivizačních volnočasových aktivit pro děti mladšího 

školního věku včetně zajištění poradenství pro rodiče zdravotně 

postižených dětí 

 

Dostupnost centra - bylo by vhodné, aby se zařízení (prostory) nacházelo 

přímo v centru města a bylo snadno přístupné městskou hromadnou 

dopravou nebo pěšky. 

Prostor - 2 místnosti (z nichž jedna ve formě klubovny) a malá kancelář – 

možnost využít prostory Základní školy praktické. 

Personální zajišt ění: 

- pro provoz komunitního centra: 1 zaměstnanec s adekvátním 

vzděláním na plný úvazek + 1 zaměstnanec na částečný úvazek 

(dohoda) + dobrovolníci, 

- pro provoz dobrovolnického centra: 1 zaměstnanec s adekvátním 

vzděláním na plný úvazek + dobrovolníci. 

Provoz centra  – každý všední den.  

Časový 2011 – 2014  
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harmonogram: 

Předpokládaný 

realizátor: 
Hafík o.s.; Základní škola praktická, Třeboň Jiráskova 3 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

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  
2011/2012 2013 2014 

Děti předškolního věku 

+ rodiče 
30 30 30 

Děti mladšího školního 

věku 
25 25 25 

Mládež - dobrovolníci 60 60 60 

Předpokládané 

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

MPSV, MZ apod. 290 000 290 000 290 000 

Jihočeský kraj 115 000 115 000 115 000 

obec/obce  170 000 170 000 170 000 

příjmy od klientů 40 000 40 000 40 000 

ostatní 150 000 150 000 150 000 

CELKEM 765 000 765 000 765 000 

Výstupy: Komunitní centrum fungující každý všední den pro děti a rodiny s dětmi 

z celého regionu Třeboňska nabízející škálu aktivit pro děti a jejich rodiče, 

aktivizační volnočasové aktivity pro děti mladšího školního věku 

a zastřešující činnost dobrovolnického centra.  

Poznámka: - 

 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

Krátký popis opat ření:  Cílem aktivity je vybudování otevřeného klubu pro mládež v Třeboni, tedy 

prostoru pro neformální setkávání neorganizované mládeže v jejím volném 
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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.   

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 
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Předpokládané 

finan ční zdroje v K č
13: 

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 

ostatní14 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). 

                                                      
13 Navrhovaný rozpočet a zdroje financování ročního provozu otevřeného klubu. 

14 sponzoři 
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PRACOVNÍ SKUPINA IV OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 

DEFINICE CÍLOVÉ SKUPINY 

 

Cílová skupina se skládá z následujících skupin obyvatel:  

1. Osoby závislé na návykových látkách 

2. Mládež s problémy s užíváním alkoholu 

3. Osoby bez přístřeší 

4. Etnické menšiny 

5. Osoby ohrožené prostitucí 

6. Osoby ohrožené domácím násilím 

7. Osoby s problémem se zadlužením 

8. Osoby po návratu z výkonu trestu 

9. Osoby závislé na hazardu (herní terminály) 

 

SWOT ANALÝZA 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- Fungující spolupráce poskytovatelů služeb 

- Existence sociálního poradenství 

Návykové látky: 

- Zájem o řešení problematiky drog - města, 

obce, rodiče, kluby, charity, městská 

policie,… 

- Třeboň - ochota škol ke spolupráci 

na protidrogové prevenci 

- Dostatečná nabídka preventivních programů 

- Č. Velenice - funkční terénní program  

- Financování sekundární prevence  

Alkohol - mládež: 

- Třeboň - dostatečná represe (časté kontroly 

v restauracích s preventivním dopadem 

na prodej alkoholu mladistvým) 

- Tolerance porušování pravidel 

- Nedostatečná informovanost o sociálních 

službách v regionu 

- Č. Velenice - nižší úroveň vzdělanosti 

a málo pracovních příležitostí, kriminalita 

mládeže (zejména romská), prostituce 

- Problematika zadlužování 

- Problematika osob vracejících se z výkonu 

trestu – ubytování, práce,… 

Návykové látky: 

- Snadná dostupnost drog – drogoví dealeři 

- Nedostatečná podpora prevence 

(nedostatečné financování) – práce na ulici 

s cílovou skupinou 

- Nedostatečná represe - příliš mírná 

legislativa, nedostatečná finanční podpora 
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ze strany státu a kraje 

- Č. Velenice - různé menšiny, které 

se na prostituci a drogách přiživují 

- Třeboň - neexistující terénní program 

- „Falešná“ medializace (o problematice 

se mluví, ale není ze strany státu řešena) 

Alkohol - mládež: 

- Výskyt alkoholu na základních a středních 

školách 

- Nedostatečná represe prodeje alkoholu 

mladistvým (obce mimo Třeboně) 

PŘÍLEŽITOSTI  OHROŽENÍ 

Návykové látky: 

- Zaměstnání terénního pracovníka na plný 

úvazek 

- Financování sekundární prevence 

pro „závadové“ děti ve věku 10-15 let 

z prostředků Jihočeského kraje  

 

 

Návykové látky: 

- Vysoká tolerance společnosti k alkoholu 

a měkkým drogám 

- Výskyt následných trestných činů (alkoholici 

a drogově závislí) 

- Snižování výše dotací na sociální 

poradenství 

- Č. Velenice - nevhodné prostředí pro děti 

a mládež (prostitutky na ulici, drogy,…) 

- Č. Velenice - rozšiřování, přenos pohlavních 

a dalších nemocí 

Osoby závislé na hazardu 

- Herní videoterminály (Třeboň - 7 

videoterminálů) 

Osoby bez přístřeší 

- Zvyšování počtu osob bez přístřeší 
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PRIORITY, OPATŘENÍ, AKTIVITY 

PRIORITA 1 PODPORA STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU 

 

Číslo a název 

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

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

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 města. 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 900.  

Časový 

harmonogram: 
2011 – 2014 
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Realizátor: Oblastní charita Třeboň 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Třeboň - Odbor školství a sociálních věcí 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů služby   
2011/2012 2013 2014 

- 900 intervencí 900 intervencí 900 intervencí 

Předpokládané 

finan ční zdroje K č: 
2011/2012 2013 2014 

MPSV 532 000 550 000 565 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  35 000  40 000 40 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 103 000  95 000 95 000 

CELKEM 670 000 685 000 700 000 

Výstupy: Zachování rozsahu a kvality činnosti Občanské poradny (základní 

a odborné sociální poradenství) - počet poskytnutých intervencí cca 200 – 

250 osobám (900 intervencí) za rok. 

Poznámka:  

 

PRIORITA 2 ROZVOJ / VZNIK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU 

 

Číslo a název 

opat ření: 
Opatření C.2.1 –  Protidrogová opat ření 

Z jaké priority vychází 2. Rozvoj / vznik sociálních služeb v regionu 

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 C.2.1.1 Prevence drogové kriminality a protidrogová prevence ve školách 
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k napln ění opat ření: 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:  

Bude se jednat o certifikovaný program primární prevence v rámci školní 

docházky – práce s mládeží, pedagogy a rodiči přímo ve školách, formou 

cyklu na sebe navazujících přednášek. Obsahem přednášek jsou informace 

z oblasti adiktologie (závislostní chování na návykových látkách, gambling, 

závislosti na procesech, poruchy příjmu potravy, prevence zneužívání 

návykových látek a rizika jejich užívání), propagace zdravého životního 

stylu, legislativa spojená s užíváním, prevence šikany, nekázně a násilí 

ve školách, rozvoj sociálních dovedností, tematicky řízené diskuze. 

Součástí aktivity je program prevence drogové kriminality. Budou 

uspořádány odborné semináře pro pedagogické, sociální a terénní 

pracovníky.  

Přednášky budou realizovány ve školách v rámci školní docházky. Vždy 2 x 

ve školním roce pro žáky, 1x pro rodiče a pedagogy. 

Časový 

harmonogram: 
2011 – 2014 

Předpokládaný 

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

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Třeboň, Městská policie Třeboň, neziskové organizace, sociální 

kurátor, Oblastní Charita Třeboň 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů 

služby 

2011/2012 2013 2014 

Počet škol v programu 8 8 8 

Počet žáků, rodičů a 

pedagogů 
400 400 400 

Předpokládané 

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

MŠMT 70 000 70 000 70 000 

Jihočeský kraj 60 000 60 000 60 000 

Obec Třeboň 100 000 100 000 100 000 

příjmy od klientů 5 000 5 000 5 000 
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CELKEM 235 000 235 000 235 000 

Výstupy: Realizace přednášek protidrogové prevence pro 8 škol v regionu 2x do roka 

– následně snižování poptávky po návykových látkách, zvyšování 

informovanosti o škodlivosti a rizicích užívání, prevence závislostí. 

Poznámka: - 

 

Číslo a název aktivity: 
Aktivita č. C.2.1.2 – Vytvo ření terénního protidrogového programu 

se zázemím v T řeboni  

Charakteristika 

aktivity:  

Na území města Třeboň dosud neprobíhal systematický terénní program 

mezi uživateli drog. Z toho důvodu ani nejsou dosud známy počty závislých 

či problémových uživatelů drog. Na základě dosavadní znalosti lokality 

odhadujeme počet uživatelů tvrdých drog v řádu desítek. 

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 

2011/2012 2013 2014 

Uživatelé drog - počet 

klientů 
20 20 20 

Uživatelé drog - počet 

kontaktů 
200 200 200 

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

MPSV 120 000 120 000 120 000 

Jihočeský kraj 53 000 53 000 53 000 

Město TŘEBOŇ  50 000 50 000 50 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní RVKPP 23 000 23 000 23 000 

CELKEM 246 000 246 000 246 000 

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: - 

 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 2. Rozvoj / vznik sociálních služeb v regionu 

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 Zvýšení frekvence terénního programu Rozkoš bez rizika 

v Č. Velenicích 

C.2.2.2 Terénní sociální pracovník zaměřený na romskou komunitu 

v Č. Velenicích 

C.2.2.3 Příprava zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež   

C.2.2.4 Zřízení a provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

v Českých Velenicích 
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Číslo a název aktivity: 
Aktivita č. C.2.2.1 – Zvýšení frekvence 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.  

Aktivitou dojde ke zvýšení frekvence výjezdů do Českých Velenic, Halámek 

a Nové Vsi na 1 návštěvu za 1,5 měsíce (oproti současné 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 
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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 

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: 
2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 59 000 60 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  98 000 116 000 122 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní (OPLZZ) 182 000 0 0 

CELKEM 280 000 175 000 182 000 

Výstupy: Realizace terénního programu 1 x za 1,5 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. 
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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 eventuelně 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.  
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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 

Předpokládaný 

realizátor: 
Město České Velenice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

- 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů služby  
2011/2012 2013 2014 

Romská komunita 

v Českých Velenicích15 
76 až 100  76 až 100  76 až 100  

Předpokládané 

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

MPSV 150 000 150 000 150 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  200 000 200 000 200 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 350 000 350 000 350 000 

Výstupy: Fungující sociální služba - terénní sociální pracovník zaměřený na romskou 

komunitu v Č. Velenicích.  

Poznámka: - 

 

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

a mládež   

Charakteristika České Velenice jsou místem s vysokým výskytem patologických jevů 

                                                      
15 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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aktivity: 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 

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 

-    

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: Výstupem je: 

� zjištění možné registrace služby na Krajském úřadu Jihočeského 

kraje 
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� zjištění způsobu financování služby 

� vybraný realizátor (poskytovatel) sociální služby 

� - vybraný vhodný objekt pro službu  

Poznámka: - 

 

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 
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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: 
2011/2012 2013 2014 

MPSV  
část celkových 

prostředků 

část celkových 

prostředků 

Jihočeský kraj  
část celkových 

prostředků 

část celkových 

prostředků 

obec/obce   
část celkových 

prostředků 

část celkových 

prostředků 

příjmy od klientů  0 0 

ostatní  
část celkových 

prostředků 

část celkových 

prostředků 

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: - 

 

PRIORITA 3 PODPORA / ROZVOJ / VZNIK SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V 
ZÁKONĚ Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A DALŠÍ DOPROVODNÉ 
AKTIVITY 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

Krátký popis opat ření:  
Opatření 3.1 navazuje na opatření 2.1 v této cílové skupině, s jehož 

aktivitami je provázáno. Jedná se o 4 aktivity příbuzné tématiky: prevence 

užívání drog, prevence drogové kriminality, aktivita k omezení možností 
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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: 
2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  10 000 10 000 10 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 10 000 10 000 10 000 
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Výstupy: Upozornění na závažnost drogové problematiky a možnosti jejího řešení. 

Poznámka: - 

 

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: 
2011 

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: 
2011/2012 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: Přijetí vyhlášky zastupitelstvem města Třeboně. 

Poznámka: - 

 

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)  
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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: 
2011/2012 2013 2014 

MPSV - - - 

Jihočeský kraj - - - 

obec/obce  - - - 

příjmy od klientů - - - 

ostatní - - - 

CELKEM - - - 

Výstupy: Zvýšení informovanosti obcí v oblasti spolupráce s policií. 

Poznámka:  

 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

Krátký popis opat ření:  
Cílem opatření je řešení problému zadlužování preventivním způsobem – 

zvýšení informovanosti o problematice. 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
150

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 xenofobie 

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

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) 

Cílová skupina a 

počet uživatel ů 

služby 

2011/2012 2013 2014 
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Veřejnost - všichni 

obyvatelé ORP Třeboň 

(specificky pro lidi 

ohrožené zadlužením – 

nevyčísleno)16 

25 378 25 378 25 378 

Předpokládané 

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

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec 16 000 16 000 16 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 16 000 16 000 16 000 

Výstupy: Prevence zadlužování 

Prevence rasismu a xenofobie  

Poznámka: - 

 

 

Číslo a název 

opat ření: 
Opatření C.3.3 –  Podpora vzniku ubytovny 

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

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 

 

                                                      
16 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: 
2011/2012 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 
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CELKEM 0 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 

charita Třeboň jako spolupracující subjekt má možnost poskytovat odborné 

sociální poradenství osobám využívajícím ubytovnu v oblasti jejich práv, 

povinností a oprávněných zájmů.  
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 

Jedná se o témata, která vycházejí z jednání pracovních skupin, ale která se týkají širší skupiny 

obyvatelstva, než je definovaná cílová skupina. Z uvedeného důvodu jsou témata vyčleněna 

do samostatné kapitoly. 

 

PRIORITY, OPATŘENÍ, AKTIVITY 

PRIORITA 3 PODPORA / ROZVOJ / VZNIK SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V 
ZÁKONĚ Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A DALŠÍ DOPROVODNÉ 
AKTIVITY 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

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. 
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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 

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)17 

25 378 25 378 25 378 

Předpokládané 

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

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  30 000 0 0 

                                                      
17 Údaj k 31. 12. 2009 – pro následující roky ilustrativně 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
156

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní 6 000 0 0 

CELKEM 36 000 0 0 

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: - 

 

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 každoroční aktualizace 

katalogu a jeho následné uveřejnění. 

Sociální komise města Třeboně vydá jedenkrát do roka podnět k aktualizaci 

katalogu. 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 každoroční 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: 
2012 -2014 



 

 

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00144, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.                                                                        
157

Předpokládaný 

realizátor: 
Město Třeboň 

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)18 

25 378 25 378 25 378 

Předpokládané 

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

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  30 000 30 000 30 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 30 000 30 000 30 000 

Výstupy: Vytvoření aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 

služeb 1x ročně – 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 (1x ročně). 

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: - 

 

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 Nezisková organizace Třeboňská rozvojová o.p.s. pořádá každoročně 

                                                      
18 Údaj k 31. 12. 2009 – pro následující roky ilustrativně
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aktivity: 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 

spolupracující 

subjekty: 

Město Třeboň 

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 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 
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prostředků (Měsíc/Týden/Den pro neziskový sektor). 

Poznámka: - 

 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

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 

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 objekty, 

které jsou ve vlastnictví měst a obcí a dále Jihočeského kraje. 

Odstranění nejzávažnějších bariér: 

� Město Třeboň: 

1. Vybudování zvukové signalizace na přechodech u kruhového 

objezdu Táboritská, u křižovatky u Piklů a křižovatky u vlakového 

nádraží pro umožnění bezpečného pohybu zrakově postižených 

občanů. Vzhledem k tomu, že se jedná o křižovatky na silnicích 

I. třídy, které jsou v majetku Jihočeského kraje, je nutné vznést 

požadavek na Krajském úřadu Jihočeského kraje na vybudování 

signalizace pro nevidomé na jmenovaných křižovatkách.  

2. Úprava nekvalitně provedené bezbariérové úpravy chodníku 

u kostela (příp. dalších obdobných bariér). 

3. Odstranění vysokého prahu u knihovny. 

� Město České Velenice: 
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1. Odstranění bariérového přístupu na městský úřad. Do prostor úřadu 

je možné se dostat pouze po schodech a zároveň před vchodem 

do úřadu není umístěn dostupný zvonek pro přivolání pomoci – 

instalovat zvonek + následně bezbariérově zpřístupnit městský 

úřad. 

� Ostatní města a obce v ORP Třeboň  

– 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 

postižením19 

730 730 730 

Občané se zrakovým 

postižením20 
25 25 25 

Další občané – 

maminky s dětmi, 

senioři,… 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Předpokládané 

finan ční zdroje:  
2011/2012 2013 2014 

MPSV - - - 

Jihočeský kraj - - - 

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

20 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 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.  

 

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: 

1. zřízení bezbariérového přístupu a výtahu do zdravotního 

střediska v ulici Klofáčova a v ulici Riegrova a do polikliniky 

v ulici Seifertova 

2. zřízení dostupného bezbariérového WC v Lázních Aurora 

� Ostatní města a obce v ORP Třeboň:  

– 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.). 

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. 
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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 

postižením21 

730 730 730 

Občané se zrakovým 

postižením22 
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: - 

 

                                                      
21 

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

věcí Městského úřadu Třeboň
 

22 
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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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 

postižením23 

730 730 730 

Občané se zrakovým 

postižením24 
25 25 25 

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

24 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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Další občané – 

maminky s dětmi, 

senioři,… 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

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 řešení k možnému zavedení bezbariérové přepravy na trase ČB –

Třeboň – JH. 

Poznámka: - 

 

Číslo a název 

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

Z jaké priority vychází 
3. Podpora / rozvoj / vznik služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a další doprovodné aktivity 

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 
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Třeboni jako snahu upozornit turisty na jejich nevhodné chování a tím 

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: 
2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  1 500 (3 000) (3 000) 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 1 500 (3 000) (3 000) 

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

turistům.  

Poznámka: - 

 

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 
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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:  
2011/2012 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:  
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MONITOROVÁNÍ A AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU 

 

Proces komunitního plánování sociálních služeb pokračuje po dokončení komunitního plánu 

procesem monitorování a aktualizace. Monitorování je proces systematického sběru informací 

o realizaci aktivit definovaných v komunitním plánu. Na průběžné monitorování navazuje periodické 

vyhodnocování, které ověřuje shodu mezi plánovanými aktivitami a skutečným stavem realizace. 

V další fázi je vypracována aktualizace stávajícího dokumentu.  

Realizaci monitorování bude zajišťovat Odbor školství a sociálních věcí Městského úřadu Třeboně 

ve spolupráci se Sociální komisí Třeboně. Vyhodnocení a zpracování aktualizace bude úkolem řídící 

skupiny. 

Odbor školství a sociálních věcí ve spolupráci se Sociální komisí budou průběžně monitorovat 

a zaznamenávat postup realizace jednotlivých aktivit a případně zjišťovat důvody jeho neplnění. 

Jednou ročně ze zjištěných skutečností připraví monitorovací zprávu o realizaci komunitního plánu 

sociálních služeb na území ORP Třeboň. Následně svolají jednání řídící skupiny, které předloží 

monitorovací zprávu k vyhodnocení. Jednání řídící skupiny se uskuteční jednou ročně, nejpozději 

však 31. 10. daného roku (počínaje rokem 2012). Řídící skupina vypracuje aktualizaci komunitního 

plánu sociálních služeb. Aktualizace bude mít podobu dodatku ke stávajícímu dokumentu. 

Monitorovací zprávy schválené řídící skupinou budou předloženy na vědomí Zastupitelstvu města 

Třeboně nejpozději do 30. 11. daného roku. 
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