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Organizace a pr ůběh 
 

Zakázka Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany v rámci 
projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“. 
 
Území: území obce s rozšířenou působností Vodňany (17 obcí) 
 
Cílem je zachování kontinuity započatého procesu komunitního plánování sociálních služeb 
na území ORP Vodňany. Výstupem bude aktualizace komunitního plánu z roku 2010 a 
aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb. 
 

 
Organizační zajištění akce 
 
Realizátor zakázky: 
Jihočeská rozvojová o.p.s. 
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice 
 
Řídící tým projektu  
Řídící skupina pracovala v období plnění zakázky v následujícím složení: 
Mgr. Jaroslava Víznerová - vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vodňany 
Bc. Daniela Davidová – ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany  
Hana Čečková – členka Svazu postižených civilizačními chorobami Vodňany    
Bc. Lenka Němcová, DiS. – sociální pracovnice Prácheňského sanatoria o.p.s. 
Mgr. Markéta Cinádrová –zástupce Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. 
Dana Burdová – členka ZM, za město Vodňany 
 
Realizační tým (Jihočeská rozvojová o.p.s.) 
Realizační tým zajišťoval činnosti spojené s realizací zakázky: 
Ing. Eliška Hájková 
Ing. Irena Polívková 
 
Na realizaci zakázky spolupracovala krajská metodička Ludmila Kolářová 
 

 
Průběh zakázky 
 
Monitorování a vyhodnocení KPSS z roku 2010 bylo provedeno v období 06-11/2012. 
Při monitorování jednotlivých aktivit byla zjišťována shoda nebo neshoda mezi probíhající 
realizací (stávajícím stavem) a plánem realizace. 
Ve výše uvedeném období se členové ŘS několikrát sešli k monitorování a vyhodnocení 
naplněnosti jednotlivých aktivit. U některých aktivit došlo k jejich naplnění či k přesunu do 
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jiné prioritní osy. Byla zjišťována efektivita implementace plánu a zajištěna zpětná vazba 
a podněty pro další aktualizace plánu.  
Zpracování aktualizace plánu -  návrhové části dokumentu schváleného v roce 2010 vychází 
z Opatření 5.1 Udržení procesu plánování sociálních služeb - Aktivita Aktualizace plánu. 
Podněty vzešlé z monitorování a vyhodnocení byly zapracovány do tohoto dokumentu 
v průběhu listopadu 2012 až února 2013. 
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SWOT analýza ORP Vod ňany 
 

 
Silné stránky 

 

 
Slabé stránky 

 
- dobrá dostupnost sociálních služeb 

v okolních městech – Písek, Strakonice,  
- Č. Budějovice, Prachatice (všude cca 30 

km) 
- pečovatelská služba ve Vodňanech a 

dalších obcích - s dostatečnou kapacitou  
- domov pro seniory   
- domov se zvláštním režimem   
- odlehčovací služby (pobytové) 
- terapeutické dílny   
- terénní služba pro osoby ohrožené 

drogovou závislostí (streetworker) 
 

- město  Bavorov poskytuje seniorům a 
osobám se ZP službu, která nahrazuje peč. 
službu 

- dům s pečovatelskou službou Vodňany 
- dům s pečovatelskou službou Bavorov 
- ve Vodňanech bezbariérové vstupy (pošta, 

městský úřad, poliklinika, kulturní dům, 
centrum soc. pomoci) 

- dostupná rehabilitace 
- Svaz postižených civilizačními chorobami  
- ve Vodňanech je zřízena městská policie 
- pracovní skupina prevence kriminality 
- široká nabídka volnočasových aktivit 
- Vodňany mají dotační program zaměřený 

na prevenci kriminality a volnočasové 
aktivity 

- na Vodňansku nejsou etnické problémy, 
není problémem bezdomovectví a 
prostituce 

- síť škol (mateřské, základní, střední, 
vysoká, základní umělecká) 

- mateřské centrum ve Vodňanech 

 
- chybí odborné sociální poradenství 
- chybí sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 
- chybí nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež 
- chybí finanční prostředky na zřízení 

nových potřebných služeb 
 

- chybí volnočasové aktivity pro osoby se 
zdravotním postižením v produktivním 
věku 

- chybí volnočasové aktivity pro děti 
a mládež ohrožené sociálně patologickými 
jevy 

- městská policie neslouží trvale 
(7 dní/24hod) 

- architektonické bariéry ve městě Vodňany 
(např. knihovna) 

- chybí pedagogicko-psychologické centrum 
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Příležitosti 
 

 
Ohrožení 

 
- zřízení nových typů sociálních služeb 

(podle poptávky)   
 

- rozšíření DPS Bavorov 
- větší využití Domečku DPS Vodňany 
- rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách 
- větší informovanost o pomoci lidem v krizi  
- rozšíření činností organizací zřizovaných 

městem 
- rozšíření činností domu dětí a mládeže   
- vzdělávání mládeže v oblasti prevence  
- protidrogová prevence u dětí předškolního 

a mladšího školního věku 
- zvýšení represe ze strany policie vůči 

provozovatelům zařízení (prodej alkoholu, 
cigaret, automaty) 

- koordinace volnočasových aktivit pro děti a 
mládež 

 

 
- zánik stávajících sociálních služeb 

 
- nedostatek finančních zdrojů na 

poskytování sociálních služeb  
- závislost sociálních služeb na politickém 

postoji obce, kraje a státu 
- nedostatečná informovanost cílových 

skupin o dostupnosti sociálních služeb 
- nárůst závislostí (drogy, gemblerství atd.) 
- nárůst počtu lidí ohrožených chudobou 

(dlouhodobá nezaměstnanost, nebo 
důsledek života na dluh – půjčky, neplacení 
sociálního a zdrav. pojištění) 

- nezájem uživatelů o služby (prohlubování 
jejich problémů) 

- nedostatečná prevence soc. patologických 
jevů 
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Vize, prioritní oblasti, priority, opat ření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIZE 

 
V regionu Vodňany žijí všichni lidé důstojným a 

plnohodnotným životem. 

 
Vize v roce 2009 – 2010 je stejná, jako byla při prvním komunitním 

plánování sociálních služeb v roce 2005 – 2006. Vize bude naplňována 
udržením stávajících sociálních služeb, jejich zkvalitňováním a rozvojem 

podle poptávky obyvatel. Sociální služby budou vhodně doplněny 
službami doprovodnými. 

 
Cílem je poskytovat lidem v nepříznivé sociální situaci služby, které jim 
umožní žít běžným způsobem života pokud možno v jejich přirozeném 
prostředí a s využitím přirozených vazeb s okolím. 

 
 

 
 PŘEHLED PRIORIT  

 

PRIORITA:  Udržení systému poskytovaných služeb 

 
PRIORITA:  Zkvalitn ění stávajícího systému sociálních služeb 
 
PRIORITA:  Rozvoj sociálních služeb 
 
PRIORITA:  Zajištění doprovodných oblastí 
 
PRIORITA:  Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
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Přehled priorit a opatření 

 

PRIORITA Udržení systému poskytovaných služeb 

OPATŘENÍ 
Udržení stávajících služeb sociální péče   

Udržení stávajících služeb sociální prevence 

PRIORITA Zkvalitn ění stávajícího systému sociálních služeb 

OPATŘENÍ  

Zlepšení kvality služeb v Centru sociální pomoci Vodňany 

Zlepšení kvality služeb Prácheňského sanatoria o.p.s.  

Zlepšení kvality služeb v Chelčickém domově sv. Linharta 

PRIORITA Rozvoj sociálních služeb 

OPATŘENÍ  

Rozvoj služeb sociální péče 

Rozvoj služeb sociální prevence 

Rozvoj odborného sociálního poradenství    

PRIORITA Zajištění doprovodných oblastí 

OPATŘENÍ 

Udržení a rozšíření doprovodných služeb    

Informovanost o sociálních a doprovodných službách        

Omezování a prevence sociálně patologických jevů 

Vhodné využití volného času 

PRIORITA Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 

OPATŘENÍ Udržení procesu plánování sociálních služeb  
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Přehled původních aktivit a jejich úprav  

 
Přehled aktivit plánu z roku 2010 je doplněn o změny a úpravy dle aktuální situace v roce 
2012. Provedené změny jsou u každé aktivity případně opatření poznamenány červeně. 
 
PRIORITA 1 - Udržení stávajícího systému sociálních služeb    
OPATŘENÍ - Udržení stávajících služeb sociální péče   

AKTIVITY 

Udržení pečovatelské služby   
Udržení služby domov pro seniory   
Udržení služby domov se zvláštním režimem - AKTUALIZOVÁNA 
Udržení pobytové odlehčovací služby  
OPATŘENÍ  - Udržení stávajících služeb sociální prevence 
AKTIVITY 
Udržení sociálně terapeutických dílen  
Udržení terénní služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí 
 
PRIORITA 2 - Zkvalitn ění stávajícího systému sociálních služeb 
OPATŘENÍ - Zlepšování kvality služeb v Centru sociální pomoci Vodňany 
AKTIVITY 
Vzdělávání pracovníků Centra sociální pomoci Vodňany - ZRUŠENA 
Stavební úpravy sídla Centra sociální pomoci Vodňany  - AKTUALIZOVÁNA 
OPATŘENÍ - Zlepšování kvality služeb v Louckém mlýně  - ZMĚNA NÁZVU – 
„ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY SLUŽEB PRÁCHEŇSKÉHO SANATORIA O.P.S. 
AKTIVITY 
Vzdělávání pracovníků v zařízení sociálních služeb Prácheňského sanatoria o.p.s. - 
AKTUALIZOVÁNA  
Terénní úpravy v bezprostřední blízkosti Louckého mlýna - AKTUALIZOVÁNA  
Drobné rekonstrukce a modernizace v zařízení Louckého mlýna - AKTUALIZOVÁNA  
Rozšíření volnočasových aktivit uživatelů – ZREALIZOVÁNA, PŘESUNUTA DO PRIORITY 1  
OPATŘENÍ - Zlepšování kvality služeb v Chelčickém domově sv. Linharta 
 Dokončení oprav a rekonstrukce - AKTUALIZOVÁNA   
 Vybudování terapeutické zahrady   
 
PRIORITA 3 - Rozvoj sociálních služeb 
OPATŘENÍ  - Rozvoj služeb sociální péče   
AKTIVITY 
Řešení dostupnosti tísňové péče - ZRUŠENA 
Rozšíření časové dostupnosti terénních sociálních služeb - ZRUŠENA 
Rozšíření nabídky fakultativních činností v rámci pečovatelské služby - AKTUALIZOVÁNA  
Rozšíření nabídky fakultativních činností v domově pro seniory - ZRUŠENA 
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PRIORITA 3 - Rozvoj sociálních služeb 
OPATŘENÍ  - Rozvoj služeb sociální prevence   
AKTIVITY 
Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež 
Řešení dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  
 OPATŘENÍ  - Rozvoj odborného sociálního poradenství    
AKTIVITY 
Zajištění poradenství pro různé cílové skupiny UPRAVEN NÁZEV + AKTUALIZOVÁNA 
  
PRIORITA 4 - Zajišt ění doprovodných oblastí 
OPATŘENÍ  - Udržení a rozšíření doprovodných služeb    
AKTIVITY  
Udržení domácí ošetřovatelské péče 
Dostupnost bydlení v bytech zvláštního určení - AKTUALIZOVÁNA  
OPATŘENÍ  - Informovanost o sociálních a doprovodných službách  
AKTIVITY 
Zveřejňování informací o sociálních službách - AKTUALIZOVÁNA  
Vydání katalogu poskytovatelů služeb - AKTUALIZOVÁNA  
OPATŘENÍ  - Omezování a prevence sociálně patologických jevů 
AKTIVITY 
Činnost městské policie - AKTUALIZOVÁNA  
Spolupráce v oblasti prevence - UPRAVEN NÁZEV + AKTUALIZOVÁNA 
OPATŘENÍ  - Vhodné využití volného času 
AKTIVITY  
Udržení a rozšíření volnočasových aktivit - AKTUALIZOVÁNA  
Dostupnost informací o volnočasových aktivitách 
Dostupnost sportovišť, hřišť a odpočinkových zón - AKTUALIZOVÁNA  
Podpora mateřských a rodičovských center - AKTUALIZOVÁNA  
Vzdělávání seniorů - AKTUALIZOVÁNA  
 
PRIORITA 5 - Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
OPATŘENÍ  -  Udržení procesu plánování sociálních služeb 
AKTIVITY 
Monitoring plnění plánu - AKTUALIZOVÁNA  
Hodnocení plnění plánu - AKTUALIZOVÁNA  
Aktualizace plánu - AKTUALIZOVÁNA  
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Aktualizovaný přehled aktivit ke konci roku 2012 

PRIORITA 1 - Udržení stávajícího systému sociálních služeb    

OPATŘENÍ  - Udržení stávajících služeb sociální péče   

AKTIVITY 

Udržení pečovatelské služby   

Udržení služby domov pro seniory   

Udržení služby domov se zvláštním režimem   

Rozšíření volnočasových aktivit uživatelů 

Udržení pobytové odlehčovací služby  

OPATŘENÍ  - Udržení stávajících služeb sociální prevence 

AKTIVITY 

Udržení sociálně terapeutických dílen  

Udržení terénní služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí 

 

PRIORITA 2 - Zkvalitn ění stávajícího systému sociálních služeb 

OPATŘENÍ - Zlepšování kvality služeb v Centru sociální pomoci Vodňany 
AKTIVITY 

Stavební úpravy sídla Centra sociální pomoci Vodňany  

OPATŘENÍ - Zlepšování kvality služeb Prácheňského sanatoria o.p.s. 

AKTIVITY 

Vzdělávání pracovníků v zařízení sociálních služeb Prácheňského sanatoria o.p.s. 

Terénní úpravy v bezprostřední blízkosti zařízení Louckého mlýna 

Drobné rekonstrukce a modernizace v zařízení Loucký mlýn 

OPATŘENÍ - Zlepšování kvality služeb v Chelčickém domově sv. Linharta 

Dokončení oprav a rekonstrukce     

Vybudování terapeutické zahrady   
 

PRIORITA 3 - Rozvoj sociálních služeb 

OPATŘENÍ  - Rozvoj služeb sociální péče   
AKTIVITY 

Rozšíření nabídky fakultativních činností v rámci pečovatelské služby 

OPATŘENÍ  - Rozvoj služeb sociální prevence   

AKTIVITY 

Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež 

Řešení dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  
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PRIORITA 3 - Rozvoj sociálních služeb 
 OPATŘENÍ  - Rozvoj odborného sociálního poradenství    

AKTIVITY 

Zajištění poradenství pro určité cílové skupiny 

  

PRIORITA 4 - Zajišt ění doprovodných oblastí 

OPATŘENÍ  - Udržení a rozšíření doprovodných služeb    

AKTIVITY  

Udržení domácí ošetřovatelské péče 

Dostupnost bydlení v bytech zvláštního určení 

OPATŘENÍ  - Informovanost o sociálních a doprovodných službách        
AKTIVITY 

Zveřejňování informací o sociálních službách 

Vydání katalogu poskytovatelů služeb 

OPATŘENÍ  - Omezování a prevence sociálně patologických jevů 

AKTIVITY 

Činnost městské policie 

Spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

OPATŘENÍ  - Vhodné využití volného času 

AKTIVITY  

Udržení a rozšíření volnočasových aktivit   

Dostupnost informací o volnočasových aktivitách 

Dostupnost sportovišť, hřišť a odpočinkových zón 

Podpora mateřských a rodičovských center 

Vzdělávání seniorů 

 

PRIORITA 5 - Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
OPATŘENÍ  -  Udržení procesu plánování sociálních služeb 

AKTIVITY 

Monitoring plnění plánu 

Hodnocení plnění plánu 

Aktualizace plánu 
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Aktualizovaný Akční plán – strategická část 

 

Priorita 1 - Udržení systému poskytovaných služeb 

 

Opatření 1.1 - Udržení stávajících služeb sociální péče   

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Na celém území obce s rozšířenou působností Vodňany je dostupná pečovatelská služba, poptávka 
po ní je plně uspokojena. Využívají jí obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Vodňany i lidé 
žijící v přirozeném sociálním prostředí. Z dotazníkové akce vyplynulo, že uživatelé jsou se službou 
spokojeni. V minulých letech byla služba dostupná jen pro obyvatelé Vodňan a městských částí, 
od roku 2010 je poskytována i v dalších 16 obcích. Kapacita pečovatelské služby poskytované 
v domácnostech klientů je 100 osob, v souvislosti s poptávkou je možné kapacitu navýšit. Službu 
zajišťuje jeden poskytovatel (Centrum sociální pomoci Vodňany).  

Ve Vodňanech je dostupná služba domov pro seniory, poskytuje jí také Centrum sociální pomoci 
Vodňany. Objekt domova pro seniory se nachází v blízkosti centra města. Jedná se o komplex dvou 
budov navzájem propojených schodištěm. Kapacita zařízení je 80 lůžek. V objektu Domova pro 
seniory je poskytována také pobytová odlehčovací služba. Klientům jsou k dispozici 2 jednolůžkové 
pokoje se samostatným sociálním zařízením. Minimální doba pobytu klienta v zařízení je 24 hodin, 
maximální 3 měsíce. 

Prácheňské sanatorium o.p.s. poskytuje ve středisku Alzheimercentrum Loucký mlýn službu domov 
se zvláštním režimem a odlehčovací pobytové služby, kapacita je 65 lůžek.  

AKTIVITY: 

• Udržení pečovatelské služby   

• Udržení služby domov pro seniory   

• Udržení služby domov se zvláštním režimem 

• Udržení volnočasových aktivit uživatelů 

• Udržení pobytové odlehčovací služby  

 

AKTIVITA: Udržení pe čovatelské služby   

Popis projektu Cílem aktivity je trvalé zajištění terénní pečovatelské služby pro všechny 
občany ORP Vodňany, kteří jí potřebují. Pečovatelská služba je 
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.  
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AKTIVITA: Udržení pe čovatelské služby   

K územnímu rozšíření poskytování pečovatelské služby došlo již v roku 
2011. Službu mohou využít nejen senioři a osoby se zdravotním 
postižením z Vodňan, ale i senioři z okolních 16 obcí. Novinkou je 
uveřejnění jídelníčku na internetových stránkách. 

Centrum sociální pomoci Vodňany bude službu nadále zajišťovat. Bude 
udržena stávající kapacita služby, v případě potřeby bude kapacita 
navýšena. Centrum sociální pomoci Vodňany a obce budou občanům 
poskytovat informace o dostupnosti služby a zájem o službu budou 
průběžně mapovat.  

Realizátor Centrum sociální pomoci Vodňany    

Spoluprac. subjekt obce 

Rozpočet 2 416 000,- Kč/rok   

Předpokládané zdroje uživatelé služby, obce, MPSV, zřizovatel 

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA:  Udržení služby domov pro seniory   

Popis projektu V CSP Vodňany bude trvale zajištěna služba domovy pro seniory. 
Uživatelům služby bude:  

- poskytován pobyt a strava dle zdravotního stavu a potřeb  

- poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu    

- poskytována pomoc při osobní hygieně   

- umožněno využívat vybavení a pomůcek domova  

- poskytována základní a specializovaná ošetřovatelská péče   

- poskytována zdravotnická péče prostřednictvím praktického lékaře  

- poskytována podpora při upevňování kontaktů s rodinou a ostatním 
sociálním prostředím  

- nabízeno množství aktivizačních programů a kulturních činností  

- umožněno společně plánovat rozvoj služby. 

Bude podporován aktivní způsob života uživatelů, jejich samostatnost    

a začlenění do místní komunity.         

Realizátor Centrum sociální pomoci Vodňany        

Spoluprac. subjekt město Vodňany 

Rozpočet udržení služby - 21 723 000,-Kč/rok 
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AKTIVITA:  Udržení služby domov pro seniory   

Předpokládané zdroje platby klientů, MPSV, příspěvky na péči, dotace JčK, příspěvek 
zřizovatele 

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA:  Udržení služby domov se zvláštním režimem   

Popis projektu Na území ORP Vodňany bude trvale dostupná služba „Domov se 
zvláštním režimem“. Služba je určena pro soby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu diagnostikované Alzheimerovy nemoci nebo jiného 
typu demence či jiného chronického duševního onemocnění. Lidé trpící 
tímto typem onemocnění vyžadují pravidelnou péči či pomoc jiné fyzické 
osoby, tato péče je úzce specializovaná a specifická vzhledem k charakteru 
a projevům duševního onemocnění. Vzhledem k těmto požadavkům 
a specifikacím v péči je uzpůsoben i režim provozu zařízení. Služba 
obsahuje plné spektrum základních činností daných zákonným rámcem 
a dalšími fakultativními službami: 

- Poskytování ubytování 

- Poskytování stravy 

- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

- Zprostředkování se společenským prostředím 

- Sociálně terapeutické činnosti 

- Aktivizační činnosti 

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

-  Fakultativní služby 

Počet uživatelů zvýšen z 59 na 65 uživatelů. 

Realizátor Prácheňské sanatorium o.p.s. 

Spoluprac. subjekt - 

Rozpočet neuvedeno 

Předpokládané zdroje platby klientů, MPSV, příspěvky na péči 

Časový harmonogram trvale 
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AKTIVITA: Udržení volno časových aktivit uživatelů 

Popis projektu Udržet stávající dobrovolníky a dále oslovovat a získávat dobrovolníky pro 
individuální doprovod klientů do města, proto budou pro zkvalitnění 
volnočasových aktivit klientů a možnost využití služeb ve Vodňanech 
(osloveni dobrovolníci z řad studentů nebo dobrovolných spolků). 

Realizátor Prácheňské sanatorium o.p.s 

Spoluprac. subjekt střední odborné učiliště, střední školy, dobrovolnické spolky 

Rozpočet neurčeno  

Předpokládané zdroje neurčeno 

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA:  Udržení pobytové odleh čovací služby 

Popis projektu V CSP Vodňany bude trvale zajištěna pobytová odlehčovací služba. 
Služba je určena pro krátkodobý pobyt (1 den až 3 měsíce) osob, které 
mají sníženou soběstačnost (z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení) a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek.  

 V rámci služby budou zajištěny tyto činnosti:  

- poskytnutí ubytování 

- poskytnutí stravy    
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   
- pomoc při osobní hygieně    
-  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   
-  sociálně terapeutické činnosti   
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.  

 

Tato služba se velice osvědčila a někteří klienti pobytové odlehčovací 
služby se následně stali trvalými klienty domova pro seniory. 

Bude udržena stávající kapacita služby (2 uživatelé). 

Vzhledem k nadměrné administrativě spojené s touto službou budou po 
roce 2014 (kdy končí registrace této služby) uspokojeny požadavky klientů 
v rámci služby Domov pro seniory. 

Realizátor Centrum sociální pomoci Vodňany (= CSP Vodňany) 
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AKTIVITA:  Udržení pobytové odleh čovací služby 

Spoluprac. subjekt město Vodňany 

Rozpočet udržení služby - 227 000,-Kč/rok 

Předpokládané zdroje platby klientů, MPSV, příspěvky na péči, příspěvek zřizovatele 

Časový harmonogram Do roku 2014 

Vzhledem k nadměrné administrativě spojené s touto službou budou po 
roce 2014 uspokojeny požadavky klientů v rámci služby Domov pro 
seniory. 

 

Opatření 1.2 - Udržení stávajících služeb sociální prevence   

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

V roce 2010 byl v budově bývalé fary v Chelčicích zřízen Chelčický domov sv. Linharta – sociálně 
terapeutické dílny – jako středisko Domova sv. Anežky v Týně n. Vltavou. Od 1. 7. 2012 tuto 
službu poskytuje Chelčický domov sv. Linharta jako samostatná o.p.s. Jedná se o zařízení 
poskytující pomoc a podporu lidem se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, 
kombinovaným), absolventům speciálních tříd základních škol, absolventům praktických škol 
a neúspěšným uchazečům o zaměstnání, kteří mají zdravotní postižení. Provozní doba dílen je 
v pracovních dnech od 7 do 14.30 hod. Zapojení do různorodých pracovních činností podporuje 
rozvíjení pracovních a sociálních dovedností klientů a dává příležitost pro navázání nových 
sociálních kontaktů a získání nových přátel. 

Ve Vodňanech je dostupný terénní program pro uživatele drog. Služba je zajištěna v rámci projektu 
Jihočeský streetwork Prevent prostřednictvím terénní sociální práce, která probíhá v přirozeném 
prostředí - ulice, bary, byty atd. Je určena uživatelům drog a osobám přímo ohroženým drogovou 
problematikou. Služba usiluje o snižování a omezování rizik spojených s užíváním. Je dostupná 1 x 
týdně.     

AKTIVITY: 

• Udržení sociálně terapeutických dílen  

• Udržení terénní služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí 

 

AKTIVITA: Udržení sociáln ě terapeutických dílen  

Popis projektu V Chelčicích bude udržena služba sociálně terapeutické dílny, která je 
poskytována v Chelčickém domově sv. Linharta, o.p.s. Ambulantní služba 
bude poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení, které nelze z tohoto důvodu umístit na otevřeném ani chráněném 
trhu práce. Účelem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora 
a zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně 
pracovní terapie. 
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AKTIVITA: Udržení sociáln ě terapeutických dílen  

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 

- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 
a dovedností. 

Služba nabízí každodenní zapojení do práce při výrobě keramiky, při práci 
s textilem, při zahradních a sadařských pracích, při údržbě zeleně, sušení 
květin a bylin, při úklidových pracích, při péči o dvůr a domácí zvířata; 
dále nabízí možnost pomoci seniorům v obci v každodenním životě 
a zapojení do provozu Památníku Petra Chelčického. 

Současná kapacita je 10 uživatelů, a aktuální počet uživatelů 8, do roku 
2015 se plánuje zvýšení na 12 uživatelů. 

 

V roce 2012 projevil jeden z uživatelů zájem o odlehčovací službu, která 
by se realizovala přímo v objektu Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. 
Pobytovou formu této služby (zejm. vícedenní) není možné v současné 
době uskutečnit z provozních důvodů. Vzhledem k zamýšlené rekonstrukci 
objektu bude na tento požadavek pamatováno. V dohledné době bude pro 
tohoto uživatele možnost odpočinku přes den, a to v klidné místnosti na 
pohovce. 

Realizátor Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Spoluprac. subjekt obec Chelčice, Občanské sdružením Mája - Tvořivé Chelčice  

Rozpočet 699.000,-Kč/rok 

Předpokládané zdroje Jihočeský kraj, Individuální projekt, další zdroje  

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA:  Udržení terénní služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí 

Popis projektu Ve Vodňanech budou trvale dostupné terénní programy určené pro osoby, 
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. Služba bude zaměřena na osoby ohrožené drogovou závislostí 
(dlouhodobí drogoví uživatelé, rekreační uživatelé drog a experimentátoři, 
uživatelé tanečních drog). Jejím cílem bude snižovat a eliminovat 
negativní dopady spojené s užíváním návykových látek (zdravotní a 
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AKTIVITA:  Udržení terénní služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí 
sociální stabilizace klienta, snižování rizikového chování u jednotlivých 
klientů, motivace ke změně životního stylu) a chránit veřejné zdraví 
(bezpečná likvidace injekčního materiálu, informování veřejnosti, snížení 
výskytu infekčních chorob).  

Konkrétně bude služba zaměřena na:   

- výměnu injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snižování 
zdravotních rizik 

- poskytování základního zdravotního, sociálního a právního poradenství 

- krizovou intervenci  

- motivační trénink 

- poradenství a zprostředkování testování na žloutenku C, HIV 

- poskytování informací o zařízeních následné péče (infekční oddělení, K-
centra, detoxy, léčebny) 

- sociální práci a asistenci 

- aktuální pomoc v tísni 

- zdravotní ošetření drobných poranění 

- zprostředkování další odborné péče (např. detoxu, léčby v lůžkovém 
zařízení, drogová poradna Prevent atd.) 

- distribuci informačních materiálů 

- prevenci spojenou se zneužíváním syntetických drog (informace o 
rizicích spojených s užíváním syntetických drog a kvalitativní testování 
extáze přímo na tanečních akcích) 

- vitaminový program 

- těhotenské testy pro uživatelky drog. 

Spolupráce stále pokračuje i přes snížení rozpočtu streetwork Prevent. 
Město Vodňany přispělo na činnost terénní sociální práce s osobami 
ohroženými drogovou závislostí v roce 2012 částkou 50.000,-Kč. 

Služba bude dostupná 1x týdně ve Vodňanech. 

Realizátor o.s. Prevent Strakonice 

Spoluprac. subjekt město Vodňany 

Rozpočet z celkového rozpočtu Jihočeský streetwork Prevent 

Předpokládané zdroje projekt Jihočeský streetwork Prevent, město Vodňany, JčK 

Časový harmonogram trvale 
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Priorita 2  - Zkvalitn ění stávajících sociálních služeb 

 

Opatření 2.1 -  Zlepšování kvality služeb v Centru sociální pomoci Vodňany   

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

V několika uplynulých letech došlo k významným změnám týkajících se kvality poskytovaných 
sociálních služeb. Materiální podmínky byly zlepšeny především generální rekonstrukcí jedné 
z budov domova pro seniory, která zahrnovala i rekonstrukci kuchyně a skladovacích prostor, 
modernizací prádelny a jejích zařízení, modernizací výtahu, nákupem nového vybavení pokojů 
domova i jeho zázemí. Personálně došlo k navýšení kapacit zejména zaměstnanců poskytujících 
sociální péči. Ke zvýšení kvality přispělo rovněž vypracování standardů kvality sociálních služeb. 
Pokračováním ve stavebních úpravách budou podmínky bydlení seniorů v domově nadále 
vylepšovány. K lepšímu uspokojování potřeb seniorů pak povede zvyšování a prohlubování 
kvalifikace pečujícího personálu. 

AKTIVITY: 

• Stavební úpravy sídla Centra sociální pomoci Vodňany  

 

AKTIVITA: Stavební úpravy sídla Centra sociální pomoci Vodňany  

Popis projektu I přes generální rekonstrukci nové budovy a bezpočet drobných stavebních 
úprav provedených v uplynulých letech je potřeba provést další úpravy 
objektu domova pro seniory, zejména s ohledem na stávající požadavky 
uživatelů služeb i moderní trendy poskytování sociální péče. Mezi ně patří 
vnitřní úpravy v zařízení i zásah do venkovních prostor domova. K těm 
nejdůležitějším patří: 

- vybudování výtahu pro novou budovu domova a modernizace stávajícího 
výtahu 

- rozšíření reminiscenční místnosti 

- vybudování zimní zahrady propojené s jídelnou nové budovy domova   

- úprava zastaralého sociálního zařízení domova, zejména koupelen 
uživatelů služeb a toalet ve staré budově, případně rekonstrukce staré 
budovy domova pro seniory s využitím půdních prostor budovy 

- provedení terénních úprav dvora domova pro seniory a výsadba zeleně. 

V roce 2012 byly provedeny např. tyto úpravy: 

- částečná rekonstrukce koupelny ve 2. patře staré budovy domova pro 
seniory, kde byla stará vana vyměněna za novou vanu včetně speciálního 
křesla umožňujícího snadnější přesun klientů usnadňující manipulaci s 
nimi. 
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AKTIVITA: Stavební úpravy sídla Centra sociální pomoci Vodňany  

Plány na úpravy v dalších letech: 

- Výtah ve staré budově i v nové budově Domova pro seniory 

- Rozšíření reminiscenční místnosti 

Realizátor Centrum sociální pomoci Vodňany 

Spoluprac. subjekt Město Vodňany 

Rozpočet 8 000 000,-Kč (nezahrnuje generální rekonstrukci staré budovy) 

Předpokládané zdroje rozpočet organizace, rozpočet zřizovatele, MPSV, EU 

Časový harmonogram 2012 - 2014 

            

Opatření 2.2 – Zlepšování kvality služeb Prácheňského sanatoria o.p.s. 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Prácheňské sanatorium o.p.s. poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči dle konceptu Bazální 
stimulace, individuálního přístupu a dodržováním základních lidských práv a svobod. S klienty 
komunikujeme na úrovni jejich vnímání a respektujeme jejich individualitu, osobní potřeby a přání. 
Tento postoj vyžaduje odborné a rozsáhlé vzdělání pracovníků v přímé péči, které Prácheňské 
sanatorium o.p.s. považuje za stěžejní pilíř v kvalitě poskytované péče. Dalším aspektem kvalitní 
poskytované péče je dostatečný počet pečujícího personálu, který je v poměru 1:6.  

Technické zázemí a vybavení provozovny Loucký mlýn je průběžně rekonstruováno 
a modernizováno dle finančních možností a prostředků organizace. V roce 2011 byla budova 
Louckého mlýna nově zateplena a omítnuta včetně výměny oken. V roce 2012 je v plánu 
rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a odpadů, také výměna hydroizolace v některých koupelnách 
zařízení. K realizaci výstavby protipovodňového opatření a rekonstrukce příjezdové cesty prozatím 
nedošlo vzhledem k finančním možnostem organizace, akce je odložena do časového horizontu 
následující ch pěti let. V roce 2012 Prácheňské sanatorium o.p.s. nově registrovalo sociální službu 
„Denní stacionář“ s celkovou kapacitou 10 klientů – provozní doba je od 7.00 hod – 17.00 hod, 
pondělí – pátek. 

AKTIVITY: 

• Vzdělávání pracovníků v zařízení sociálních služeb Prácheňského sanatoria o.p.s. 

• Terénní úpravy v bezprostřední blízkosti zařízení Loucký mlýn 

• Drobné rekonstrukce a modernizace v zařízení Loucký mlýn 

• Rozšíření volnočasových aktivit uživatelů 

 

AKTIVITA:  Vzd ělávání pracovníků v zařízení soc. služeb Prácheňského sanatoria o.p.s. 
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AKTIVITA:  Vzd ělávání pracovníků v zařízení soc. služeb Prácheňského sanatoria o.p.s. 

Popis projektu Prácheňské sanatorium o.p.s. zajišťuje vzdělávání pro pracovníky v přímé 
péči dle zadání zákona o sociálních službách a právních předpisů pro 
zdravotnické pracovníky. Pracovníci v sociálních službách jsou vzdělávání 
v rámci Základního kvalifikačního kurzu a dalšího odborného vzdělávání 
v rozsahu 24 hodin/rok. V rámci dalšího povinného vzdělávání pro 
pracovníky v sociálních službách je využívání akreditovaných 
vzdělávacích kurů, vlastních školících akcí a odborných stáží v jiných 
zařízeních sociální péče. Dle požadavků Prácheňského sanatoria o.p.s. a 
jeho specifikací v poskytované péči a cílové skupině klientů je kladen 
velký důraz na získávání odborného vzdělání především v těchto 
oblastech: 

- Bazální stimulace – základní a nástavbový kurz 

- Ergoteraipe a volnočasové aktivity 

- Výchovné a vzdělávací techniky 

- Komunikace s osobami trpící demencí 

- Reminiscenční terapii a trénování paměti 

- Standardy kvality sociálních služeb 

Zdravotničtí pracovníci a jejich vzdělávání se řídí jinými právními 
předpisy, obsahová náplň kurzů je zaměřena na přímou ošetřovatelskou 
péči u osob se zdravotním postižením, osob s omezením hybnosti apod. 

Realizátor Prácheňské sanatorium o.p.s 

Spoluprac. subjekt vzdělávací agentury s akreditací, skupina zařízení Alzheimercentra 

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje rozpočet organizace 

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA: Terénní úpravy v bezprost řední blízkosti zařízení Loucký mlýn 

Popis projektu Záměrem je oprava příjezdové cesty k Louckému mlýnu. Aktivita 
vyžaduje spolupráci s městem Vodňany z důvodu jeho vlastnického práva 
k pozemku. Budou zahájena jednání s městem Vodňany o spolupráci, 
vedení a způsobu opravy příjezdové cesty. Protipovodňové opatření bude 
realizováno v rámci objektu jako ochranné přenosné zařízení, které bude 
zabraňovat vniku vody do zařízení rizikovými vstupy, jako je hlavní a 
vedlejší vchod, výtahová šachta, kotelna apod.  

Poskytovatel i nadále považuje realizaci tohoto plánu za prioritní, avšak 
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AKTIVITA: Terénní úpravy v bezprost řední blízkosti zařízení Loucký mlýn 
jeho realizaci odkládá na období roku 2013-2015. 

Realizátor Prácheňské sanatorium o.p.s 

Spoluprac. subjekt město Vodňany  

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje Prácheňské sanatorium o.p.s , město Vodňany 

Časový harmonogram 2013-2015 

 

AKTIVITA: Drobné rekonstrukce a modernizace v zařízení Loucký mlýn 

Popis projektu Vzhledem ke stáří objektu a zajištění kvalitního ubytování v zařízení je 
z technických i ekonomických důvodů nutné provést menší rekonstrukce. 

Z plánovaných úprav byla již realizována výměna oken v celém zařízení a 
zateplení budovy. 

V zařízení Louckého mlýna se budou realizovat tyto úpravy: 

- rekonstrukce nebo výměna rozvodů vody 

- rekonstrukce čističky odpadních vod 

- oprava izolace v koupelnách na klientských pokojích 

- výměna nábytku ve společenské místnosti a některých pokojích. 

K modernizaci vnitřních prostor dochází průběžně celého plánovacího 
období, a to dle technických požadavků a potřeb s ohledem na volné 
finanční prostředky organizace. 

V roce 2013 plánuje organizace žádat o finanční prostředky z EU na 
instalaci solárních kolektorů a tepelného čerpadla z důvodu vysokých 
nákladů na energie, také rekonstrukce čistírny odpadních vod bude 
zahrnuta do plánovaného období roku 2013 – 2015. 

Realizátor Prácheňské sanatorium o.p.s 

Spoluprac. subjekt - 

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje rozpočet organizace, dotace 

Časový harmonogram 2013-2015 
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Opatření 2.3 – Zlepšování kvality služeb v Chelčickém domově sv. Linharta 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Chelčický domov sv. Linharta je umístěn v objektu bývalé fary v Chelčicích. Pro potřeby zahájení 
provozu byla opravena část tohoto objektu, byla rekonstruována střecha a krov. Pro rozšíření 
činnosti a zvýšení kvality poskytování služby je nutné dokončit opravy a rekonstrukce zbylých částí 
objektu včetně rozlehlé zahrady a dvorku s hospodářskými objekty. 

AKTIVITY: 

• Dokončení oprav a rekonstrukce     

• Vybudování terapeutické zahrady   

 

AKTIVITA: Dokon čení oprav a rekonstrukce     

Popis projektu Dokončení stavebních oprav a rekonstrukce v Chelčickém domově sv. 
Linharta, o.p.s. zahrnuje opravy v hlavním objektu (vybudování zázemí 
šaten, jídelny, kuchyňky, prostoru další dílny), dvorku (vybudování cesty, 
zpevněných ploch, rampy, garáže, kolny a posezení) a hospodářských 
budov (garáž, zázemí pro zahradu, sušárna bylin, ustájení drobných zvířat). 

V roce 2012 podala Obec Chelčice žádost o grant z Programu rozvoje 
venkova, opatření: Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, 
podopatření: Občanské vybavení a služby, nebyla však vybrána.  

V podávání žádostí bude organizace pokračovat. 

Realizátor Obec Chelčice 

Spoluprac. subjekt Mája Tvořivé-Chelčice, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Rozpočet 3 000 000,-Kč 

Předpokládané zdroje Leader ČR, Nadační fondy, individuální dárci 

Časový harmonogram 2013 - 2015 

 

 AKTIVITA:  Vybudování terapeutické zahrady    

Popis projektu V rámci projektu dojde k využití a renovaci bývalé farní zahrady tak, aby 
poskytovala zázemí pro odpočinkové aktivity i pracovní terapii uživatelů 
domova, příležitost pro pěstování zeleniny, květin a bylin a jejich dalšího 
zpracování ve prospěch domova (přímá konzumace a využití) nebo dalšího 
benefičního prodeje obyvatelům Chelčic a Vodňan. V současné době 
existuje zpracovaný projekt a studie díky spolupráci se studenty 
zahradnické fakulty v Lednici. 

Některé prvky z tohoto projektu jsou realizovány již v současné době 
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 AKTIVITA:  Vybudování terapeutické zahrady    
svépomocí nebo sponzorsky. 

V červenci 2012 získal Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. certifikát 
„Přírodní zahrada“. 

Realizátor Obec Chelčice  

Spoluprac. subjekt Mája Tvořivé-Chelčice, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Rozpočet  2 000 000,-Kč 

Předpokládané zdroje Leader ČR, Nadační fondy, individuální dárci 

Časový harmonogram 2013 - 2015 
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Priorita 3 - Rozvoj sociálních služeb 
 

Opatření 3.1 – Rozvoj služeb sociální péče   

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Poskytovatelem sociálních služeb ve formě domova pro seniory, odlehčovacích služeb a 
pečovatelské služby je příspěvková organizace zřízená městem Vodňany – Centrum sociální 
pomoci Vodňany. Organizace poskytuje služby v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. S ohledem na výsledky analýzy provedené v rámci komunitního plánování, 
rozhovorů se zástupci měst a obcí územního obvodu obce s rozšířenou působností – města Vodňany 
a dalších dotazníkových šetření vyplynuly některé požadavky na rozšíření služeb poskytovaných 
v současnosti. Uživatelé mají zájem o poskytování terénní sociální služby i mimo pracovní dobu 
současné pečovatelské služby.  

AKTIVITY: 

• Rozšíření nabídky fakultativních činností v rámci pečovatelské služby 
 

AKTIVITA:  Rozší ření nabídky fakultativních činností v rámci pečovatelské služby 

Popis projektu Pečovatelská služba je v současné době poskytována CSP Vodňany 
v rozsahu základních činností a několika fakultativních činností: 

a) pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu  

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

f) zprostředkování volnočasových a zájmových aktivit 

g) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb 
a informačních zdrojů (např. čtení denního tisku, pomoc 
s vyřizováním korespondence) 

h) pomoc s prováděním domácích prací, které nejsou zahrnuty 
v rozsahu základních činností. 

Rozšíření pečovatelské služby o další fakultativní činnosti povede ke 
zkvalitnění služby a pomůže jejím uživatelům uspokojit potřeby, které 
nejsou s to uspokojit sami nebo prostřednictvím jiné osoby. 

V roce 2012 byla rozšířena nabídka fakultativních činností o tyto činnosti: 

- doprovod osoby nad rámec úkonu uvedeného pod písm. e) 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, a to doprovod 
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AKTIVITA:  Rozší ření nabídky fakultativních činností v rámci pečovatelské služby 
do vzdálenosti max. 3 km od bydliště osoby (např. procházka) 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních 
záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 
a oprávněných zájmů (vyřizování osobních záležitostí, např. 
korespondence) 

- nácvik a upevňování motorických schopností (např. nácvik chůze, 
cvičení na lůžku)  

- transport osoby do vzdálenosti max. 50 km od sídla organizace 

- vzpomínkové čtvrtky - transport na hřbitov pravidelně každý čtvrtek 

 

Nabídka fakultativních činností bude doplněna o: 

- poskytnutí dohledu nad fyzickou osobou 

- procházky do vzdálenosti 5 km od bydliště 

Realizátor Centrum sociální pomoci Vodňany 

Spoluprac. subjekt Město Vodňany 

Rozpočet dle počtu osob vyžadujících službu  

Předpokládané zdroje rozpočet CSP Vodňany, úhrada uživatele, rozpočet zřizovatele, MPSV 

Časový harmonogram trvale 

 

Opatření 3.2 – Rozvoj služeb sociální prevence 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Ve Vodňanech je poměrně široká nabídka volnočasových aktivit pro děti, přesto část dětí tráví 
hodně času neorganizovaně, na ulici. Jedná se často o děti z rodin v nepříznivé sociální situaci. 
Vhodným prostředím pro trávení volného času těchto dětí by bylo nízkoprahové zařízení. Chybí 
zázemí s volnočasovými aktivitami pro středoškoláky. Mladí lidé bydlící na internátě tak často tráví 
čas vycházek v restauracích. To přináší rizika, která mohou vést k šíření patologických jevů. Tato 
rizika je také možné eliminovat dostupností nízkoprahového zařízení, kde bude vhodná nabídka 
volnočasových aktivit a odborná pomoc. Pracovníci centra pomohou mladým lidem řešit 
komplikované životní události (nepříznivé rodinné prostředí, odpoutávání se od rodiny, zapojení se 
do vrstevnické skupiny, problémy se zvládáním školy, volbou povolání či získáním pracovních 
návyků).  Pracovníci nízkoprahového centra pomohou řešit i problémy, které souvisí s negativními 
zkušenostmi a rizikovým chováním.  Na území ORP Vodňany je také několik rodin s dětmi, jejichž 
vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace rodiny. Možností jak 
těmto rodinám pomoci je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.  
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Opatření 3.2 – Rozvoj služeb sociální prevence 

AKTIVITY: 

• Řešení dostupnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež    

• Řešení dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   

 

AKTIVITA: Řešení dostupnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež    

Popis projektu Záměrem je zřídit nízkoprahové zařízení/klub pro děti a mládež, ve kterém 
bude nabídka volnočasových programů a poradenství.   
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytne ambulantní 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 bude obsahovat: 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

V zařízení budou zajištěny programy pro různé věkové kategorie.   

Realizátor Neurčeno 

Spoluprac. subjekt město Vodňany, organizace, další subjekty 

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje neurčeno 

Časový harmonogram trvale 

 

  AKTIVITA: Řešení dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi    

Popis projektu Záměrem je zajistit dostupnost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi. Služba bude poskytována terénní nebo ambulantní formou (možná 
kombinace obou forem) a bude zaměřena na podporu rodin 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 bude obsahovat: 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
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- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  

Realizátor zatím neurčený poskytovatel 

Spoluprac. subjekt obce, organizace 

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje dotace 

Časový harmonogram Trvale 

Výstup sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s ohroženým vývojem 

 

Opatření 3.3 – Rozvoj odborného sociálního poradenství    

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  

Z průzkumů i z jednání pracovních skupin vyplynulo, že na území ORP Vodňany chybí různé druhy 
poradenství. Některé typy poradenství se poskytují v okolních městech (Písek, Strakonice, České 
Budějovice), jsou ale hůře dostupné pro lidi z venkovských obcí nebo pro lidi se sníženou 
pohyblivostí. Ve Vodňanech by bylo vhodné zřídit prostory a poskytovat v nich různé poradenství 
např. několikrát do měsíce. V době mimo poskytování poradenství by prostory mohly sloužit 
například pro volnočasové aktivity seniorů, spolkovou činnost atd.    

AKTIVITY: 

• Řešení dostupnosti odborného poradenství pro určité cílové skupiny  

 

AKTIVITA:  Řešení dostupnosti odborného poradenství pro určité cílové skupiny  

Popis projektu Ve Vodňanech budou hledány možnosti vybudovat síť odborného 
poradenství, která dosud chybí, a občané z ORP Vodňany jsou nuceny 
využívat odborné služby ve  městech – Písek, Prachatice, Strakonice 
a České Budějovice. Záměrem je vybudovat síť odborného poradenství pro 
určité cílové skupiny. Služby budou poskytovány ambulantní formou 
a budou zaměřeny na: 

- poradenství pro osoby v akutní krizi,  

- občanská poradna,  

- psychologická poradna,  

- poradenství pro osoby ohrožené závislostí (alkohol, kouření, hrací 
automaty),  

- další typy poradenství podle potřeb občanů. 
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AKTIVITA:  Řešení dostupnosti odborného poradenství pro určité cílové skupiny  

Hledání možností 

Realizátor 

město Vodňany 

Neurčeno 

Spoluprac. subjekt neurčeno 

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje město Vodňany, dotace MPSV a JčK 
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Priorita 4 -  Zajišt ění doprovodných oblastí  

 

Opatření 4.1  –  Udržení a rozšíření doprovodných služeb    

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Doprovodné služby vhodně doplňují služby sociální a pomáhají zkvalitňovat život lidí ohrožených 
sociálním vyloučením. Na území ORP Vodňany je touto službou domácí ošetřovatelská péče. 
V kombinaci s dalšími službami umožňuje některým lidem žít v domácím prostředí.  

Vhodnou podporou seniorů a osob se zdravotním postižením je možnost bydlet v domech 
s pečovatelskou službou. Ty jsou na území ORP Vodňany dva – ve Vodňanech a v Bavorově.  

AKTIVITY: 

• Udržení domácí ošetřovatelské péče     

• Bydlení v bytech zvláštního určení 

 

AKTIVITA: Udržení domácí ošetřovatelské péče     

Popis projektu Na území ORP Vodňany bude trvale zajištěna domácí ošetřovatelská péče. 
Jedná se o zdravotní péči, která představuje zajištění péče o krátkodobě i 
dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí. Službu bude nadále 
zajišťovat Český červený kříž. Čtyři kvalifikované zdravotní sestry budou 
nadále poskytovat odborné ošetření při dlouhodobém onemocnění pacienta 
(převazy, injekce, aplikace inzulínu, odběry biomateriálu, péče při 
pooperačních a terminálních stavech, rehabilitační ošetřování, masáže, 
poradenská činnost).       

Realizátor Oblastní spolek Českého Červeného kříže Strakonice 

Spoluprac. subjekt - 

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje zdravotní pojišťovny, příspěvky klientů 

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA: Bydlení v bytech zvláštního ur čení 

Popis projektu Na území obce s rozšířenou působností Vodňany jsou dva domy 
s pečovatelskou službou (Vodňany, Bavorov). Jsou v nich obecní nájemní 
byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  

Možnost tohoto bydlení bude zachována, budovy a byty budou průběžně 
opravovány a udržovány. Pro obyvatele bytů v DPS ve Vodňanech je 
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AKTIVITA: Bydlení v bytech zvláštního ur čení 
dostupná pečovatelská služba, obyvatelům DPS v Bavorově poskytuje 
pomoc pracovnice obce. 

V Bavorově je záměrem modernizace domu s pečovatelskou službou. 
Stávající dům s pečovatelskou službou zatím vyhovuje, do budoucna bude 
potřeba větší, vize je navýšit kapacitu o 7 bytů (bydlení pro 14 osob). 
Plánuje se rekonstrukce budovy, vybudování výtahu, bezbariérového 
přístupu, nové střechy.   

Realizátor město Vodňany, město Bavorov 

Spoluprac. subjekt  -  

Rozpočet běžný provoz DPS – neurčeno 

modernizace DPS V Bavorově – 8 000 000,-Kč 

Předpokládané zdroje běžný provoz DPS město Vodňany, město Bavorov, platby nájemníků 

modernizace DPS v Bavorově – dotace, obec 

Časový harmonogram trvale 

 

Opatření 4.2  –  Informovanost o sociálních a doprovodných službách  

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Na území ORP Vodňany je poměrně široká nabídka informací o sociálních službách, podávají je 
zejména jejich poskytovatelé prostřednictvím letáků a webových stránek. Město Vodňany poskytuje  
informace o sociálních službách v městském zpravodaji. Přesto část občanů nemá o sociálních 
službách a doprovodných službách dostatek informací a část z nich ani neví, kde je možné tyto 
informace získat. Proto budou informace dál pravidelně publikovány. Občané preferují jako zdroj 
informací zejména městské a obecní úřady a organizace, katalogy, letáky a místní tisk. Všechny tyto 
zdroje jsou nadále využívány k šíření informací o sociálních službách. Budou hledány i další zdroje 
informování. V rámci komunitního plánování je vydán aktualizovaný katalog poskytovatelů 
sociálních a doprovodných služeb.  

AKTIVITY: 

• Zveřejňování informací o sociálních službách 

• Vydání katalogu poskytovatelů služeb 

 

 AKTIVITA:  Zve řejňování informací o sociálních službách 

Popis projektu Obce a poskytovatelé služeb budou využívat všechny dostupné zdroje pro 
šíření informací o sociálních a doprovodných službách. Informace budou 
nadále podávány přímo na úřadech a v zařízeních poskytovatelů, budou 
využívány letáky, katalogy, místní tisk, rozhlas, internet, přednášky atd. 
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 AKTIVITA:  Zve řejňování informací o sociálních službách 
Budou hledány i další zdroje informování. Cílem je informovat o všech 
dostupných sociálních a doprovodných službách a podávat další informace 
související se sociální oblastí. 

Aktuální informace o sociálních službách jsou zveřejňovány v bezplatném 
měsíčním zpravodaji města a CSP Vodňany vydalo brožuru k 10. výročí 
organizace období 2000 – 2010, a Katalog poskytovaných sociálních 
služeb v CSP Vodňany. 

Odbor SVaZ MěÚ Vodňany pravidelně přispívá do městského časopisu 
Zpravodaj, uvádí aktuální změny v sociální oblasti. Pracovnice odboru 
SVaZ se pravidelně účastní výročních zasedání organizace zdravotně 
postižených ve Vodňanech a v Bavorově, přednášek v DPS Vodňany. 
Pracovnice odboru SVaZ poskytují zdarma poradenskou činnost v oblasti 
sociální problematiky. 

Realizátor obce, organizace, další subjekty 

Spoluprac. subjekt  

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje Město Vodňany, CSP Vodňany 

Časový harmonogram trvale 

 

  AKTIVITA: Vydání katalogu poskytovatel ů služeb 

Popis projektu V rámci komunitního plánování v roce 2010 byl vydán katalog 
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, který bude aktualizován 
v roce 2013. Katalog byl distribuován k poskytovatelům, na všechny 
obecní úřady a k lékařům (lidé, kteří potřebují pomoc, se často obracejí 
s žádostí o informace právě na starosty a lékaře). Katalogy jsou dostupné 
také na veřejných místech (např. knihovna, informační centrum atd). 
V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách města 
Vodňany. 

V roce 2013 je vydána aktualizovaná verze. 

Realizátor CpKP jižní Čechy, Jihočeská rozvojová 

Spoluprac. subjekt obce 

Rozpočet 35 000,- Kč 

Předpokládané zdroje MPSV, dotace Jihočeského kraje 

Časový harmonogram vydání a distribuce: květen – červen 2010 

dostupnost katalogu – trvale 
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Opatření 4.3  –  Omezování a prevence sociálně patologických jevů 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Městská policie byla zřízena na základě vyhlášky o zřízení městské policie přijaté zastupitelstvem 
města Vodňany. Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní 
další úkoly, které stanoví zákon. Městská policie přispívá k omezování a prevenci sociálně 
patologických jevů a spolupracuje se státní policí. Z jednání většiny pracovních skupin vyplynulo, 
že by bylo vhodné rozšířit dobu její práce (večery, víkendy). Z jednání pracovních skupin dále 
vyplynul zájem rozšířit spolupráci lidí zabývajících se prevencí sociálně patologických jevů. 

AKTIVITY: 

• Činnost městské policie  

• Spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů  

 

AKTIVITA: Činnost městské policie  

Popis projektu Město Vodňany udrží činnost městské policie a bude hledat možnosti 
jejího rozšíření, aby policie mohla pracovat v širším čase (večery, 
víkendy). Městská policie bude nadále provádět dohled v restauracích. 
V zařízeních bude pravidelně kontrolováno, zda není podáván alkohol 
mladistvým osobám a dětem a zda se osoby mladší 18 let nezdržují 
u automatů. 

Městská policie Vodňany funguje, celkem 5 strážníků. Rozšíření MP 
závisí na rozhodnutí vedení města. V současné době nejsou vyčleněny 
finanční prostředky na rozšíření činnosti MP.  MP provádí pravidelný 
dohled v restauracích, zaměřený na zákaz podávání alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let, zda tyto osoby nezneužívají hrací automaty apod.  
V roce 2012 byla vypracována studie kamerového systému ve městě. Do 
konce roku 2012 bude realizována I. etapa tohoto projektu a tj. výběr 
dodavatele kamerového systému.   

II. etapa - instalace a spuštění kamerového systému se předpokládá 
dokončit do konce roku 2013. III. etapa – vyhodnocování a popř. rozšíření 
kamerového systému je bez časového omezení. 

Realizátor Město Vodňany, Městská policie Vodňany 

Spoluprac. subjekt Policie ČR 

Rozpočet návrh na rok 2013 – 2.792.000,-Kč (zahrnuje celý rozpočet Městské 
policie) 

Předpokládané zdroje rozpočet města Vodňany, dotace MV 

Časový harmonogram udržení policie – trvale 
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AKTIVITA: Činnost městské policie  

rozšíření policie – neurčeno, dle finančních možností města 

 

AKTIVITA: Spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů  

Popis projektu Program prevence kriminality v rámci města Vodňany nepřetržitě 
udržován. Členy pracovní skupiny PPK je starosta města, vedoucí odd. 
Policie ČR Vodňany, vrchní strážník MP, vedoucí odboru SVaZ, vedoucí 
odboru ŠMT, pravidelně je zván jako host pracovník o.s. Prevent 
Strakonice. 

Pravidelně se uskutečňuje (3x ročně) setkání členů pracovní skupiny PPK s 
školními metodiky prevence. 

MP se aktivně zapojuje do Programu prevence kriminality, vrchní strážník 
je členem pracovní skupiny PPK. Dále se účastní akcí pořádaných pro 
mateřské školy a základní školy společně s Policií ČR. 

V rámci PPK je poskytuje město Vodňany finanční příspěvek na prevenci 
kriminality školám, o.s. Prevent, o.s. Linka bezpečí. Rok 2011 v celkové 
výši 50.000,-Kč, rok 2012 v celkové výši 91.500,-Kč. 

Realizátor Město Vodňany 

Spoluprac. subjekt Městská policie, policie ČR, o.s. Prevent Strakonice 

Rozpočet 100.000,-Kč 

Předpokládané zdroje rozpočet města Vodňany, dotace MV, MPSV a JčK 

Časový harmonogram cca 3x za rok 

 

Opatření 4.4  –  Vhodné využití volného času 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Ve Vodňanech je poměrně široká nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež (např. kroužky 
ve školách, lidová škola umění, skaut, pionýr, dům dětí a mládeže, sokol, fotbalový klub, metaná, 
tenis, turistický oddíl mládeže atd.). Chybí volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež a pro 
děti a mládež se sklonem k sociálně patologickým jevům (v komunitním plánu řešeno aktivitou 
Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež). Chybí také volnočasové aktivity pro osoby se 
zdravotním postižením v produktivním věku. Stávající nabídku volnočasových aktivit je potřeba 
udržet a rozšířit. Správné využití volného času je prevencí proti šíření sociálně patologických jevů   
a má vliv na celkovou kvalitu života. Mladým lidem pomáhá v jejich rozvoji, u seniorů ovlivňuje 
udržení aktivity. Zapojování do volnočasových také vede k sociálnímu začleňování. To vše má 
v konečném důsledku dopad i na omezení vzniku nepříznivých sociálních situací a na potřebnost 
sociálních služeb.  
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AKTIVITY: 

• Udržení a rozšíření volnočasových aktivit   

• Dostupnost informací o volnočasových aktivitách 

• Dostupnost sportovišť, hřišť a odpočinkových zón 

• Podpora mateřských a rodičovských center 

• Vzdělávání seniorů 

 

AKTIVITA:  Udržení a rozší ření volnočasových aktivit   

Popis projektu Cílem aktivity je udržet nabídku volnočasových aktivit ve Vodňanech a 
dalších obcích a rozšířit jí jak z hlediska druhů, tak z hlediska časové 
dostupnosti (např. prázdniny). Jedná se hlavně o: 

- udržení činnosti organizací (např. skaut, pionýr, spolky, atd.) 

- udržení činnosti sportovních zařízení a klubů (např. sokol, fotbalový 
klub, metaná, karate, tenis, turistický oddíl atd.) 

- udržení a rozšíření činností Kulturního domu Vodňany (Městského 
kulturního střediska Vodňany) – udržení stávajících programů, internetové 
kavárny, mateřského centra, rozšíření o školení, programy síťových her 
pro mládež atd. 

- udržení a rozšíření činnosti domu dětí a mládeže (zlepšení časové 
dostupnosti aktivit – zejména o prázdninách) 

- hledání možností zajištění volnočasových aktivity pro osoby se 
zdravotním postižením v produktivním věku 

- zlepšování dostupnosti volnočasových aktivit na venkově (například 
vybudování klubovny pro mládež v Hájku, zřízení víceúčelového 
komunitního centra v Truskovicích). 

Cílem je také udržet spolupráci organizací zajišťujících volnočasové 
aktivity (časová koordinace programů). 

Město Vodňany podporuje sportovní i jiné organizace. Každý rok 
vyhlašuje výběrové řízení zaměřené na poskytnutí finančních příspěvků na 
činnosti spolků a organizací. 

Realizátor obce, organizace, spolky, občanské iniciativy 

Spoluprac. subjekt  

Rozpočet příspěvek od města Vodňany na kulturní a zájmovou činnost          
400.000,-Kč, sport: 800.000,-Kč 

Předpokládané zdroje Příspěvky obcí a města Vodňany, dotace JčK, příspěvky spolků, 



Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013 - 2014 
SWOT analýza a Strategická část 

37

AKTIVITA:  Udržení a rozší ření volnočasových aktivit   
organizací, sponzoři 

Časový harmonogram neurčeno 

 

AKTIVITA:  Dostupnost informací o volno časových aktivitách 

Popis projektu Cílem aktivity je: 

- zpracování a zveřejňování přehledu organizací zajišťujících volnočasové 
aktivity (elektronický nebo i tištěný katalog obsahující základní údaje o 
organizaci (název, adresa, kontakt), cílovou skupinu (věková kategorie), 
činnosti (druh, kdy, kde) 

- zpracování a zveřejňování ročních plánů činnosti jednotlivých organizací 
(hlavní akce) 

- zveřejňování akcí pro veřejnost v určitém období (měsíc) ve zpravodaji, 
na internetu atd.    

Realizátor organizace zajišťující volnočasové aktivity 

Spoluprac. subjekt obce, další subjekty 

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje organizace, obce 

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA:  Dostupnost sportoviš ť, hřišť a odpočinkových zón 

Popis projektu Cílem je udržování stávajících hřišť a odpočinkových zón, ve Vodňanech 
hledání možností vybudování hřiště/odpočinkové zóny pro mládež ve věku 
12 – 18 let. 

Předpokladem pro budování nových odpočinkových zón je zachovat 
v územním plánu plochy vymezené na odpočinkové zóny a nezastavět je. 
Plochy mohou být využity pro in-line bruslení, odpočinkové zóny pro 
rodiny s dětmi, přírodní koupaliště, bazén atd. 

Město Vodňany provozuje 15 dětských hřišť a sportovišť. Odbor správy 
majetku vypracoval postup při správě a údržbě dětských hřišť a pískovišť, 
podle kterého se zajišťuje bezpečnost těchto prostor. Průběžně probíhají 
kontroly a vede se přesná evidence a dokumentace. 

Realizátor obce 

Spoluprac. subjekt - 

Rozpočet 350.000,-Kč – návrh v rozpočtu města Vodňany na rok 2013 
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AKTIVITA:  Dostupnost sportoviš ť, hřišť a odpočinkových zón 

Předpokládané zdroje obce, dotace 

Časový harmonogram  trvale 

 

AKTIVITA:  Podpora mate řských a rodičovských center 

Popis projektu Cílem je udržet činnost stávajících mateřských center a podpořit vznik 
center nových.  

Mateřské centrum Duha Vodňany (pod hlavičkou Kulturního domu 
Vodňany) funguje vcelku uspokojivě. V roce 2011 byla rozšířená cílová 
skupina o děti do 6 let.  Pro další fungování MC Duha Vodňany jsou nutné 
investice – vybavení MC, zajištění PC a internetu, stavební úpravy – dveře, 
schodiště. 

MC Duha Vodňany spolupracuje s mateřským centrem Klubíčko, které je 
součástí o.s. Mája-Tvořivé Chelčice, také v rámci svého programu 
navštěvuje zahradu Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. 

Realizátor rodiny, občanské iniciativy, organizace 

Spoluprac. subjekt obce 

Rozpočet Je součástí rozpočetu pro činnost a provoz kulturního domu, kde MC 
funguje. 

Předpokládané zdroje příspěvky rodin, organizací, příspěvek města Vodňany, dotace  

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA:  Vzd ělávání seniorů 

Popis projektu V souvislosti s prodlužováním délky plnohodnotného života se zvyšuje 
zájem seniorů o získávání nových znalostí a zkušeností. Cílem této aktivity 
je proto poskytnout seniorům možnost dalšího vzdělávání, které povede ke 

zlepšení kvality jejich života, rozšíření společenské aktivity a navázání 
osobních kontaktů. Význam vzdělávání spočívá také k podpoře psychické 
pohody a zlepšení duševní aktivity. 

Od roku 2012 realizuje tuto aktivitu nový subjekt -  MAS Vodňanská ryba. 

V roce 2012 realizovalo o.s.: 

1. Virtuální univerzita třetího věku  - projekt na 3 roky  

2. Vzdělávání třetí věku 50+ - snaha o trvalé udržení 

Akcí se zúčastnilo 40 lidí  
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AKTIVITA:  Vzd ělávání seniorů 

Realizátor MAS Vodňanská ryba 

Spoluprac. subjekt vzdělávací instituce 

Rozpočet dle počtu osob vyžadujících službu  

příspěvky od seniorů  - ad1) 150Kč/semestr 

       ad2) 600/Kč/semestr 

příspěvek od města Vodňany 52.000,-Kč pro rok 2012 

Předpokládané zdroje rozpočet MAS Vodňanská ryba, rozpočet Města Vodňany, dotace 
z veřejných rozpočtů, příspěvek osob 

Časový harmonogram 2012-2013 

Výstup prevence sociálního vyloučení seniorů 

vytvoření nových společenských kontaktů 

aktivizace seniorů  

zlepšení duševní aktivity zúčastněných 
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Priorita 5 - Všeobecná podpora rozvoje sociálních s lužeb 
 

Opatření 5.1 – Udržení procesu plánování sociálních služeb 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   

Při komunitním plánování sociálních služeb se v období realizace plánu monitoruje a vyhodnocuje 
jeho plnění. Cílem je zajistit, aby se plán naplňoval a nebyl jen „mrtvým“ dokumentem. Plán je také 
potřeba v pravidelných obdobích aktualizovat, protože potřeby obyvatel se průběžně mění.   

AKTIVITY: 

• Monitoring plnění plánu 

• Hodnocení plnění plánu 

• Aktualizace plánu 

 

AKTIVITA: Monitoring pln ění plánu 

Popis projektu Město Vodňany zajistí monitoring plnění Komunitního plánu sociálních 
ORP Vodňany. Bude monitorováno plnění jednotlivých aktivit a každý rok 
bude vypracována monitorovací zpráva.  

V roce 2012 proveden monitoring plnění plánu a v roce 2013 bude vydán 
aktualizovaný plán (strategická část) - v rámci veřejné zakázky „Udržení 
procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni. 

Realizátor město Vodňany -  zajištění monitoringu, vybrání realizátora 

Jihočeská rozvojová 

Spoluprac. subjekt poskytovatelé služeb, další subjekty 

Rozpočet neurčeno  

Předpokládané zdroje Jihočeský kraj, město Vodňany, případně další 

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA: Hodnocení pln ění plánu 

Popis projektu Řídící skupina bude vyhodnocovat plnění plánu. Budou vyhodnoceny 
splněné aktivity a budou hledány možnosti realizace aktivit nesplněných. 
Zároveň bude posouzeno, zda jsou aktivity stále aktuální (v souvislosti 
s potřebami obyvatel a poptávkou). A v roce 2013 bude vydán 
aktualizovaný plán (strategická část) - v rámci veřejné zakázky „Udržení 
procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni. 
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AKTIVITA: Hodnocení pln ění plánu 

Realizátor řídící skupina KPSS Vodňany, Jihočeská rozvojová 

Spoluprac. subjekt  Jihočeský kraj, město Vodňany, případně další 

Rozpočet neurčeno 

Předpokládané zdroje neurčeno 

Časový harmonogram trvale 

 

AKTIVITA: Aktualizace plánu  

Popis projektu Obce z území ORP Vodňany a organizace zabývající se rozvojem 
socilních služeb budou hledat zdroje na aktualizaci Komunitního plánu 
sociálních služeb ORP Vodňany. Následně zajistí aktualizaci plánu. 

Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace umožní 
přizpůsobení plánu novým podmínkám a trendům. Aktualizace bude 
probíhat pravidelně (minimálně 1x za 3 roky) v těchto krocích: 

- aktualizace analýz   

- stanovení priorit pro nové období, 

- návrh opatření a aktivit. 

Probíhá v rámci veřejné zakázky „Udržení procesů plánování sociálních 
služeb na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v 
Jihočeském kraji“. 

Aktualizovaný plán bude předložen zastupitelstvu poč. roku 2013. 

Součástí zakázky je též aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb ORP Vodňany. Zakázka bude ukončena červnu 
2013. 

V roce 2012 byla podána žádost do OPLZZ na zpracování nového 
komunitního plánu. 

Realizátor obce, organizace zabývající se rozvojem soc. služeb, Jihočeská rozvojová,  

Spoluprac. subjekt poskytovatelé služeb,  

Rozpočet neurčeno  

Předpokládané zdroje Jihočeský kraj, město Vodňany, případně další 

Časový harmonogram trvale 

 
 


