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ÚVOD 

 

Úvodní informace ke KPSS  

 

Úvodní slovo  

 

 

Váţení spoluobčané,  

zpracování komunitního plánu pro Vimpersko bylo zahájeno v červnu roku 2010. První fází zpracování 

komunitního plánování sociálních sluţeb byla socio-demografická analýza a analýza sociálních 

sluţeb, které jsou v současné době poskytovány pro celé správní území obce s rozšířenou působností 

Vimperk. Na základě analýzy a problematiky sociálních sluţeb v území byly ustanoveny čtyři pracovní 

skupiny, zabývající se specifickou problematikou. Jednalo se o pracovní skupinu se zaměřením na 

rodinu a volný čas, seniory a osoby se zdravotním postiţením, národnostní a etnické menšiny a osoby 

v krizi. Do pracovních skupin byly jmenovány osoby, zabývající se danou problematikou a zároveň byli 

v průběhu zasedání pracovních skupin  přizváni i hosté z řad cílových skupin, kteří jsou nebo budou 

uţivateli dané sociální sluţby. Kaţdá pracovní skupina si na svém jednání definovala okruh problémů 

vztahující se k dané problematice a postupně navrhovala aktivity, které mohou být nápomocny 

k řešení těchto problémů. Velkým přínosem pro jednání pracovních skupin byla účast hostů z řad 

cílových skupin uţivatelů sociálních sluţeb, kteří se aktivně zapojili do diskuse a návrhu aktivit pro 

řešení daného problému.  

Komunitní plán pro Vimpersko je zpracován a jsou v něm podle zaměření pracovních skupin navrţeny 

priority a opatření na podporu systému v současnosti poskytovaných sociálních sluţeb a na rozšíření 

systému poskytovaných sluţeb a doprovodné aktivity. Realizování jednotlivých aktivit, které jsou 

v plánu sociálních sluţeb a jejich smysluplné vyuţívání, bude největším přínosem pro uţivatele 

sociálních sluţeb a určitou morální odměnou pro všechny, kteří se podíleli na zpracování tohoto 

plánu. 

 

 

Ing. Jaroslava Martanová  

Místostarostka města Vimperk 
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Vymezení  základních pojmů relevantních v  tomto dokumentu  

 

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 pouţitelnou 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 vyuţívána zejména při plánování oblasti poskytování 

sociálních sluţeb. 

Nepříznivá sociální situace 

Rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti řešit vzniklou situaci z důvodu věku, nepříznivého 

zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, ţivotní návyky a způsob ţivota vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohroţení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické 

osoby nebo z jiných závaţných důvodů 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 dosaţitelné. 

Plán rozvoje sociálních sluţeb 

Jedná se o dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních sluţeb. Jeho obsahem je: 

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

- strategie zajišťování a rozvoje sociálních sluţeb, 

- povinnosti zúčastněných subjektů, 

- způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu. 

Plánování rozvoje sociálních sluţeb 

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

uspokojování s vyuţitím dostupných zdrojů. 

Poskytovatel 

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

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách.  

Pracovní skupina 

Je tvořena uţivateli, 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 sluţeb. Stanovují základní směry, které pak 

naplňujeme opatřeními a aktivitami. 
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Řídící skupina 

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

průběh. 

Sociální sluţba 

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

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

Standardy kvality sociálních sluţeb 

Jsou souborem kritérií, jejichţ prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních 

sluţeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních sluţeb a v oblasti vztahů mezi 

poskytovatelem a osobami. 

Široká veřejnost 

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

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

Účastník plánování sociálních sluţeb 

Rozumí se jím uţivatel, 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. 

Uţivatel 

Rozumí se jím osoba, která vyuţívá sociální sluţby, protoţe se ocitla v nepříznivé sociální situaci. 

Zadavatel 

Je odpovědný za zajištění sociálních sluţeb na příslušném území. Zadavateli sluţeb jsou především 

obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 

Co je to KPSS, jeho role, poslání  

 

Posláním komunitního plánování je především zajišťování dostupnosti sociálních sluţeb pro jejich 

stávající a potenciální uţivatele. Plán rozvoje sociálních sluţeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci 

zadavatelů (obce, kraj) s uţivateli a poskytovateli sociálních sluţeb. Moţnost zapojit se do tvorby 

plánu má i kaţdý ze široké veřejnosti, kaţdý komu je téma sociálních sluţeb blízké. 

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

potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s mnoţstvím 

finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální sluţby vynakládají, vzniká 

v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je moţné, a tím, co 

bylo označeno jako potřebné či prioritní. 

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

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

oblasti a zajišťuje, ţe finanční prostředky na sluţby vynakládané jsou efektivně vyuţívány. 

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

sluţeb je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování aktualizace plánu, 

která vţdy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti. 
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Základní vymezení  sociálních sluţeb dle ZOSS a jejich členění  

 

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

- Sociální poradenství 

- Sluţby sociální péče 

- Sluţby sociální prevence 

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

sluţby: 

 

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 sluţeb; poskytovatelé sociálních sluţeb jsou vţdy povinni tuto činnost zajistit. 

Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 

skupin osob v občanských poradnách, manţelských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 

poradnách pro osoby se zdravotním postiţením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího 

násilí; zahrnuje téţ sociální práci s osobami, jejichţ způsob ţivota můţe vést ke konfliktu se 

společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Sluţba 

obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti 

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

 

Sluţby sociální péče (§ 38) 

 

Osobní asistence (§ 39) 

Osobní asistence je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob 

a při činnostech, které osoba potřebuje. Sluţba obsahuje pomoc při zvládání běţných 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 záleţitostí. 

Pečovatelská sluţba (§ 40) 

Pečovatelská sluţba je terénní nebo ambulantní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, a rodinám 

s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba poskytuje ve vymezeném čase 

v domácnostech osob a v zařízeních sociálních sluţeb vyjmenované úkony. Sluţba obsahuje pomoc 

při zvládání běţných 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.  
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Tísňová péče (§ 41) 

Tísňová péče je terénní sluţba, kterou se poskytuje nepřetrţitá distanční hlasová a elektronická 

komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohroţení zdraví nebo ţivota v případě 

náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Sluţba 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 záleţitostí.  

Průvodcovské a předčitatelské sluţby (§ 42) 

Průvodcovské a předčitatelské sluţby jsou terénní nebo ambulantní sluţby poskytované osobám, 

jejichţ schopnosti jsou sníţeny z důvodu věku nebo zdravotního postiţení v oblasti orientace nebo 

komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záleţitosti. Sluţby mohou být poskytovány téţ 

jako součást jiných sluţeb. Sluţba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

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

Podpora samostatného bydlení (§ 43) 

Podpora samostatného bydlení je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postiţení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba 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 záleţitostí. 

Odlehčovací sluţby (§ 44) 

Odlehčovací sluţby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové sluţby poskytované osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které 

je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem sluţby je umoţnit pečující fyzické 

osobě nezbytný odpočinek. Sluţba obsahuje pomoc při zvládání běţných 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 sluţby, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů i při obstarávání osobních záleţitostí a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Centra denních sluţeb (§ 45) 

V centrech denních sluţeb se poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Sluţba 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 záleţitostí. 

Denní stacionáře (§ 46) 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost 

z důvodu věku, nebo zdravotního postiţení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichţ 

situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba obsahuje pomoc při zvládání běţných 

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 záleţitostí. 
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Týdenní stacionáře (§ 47) 

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost 

z důvodu věku, nebo zdravotního postiţení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichţ 

situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba obsahuje poskytnutí ubytování, 

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

zvládání běţných 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 záleţitostí. 

Domovy pro osoby se zdravotním postiţením (§ 48) 

V domovech pro osoby se zdravotním postiţením se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají 

sníţenou soběstačnost z důvodu zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Sluţba zahrnuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání 

běţných 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 záleţitostí . 

Domovy pro seniory (§ 49) 

Pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichţ situace 

vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí 

stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání 

běţných 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 záleţitostí. 

Domovy se zvláštním reţimem (§ 50) 

V domovech se zvláštním reţimem se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách 

a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto onemocnění, jejichţ situace 

vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Reţim v těchto zařízeních při poskytování sociálních 

sluţeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Sluţba obsahuje poskytnutí ubytování, 

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

zvládání běţných 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 záleţitostí. 

Chráněné bydlení (§ 51) 

Chráněné bydlení je pobytová sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost 

z důvodu zdravotního postiţení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichţ 

situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě 

individuálního bydlení. Sluţba 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 záleţitostí. 

Sociální sluţby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52) 

Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální sluţby osobám, které jiţ 

nevyţadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se 

obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení 

ústavní péče do doby, neţ jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou 

nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních sluţeb anebo pobytových 
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sociálních sluţeb v zařízeních sociálních sluţeb. Sluţba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí 

stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání 

běţných 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 záleţitostí. 

 

Sluţby sociální prevence (§ 53) 

 

Raná péče (§ 54) 

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

7 let, které je zdravotně postiţené, nebo jehoţ vývoj je ohroţen v důsledku nepříznivé sociální situace. 

Sluţba je zaměřena na podporu rodin a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 

Sluţba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů i při obstarávání osobních záleţitostí. 

Telefonická krizová pomoc (§ 55) 

Sluţba telefonické krizové pomoci je terénní sluţba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které 

se nacházejí v situaci ohroţení zdraví nebo ţivota nebo v jiné obtíţné ţivotní situaci, kterou 

přechodně nemohou řešit vlastními silami. Sluţba obsahuje telefonickou krizovou pomoc, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záleţitostí. 

Tlumočnické sluţby (§ 56) 

Tlumočnické sluţby jsou terénní, popřípadě ambulantní sluţby poskytované osobám s poruchami 

komunikace způsobenými především smyslovým postiţením, které zamezuje běţné komunikaci 

s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Sluţba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záleţitostí. 

Azylové domy (§ 57) 

Azylové domy poskytují pobytové sluţby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 

spojené se ztrátou bydlení. Sluţba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

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

záleţitostí. 

Domy na půl cesty (§ 58) 

Domy na půl cesty poskytují pobytové sluţby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosaţení 

zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby 

z jiných zařízení pro péči o děti a mládeţ a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí 

svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních sluţeb v těchto zařízeních je 

přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Sluţba obsahuje poskytnutí ubytování, 

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

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záleţitostí. 

Kontaktní centra (§ 59) 

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní sluţby osobám 

ohroţeným závislostí na návykových látkách. Cílem sluţby je sniţování sociálních a zdravotních rizik 

spojených se zneuţíváním návykových látek. Sluţba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záleţitostí a poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu. 
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Krizová pomoc (§ 60) 

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

osobám, které se nacházejí v situaci ohroţení zdraví nebo ţivota, 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 ohroţené násilným 

chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. 

V tomto případě je součástí sluţby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími 

právnickými a fyzickými osobami osobě ohroţené útokem. Sluţba obsahuje poskytnutí ubytování, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záleţitostí.  

Nízkoprahová denní centra (§ 61) 

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní sluţby pro osoby bez přístřeší. 

Sluţba 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 záleţitostí.  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ (§ 62) 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ poskytují ambulantní, popřípadě terénní sluţby dětem 

ve věku od 6 do 26 let a ohroţeným společensky neţádoucími jevy. Cílem sluţby je zlepšit kvalitu 

jejich ţivota předcházením nebo sníţením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 

jejich ţivota, umoţnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení 

jejich nepříznivé sociální situace. Sluţba můţe být poskytována osobám anonymně. Sluţba 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 záleţitostí. 

Noclehárny (§ 63) 

Noclehárny poskytují ambulantní sluţby osobám bez přístřeší, které mají zájem o vyuţití hygienického 

zařízení a přenocování. Sluţba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu a poskytnutí přenocování. 

Sluţby následné péče (§ 64) 

Sluţby následné péče jsou terénní sluţby 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. Sluţba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

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

Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi (§ 65) 

Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní sluţby poskytované 

rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohroţen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální 

situace, kterou rodiče nedokáţou sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohroţení 

jeho vývoje. Sluţba 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 záleţitostí. 

Sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením (§ 66) 

Sociálně aktivizační sluţby jsou ambulantní, popřípadě terénní sluţby poskytované osobám 

v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postiţením ohroţeným sociálním vyloučením. 

Sluţba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

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



Úvod 

Projekt „Komunitní plánování sociálních sluţeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00023, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR. 

10 

Sociálně terapeutické dílny (§ 67) 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní sluţby poskytované osobám se sníţenou soběstačností 

z důvodu zdravotního postiţení, 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. Sluţba 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 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 sluţby i na přechodnou dobu pro osoby závislé 

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

o začlenění do běţného ţivota. Sluţba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, 

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

uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záleţitostí. 

Terénní programy (§ 69) 

Terénní programy jsou terénní sluţby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob ţivota nebo 

jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny. Sluţba je určena pro problémové skupiny osob, uţivatele 

návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby ţijící v sociálně 

vyloučených komunitách a jiné sociálně ohroţené skupiny. Cílem sluţby je tyto osoby vyhledávat a 

minimalizovat rizika jejich způsobu ţivota. Sluţba můţe být osobám poskytována anonymně. Sluţba 

obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záleţitostí. 

Sociální rehabilitace (§ 70) 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosaţení samostatnosti, 

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

posilováním návyků a nácvikem výkonu běţných, pro samostatný ţivot nezbytných činností 

alternativním způsobem vyuţívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 

rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních sluţeb, nebo formou pobytových sluţeb 

poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních sluţeb. Sluţba poskytovaná formou terénních nebo 

ambulantních sluţeb 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 záleţitostí. Sluţba poskytovaná formou pobytových sluţeb 

v centrech sociálně rehabilitačních sluţeb obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy 

a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

 

Vize a priority KPSS na území ORP Vimperk 

 

Vize KPSS 

 

„Zajištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních sluţeb na území obce s rozšířenou 

působností Vimperk pro naplnění potřeb uţivatelů a moţností zadavatelů.“ 
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Priority KPSS na území ORP Vimperk  

 

Hlavní priority naplňující vizi Komunitního plánu sociálních sluţeb správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Vimperk jsou: 

Priorita 1 Podpora systému poskytovaných sociálních sluţeb 

Priorita 2 Rozšíření systému poskytovaných sociálních sluţeb 

Priorita 3 Doprovodné sluţby 

 

Kaţdá prioritní osa je dále členěna do několika opatření. Opatření jsou potom členěna do dílčích 

aktivit, přičemţ kaţdé aktivitě jsou dále přiřazeny odpovědní realizátoři, spolupracující subjekty 

a termíny plnění těchto aktivit. Rovněţ 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 

sluţeb. Stanovují základní směry, které jsou pak 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 kaţdé priority. Opatření a jeho vymezení vychází ze 

zdrojů, které jsou pro plánovací proces k dispozici, resp. jsou reálně či potenciálně 

dosaţitelné. 

Aktivity  Popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které budou v rámci procesu plánování 

realizovány, včetně toho, jak, kdo, kdy a za co je bude dělat. 

 

Postup zpracování KPSS  

 

Metody pouţité při zpracování KPSS 

 

Proces komunitního plánování na území ORP Vimperku vychází z metodiky zpracované 

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

sociálních sluţeb“ (www.kpss.cz). Vzhledem k územnímu začlenění ORP Vimperk byla návrhová část 

dokumentu přizpůsobena struktuře „Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb Jihočeského kraje 

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

Zpracování KPSS pro území ORP Vimperku důsledně uplatňuje principu zapojení zástupců tzv. triády. 

Triáda je tvořena zástupci zadavatelů (obcí), poskytovatelů (organizace poskytující sociální sluţby) 

a uţivatelů sociálních sluţeb (klientů sociálních sluţeb). 

 

Přehled pouţitých metod: 

 

- řízené pohovory se zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uţivatelů sociálních sluţeb – 

zjišťování konkrétních údajů o jednotlivých sociálních sluţbách poskytovaných v regionu, 

potřebách uţivatelů sociálních sluţeb a obyvatel regionu. 

http://www.kpss.cz/
http://www.kpjck.cz/
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- 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 uţivatelů i poskytovatelů sociálních sluţeb v regionu. 

- koordinace procesu prostřednictvím práce řídící skupiny – ustanovení pracovních skupin 

a jejich vedoucích, definice rozvojové vize KPSS, konzultování a odsouhlasení 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), moţnost 

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 sluţeb, diskuze nad moţnostmi spolupráce v sociální oblasti (financování 

sociálních sluţeb, propagace sociální oblasti jako celku apod.). 

 

Informace o zajištění publicity procesu a jeho výstupů 

 

Proces komunitního plánování sociálních sluţeb na Vimpersku je realizován v rámci projektu 

Komunitní plánování sociálních sluţeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk 

(CZ.1.04/3.1.03/45.00023), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 

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

 

K zajištění publicity projektu byly vyuţity: 

 

- 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 Vimperk, 

tiskové zprávy, dotazníková šetření a další informace na webových stránkách města Vimperk 

a Jihočeské rozvojové o.p.s. 

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

komunitního plánu sociálních sluţeb. 

 

Informace o zapojení veřejnosti: 

 

- Anketní šetření 

Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, slouţící ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných 

sociálních sluţeb a potřeb, probíhala 1. 11. – 15. 11. 2010. Do ankety se mohl zapojit kaţdý, kdo měl 

zájem vyjádřit svůj názor na kvalitu sociální sluţeb a případně projevit své potřeby a přání týkající se 

těchto sluţeb. Anketní lístky byly mimo jiné šířeny obyvatelům Vimperska do schránek, dále vyšly jako 

součást Vimperských novin nebo byly distribuovány přímo uţivatelům do zařízení sociálních sluţeb. 

- Veřejná projednání 

Během měsíce listopadu byla ve městě Vimperk a v obcích Čkyně a Stachy konána veřejná 

projednání ke komunitnímu plánování sociálních sluţeb. Zpracovatelé komunitního plánu sociálních 
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sluţeb (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 

moţno 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 Vimperk a Jihočeské rozvojové o.p.s. 

 

Harmonogram zpracování  

Tabulka 1 Harmonogram zpracování KPSS na území ORP Vimperk 

Název aktivity Realizace aktivity Období realizace Výstupy 

Zpracování popisu a 

analýzy sociálních sluţeb 

Úvodní setkání členů řídící 

skupiny, návrh jednacího 

řádu, určení kompetencí, 

definice poslání KPSS a 4 

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. 

11. 11. 2010 

Vimperk 

22. 11. 2010 

Stachy 

25. 11. 20110 

Čkyně 

Zpracování socio-

demografické analýzy ORP. 

Srpen – prosinec 

2010 

Dotazníková šetření všech 

zástupců triády. 

Srpen – prosinec 

2010 

Stanovení priorit, opatření 

a aktivit v sociálních 

sluţbách 

Zřízena webová nástěnka 

s přístupy pro veřejnost a 

účastníky KPSS. 

Prosinec 2010 

Webová nástěnka. 

 

SWOT analýza. 

 

Komunitní plán sociálních 

sluţeb. 

 

Katalog poskytovatelů 

sociálních sluţeb. 

 

CD-ROM s výstupy KPSS. 

Zpracování SWOT analýzy, 

definování témat. 

Leden – únor 2011 

Definování a popis aktivit. Únor – duben 2011 

Sestavení finální SWOT 

analýzy a návrhové části. 

Duben 2011 

Připomínkování dokumentu 

pracovními skupinami a 

řídící skupinou a následné 

zapracování připomínek a 

námětů. 

Duben 2011 

Veřejné projednání 

k připomínkování 

dokumentu veřejností a 

zveřejnění na webových 

stránkách. Zapracování 

připomínek veřejnosti. 

3. 5. 2011 
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Název aktivity Realizace aktivity Období realizace Výstupy 

Předloţení finální verze 

dokumentu zastupitelstvu 

města, vytištění 10 ks, 

zveřejnění na webové 

nástěnce. 

9. 5. 2011 

Zpracování katalogu 

poskytovatelů sociálních 

sluţeb, vytištění 10 ks a 

zveřejnění na webové 

nástěnce. 

Duben – květen 

2011 

Kompletace výstupů KPSS 

k vydání na CD-COM. 

Květen 2011 

 

Organizační struktura celého procesu a zapojených organizací  a osob  

 

Obrázek 1 Organizační struktura procesu KPSS v ORP Vimperk 

 

 

Řídící skupina  

 

Tabulka 2 Přehled členů řídící skupiny 

Jméno Působiště 

Ing. Jaroslava Martanová  Místostarostka, MěÚ Vimperk 

Mgr. Jana Korbelová Vedoucí OSVZ, MěÚ Vimperk 



Úvod 

Projekt „Komunitní plánování sociálních sluţeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00023, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR. 

15 

Jméno Působiště 

Zdeněk Ţeníšek Tajemník, MěÚ Vimperk 

Iiří Fastner Starosta, OÚ Horní Vltavice 

Dana Vidlášová Oblastní charita Vimperk 

Mgr. Dana Marková  Ředitelka, Oblastní charita Vimperk 

Mgr. Helena Čálková Sociální pohoda o.p.s. 

Ladislav Gál  Domov pro seniory Stachy - Kůsov 

Marie Hadravová Svaz zdravotně postiţených 

Mgr. Dagmar Rückerová Základní škola T. G. Masaryka Vimperk 

 

Pracovní skupiny  

 

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postiţením – viz přehled členů na straně 78 

Pracovní skupina Osoby v krizi – viz přehled členů na straně 103 

Pracovní skupina Rodina a volný čas – viz přehled členů na straně 121 

Pracovní skupina Národnostní a etnické menšiny – viz přehled členů na straně 132 
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1 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

 

1.1 Základní popis území ORP  

 

Vymezení  území, geografická poloha,  historický vývoj  

Celá sociodemografická analýza je zaměřena na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Vimperk. Území zahrnuje celkem 21 obcí, v nich ţije 17 721 obyvatel. Pouze jedna obec 

má statut města, jedná se o samotné město Vimperk. Na území ORP Vimperk se nachází tyto obce: 

Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lčovice, Nicov, 

Nové Hutě, Stachy, Stráţný, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov 

a Ţárovná.  

 

Obr. 1 Správní obvody obcí s rozšířenou působností, Jihočeský kraj 

 

Zdroj: http://www.risy.cz/obce_s_rozsirenou_pusobnosti_jihocesky_kraj 

 

ORP Vimperk se nalézá v jihozápadní části Jihočeského kraje (okres Prachatice). Západní část 

sousedí s okresem Klatovy, severní s okresem Strakonice a východní s ORP Prachatice. ORP 

Vimperk má téţ společnou hranici se Spolkovou republikou Německo, kterou tvoří hřebeny Šumavy.  

První osídlení na Vimpersku se datuje aţ od doby bronzové a týkalo se především severní části 

regionu. Z českého vnitrozemí postupovalo ve středověku osídlení pomalu do šumavského podhůří 

a celá oblast vlastní Šumavy leţela ve stínu hlubokého pohraničního hvozdu. K osídlení došlo 

především v souvislosti se zaloţením hradu Vimperk v roce 1263, který střeţil vimperskou větev solné 

cesty (tzv. Zlaté stezky).  

Na ochranu Zlaté stezky byl také nedaleko dnešního hraničního přechodu Stráţný postaven stráţní 

hrad Kunţvart. Od 14. století rostly podél stezky nové osady, které přibliţovaly lidské osídlení 

k zemské hranici (viz následující tabulka, která obsahuje údaje o první písemné zmínce o obcích). 

http://www.risy.cz/obce_s_rozsirenou_pusobnosti_jihocesky_kraj
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Provoz na vimperské větvi Zlaté stezky během 14. století stoupal a prospěch z toho měla vrchnost na 

vimperském hradě i celý kraj. Od konce 14. století vládli na Vimperku celé století Kaplířové ze Sulevic, 

kteří v roce 1479 dosáhli povýšení Vimperka a na město. V 16. století se vimperská větev dostala pod 

kontrolu Roţmberků. Obchod na Zlaté stezce zaznamenal svůj vrchol v 16. století.  

 

Tabulka 3  První písemná zpráva o obcích Vimperska (rok) 

Čkyně 1243 Bohumilice 1352 Vrbice 1382 

Vimperk 1264 Šumavské Hoštice 1352 Ţárovná 1394 

Nicov 1296 Svatá Maří 1352 Buk 1400 

Bošice 1315 Vacov 1352 Stachy 1578 

Zdíkov 1318 Stráţný 1359 Kubova Huť 1728 

Lčovice 1321 Horní Vltavice 1359 Borová Lada 1790 

Kvilda 1345 Zálezly 1370 Nové Hutě 1840 

Zdroj: ČSÚ 

 

V důsledku třicetileté války a vnuceného monopolu Habsburků na dovoz "rakouské soli" přes České 

Budějovice do Čech skončila sláva Zlaté stezky, coţ znamenalo také úpadek pro její cílová města 

a okolní oblasti. Na počátku 18. století obchod se solí na Zlaté stezce zanikl. Vimperk i celá oblast 

musely hledat nové zdroje obţivy. Začalo se rozvíjet sklářství a od 19. století tiskařská tradice 

ve Vimperku.  

Od 17. století se obyvatelstvo jiţní vysokohorské části Šumavy a Vimperka poněmčovalo. Severní 

část oblasti obývalo české obyvatelstvo. Dvojjazyčný ráz oblasti přetrval aţ do konce 2. světové války. 

Následoval poválečný odsun německého obyvatelstva a komunistické období, které Vimpersko těţce 

postihly. V poválečném období si Vimperk udrţel průmyslový charakter, rozvinul se průmysl textilní, 

nábytkářský, potravinářský, dřevařský a elektrotechnický. V současnosti se rozvíjí cestovní ruch
1
. 

 

Dostupnost , rozloha,  p ř írodní podmínky  

Silniční síť na Vimpersku je poměrně hustá. Od krajského města České Budějovice jsou obce 

Vimperska vzdáleny od 52,0 do 82,5 km. Vzdálenosti obcí od obce s rozšířenou působností Vimperk 

se pohybují od 6,2 km do 22,4 km. Nejvýznamnější komunikací je silnice I. třídy vedoucí od státní 

hranice s Německem přes obec Stráţný do Vimperka a dále směr Strakonice. Město Vimperk, které 

se nalézá 17 km severozápadně od okresního města Prachatice, představuje důleţitý dopravní uzel. 

Dochází zde ke kříţení jiţ zmiňované silnice I/4 vedoucí ve směru sever – jih od Strakonic 

k hraničnímu přechodu Stráţný a dále silnice II/145, která převádí dopravu ve směru východ – západ 

od Českých Budějovic směrem na Sušici.  

Území ORP Vimperk má rozlohu celkem 53 537 ha, coţ představuje cca 5,3 % rozlohy celého 

Jihočeského kraje. Svoji výměrou se v rámci Jihočeského kraje řadí území ORP Vimperk ke středně 

velkým obvodům (nejmenší rozlohu má ORP Vodňany – 17 919 ha, největší ORP Český Krumlov – 

113 037 ha).  

Většina sídel včetně města Vimperk se nachází v nadmořské výšce 700 m a výše. Vyšší nadmořská 

výška téţ ovlivňuje zdejší klimatické podmínky. V nadmořských výškách nad 800 m je podnebí spíše 

                                                      

1
 Informace o historickém vývoji převzaty z: http://www.vimperk.cz/77/cz/normal/o-meste-

vimperk/?artid=142&lang=cz&mode=normal 
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mírně chladné aţ chladné, v oblastech pod 800 m mírně teplé. V horských oblastech je podle 

dlouhodobého měření v průměru více neţ 130 dnů se sněhovou pokrývkou. Významným přírodním 

bohatstvím jsou zde rozsáhlé lesy (především jehličnaté a smíšené).  

 

Občanská vybavenost správního obvodu ORP  

Následující tabulkový přehled obsahuje informace o vybavenosti ORP Vimperk, co se týká 

vybavenosti kulturními zařízeními, zařízeními pro sport a volný čas, školkami a školami a zařízeními 

zdravotní péče. Také je uvedena statistika počtů obcí, které jsou plynofikované, mají obecní vodovod 

a kanalizaci.  

 

Tabulka 4 Občanská vybavenost správního obvodu ORP  

Ţivotní prostředí Počet obcí  

Plynofikace obce 7  

Vodovod 21  

Vybavenost obce kanalizací 14  

   

Kultura: Počet obcí Počet subjektů 

Veřejná knihovna včetně poboček 4 18 

Stálé kino 2 2 

Muzeum  včetně poboček  3 4 

Galerie včetně poboček a výstavních síní 0 0 

Sakrální stavba 12 13 

Kulturní zařízení ostatní 12 16 

   

Sport, volný čas: Počet obcí Počet subjektů 

Středisko pro volný čas dětí 0 0 

Koupaliště a bazén 11 16 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 15 17 

Tělocvična (vč. školní) 10 14 

Stadion (otevřený, krytý i zimní) 3 4 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu 15 23 

   

Školství Počet obcí Počet subjektů 

Mateřská škola 10 12 

Základní škola (1. – 5. ročník) 4 4 

Základní škola (1. – 9. ročník) 6 7 

Speciální škola 1 1 

Základní umělecká škola 2 2 

Střední odborné učiliště, střední odborná škola, gymnázium 1 4 (resp. 2 
2
) 

                                                      

2
 Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 – střední odborné učiliště a střední odborná škola 
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Zdravotnictví: Počet obcí Počet ordinací 

Nemocnice 1 1 

Ordinace praktického lékaře pro dospělé (vč. detašovaných pracovišť) 8 14 

Ordinace praktického lékaře pro děti (vč. detašovaných pracovišť) 5 5 

Lékárna 5 8 

Zdroj: ČSÚ a MŠMT 

 

Domovní a bytový fond a vybavenost  obcí  

Z pohledu bydlení je pro ORP Vimperk charakteristický vysoký podíl neobydlených bytů v rámci 

Jihočeského kraje. Vimpersko je na 5. místě v podílu nebydlených bytů (1 923 z 6 520, tj. téměř 30 %) 

za Blatenskem, Milevskem, Trhosvinenskem a Vodňanskem. Průměrný podíl neobydlených bytů 

v rámci Jihočeského kraje je 21 %. 

Hodnoty vysoko nad průměrem Jihočeského kraje vykazuje i podíl nájemních bytů a bytů vlastních (tj. 

byty v osobním vlastnictví obývané vlastníkem). V ORP Vimperk z celkového úhrnu bytů 5 194 

nájemní byty činily 2 329 (tj. téměř 45 % z celkového počtu). To je o více neţ o 10 % více, neţ je 

průměrný podíl v Jihočeském kraji. Vyšší podíl nájemních bytů vykazují jen Milevsko (46 %) a Dačicko 

(48,8 %). 

 

Tabulka 5 Počty bytů a domů podle jednotlivých ORP (k 26. 10. 2006) 

  Trvale Stáří Trvale z toho v z úhrnu byty Neobydlené 

  obydlené obydlen. obydlené  rodinných vlastní 1) nájemní byty 

  domy domů byty domech     celkem 

Blatná 3123 47,9 4988 3240 2875 775 1739 

Čes. Budějovice 22045 43,6 56304 22511 23757 10636 7122 

Český Krumlov 6548 43,7 14734 6413 6021 5663 2410 

Dačice 4522 48,7 6789 4673 4379 1186 1569 

Jindř. Hradec 8991 51,4 16806 8769 10461 3151 4156 

Kaplice 3031 43,3 6671 2914 2733 2319 1031 

Milevsko 3997 43,3 7229 4357 4344 1174 2343 

Písek 8946 49,6 19684 8885 9119 6709 4924 

Prachatice 5822 46,2 12070 5451 5057 3785 2920 

Soběslav 4807 46,5 8089 5023 4781 1491 1776 

Strakonice 7970 46,2 16807 8053 7743 3614 3632 

Tábor 14084 45,3 30018 14771 14384 9853 6011 

Trhové Sviny 3913 46,9 6163 4023 3687 1317 2007 

Třeboň 5323 50,7 9346 5257 5416 2547 2434 

Týn n 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 

Zdroj: ČSÚ (Zveřejněno dne: 11. 2. 2004, aktualizováno dne: 26. 10. 2006) 

 

Trvale obydlené byty v ORP Vimperk patří svou velikostí obytné plochy a počtem obytných místností 

v bytě k podprůměrným v rámci hodnot za jednotlivé ORP v Jihočeském kraji. 

                                                                                                                                                                      

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 – gymnázium a střední odborná škola 
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Tabulka 6 Velikost trvale obydlených bytů (k 26. 10. 2006) 

  Trvale Byty 
Na 1 trvale obydlený byt 

připadá 

  obydlené  se 4+ se 2+ cenz. I. kategorie postavené obytné  obytných osob 

  byty pokoji domácn.   1991-2001 plochy v m
2
 místností   

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

Čes. Budějovice 56304 10806 5053 52330 5805 49,5 2,74 2,61 

Český Krumlov 14734 2733 1301 12454 1699 49,7 2,72 2,72 

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

Jindř. Hradec 16806 3937 1625 14440 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 19684 3650 1666 16716 1912 51,3 2,72 2,57 

Prachatice 12070 2424 1069 9586 1156 51,2 2,78 2,76 

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

Strakonice 16807 3133 1547 14454 1250 50,3 2,73 2,66 

Tábor 30018 6269 2576 26431 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 n 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 

Zdroj: ČSÚ (Zveřejněno dne: 11. 2. 2004, aktualizováno dne: 26. 10. 2006) 

Tabulka 7 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností 

v Jihočeském kraji v roce 2009 

  

Byty celkem 
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stavby pro bydlení 
d

o
m

y
 s

 p
e

č
o

v
a

t.
 

s
lu

ţ
b

o
u
, 

p
e
n

z
io

n
y
 

n
e

b
y
to

v
é

 s
ta

v
b
y
 

(b
u

d
o
v
y
) 

s
ta

v
e

b
n
ě

 u
p

ra
v
e
n

é
 

n
e

b
y
to

v
é

 p
ro

s
to

ry
 

skutečnost 
index 
2009/2008 

rodinné 
domy 

bytové 
domy 

nástavby, přístavby  
a vestavby k 

rodinným 
domům 

bytovým 
domům 

Kraj celkem 2 149 79,4 1 481 369 94 38 106 15 46 

v tom správní obvod:          

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 - - - - - - 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka 8 Počet škol v ORP Vimperk (září 2010) 

  

Bohu-
milice 

Borová 
Lada 

Čkyně 
Horní 

Vltavice 
Stachy Stráţný 

Šumavské 
Hoštice 

Svatá 
Máří 

Vacov Vimperk Zdíkov 
Celkem bez 
Vimperku 

CELKEM 
Š

k
o

ls
tv

í 

Mateřská škola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 12 

Základní škola - niţší stupeň 
(1 - 5. ročník) 

. 1 . 1 . 1 . 1 . . . 4 4 

Základní škola - vyšší stupeň 
(1.-9.  ročník) 

. . 1 . 1 . 1 . 1 2 1 5 7 

Střední odborné učiliště . . . . . . . . . 2 . 0 2 

Gymnázium . . . . . . . . . 1 . 0 1 

Střední odborná škola 
(vč. zdravotnické) 

. . . . . . . . . 2 . 0 2 

Škola speciální . . . . . . . . . 2 . 0 2 

Základní umělecká škola . . . . 1 . . . . 1 . 1 2 

Vysoká škola . . . . . . . . . . .   0 

Jazyková škola . . . . . . . . . . .   0 

Vyšší odborná škola . . . . . . . . . . .   0 

Zdroj: ČSÚ + místní šetření 
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Tabulka 9 Počet kulturních zařízení v ORP Vimperk (září 2010) 
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Veřejná knihovna 
vč. poboček 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . . 1 1 1 2 1 1 . 1 1 1 18 

Stálé kino 
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . 2 

Multikino 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Divadlo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Muzeum (včetně 
poboček a 
samostatných 
památníků) . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . 2 . . . . 4 

Galerie (vč. 
poboček) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Kulturní zařízení 
ostatní . . . 1 1 1 . 1 1 . . 4 . 1 1 1 2 . 1 . 1 16 

Středisko pro volný 
čas dětí a mládeţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Zoologická 
zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Sakrální stavba  
1 . . . 1 1 . 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 . . 2 . 13 

Hřbitov 
1 1 . . 1 1 . . . 1 1 1 . 1 1 1 2 . . 1 . 13 

Smuteční síň 
. . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . 2 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka 10 Počet zařízení pro sport  
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Koupaliště a bazén 1 . . . 1 2 1 . 3 . 1 . . 1 1 2 1 . 2 16 

Hřiště 
(s provozovatelem nebo 
správcem) 

1 1 1 1 . 2 1 1 1 . 1 . 1 1 2 1 1 1 . 17 

Tělocvična (vč. školní) . 1 . 1 . . 1 1 . . 1 1 1 . 1 4 . 2 . 14 

Stadion otevřený . . . 1 . . . . . . . . . . 1 1 . . . 3 

Stadion krytý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Zimní stadion krytý i 
otevřený 

. . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 

Ostatní zařízení pro 
tělovýchovu (s 
provozovatelem nebo 
správcem) 

1 1 1 3 1 3 1 . 2 2 3 1 . 1 1 1 1 . . 23 

Zdroj: ČSÚ 
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Vnější a vnitřní  vztahy regionu  

Vzhledem ke své poloze na jihozápadním okraji Jihočeského kraje se Vimpersko vyznačuje odlehlostí. 

Zároveň Vimpersko vykazuje roztroušenou sídelní strukturu a nízkou hustotu zalidnění (viz 

Demografická analýza ORP). Nadregionálně významným dopravním tahem je pouze silnice I/4. 

Z ekonomického hlediska jsou zde díky zachovalému ţivotnímu prostředí a kulturně historickému 

potenciálu vhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Průmysl nehraje významnou roli. 

V současnosti v regionu působí spíše menší zaměstnavatelé, je zde také vysoký podíl samostatně 

činných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu.  

Pro charakteristiku vnějších vztahů regionu lze vyuţít i data o dojížďce/vyjížďce za prací, která jsou 

zjišťována během sčítání lidu. Poslední dostupné údaje jsou z roku 2001. I kdyţ se jiţ nejedná 

o aktuální údaje, lze konstatovat, ţe trendy vyplývající z dat ze SLDB 2001 byly potvrzovány během 

místního šetření (dotazování u zástupců obcí provedené v 08-09/2010).  

Dle výsledků SLDB 2001 bylo v roce 2001 na území ORP Vimperk zaměstnáno celkem 8 162 osob. 

Na území ORP Vimperk dojíţdělo za prací celkem 1 396 osob, které měly trvalé bydliště mimo ORP 

Vimperk. Naopak počet vyjíţdějících z ORP Vimperk dosáhl 1 509 osob. Výsledkem procesů dojíţďky 

a vyjíţďky za prací je záporné saldo dojíţďky. Při porovnání počtu dojíţdějících a vyjíţdějících za 

prací v dalších ORP Jihočeského kraje se ukazuje, ţe jejich bilance v ORP Vimperk je oproti jiným 

regionům vyrovnaná. Ve většině ORP Jihočeského kraje byla zjištěna mnohem vyšší disproporce 

mezi počtem dojíţdějících a vyjíţdějících za prací.  

Co se týká vnitřního stěhování, v roce 2008 byl výsledkem procesu stěhování kladný přírůstek 

stěhováním. V roce 2009 byl naopak zaznamenán mírný úbytek stěhováním.  

Vimpersko se svými 21 obcemi představuje z hlediska vnitřních vztahů poměrně různorodý, do určité 

míry ale naopak i uzavřený celek. Část obcí přirozeně svými vztahy spadá pod dané území 

(především Vimperk a blízké okolí), část obcí se orientuje i směrem mimo samotné Vimpersko (např. 

Vacov).  

Od roku 2003 tvoří obce Čkyně, Bohumilice, Bošice, Lčovice, Svatá Maří a Zálezly dobrovolný svazek 

obcí Věnec. Obce Šumavské Hoštice a Ţárovná spadají pod Mikroregion Vlachovo Březí. Jak Svazek 

obcí Věnec, tak Mikroregion Vlachovo Březí jsou členy místní akční skupiny CHANCE IN NATURE - 

LOCAL ACTION GROUP, která působí na Prachaticku od roku 2004.  

V oblasti Vimperska se nachází několik přirozených center, kde se soustředí sluţby, kultura, 

zdravotnické zázemí, pracovní místa, školy. Jedná se hlavně o město Vimperk, jako nejvýznamnější 

centrum této oblasti, dále pak o obce Čkyně, Stachy a Vacov. Mimo sledované území jsou pro některé 

obce spádovými města Volary, Sušice a Prachatice. Ostatní obce Vimperska mají především funkci 

obytnou, případně rekreační. Cestovní ruch se rozvíjí téměř na celém území Vimperska, především 

pak v pohraniční části a ve městě Vimperk.  

 

1.2 Demografická analýza ORP 

 

Vývoj osídlení  v  ORP Vimperk 

Z hlediska počtu obyvatel je ORP Vimperk čtvrtým nejmenším obvodem v Jihočeském kraji 

(z celkového počtu 17 správních obvodů ORP). Niţší počet obyvatel mají uţ jen správní obvody obcí 

Vodňany, Blatná a Týn nad Vltavou. K 31. 12. 2009 zde ţilo 17 721 obyvatel. Hustota obyvatelstva 

dosahuje nízké hodnoty, a to cca 33 obyvatel/km
2
 (31. 12. 2009). Jedná se o jednu z nejniţších 

hodnot v celém Jihočeském kraji. Roli ve vývoji osídlení zde sehrál i poválečný odsun německého 
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obyvatelstva, po kterém jiţ nedošlo k plnému dosídlení této oblasti. Některé sídelní jednotky zanikly 

po odsunu úplně.  

 

Tabulka 11  Základní charakteristiky sídelní struktury v ORP Vimperk (2009) 

ORP Vimperk 

obce s počtem obyvatel 

celkem do 500 obyvatel 500-999 1000-4999 5000 a více 

21 15 1 4 1 

Zdroj: ČSÚ 

 

ORP Vimperk se podílí na celkovém počtu obyvatel Jihočeského kraje pouze 2,8 % (i kdyţ rozlohou 

se podílí 5,3 %). V roce 2009 dosáhl podíl městského obyvatelstva 44 %, coţ je výrazně pod 

celokrajským průměrem, který byl 64,5 %. Je to dáno tím, ţe na území ORP Vimperk je pouze jedna 

obec se statutem města. V ORP Vimperk, stejně jako v celém Jihočeském kraji, jednoznačně dominují 

menší obce. Jak ukazuje tabulka výše, převaţují zde obce s velikostí do 500 obyvatel, kterých jsou 

cca ¾ z celkového počtu. 

Vývoj počtu a struktury obyvatelstva  

Věková struktura obyvatelstva, které ţije na území ORP Vimperk, je obdobná jako struktura populace 

celého Jihočeského kraje. Podíl předproduktivní (dětské) sloţky dosáhl v Jihočeském kraji v roce 

2008 celkem 14,4 %. Na Vimpersku činil v roce 2009 tento podíl 14,6 %. Produktivní sloţka krajské 

populace představovala celkem 70,8 % v roce 2008, v ORP Vimperk to bylo o 0,4 % méně (2009). 

Podíl poproduktivní části byl v roce 2008 v Jihočeském kraji 14,8 %, v ORP Vimperk v roce 2009 to 

bylo 15,0 %. Charakteristickým rysem demografického vývoje současnosti v Jihočeském kraji i v ORP 

Vimperk je demografické stárnutí v souvislosti s niţší intenzitou plodnosti a růstem naděje doţití. 

Výsledkem je pokles podílu dětské sloţky v populaci.  

 

Obr. 2 Věková struktura obyvatelstva ORP Vimperk (31. 12. 2008) 
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Vzhledem k tomu, ţe řada obcí Vimperska je velmi malá, můţe zde být demografický vývoj obecně 

poměrně odlišný od okolního území. Mezi jednotlivými obcemi Vimperska jsou tak například velké 

rozdíly ve věkové struktuře. Mezi obce s nejstarší věkovou strukturou patří Lčovice, Nové Hutě, 

Stachy a především Vrbice, kde podíl poproduktivní sloţky (věková skupina 65 a více let) přesahuje 

20 % celkové populace obcí. V obcích Lčovice, Nové Hutě a Vrbice byl v roce 2009 téţ zaznamenán 

nejvyšší průměrný věk obyvatelstva, který se pohyboval kolem 44 let.  

Naopak obcemi s mladou věkovou strukturou (s vysokými podílem dětské sloţky, tzn. dětmi ve věku 

0 - 14 let) jsou obce Nicov, Stráţný a Ţárovná, kde podíl této věkové kategorie přesahuje 19,5 %. 

Nejniţších hodnot dosáhl v roce 2009 průměrný věk v obcích Kubova Huť, Stráţný a Nicov.  

V uplynulých 10 letech byla oblast Vimperska spíše populačně zisková, přírůstek obyvatelstva činil 

1 073 osob. Nejvíce obyvatel přibylo v obcích Čkyně, Stráţný, Vimperk a Zdíkov. Úbytek obyvatelstva 

byl zaznamenán pouze v obcích Stachy, Vrbice a Zálezly (jednalo se však o zanedbatelný počet). 

 

 Tabulka 12 Věková struktura, obce na území ORP Vimperk (2009) 

Název obce 

v tom ve věku 
Průměrný věk 
obyvatelstva 

k 31. 12. 2009 

Přírůstek 
obyvatelstva v 

letech 
2001 - 2009 

0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více let 

celkem 

SO ORP Vimperk celkem 14,6  70,4  15,0  40,5  1 073  

v tom obce:           

Bohumilice 15,0  67,3  17,6  40,1  15  

Borová Lada 14,6  75,4  10,1  39,6  6  

Bošice 10,7  74,8  14,5  43,0  23  

Buk 16,4  68,6  15,0  39,3  16  

Čkyně 15,2  68,9  15,9  40,4  152  

Horní Vltavice 14,1  72,0  13,9  40,8  17  

Kubova Huť 14,8  73,1  12,0  37,6  4  

Kvilda 17,1  73,5  9,4  40,1  9  

Lčovice 14,9  64,2  20,9  43,9  3  

Nicov 20,0  66,7  13,3  39,0  18  

Nové Hutě 5,1  74,4  20,5  44,0  21  

Stachy 15,0  64,8  20,3  43,3  -11  

Stráţný 22,1  70,2  7,7  32,7  159  

Svatá Maří 14,6  71,0  14,4  40,5  67  

Šumavské Hoštice 16,9  70,1  13,0  39,3  4  

Vacov 13,6  67,9  18,4  42,7  47  

Vimperk 14,5  72,2  13,3  39,7  368  

Vrbice 11,9  62,7  25,4  44,9  -1  

Zálezly 12,6  70,5  16,9  43,6  -8  

Zdíkov 13,2  69,5  17,3  42,3  150  

Ţárovná 19,7  60,7  19,7  39,4  14  

Zdroj: ČSÚ 

 

Ke zhodnocení věkové struktury poslouţí i index stáří vyjadřující podíl obyvatelstva ve věku 65 a více 

let na dětské sloţce (0 - 14 let). Taktéţ z pohledu ukazatele index stáří jsou mezi obcemi velké rozdíly 

(porovnávány údaje z roku 2009). Dětská sloţka výrazně převyšuje nad poproduktivní především 

v obcích Stráţný, Kvilda a Nicov. Naopak v obcích Vrbice a Nové Hutě nad předproduktivní skupinou 

obyvatelstva výrazně dominuje sloţka poproduktivní. Obě skupiny mají vyrovnaný podíl v obcích 
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Ţárovná a Čkyně. V ORP Vimperk jako celku jsou téţ podíly obou těchto ekonomicky neaktivních 

skupin vyrovnané – index stáří zde v roce 2009 dosáhl hodnoty 102,4. 

 

Tabulka 13 Index stáří, obce na území ORP Vimperk (2009) 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Národnostní  sloţení obyvatelstva  

Hodnocení obyvatelstva dle národnostního sloţení je moţné na základě výsledků posledního sčítání 

lidu (z r. 2001). Aktuálnější údaje nebyly v době zpracovávání této sociodemografické analýzy k 

dispozici. V rámci Jihočeského kraje má okres Prachatice a obce ORP Vimperk spíše pestřejší 

národnostní strukturu. V celém Jihočeském kraji se k české národnosti přihlásilo celkem 96,3 % 

obyvatel. Naproti tomu v okrese Prachatice to bylo 93,2 % obyvatel. Nejvyšší národnostní 

heterogenita (více neţ 10% zastoupení jiné neţ české národnosti) byla zaznamenána v těchto obcích: 

Kvilda, Stráţný, Nové Hutě a Horní Vltavice. 

 

Tabulka 14  Obyvatelstvo dle národnostního sloţení (2001) 

  Obyv. 
úhrnem 

z toho národnost v procentech (mimo nezjištěné) 

česká morav- 
ská 

slezská sloven- 
ská 

romská polská němec- 
ká 

ruská ukrajin- 
ská 

vietnam- 
ská 

ostatní 

Okres 
Prachatice 

51 369 93,23 0,15 0,01 2,11 0,08 0,1 0,47 0,07 0,29 0,11 0,39 

obce ORP Vimperk: 

Bohumilice 322 96,0 - - 0,6 - - - - 0,3 - 0,3 

Borová 
Lada 

284 90,9 0,4 - 4,9 - 0,7 0,4 - - - 0,4 

Bošice 294 97,3 - - 1,4 - - 0,3 - 0,3 - - 

Buk 284 97,9 - - 0,7 - 0,4 0,4 - - - - 

Čkyně 1 436 96,8 0,1 - 0,9 - - 0,1 - 0,4 - 0,1 

Drslavice 64 100,0 - - - - - - - - - - 

Dub 398 96,5 - - 0,3 - - - - 0,3 - 0,5 

Horní 
Vltavice 

390 87,4 - - 4,4 - - 0,5 0,5 - 2,3 0,3 

Kubova 
Huť 

114 96,5 - - 1,8 - - - - 1,8 - - 

Stráţný 34,7 Ţárovná 100,0 

Kvilda 54,8 Čkyně 104,1 

Nicov 66,7 Bohumilice 117,4 

Borová Lada 69,2 Zdíkov 130,6 

Šumavské Hoštice 76,9 Zálezly 134,2 

Kubova Huť 81,3 Vacov 135,1 

Buk 91,3 Bošice 135,5 

Vimperk 92,0 Stachy 135,6 

Horní Vltavice 98,2 Lčovice 140,0 

Svatá Maří 98,8 Vrbice 212,5 

    Nové Hutě 400,0 
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  Obyv. 
úhrnem 

z toho národnost v procentech (mimo nezjištěné) 

česká morav- 
ská 

slezská sloven- 
ská 

romská polská němec- 
ká 

ruská ukrajin- 
ská 

vietnam- 
ská 

ostatní 

Kvilda 169 84,6 0,6 - 9,5 - 0,6 1,2 0,6 - - 0,6 

Lčovice 132 94,7 1,5 - - - - - - 3,0 - - 

Nicov 92 91,3 - - 6,5 - - 1,1 - - - 1,1 

Nové Hutě 99 86,9 - - 1,0 - - 1,0 - 1,0 - 1,0 

Stachy 1 216 96,6 0,1 - 1,3 - - 0,3 - 0,3 - 0,3 

Stráţný 285 86,3 - - 6,3 - 0,4 2,1 - - - 1,8 

Svatá Maří 495 94,8 - - 2,8 0,4 - 0,6 - - - 0,2 

Šumavské 
Hoštice 

395 96,0 - - 0,5 - - - - - - 0,5 

Vacov 1 354 93,1 0,2 - 0,3 0,1 0,1 0,3 - 0,6 - 0,2 

Vimperk 8 281 92,7 0,1 0,0 1,8 0,0 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,3 

Vrbice 72 90,3 - - - - - 1,4 - - - - 

Zálezly 312 99,0 0,3 - 0,3 - - - - - - - 

Zdíkov 1 608 94,8 0,3 - 0,9 - 0,1 0,5 0,4 0,9 0,1 0,3 

Ţárovná 102 97,1 - - - - - - - - - - 

Zdroj: ČSÚ (SLDB) 

 

Pohyb obyvatelstva  

Dle údajů z roku 2008 se ORP Vimperk v rámci Jihočeského kraje řadil spíše k regionům se záporným 

přirozeným přírůstkem. Je to ovlivněno tím, ţe počet zemřelých mírně převyšuje počet ţivě 

narozených. Celkový přírůstek je však jiţ díky kladné bilanci stěhování téţ kladný. V relativním 

vyjádření je přírůstek stěhováním v ORP Vimperk druhý nejvyšší v Jihočeském kraji. Jedná se tedy o 

pozitivní jev – Vimpersko migrací obyvatele neztrácí, ale naopak získává.  

 

Tabulka 15 Pohyb obyvatelstva, Jihočeský kraj a ORP (2008) 

Kraj, ORP 

Střední 
stav 

obyvatel 
-stva 

Sňatky Rozvody 
Ţivě 

narození 
Zemřelí 
celkem 

Přirozený 
přírůstek 

Přistěho- 
valí 

Vystěho- 
valí 

Přírůstek 
stěhová- 

ním 

Celkový 
přírůstek 

                      

Jihočeský kraj 634 614 3 112 1 966 7 155 6 347 808 6 962 4 706 2 256 3 064 

                      

Blatná 13 901 58 45 162 159 3 556 407 149 152 

České 
Budějovice 152 622 795 504 1 772 1 425 347 2 624 1 873 751 1 098 

Český Krumlov 41 655 204 145 515 370 145 791 718 73 218 

Dačice 19 964 81 49 197 183 14 252 284 -32 -18 

Jindřichův 
Hradec 47 480 212 143 547 446 101 1 103 629 474 575 

Kaplice 19 709 106 86 250 163 87 552 602 -50 37 



Sociodemografická analýza 

Projekt „Komunitní plánování sociálních sluţeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00023, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR. 

29 

Kraj, ORP 

Střední 
stav 

obyvatel 
-stva 

Sňatky Rozvody 
Ţivě 

narození 
Zemřelí 
celkem 

Přirozený 
přírůstek 

Přistěho- 
valí 

Vystěho- 
valí 

Přírůstek 
stěhová- 

ním 

Celkový 
přírůstek 

Milevsko 18 822 84 43 181 189 -8 256 285 -29 -37 

Písek 51 638 247 161 589 588 1 921 645 276 277 

Prachatice 33 743 161 95 384 325 59 504 580 -76 -17 

Soběslav 22 138 110 59 229 256 -27 360 283 77 50 

Strakonice 45 449 219 132 516 500 16 803 696 107 123 

Tábor 80 473 434 235 870 792 78 1 038 975 63 141 

Trhové Sviny 18 098 78 53 183 187 -4 408 254 154 150 

Třeboň 25 394 121 67 254 279 -25 447 374 73 48 

Týn nad 
Vltavou 14 125 66 47 168 144 24 307 251 56 80 

Vimperk 17 733 75 61 204 214 -10 395 290 105 95 

Vodňany 11 670 61 41 134 127 7 434 349 85 92 

Zdroj: ČSÚ 

 

Pohyb obyvatelstva v jednotlivých obcí ORP Vimperk je poměrně různorodý. Vyskytují se zde dle 

údajů z roku 2009 jak obce s kladným, tak záporným přirozeným přírůstkem. V roce 2009 převaţovaly 

obce, kde se počet obyvatel mírně sníţil (kvůli vlivu záporného přirozeného přírůstku, negativní 

bilance stěhování či jejich kombinace). Celkově se v roce 2009 mírně sníţil počet obyvatel regionu 

ORP Vimperk.  

Tabulka 16 Pohyb obyvatelstva, obce na území ORP Vimperk (2009) 

Obec 
Ţivě 

narození 
Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přírůstek, úbytek Stav k  
 31.12. přiroz. stěhov. celkem 

Bohumilice 3 2 7 9 1 -2 -1 306 

Borová Lada 1 2 3 7 -1 -4 -5 268 

Bošice 4 2 11 4 2 7 9 290 

Buk 4 5 5  -  -1 5 4 280 

Čkyně 16 16 34 37  -  -3 -3 1 581 

Horní Vltavice 4 5 15 12 -1 3 2 404 

Kubova Huť 5  -  2 6 5 -4 1 108 

Kvilda 1 1 2 4  -  -2 -2 181 

Lčovice 3  -  3 4 3 -1 2 134 

Nicov 1 2 4 2 -1 2 1 75 

Nové Hutě  -  1 3 3 -1  -  -1 78 

Stachy 9 26 31 29 -17 2 -15 1 204 

Stráţný 7 1 27 53 6 -26 -20 443 

Svatá Maří 7 9 8 6 -2 2  -  562 

Šumavské 
Hoštice 5 6 10 10 -1  -  -1 385 

Vacov 15 11 53 21 4 32 36 1 378 

Vimperk 87 69 126 205 18 -79 -61 7 802 
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Zdroj: ČSÚ 

 

Projekce budoucího populačního vývoje  

Co se týká projekce budoucího populačního vývoje, dostupné jsou projekce ČSÚ zaměřené na celé 

území Jihočeského kraje. Dílčí projekce za jednotlivá ORP nejsou k dispozici. Dá se ale očekávat, ţe 

vývoj v ORP Vimperk bude odpovídat hlavním uvaţovaným trendům populačního vývoje. Ten bude 

spojen především s postupujícím procesem demografického stárnutí. Intenzita plodnosti (úhrnná 

plodnost) se dlouhodobě drţí na niţších hodnotách a dá se předpokládat, ţe ani v dlouhodobějším 

hledisku nepřesáhne hladinu 2,1 dětí na jednu ţenu, tedy nebude zajištěna prostá reprodukce 

obyvatel. Na druhou stranu se zvyšuje naděje doţití ţen i muţů a roste podíl osob v poproduktivním 

věku. 

Projekce obsaţená v následující tabulce nebere v úvahu vliv migrace, která je obecně obtíţně 

prognózovatelná. Uvaţuje uzavřenou populaci celého Jihočeského kraje. Dle předpokladů ČSÚ bude 

postupně klesat počet ţivě narozených a mírně stoupat počet zemřelých. Přirozený přírůstek tak bude 

dlouhodobě záporný a počet obyvatel Jihočeského kraje se bude sniţovat. Index stáří bude naopak 

výrazně narůstat, jelikoţ se bude zvyšovat disproporce mezi dětskou a poproduktivní sloţkou. S tímto 

vývojem bude také korespondovat nárůst průměrného věku.  

Lze očekávat, ţe obdobné trendy, které jsou uvaţovány pro Jihočeský kraj, budou platné i pro region 

ORP Vimperk.  

 

Tabulka 17  Projekce pohybu obyvatelstva a věkové struktury Jihočeského kraje 

Ukazatel/index 2010 2015 2020 2025 

Ţivě 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 doţití   

 - muţi 74,8 76,0 77,2 78,5 

 - ţeny 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 

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 

Vrbice  -  1  -  2 -1 -2 -3 67 

Zálezly  -  7 1 3 -7 -2 -9 302 

Zdíkov 16 12 71 41 4 30 34 1 756 

Ţárovná 3 2 2 3 1 -1  -  117 
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Vzdělanost  

Strukturu vzdělanosti obyvatelstva je moţné hodnotit na základě údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů 

z roku 2001 (prováděného Českým statistickým úřadem). Novější údaje nebyly v době tvorby KPSS 

k dispozici. Největší podíl obyvatelstva v ORP Vimperk (přes 40 % z celkového počtu osob ve věku 

15 a více let) tvoří osoby s dokončeným středním vzděláním bez maturity (učební obory). Přes čtvrtinu 

obyvatel má úplné střední vzdělání s maturitou (22,7 % střední s maturitou + 3 % vyšší odborné 

a nástavbové studium). Podobný podíl (26 %) tvoří osoby se základním vzděláním. 

 

Tabulka 18 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání - počet  (2001) 

  
ORP 

Vimperk 
okres 

Prachatice 
kraj 

Jihočeský ČR 

Obyvatelstvo 
15leté a starší   14 768 42 426 521 436 8 575 198 

v
 t
o
m

 p
o
d
le

 s
tu

p
n
ě
 v

z
d
ě

lá
n

í 

bez vzdělání 92 199 1 990 37 932 

základní vč. neukončeného 3 833 10 945 122 772 1 975 109 

vyučení a stř. odborné bez 
mat. 5 950 17 180 201 825 3 255 400 

úplné střední s maturitou 3 351 9 627 131 029 2 134 917 

vyšší odborné a nástavbové 440 1 314 17 225 296 254 

vysokoškolské 923 2 591 40 468 762 459 

nezjištěné vzdělání 179 570 6 127 113 127 

Zdroj: ČSÚ (Sčítání lidu, domů a bytů 2001) 

 

Tabulka 19 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání - procentní zastoupení (2001) 

  
ORP 

Vimperk 
okres 

Prachatice 
kraj 

Jihočeský ČR 

Obyvatelstvo 
15leté a starší   100% 100% 100% 100% 

v
 t
o
m

 p
o
d
le

 s
tu

p
n
ě
 v

z
d
ě

lá
n

í 

bez vzdělání 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 

základní vč. neukončeného 26,0% 25,8% 23,5% 23,0% 

vyučení a stř. odborné bez 
mat. 40,3% 40,5% 38,7% 38,0% 

úplné střední s maturitou 22,7% 22,7% 25,1% 24,9% 

vyšší odborné a nástavbové 3,0% 3,1% 3,3% 3,5% 

vysokoškolské 6,3% 6,1% 7,8% 8,9% 

nezjištěné vzdělání 1,2% 1,3% 1,2% 1,3% 

Zdroj: ČSÚ (Sčítání lidu, domů a bytů 2001) 



Sociodemografická analýza 

Projekt „Komunitní plánování sociálních sluţeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00023, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR. 

32 

Struktura vzdělanosti obyvatel ORP Vimperk v porovnání s hodnotou za celou Českou republiku se liší 

především u vysokoškolského vzdělání (ORP Vimperk má o 30 % vysokoškoláků méně) a u osob 

pouze se základním vzděláním (ORP Vimperk má o 13 % více) a osob bez vzdělání. 

 

Tabulka 20 Porovnání stupně vzdělanosti ORP Vimperk a ČR (2001) 

Zdroj: Tabulka 8 a 9 

 

Obdobný trend vykazuje struktura vzdělanosti ORP Vimperk v porovnání se strukturou vzdělanosti 

v Jihočeském kraji. ORP Vimperk má zhruba o 20 % méně vysokoškoláků a o 10 % více lidí jen se 

základním vzděláním. 

 

Struktura vzdělanosti obyvatel města Vimperk, kde ţije téměř polovina obyvatel ORP Vimperk, se 

příliš neliší od vzdělanosti obyvatel Jihočeského kraje. Z toho vyplývá, ţe úroveň vzdělanosti v obcích 

na Vimpersku (tj. obce ORP Vimperk bez města Vimperk) je výrazně niţší neţ celorepublikový 

průměr. Obce na Vimpersku mají o více jak 40 % méně vysokoškoláků a o 20 % méně středoškoláků 

neţ je celorepublikový průměr. 

 

Tabulka 21 Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve vybraných územních jednotkách (2001) 

 

 Čkyně Stachy Vacov Vimperk Zdíkov 
ORP 

Vimperk 

ORP 
Vimperk 

bez 
Vimperku 

Jihočeský 
kraj 

ČR 

Obyvatelstvo 15leté a 
starší 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

v
 t

o
m

 p
o
d

le
 s

tu
p

n
ě

 

v
z
d
ě

lá
n
í 

bez vzdělání 0,2% 0,5% 0,3% 1,0% 0,1% 0,6% 0,3% 0,4% 0,4% 

základní vč. 
neukončeného 24,2% 28,6% 26,2% 23,0% 27,3% 26,0% 28,4% 23,5% 23,0% 

vyučení a stř. 
odborné bez 
mat. 44,8% 38,7% 42,0% 38,1% 42,0% 40,3% 42,2% 38,7% 38,0% 

úplné střední s 
maturitou 22,3% 22,2% 23,8% 25,4% 20,7% 22,7% 20,4% 25,1% 24,9% 

Obyvatelstvo 
15leté a starší   

ORP 
Vimperk ČR 

index ORP k 
ČR 

v
 t
o
m

 p
o
d
le

 s
tu

p
n
ě
 v

z
d
ě

lá
n

í 

bez vzdělání 0,6% 0,4% 41% 

základní vč. neukončeného 26,0% 23,0% 13% 

vyučení a stř. odborné bez mat. 40,3% 38,0% 6% 

úplné střední s maturitou 22,7% 24,9% -9% 

vyšší odborné a nástavbové 3,0% 3,5% -14% 

vysokoškolské 6,3% 8,9% -30% 

nezjištěné vzdělání 1,2% 1,3% -8% 
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 Čkyně Stachy Vacov Vimperk Zdíkov 
ORP 

Vimperk 

ORP 
Vimperk 

bez 
Vimperku 

Jihočeský 
kraj 

ČR 

Obyvatelstvo 15leté a 
starší 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

vyšší odborné a 
nástavbové 2,3% 2,9% 2,4% 3,5% 2,9% 3,0% 2,6% 3,3% 3,5% 

vysokoškolské 5,2% 6,2% 4,8% 7,5% 5,6% 6,3% 5,2% 7,8% 8,9% 

nezjištěné 
vzdělání 1,0% 1,0% 0,5% 1,5% 1,3% 1,2% 1,0% 1,2% 1,3% 

Zdroj: ČSÚ (Sčítání lidu, domů a bytů 2001) 

 

Vzhledem k tomu, ţe řada obcí Vimperska je velmi malá, jsou mezi jednotlivými obcemi Vimperska 

velké rozdíly ve struktuře obyvatelstva podle dosaţeného vzdělání. Například nejvyšší podíl 

vysokoškoláků na celkovém počtu obyvatel mají Kubova Huť (22 %), Lčovice (11 %) a Nové Hutě 

(9 %). Naproti tomu podíl osob se základním vzděláním je nejvyšší v obcích Ţárovná (44 %), Horní 

Vltavice a Stráţný (obě 38 %).  

 

1.3 Ekonomická aktivita a trh práce v ORP 

 

Ekonomická akt ivita,  neakt ivita a nezaměstnanost  

Ekonomická aktivita obyvatelstva ORP Vimperk (49,3 % obyvatel ve věku 15 a více let) je jedna 

z nejniţších v Jihočeském kraji. Míra nezaměstnanosti Vimperska (5,6 % k 30. 6. 2010) je naopak jiţ 

řadu let pod celorepublikovým průměrem (8,5 %). Ve většině obcí Vimperska se míra 

nezaměstnanosti nacházela téţ pod průměrem ČR, výjimkou byly pouze obce Lčovice, Nové Hutě a 

Vrbice. 

Zaměstnanost je v tomto regionu úzce svázána s těţbou a zpracováním dřeva a to spolu se 

zemědělstvím zřejmě ovlivňuje i v kraji nejvyšší podíl samostatně činných na ekonomicky aktivním 

obyvatelstvu. Počet vyjíţdějících za prací z Vimperska a dojíţdějících do obvodu za prací je téměř 

vyrovnaný (zdroj: Úřad práce v Prachaticích), coţ potvrzují výsledky SLDB 2001. 

 

Tabulka 22 Ekonomická aktivita, nezaměstnanost a další ukazatele v obcích ORP Vimperk 

(k 30. červnu 2010) 

  

Počet 
uchazečů 

celkem 

Dosaţitelní 
uchazeči 
celkem  

Uchazeči 
se ZP 

Uchazeči 
v evidenci 

nad 12 
měsíců EAO  

Míra neza-
městnanosti 

Volná 
místa  

Uchaze-
či bez 

ZP 

Bohumilice 7 7 1 1 128 5,5% 1 6 

Borová Lada 11 11 1 2 155 7,1% 0 10 

Bošice 4 4 0 0 147 2,7% 0 4 

Buk 8 8 3 2 129 6,2% 7 5 

Čkyně 30 26 6 3 708 3,7% 3 24 

Horní Vltavice 15 14 4 2 197 7,1% 0 11 

Kubova Huť 1 1 0 1 69 1,4% 0 1 
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Počet 
uchazečů 

celkem 

Dosaţitelní 
uchazeči 
celkem  

Uchazeči 
se ZP 

Uchazeči 
v evidenci 

nad 12 
měsíců EAO  

Míra neza-
městnanosti 

Volná 
místa  

Uchaze-
či bez 

ZP 

Kvilda 7 7 1 1 100 7,0% 3 6 

Lčovice 10 9 1 1 62 14,5% 0 9 

Nicov 2 2 0 0 41 4,9% 0 2 

Nové Hutě 8 7 0 2 48 14,6% 1 8 

Stachy 31 30 6 2 534 5,6% 9 25 

Stráţný 12 10 3 2 159 6,3% 0 9 

Svatá Maří 10 10 1 0 224 4,5% 2 9 

Šumavské  

Hoštice 
4 

4 0 0 197 2,0% 1 4 

Vacov 28 25 8 6 631 4,0% 2 20 

Vimperk 280 259 44 43 4 168 6,2% 47 236 

Vrbice 4 4 1 1 33 12,1% 0 3 

Zálezly 7 7 1 2 145 4,8% 0 6 

Zdíkov 49 45 12 8 807 5,6% 3 37 

Ţárová 2 2 0 1 46 4,5% 0 2 

ORP Vimperk 530 492 93 80 8 728 5,6% 79 437 

okres 
Prachatice 1714 1586 304 295 27 344 5,8% 190 1410 

JčK - - - - 320 546 6,7% - - 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV (Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech) 

Pozn. Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů 

počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. 

Vysvětlivky:  

Dosažitelný uchazeč: Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do 

zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou 

objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve 

vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni do 

rekvalifikačních kurzů, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání a dále uchazeči, kteří 

pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po 

dobu mateřské dovolené. 

ZP: Zdravotně postižení. 

 

Podíl uchazečů se zdravotním postiţením v ORP Vimperk dosáhl v červnu 2010 celkem 93 osob. 

Polovina z nich má trvalé bydliště přímo ve městě Vimperk. Uchazeči se ZP tak představovali podíl 

17,5 % z celkového počtu uchazečů.  

Dlouhodobě nezaměstnaní (v evidenci ÚP déle neţ 12 měsíců) v ORP Vimperk se na počtu 

nezaměstnaných podíleli v červnu 2010 15 %.  
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Graf 1 Míra nezaměstnanosti v obcích ORP Vimperk (k 30. 6. 2010) 
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Zdroj: Integrovaný portál MPSV (Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech) 

 

Graf 2 Podíl ZP na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání (k 30. 6. 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV (Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech) 
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Tabulka 23 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo dle odvětví ekonomické činnosti, JčK, ORP 

Vimperk (2001) 

Odvětví 
Podíl ekonomicky aktivních dle odvětví činnosti 

JčK ORP Vimperk 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 8,1 % 9,1 % 

Průmysl 31,5 % 34,0 % 

Stavebnictví 10,4 % 9,2 % 

Sluţby 50,0 % 47,8 % 

Zdroj: ČSÚ (SLDB) 

 

Co se týká struktury ekonomicky aktivních dle odvětví jejich činnosti, zaznamenal ORP Vimperk v roce 

2001 (v rámci JčK) nadprůměrnou zaměstnanost v sektoru zemědělství, lesnictví a rybolov. Taktéţ 

podíl zaměstnaných v průmyslu byl vyšší, neţ byl průměr Jihočeského kraje. Naopak podíl 

zaměstnaných ve stavebnictví a sluţbách byl mírně pod krajským průměrem. 

Tato struktura ekonomicky aktivních dle odvětví činnosti odpovídá téţ struktuře obyvatelstva dle 

zaměstnání. Nejvyšší procentuální zastoupení vykazovali řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, 

zpracovatelé a opraváři (24 %), obsluha strojů a zařízení (15,9 %) a vedle toho téţ techničtí, 

zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci (17,4 %).  

 

Tabulka 24 Obyvatelstvo dle zaměstnání, ekonomicky aktivní, okres Prachatice (2001) 

Hlavní třída Klasifikace zaměstnání celkem v % 

Celkem 26 019 100,0 

Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 1 600 6,1 

Vědečtí a odborní duševní pracovníci 1 510 5,8 

Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 4 525 17,4 

Niţší administrativní pracovníci 922 3,5 

Provozní pracovníci ve sluţbách a obchodě 3 182 12,2 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, les. a příb. oborech 1 335 5,1 

Řemeslníci, kvalif. výrobci, zpracovatelé a opraváři 6 250 24,0 

Obsluha strojů a zařízení 4 141 15,9 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1 289 5,0 

Příslušníci armády 350 1,3 

Nezaměstnaní absolventi škol 118 0,5 

Nezjištěné zaměstnání 797 3,1 

Zdroj: ČSÚ (SLDB) 

 

Aktivní  polit ika zaměstnanosti  a projekty f inancované z  ESF 

V roce 2009 byla pozornost úřadu práce zaměřena především na osoby nejvíce znevýhodněné na 

trhu práce a na sniţování dlouhodobé nezaměstnanosti. Nástroji a opatřeními Aktivní politiky 

zaměstnanosti (APZ) úřad práce podporoval hlavně následující cílové skupiny: 

- mladí do 20 let, 
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- starší nad 50 let, 

- ţeny, 

- dlouhodobě nezaměstnaní, 

- osoby pečující o dítě do 15 let věku, 

- osoby dotčené hospodářskou recesí. 

Souběţně s realizací APZ pokračovaly v roce 2009 i projekty financované z Operačního programu 

lidské zdroje (OP LZZ) a zaměstnanost a z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ): 

OP LZZ - Národní individuální projekty (NIP) 

- NIP SÚPM (společensky účelná pracovní místa) 

- NIP VPP (vedlejší pracovní poměr) 

- NIP PSR (poradenské sluţby a rekvalifikace) 

- Regionální individuální projekty – zpracovatel ÚP v Českých Budějovicích 

- Dobrá práce 

- Cesta do práce 

- Se sousedy k vzdělávání 

OP RLZ - projekt Veřejně prospěšné práce I. 

 

Tabulka 25 Přehled APZ dle regionů v okrese Prachatice (2009) 

region výdaj APZ % APZ EOA počet obyvatel 

Prachaticko 15 070 525 48,3% 12 079 46,4% 23 380 45,5% 

Vimpersko 10 019 106 32,1% 8 728 33,5% 17 763 34,6% 

Volarsko 4 368 272 14,0% 3 233 12,4% 6 294 12,2% 

Netolicko 1 744 156 5,6% 1 979 7,6% 3 959 7,7% 

celý okres Prachatice 31 202 058 100,0% 26 019 100,0% 51 396 100,0% 

Zdroj: Zpráva Úřadu práce v Prachaticích o situaci na trhu práce za rok 2009 

 

Tabulka 26 Přehled APZ dle regionů a nástrojů v okrese Prachatice (2009) 

Nástroj APZ Prachaticko Vimpersko Volarsko Netolicko 

SÚPM - vyhrazené  1 558 285 1 292 578 386 233 98 816 

SÚPM – vyhrazené ESF  2 299 863 2 247 200 364 084 392 999 

SÚPM - zřízení  0 0 0 0 

SÚPM - SVČ  199 566 171 858 0 0 

VPP 2 068 012 1 043 326 173 500 47 791 

VPP - ESF  1 415 589 1 251 018 1 759 400 541 978 

Rekvalifikace  84 150 126 500 10 693 21 355 

Rekvalifikace NIP PaR  534 644 331 562 75 811 59 234 

Porad. činnost NIP PaR  113 425 78 098 60 690 21 375 

Pracovní rehabilitace  48 081 78 570 0 0 

Zaměstnanecká rekval.  0 35 280 0 0 

Chrán. prac. dílny - zřízení  399 000 1 050 000 395 000 0 

Chrán. prac. místa - zříz.  2 523 620 0 0 0 

Chrán. dílny - provoz 2 306 000 1 458 000 288 000 144 000 

Nový podnikatelský prog.  424 280 0 0 0 
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Nástroj APZ Prachaticko Vimpersko Volarsko Netolicko 

„Vzdělávejte se!“ – OP RLZ  771 326 110 594 477 630 271 034 

„Vzdělávejte se!“ – OP LZZ 301 828 744 522 377 231 145 574 

Ostatní 22 856 0 0 0 

CELKEM 15 070 525 10 019 106 4 368 272 1 744 156 

Zdroj: Zpráva Úřadu práce v Prachaticích o situaci na trhu práce za rok 2009 

SVČ – středisko volného času 

PaR - Poradenské činnosti a rekvalifikace 

 

Tabulka 27 Přehled chráněných dílen s příspěvkem na částečnou úhradu provozních nákladů 

na území ORP Vimperk 

zaměstnavatel sídlo provozovny počet míst příspěvek na rok 2010 

CHD Spektrum s.r.o. 
Prachatice Tovární 184, Vimperk 23 282 000 

JP1 s.r.o. Boubínská 307, Vimperk 27 318 714 

Opava electronics a.s. Vlkonice 15, Vacov 3 21 000 

PERABAL s.r.o. Špidrova 102, Vimperk 13 91 000 

Jaroslav Fišpera Špidrova 102, Vimperk 18 22 500 

CELKEM   84 735 214 

Zdroj: Zpráva Úřadu práce v Prachaticích o situaci na trhu práce za rok 2009 

 

Hospodářstv í,  pracovní příleţitost i,  h lavní  zaměstnavatelé, průměrné mzdy  

Území ORP Vimperk (stejně jako celý Jihočeský kraj) není územím bohatým na suroviny, zejména 

zde nejsou téměř ţádné zdroje energetických surovin. Významným přírodním bohatstvím jsou však 

rozsáhlé lesy (pokrývají 60 % plochy). Jedná se především o lesy jehličnaté, smrkové a borové. Podíl 

zemědělské půdy je nejniţší v Jihočeském kraji – činí pouhých 30 % plochy. 

Území mělo vţdy spíše charakter rekreační neţ průmyslově vyspělé oblasti. Snaha o zachování 

přírodního prostředí se odrazila ve zřízení Národního parku Šumava a Chráněných krajinné oblasti 

Šumava. K nejstarším rezervacím patří Boubínský prales. 

Území ORP Vimperk (stejně jako celý prachatický okres) bylo vţdy spíše rekreační neţ průmyslovou 

oblastí. Charakter přírodního prostředí umoţňuje pěší turistiku a cykloturistiku, návštěvy kulturních 

památek, na Teplé Vltavě lze provozovat i vodní turistiku. V zimních obdobích jsou i dobré podmínky 

pro lyţařskou turistiku a sjezdové lyţování. 

Po stránce hospodářské se prachatický okres, jehoţ součástí je i Vimpersko, vyznačuje převaţujícím 

průmyslem zpracovatelským a orientací na zemědělství a lesní hospodářství. Velké zastoupení má i 

sektor poskytování sluţeb. 

 

Tabulka 28 Ekonomické subjekty podle převaţující činnosti CZ-NACE v Jihočeském kraji a 

ORP Vimperk (k 31. 12. 2009) 

Převaţující činnost (sekce, oddíl) Kraj celkem Vimperk 

Celkem 151 993  4 429  

v tom:     

A  Zemědělství, lesnictví a rybářství 9 902  551  

Průmysl celkem (B aţ E) 19 686  562  
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Převaţující činnost (sekce, oddíl) Kraj celkem Vimperk 

B  Těţba a dobývání 36  1  

C  Zpracovatelský průmysl 18 866  534  

D  Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 
     a klimatizovaného vzduchu 248  8  

E  Zásobování vodou; činnosti související 
    s odpadními vodami, odpady a sanacemi 536  19  

F  Stavebnictví 20 471  619  

G  Velkoobchod, maloobch. opravy a údrţba  
     motorových vozidel 34 381  959  

H  Doprava a skladování 3 870  105  

I  Ubytování, stravování a pohostinství 10 687  436  

J  Informační a komunikační činnosti 2 220  59  

K  Peněţnictví a pojišťovnictví 4 243  106  

L  Činnosti v oblasti nemovitostí 6 465  107  

M  Profesní, vědecké a technické činnosti 15 929  308  

N  Administrativní a podpůrné činnosti 2 263  36  

O  Veřej. správa, obrana; povin. soc. zabezp. 1 690  48  

P  Vzdělávání 2 309  40  

Q  Zdravotní a sociální péče 1 791  46  

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3 610  98  

S  Ostatní činnosti 10 258  262  

U  Činnosti exteritoriál. organizací a orgánů 1  -  

Bez uvedení činnosti 2 217  87  

Zdroj: ČSÚ 

 

Významní zaměstnavatelé regionu jsou zaměřeni na elektrotechnickou a plastikářskou výrobu. 

Nejvýznamnější podíl na zaměstnanosti má lesnická činnost. 

 

Mezi největší zaměstnavatelé na Vimpersku patří:  

- NP a CHKO Šumava (správa národního parku) 

- ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. (výroba elektrotechniky) 

- Seaquist Closures Loeffler s.r.o. (výroba výlisků z plastu) 

- Lesy ČR s.p. lesní závod Boubín (hospodářská činnost v lese) 

- BH - Nemocnice Vimperk a.s. (zdravotnické zařízení) 

- Vimperská masna a.s. (zpracování masa) 

Zdroj: ÚP Prachatice 
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Tabulka 29 Hodinový výdělek dle Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) 

za 4. čtvrtletí 2009 

Hodinový výdělek 
za 4. čtvrtletí 2009 

ČR Jihočeský kraj 

podnikatelská 
sféra 

nepodnikatelská 
sféra 

podnikatelská 
sféra 

nepodnikatelská 
sféra 

Průměr hodinového 
výdělku 

150,56 Kč 151,96 Kč 126,90 Kč 146,14 Kč 

Podíl zaměstnanců 
s podprůměrným 
hodinovým výdělkem 

67,8% 57,8% 65,0% 55,2% 

Medián hodinového 
výdělku  

122,43 Kč 142,10 Kč 107,68 Kč 139,47 Kč 

Index mediánu 
hodinového výdělku 
zaměstnanců 
meziroční vůči 4. 
čtvrtletí 2008 

102,0% 106,5% 100,3% 106,0% 

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku – www.ispv.cz 

 

Při hodnocení průměrných, resp. mediánových mezd, je moţné vyjít ze statistik uveřejněných 

v Informačním systému o průměrném výdělku, kde jsou k dispozici údaje za celou ČR a také 

mezikrajská srovnání. Z dostupných dat vyplývá, ţe 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 tomu, ţe jsou sem 

zařazeni i státní zaměstnanci s tabulkovými platy.  

Zajímavé je zjištění, ţe mezi 4. čtvrtletím roku 2008 a 4. čtvrtletím roku 2009 nedošlo v Jihočeském 

kraji u výdělků v podnikatelské sféře téměř k ţádnému nárůstu mezd. Jedním z moţných vlivů jsou i 

dopady ekonomické krize, která v Česku začala v roce 2008.  
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1.4 Sociálně patologické jevy, kriminalita 

Kriminal ita  

Na území ORP Vimperk působí dvě obvodní oddělení Policie ČR. Jsou to Obvodní oddělení Vimperk (sem patří Bohumilice, Bošice, Buk, Čkyně, Lčovice, 

Nicov, Stachy, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Ţárovná) a Obvodní oddělení Horní Vltavice (pokrývá obce Nové 

Hutě, Kvilda, Kubova Huť, Borová Lada, Stráţný, H. Vltavice). 

 

Tabulka 30 Statistika kriminality v obcích v působnosti Obvodního oddělení Vimperk Policie ČR od 1. 1. 2010 od 31. 7. 2010 

    z toho               Objasněno Spácháno skutků      Stíháno, vyšetřováno osob              Škody 

  
Zjiště-

no 
ukončen

o 
v 

prově-   Tj. Doda- Pod Z toho Reci- Nezletilí Mladiství Děti   Reci- Nezletilí Mladiství               v tis. Kč 

Název   
prověřo-

vání řování Počet % tečně vlivem alkohol divisté 1-14 let 15-17 let 1-17 let Celkem divisté 1-14 let 15-17 let 
Ţe-
ny 

Celke
m 

Zajištěn
o 

Násilné činy 
celkem: 26 22 4 20 76,92 4 10 8 15 0 0 0 19 9 0 0 3 205 0 

Mravnostní 
činy celkem: 1 1 0 1 100,00 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Krádeţe 
vloupáním 
celkem: 39 35 4 8 20,51 4 0 0 10 0 0 0 10 5 0 0 3 946 0 

Krádeţe prosté 
celkem: 49 39 11 11 22,45 2 1 1 10 0 1 1 12 7 0 1 1 1 200 20 

Ostatní 
majetkové 
trest. činy 13 12 1 4 122,22 1 2 2 4 0 0 0 3 2 0 0 0 288 0 

Ostatní krim. 
činy celkem: 19 15 4 15 78,95 1 1 1 7 0 0 0 16 7 0 0 2 0 0 

Zbývající 
kriminalita 
celkem: 36 35 2 35 97,22 3 12 12 24 0 0 0 37 23 0 0 5 906 0 

Hospodářské 
činy celkem: 26 21 6 17 65,38 4 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 3 3 485 0 

Obecná 
kriminalita 
celkem: 147 124 24 59 40,14 12 15 13 47 0 1 1 61 31 0 1 9 2 639 20 

CELKOVÁ 
KRIMINALITA: 209 180 32 111 53,11 19 27 25 72 0 1 1 107 54 0 1 17 7 030 20 

Zdroj: Policejní prezidium ČR 
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Tabulka 31 Statistika kriminality v obcích v působnosti Obvodního oddělení Horní Vltavice Policie ČR od 1. 1. 2010 od 31. 7. 2010 

    z toho Celkem 
            
Objasněno       Spácháno skutků      Stíháno, vyšetřováno osob 

             
Škody   

  
Zjiš-
těno 

ukonče-
no 

v 
prově-   Tj. Doda- Pod Z toho Reci- Nezletilí Mladiství Děti   Reci- Nezletilí Mladiství   

            
v tis. Kč   

Název   
prověřo-

vání řování Počet % tečně vlivem 
alko-
hol divisté 1-14 let 15-17 let 1-17 let Celkem divisté 1-14 let 15-17 let Ţeny Celkem 

Zajiště-
no 

Násilné činy 
celkem: 5 1 3 1 20,00 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 

Mravnostní 
činy celkem: 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krádeţe 
vloupáním 
celkem: 4 4 1 3 75,00 0 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 0 72 0 

Krádeţe 
prosté 
celkem: 13 12 2 3 23,08 1 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0 2 238 0 

Ostatní 
majetkové 
trest. činy 3 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 

Ostatní krim. 
činy celkem: 2 2 0 2 100,00 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

Zbývající 
kriminalita 
celkem: 2 2 0 2 100,00 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 103 0 

Hospodářské 
činy celkem: 9 8 1 7 77,78 0 0 0 4 0 0 0 4 2 0 0 0 799 0 

Obecná 
kriminalita 
celkem: 27 20 8 9 33,33 1 2 2 8 0 0 0 12 6 0 0 2 370 0 

CELKOVÁ 
KRIMINALITA: 38 30 9 18 47,37 1 3 3 12 0 0 0 18 8 0 0 2 1272 0 

Zdroj: Policejní prezidium ČR 
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Tabulka 32 Porovnání kriminality ORP Vimperk a Jihočeského kraje, v období od 1. 1. 2010 od 31. 7. 2010 

 

Zjištěno             Objasněno      Stíháno, vyšetřováno osob 
Škoda v tis. Kč 

Celkem 
Z toho 

ukončeno 
prověřování 

Celkem v 
prověřování 

Počet Tj. % Dodatečně Celkem Recidivisté Nezletilí 
1-14 let 

Mladiství 
15-17 let 

Ţeny 
Celkem Zajištěno 

Vimperk 
(obvod) 

Obecná kriminalita celkem: 147 124 24 59 40 12 61 31 0 1 9 2 639 20 

CELKOVÁ KRIMINALITA: 209 180 32 111 53 19 107 54 0 1 17 7 030 20 

Horní 
Vltavice 
(obvod) 

Obecná kriminalita celkem: 27 20 8 9 33 1 12 6 0 0 2 370 0 

CELKOVÁ KRIMINALITA: 38 30 9 18 47 1 18 8 0 0 2 1 272 0 

ORP 
Vimperk 

Obecná kriminalita celkem: 174 144 32 68 39 13 73 37 0 1 11 3 009 20 

CELKOVÁ KRIMINALITA: 247 210 41 129 52 20 125 62 0 1 19 8 302 20 

JčK 
Obecná kriminalita celkem: 5 738 4 225 1 451 2 015 35 429 1 993 1 123 47 100 225 158 182 1 138 

CELKOVÁ KRIMINALITA: 7 663 5 718 1 965 3 405 44 651 3 465 1 722 50 115 471 550 829 1 180 

               

                 

ORP 
Vimperk 

Celková kriminalita 
přepočteno na 1 000 
obyvatel 13,94 11,85 2,31 7,28     7,05 3,50 0,00 0,06 1,07 468,48 1,13 

JčK 
Celková kriminalita 
přepočteno na 1 000 
obyvatel 12,11 9,03 3,10 5,38     5,47 2,72 0,08 0,18 0,74 870,33 1,86 

Zdroj: Policejní prezidium ČR 

 

Podle statistik Policejního prezidia ČR lze konstatovat, ţe kriminalita na Vimpersku je vyšší neţ v Jihočeském kraji (porovnávány ukazatele za ORP Vimperk a 

Jihočeský kraj celkem). Ve sledovaném období (od 1/1/2010 do 31/7/2010) připadlo na 1 000 obyvatel ORP Vimperk téměř 14 zjištěných kriminálních činů (v 

rámci JčK to bylo 12,1). Ve stejném období bylo na Vimpersku 7 stíhaných osob (z toho 1 ţena) na 1 000 obyvatel (v JčK 5,4 osoby na 1 000 obyvatel). 

Naproti tomu objasněnost případů byla vyšší na Vimpersku (52 %) neţ v Jihočeském kraji (44 %). Také hmotné škody trestních činů byly výrazně niţší (v 

přepočtu na 1 000 obyvatel) na Vimpersku neţ v Jihočeském kraji. 
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Ostatní  sociálně patologické jevy  

 

Neţádoucí sociálně patologické jevy, které porušují sociální, morální či právní normy společnosti, je 

velmi těţké jednoznačně specifikovat. Jednak zahrnují celou řadu jevů, jako jsou např. kriminalita, 

toxikomanie, vandalismus, bezdomovectví, domácí násilí, prostituce, xenofóbie a rasismus, 

záškoláctví, zadluţenost apod., a také proto, ţe řada projevů sociální patologie zůstává skryta nebo 

utajena. 

Zjevné projevy jsou zachyceny ve statistice kriminality sledovaného území (viz strana 41 aţ 43) 

a ve výkazu o výkonu sociálně právní ochrany dětí (viz strana 69). 

Na základě šetření mezi starosty obcí Vimperska byly zaznamenány následující sociálně patologické 

jevy: 

- Kubova Huť, Horní Vltavice, Stráţný: prostituce a organizování prostituce (hlučné a vulgární 

vyjadřování, negativní dopad na místní turistiku zaměřenou na rodiny s dětmi). S tímto jevem 

je spojena i distribuce a uţívání drog a hazard. 

- Bohumilice, Čkyně, Vimperk: vandalismus (záměrné ničení cizího majetku, ţhářství) a 

výtrţnictví. 

- Ve všech obcích starostové nebo jiní zástupci obce za poslední rok řešili nebo alespoň 

zaznamenali problém zadluţenosti. 

- Ve větších obcích, kde jsou kulturní zařízení pro pořádání zábav a diskoték (např. Čkyně, 

Stachy, Zdíkov), je zmiňována problematika drog, ale dopady tohoto jevu jsou často 

zlehčovány. 
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2 Analýza sociální situace a sociálních sluţeb v ORP 

 

2.1 Analýza poskytovatelů sociálních sluţeb 

 

Přehled poskytovatelů sociálních sluţeb v ORP  

 

Uvedený seznam poskytovatelů sociálních sluţeb v ORP Vimperk vychází z údajů v Registru 

poskytovatelů sociálních sluţeb, který byl zřízen na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách. Údaje z registru byly doplněny o informace z jednání se zástupci poskytovatelů a z jejich 

webových stránek a poskytnutých dokumentů (např. výroční zprávy apod.). 

 

Tabulka 33 Poskytovatelé sociálních sluţeb působící na území ORP Vimperk (k 1. 1. 2011) 

Poskytovatel / Zařízení: 
v abecedním pořadí 

Sluţba: 

Forma 
poskytování 
sociálních 
sluţeb: 

Adresa zařízení a kontaktní 
údaje: 

BH - Nemocnice Vimperk a. s.
3
 

Sociální lůţka 

při 

zdravotnickém 

zařízení 

pobytové 

 

Pivovarská 158/26, Vimperk II, 
385 01, 388400113, 
http://nemocnice-vimperk.org 

Domov pro seniory Stachy - 
Kůsov 

Domov pro 
seniory 

pobytové 
Kůsov 1, 384 73 Stachy, 
388428213, dd_kusov@iol.cz, 
http://www.domovkusov.cz 

Farní charita 
Prachatice 

Most naděje 
Terénní 
programy 

terénní 
Vodňanská 7, 383 01 
Prachatice,  388328226, 
mostnadeje@seznam.cz 

MESADA, občanské sdruţení 
Sociální 
rehabilitace 

terénní 

1. máje 74, 385 01 Vimperk,  
388 411 718, 
vimperk@mesada.eu, 
http://www.mesada.eu 

Oblastní 
charita 
Vimperk 

Charitní 
pečovatelská 
sluţba - Vimperk 

Pečovatelská 
sluţba 

 

terénní 

 

Krátká 125, 385 01 Vimperk, 
388 416 288,vidlasova@fch-
vimperk.cz, www.fch-vimperk.cz 

Charitní 
pečovatelská 
sluţba - Stachy 

Charitní 
pečovatelská 
sluţba - Zdíkov 

Pečovatelská sluţba Zdíkov, 
723 771 666 

Charitní 
pečovatelská 
sluţba - Čkyně 

Dům s pečovatelskou sluţbou 
Čkyně, Čkyně 55, 388 423 131 

                                                      

3
 BH – Nemocnice Vimperk poskytovala pečovatelskou sluţbu do 31. 12. 2010 

http://nemocnice-vimperk.org/
mailto:mostnadeje@seznam.cz
http://www.mesada.eu/
http://www.fch-vimperk.cz/
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Poskytovatel / Zařízení: 
v abecedním pořadí 

Sluţba: 

Forma 
poskytování 
sociálních 
sluţeb: 

Adresa zařízení a kontaktní 
údaje: 

Sluţba pro rodiny 
s dětmi 

Sociálně 
aktivizační 
sluţby pro 
rodiny s dětmi 

ambulantní, 
terénní 

Sluţba pro rodiny s dětmi, 
Krátká 125, 385 01 Vimperk, 
739 739 886 

Dům klidného stáří 
Pravětín 

Domov pro 
seniory 

pobytové 
Pravětín 23, 385 01  Vimperk, 

388 412 738, e-mail: info@fch-

vimperk.cz 

Prevent o.s. 
Jihočeský 
streetwork 

Terénní 
programy 

terénní 

JIHOČESKÝ STREETWORK 

PREVENT, Lannova 63, 370 01 

České Budějovice, 776 195 360, 

street@os-prevent.cz 

http://js.os-prevent.cz 

Rozkoš bez Rizika 
Terénní 
programy 

terénní 

Česká 20 

370 01 České Budějovice  

Ordinace: 777 180 188 

Poradna: 775 133 133 

budejovicko@rozkosbezrizika.cz 

www.rozkosbezrizika.cz 

Sociální 
pohoda o.p.s. 

Domov pro osoby 

se zdravotním 

postiţením 

Javorník na 

Šumavě 

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postiţením 

pobytové 
Javorník 74, 384 73 Stachy, 

388433889, 388411114 

info@socialnipohoda.cz 

 www.socialnipohoda.cz 
Podpora 

samostatného 

bydlení 

Podpora 

samostatného 

bydlení 

terénní 

Zdroj: místní šetření, internet, MPSV  

 

Dále jsou jednotlivé sluţby registrovaných poskytovatelů sociálních sluţeb působících na území ORP 

Vimperk rozepsány podrobněji ve stejném pořadí v jakém jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 33). 

 

BH - Nemocnice Vimperk a. s. - Pobytová sociální sluţba dle § 52 z.č.108/2006 

Zahrnuje pobytovou sociální sluţbu ve zdravotnickém zařízení na přechodnou dobu, tj. do vyřešení 

nepříznivé sociální situace klienta, který jiţ nevyţaduje ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu není schopen se obejít bez pomoci jiné osoby. Nemůţe být proto propuštěn ze 

zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, neţ je mu zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo 

zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních sluţeb, anebo zajištění pobytové sociální 

sluţby vhodného typu. 

Poskytované sluţby:  

- ubytování ve dvoulůţkových pokojích s příslušenstvím v zrekonstruované části s moderním 

vybavením, 

- stravování v rozsahu 5x denně, na základě zveřejněného jídelního lístku 

mailto:info@fch-vimperk.cz
mailto:info@fch-vimperk.cz
mailto:street@os-prevent.cz
http://js.os-prevent.cz/
mailto:budejovicko@rozkosbezrizika.cz
http://www.rozkosbezrizika.cz/
mailto:info@socialnipohoda.cz
http://www.socialnipohoda.cz/
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BH - Nemocnice Vimperk a. s. - Pobytová sociální sluţba dle § 52 z.č.108/2006 

- pomoc a podmínky při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc a podmínky pro osobní hygienu 

- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 

- základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záleţitostí 

- fakultativní činnosti na ţádost klienta 

Kapacita zařízení: 30 lůţek 

Časový harmonogram: Tato sluţba je v provozu jiţ od roku 2007, v nepřetrţitém provozu. 

Spolupracující 

subjekty: 

Domovy pro seniory, zdravotnická zařízení – LDN, praktičtí lékaři 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby: 

Osoby starší 18 let: 

- s chron. duševním onemocněním 

- s chron. onemocněním 

- s jiným zdrav. postiţením 

- s kombinovaným postiţením 

- s mentálním postiţením 

- s tělesným postiţením 

- se sluchovým postiţením 

- se zrakovým postiţením 

- se zdravotním postiţením 

- senioři 

Výstupy: Zabezpečení potřeb klienta závislého na pomoci druhé osoby, zajištění 

zdravotní péče, vyplnění volného času klienta, zabránění sociálnímu vyloučení, 

nalezení vhodného trvalého řešení nepříznivé sociální situace klienta. 

 

BH - Nemocnice Vimperk a. s. - Pečovatelská sluţba 

K 31. 12. 2010 sluţba zrušena. 

 

Domov pro seniory Stachy – Kůsov 

Hlavním posláním Domova je zmírňovat potíţe plynoucí ze stáří, nemoci, postiţení a těţké sociální 

situace. V našem zařízení vytváříme pro uţivatele laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytujeme 

profesionální a efektivní ošetřovatelskou, zdravotní, rehabilitační a sociální péči s cílem zkvalitnit jejich 

ţivot a naplnit bio-psycho-sociální a duchovní potřeby. 

Základní činnosti a sluţby poskytované Domovem jsou v souladu s § 35 Zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních sluţbách. 

Organizace k naplnění svého poslání zajišťuje: 

- poskytování dlouhodobých, trvalých pobytů pro potřebné občany; 

- poskytování sluţeb sociální a ošetřovatelské péče; 

- poskytování zdravotní péče, rehabilitace, aktivizační činnost. 

Organizace zajišťuje vedle základních sluţeb tyto doplňkové činnosti: 

- pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných neţ základních sluţeb zajišťujících řádný 

provoz; 
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Domov pro seniory Stachy – Kůsov 

- pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. 

Celková kapacita zařízení je 140 lůţek.  

Časový harmonogram: Toto zařízení je v provozu jiţ od roku 1963, v nepřetrţitém provozu. 

Spolupracující 

subjekty: 

 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby: 

Osoby s chronickým onemocněním: 

Poskytování sociální a ošetřovatelské péče osobám s chronickým 

onemocněním v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám této 

cílové skupiny, vytváření podmínek pro sociální oporu, dosaţení co největší 

soběstačnosti.  

Osoby s kombinovaným postiţením: 

Poskytování sociální a ošetřovatelské péče osobám s kombinovaným 

postiţením, uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb, zlepšování 

soběstačnosti, zajištění sociální opory, zajištění individuality.  

Senioři:  

Poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale ţít 

ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za 

běţné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblíţit 

běţnému způsobu ţivota a zachovat si sociální vazby.  

Dolní věková hranice je 50 let věku. 

Z bývalého okresu Prachatice přichází 80% klientů, 10% z jihočeského regionu 

a 10% z ostatních oblastí České republiky. 

Výstupy: Poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale ţít 

ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za 

běţné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblíţit 

běţnému způsobu ţivota a zachovat si sociální vazby. 

 

Farní charita Prachatice – Most naděje 

Tento program je určený široké cílové skupině s cílem poskytnutí takových preventivních opatření, která by 

vedla k zachování statusu rodiny, předešla prohlubující se dluhové pasti a sníţení celkového sociálního 

statusu rodin či jednotlivců. 

Činnosti: 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony, pomoc při řešení problémů 

souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí. 

Sluţba je poskytována na Prachaticku, Volarsku, Netolicku a Vimpersku 

Most naděje se v současné době věnuje osmi uţivatelům v ORP Vimperk, přičemţ obyvatelé ORP 

Vimperk zatím nedosáhli celkové kapacity sluţby, takţe sluţba je schopna v nastávajícím období plně 

pokrýt potřeby cílové skupiny. 

Most naděje je do 30. 6. 2012 finančně podpořen z Individuálního projektu Jihočeského kraje. 

Časový harmonogram: 1. 1. 2010 – 30. 6. 2012 
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Farní charita Prachatice – Most naděje 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, obce v území ORP Vimperk 

Cílová skupina: Osoby, které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota 

ohroţeny, mimo cílovou skupinu osob ohroţených závislostí nebo závislých na 

návykových látkách. 

Výstupy: Podpora osoby,jeţ se ocitly v situaci, kterou neumějí či nemohou vyřešit 

svépomocí. 

 

MESADA, občanské sdruţení - pobočka Vimperk - Sociální rehabilitace 

Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se 

zdravotním postiţením směřujících k dosaţení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší moţné míře a            

s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.  

Tato sluţba je provozována od roku 2007.  

Kapacita:  25 klientů ročně. 

Pracovní doba: 
pondělí:  8:00 - 12:00   

úterý:  8:00 - 12:00   

středa:  8:00 - 12:00   

čtvrtek:  8:00 - 12:00   

pátek:  8:00 - 10:00   

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, ÚP Vimperk, praktičtí lékaři, zaměstnavatelé na Vimpersku 

Cílová skupina: 
- osoby s mentálním postiţením 

- osoby se zdravotním postiţením  

- osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách  

- pachatelé trestné činnosti  

- osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody 

- etnické menšiny 

Věková kategorie klientů:  

- starší děti (11 – 15 let) 

- dorost (16 – 18 let) 

- mladí dospělí (19 – 26 let) 

- dospělí (27 – 64 let) 

Výstupy: Nalezení vhodného pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postiţením. 

 

Oblastní charita Vimperk - Charitní pečovatelská sluţba – Vimperk, Čkyně, Stachy, Zdíkov 

Pečovatelská sluţba Oblastní charity poskytuje podporu či pomoc lidem, kteří mají sníţenou soběstačnost 

z důvodu věku, nemoci či zdravotního postiţení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. 

Sluţba podporuje uţivatele, aby mohli i v náročných ţivotních situacích spojených se samotou, stářím, 

nemocí či zdravotním postiţením zůstat ve svém domácím prostředí, aby ţili důstojně a zapojovali se do 

běţného ţivota společnosti. 

Sluţba zajišťuje tyto základní činnosti: 

- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při 
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Oblastní charita Vimperk - Charitní pečovatelská sluţba – Vimperk, Čkyně, Stachy, Zdíkov 

pohybu) 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při základních 

úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty) 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dováţka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití) 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky), praní a ţehlení prádla 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, do zaměstnání, 

k lékaři, na úřady) 

Sluţba zajišťuje tyto fakultativní činnosti: 

- dohled nad těţce zdravotně postiţeným dítětem, dospělým občanem 

- masáţe zad  

- doprava 

- aktivizační činnosti 

Místo poskytování: 

Sluţba je poskytována v domácnostech uţivatelů: 

- ve Vimperku a jeho spádových obcích. 

- ve Čkyni, v Zálezlech, ve Lčovicích, v Bohumilicích, ve Vacově a příslušných spádových obcích 

- v obci Stachy a Nicov a příslušných spádových obcích. 

- ve Zdíkově a příslušných spádových obcích. 

Časový harmonogram: Sluţba je poskytována po celý rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném 

čase v rozsahu běţné pracovní doby (po dohodě i mimo tuto dobu). 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, sociální odbor města, Obec Stachy, Obec Nicov, Obec Čkyně, 

Obec Zálezly, Obec Lčovice, Obec Bohumilice, Obec Vacov, Obec Zdíkov 

Cílová skupina: 
- osoby, které mají sníţenou soběstačnost v základních ţivotních 

dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotního postiţení  

- rodiny, jejichţ člen je zdravotně znevýhodněn 

- rodiny s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb (biologických, psychických, sociálních), ţivot ve 

svém domácím prostředí osob cílové skupiny.  

 

Oblastní charita Vimperk - Dům klidného stáří Pravětín 

Domov poskytuje ubytování a sociální sluţby seniorům, kteří se nemohou sami o sebe postarat z důvodu 

nemoci či zdravotního postiţení. Sluţby umoţňují takto znevýhodněným lidem proţít aktivní a důstojné 

stáří v zařízení rodinného typu s kapacitou 36 lůţek.  

Zařízení poskytuje tyto sluţby: 

- ubytování  

- stravování  

- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 

- aktivizační činnosti 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetrţitě). 
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Oblastní charita Vimperk - Dům klidného stáří Pravětín 

Spolupracující 

subjekty: 

zdravotnická zařízení ve Vimperku, v Prachaticích, v Českých Budějovicích, 

Město Vimperk, Farní úřad Vimperk 

Cílová skupina: Senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče 

o vlastní osobu převáţnou část dne a jejichţ potřeby nelze zajistit prostřednictvím 

terénní pečovatelské sluţby nebo rodiny 

Senioři se zdravotním postiţením: 

- tělesným 

- smyslovým 

- duševním  

- mentálním 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb seniorů, kteří potřebují podporu či pomoc 

převáţnou část dne.   

 

Oblastní charita Vimperk - Sluţba pro rodiny s dětmi 

Sluţba pomáhá rodinám v nepříznivé ţivotní situaci, poskytuje podporu či pomoc zejména při problémech 

s bydlením, zaměstnáním, při zadluţení, s vedením domácnosti, s výchovou a vzděláváním dětí.   

Sluţba je poskytována ambulantní formou nebo přímo v domácnosti.  

Sluţba podporuje rodiny v tom, aby se naučily řešit problémy samostatně vlastními silami.  

Cílem sluţby je předcházet sociálnímu vyloučení rodin cílové skupiny. 

Sluţba je poskytována i samotným dětem, které poţádají o pomoc. 

Sluţba podporuje aktivní trávení volného času dětí z méně podnětného sociálního prostředí. 

Sluţba zajišťuje tyto činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- pomoc rodičům při péči o dítě, při výchově dítěte 

- nácvik dovedností spojených s vedením domácnosti, s hospodařením rodiny 

- pomoc rodičům, jejichţ děti neprospívají ve škole 

- pomoc dětem, které mají výchovné či prospěchové problémy ve škole (poradenství, 

doučování, dohled nad přípravou do školy) 

- zájmové aktivity (taneční krouţek, výtvarné dílny, hry, výlety, akce při příleţitosti svátků, 

důleţitých událostí v roce) 

- nácvik a upevňování sociálních dovedností dětí i rodičů (vedení k řádnému způsobu ţivota, k 

slušnému chování, k slušnému vyjadřování, nácvik komunikačních dovedností nutných při 

hledání zaměstnání, bydlení, při jednání na úřadech) 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- organizace aktivit, kde se kontakty realizují – výlety, veřejná vystoupení, akce pro děti a rodiče 

- doprovázení dětí na jiné zájmové aktivity 

c) sociálně terapeutické činnosti 

- vedení k rozvoji a udrţení osobních a sociálních schopností a dovedností 
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Oblastní charita Vimperk - Sluţba pro rodiny s dětmi 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí  

- pomoc formou rady (v dluhové problematice, při problémech s bydlením, při hledání 

zaměstnání, v oblasti trestního práva – pomoc se zařízením osobních záleţitostí před 

nástupem do výkonu trestu jednoho z rodičů, během výkonu trestu či po návratu z výkonu 

trestu) 

- pomoc s porozuměním doručené úřední korespondence, pomoc s vlastní korespondencí 

adresované úřadům, institucím (sepsání dopisu na úřad, ţádosti apod.) 

- krizová intervence – okamţitá pomoc rodinám (členům rodin), které se ocitly v krizi pomoc či 

podpora při jednání s úřady a institucemi 

e) potravinová pomoc – rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi 

f) poskytnutí nezbytného ošacení, zejména pro děti, prostřednictvím charitního šatníku 

Místo poskytování: Vimperk a spádové obce 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována v pracovních dnech v rozsahu běţné pracovní doby, popř. dle 

potřeby i mimo tuto dobu (večer, o víkendu). 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, sociální odbor ve Vimperku, ordinace dětských lékařů, základní školy 

ve Vimperku 

Cílová skupina: 
- rodiny s dětmi, jejichţ vývoj je ohroţen v důsledku nepříznivé sociální situace, 

kterou rodiče nedokáţou sami bez pomoci překonat (bydlení, hospodaření, 

dluhy, nezaměstnanost, péče o dítě) 

- rodiny s dětmi, jejichţ vývoj je ohroţen v důsledku negativních jevů 

(narkomanie, kriminalita, prostituce, cílená nezaměstnanost a závislost na 

dávkách státní sociální podpory, …) 

- rodiny s dětmi, které nemají v důsledku nepříznivé situace rodiny moţnost 

aktivně a zajímavě trávit volný čas 

- rodiny s dětmi ohroţené sociálním vyloučením 

- děti v nepříznivé sociální situaci (problémové vztahy v rodině, rozvrat rodičů, 

ztráta jednoho z rodičů, neprospěch ve škole, problémy s vrstevníky, 

s dospělými, …) 

Výstupy: Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin cílové skupiny. 

 

o.s. Prevent - Jihočeský streetwork Prevent - Terénní sociální práce  

Realizace terénní sociální práce dle Zákona č. 108/2006 sb. o sociálních sluţbách s osobami 

uţívajícím drogy nebo na drogách závislých a jejich sociálním okolím (rodiče, příbuzní, známí atd.) na 

území města Vimperk. Podstatnou součástí terénní práce je také monitoring rizikových lokalit spojený s 

případným sběrem pohozeného injekčního materiálu. Naší činností sniţujeme a omezujeme rizika 

spojená s uţíváním drog v populaci uţivatelů drog a široké veřejnosti. 

Jihočeský streetwork je jediným typem adiktologické a soc. sluţby, terénním programem, který se 

zaměřuje na terénní práci s osobami uţívající drogy nebo na drogách závislé v jejich přirozeném prostředí 

na území města Vimperk a v dalších lokalitách Jihočeského kraje 

Cíle programu vycházejí z principu Harm reduction a Public Health. Kaţdý z cílů má nastaven indikátor 
hodnocení a minimální hranici, aby byl cíl naplněn.  
Mezi hlavní cíle patří: 
 1) SNIŢOVAT A ELIMINOVAT NEGATIVNÍ DOPADY SPOJENÉ S UŢÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
(zdravotní a sociální stabilizace klienta, sniţování rizikového chování u jednotlivých klientů, motivace ke 
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o.s. Prevent - Jihočeský streetwork Prevent - Terénní sociální práce  

změně ţivotního stylu).  
2) OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (bezpečná likvidace injekčního materiálu, sniţovat výskyt infekčních 
chorob, zvýšit informovanost veřejnosti o obecné prospěšnosti protidrogových sluţeb). 

Základní poskytované sluţby: 

Výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke sniţování zdravotních rizik, základní zdravotní, 

sociální a právní poradenství, poradenství a zprostředkování testování na ţloutenku B, C a HIV, informace 

o zařízeních následné péče (infekční oddělení, K-centra, detoxy, léčebny, …), sociální práce a asistence, 

aktuální pomoc v tísni, zdravotní ošetření drobných poranění, zprostředkování další odborné péče (např. 

detoxu, léčby v lůţkovém zařízení, drogová poradna Prevent atd.), distribuce informačních materiálů, 

prevence spojená se zneuţíváním syntetických drog (informace o rizicích spojených s uţíváním 

syntetických drog, včetně distribuce informačních materiálů, distribuce kondomů, krizová intervence, 

poradenská činnost, reference do léčby, drobné zdravotní ošetření, základní zdravotní ošetření, 

zprostředkování kontaktů na další odborná zařízení, vitaminový program, těhotenské testy pro uţivatelky 

drog. 

Počet uţivatelů sluţby: 60 

Počet kontaktů: 440 ročně 

Časový harmonogram: Terénní práce je realizována v průběhu celého roku a to pravidelně vţdy 1x 

týdne, kaţdé úterý od 16:00 - 18:30 hod. v celkovém rozsahu 5 hodin 

v počtu 2 zaměstnanců (2,5 hodiny přímá práce s uţivateli, 2,5 hodiny 

doprava + administrace).  

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk 

Cílová skupina: Cílová skupina obyvatel, pro kterou je akce určena:  

- z řad uţivatelů drog 

- uţivatelé drog uţívající drogy jakýmkoliv způsobem (injekčně, 
šňupáním, kouřením, ústně, vdechováním) 

- experimentátoři s drogami (ti, kteří jsou ve fázi „zkoušení“ jednotlivých 
drog) 

- problémoví uţivatelé a závislí na drogách (ti, kteří se v důsledku 
uţívání drog potýkají s jakýmikoli potíţemi  - zdravotními, sociálními, 
existenčními, …) 

- z řad sociálního okolí uţivatelů drog a široké veřejnosti 

- rodiče, prarodiče, sourozenci, partneři a známí uţivatelů drog (tzv. 
sociální okolí uţivatelů drog) 

- osoby, které mají zájem se informovat o jednotlivých drogách a 
drogové problematice 

- osoby v akutní krizi a těţkých ţivotních situacích 

Výstupy: Pololetní a závěrečná zpráva o realizaci sluţby, jejíţ obsahem je vyhodnocení 

cílů sluţby, evaluace statistických dat a zhodnocení vývoje a případné změny 

v cílové populaci. Plány a cíle na nadcházející rok.  

Poznámka: *Jihočeský kraj – do 30. 6. 2012 financováno z Individuálních projektů 

„Podpora sociálních sluţeb v Jihočeském kraji“. Od 1. 7. 2012 dále počítáno s 

financováním sociální sluţby z MPSV a grantového programu Jihočeského 

kraje. 

 

Rozkoš bez Rizika - Terénní sociální práce  

V rámci terénní sociální práce samy oslovujeme komerční sexuální pracovnice. Jedná se o ţeny 
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Rozkoš bez Rizika - Terénní sociální práce  

poskytující placené sexuální sluţby na ulici, nočních klubech a privátech na území Vimperska. 

Cíle terénní sociální práce: 

- Sniţovat rizika spojená s poskytováním sexuálních sluţeb  

- Motivovat klientky ke změně způsobu ţivota 

- Sociální a zdravotní informovanost klientek 

- Ochrana veřejného zdraví 

Terénní práce obsahuje: 

1.  Depistáţ nebo monitorování situace. 

2. Distribuce preventivních materiálů: 

- distribuce tištěných informací -  distribuujeme broţurky a letáky o bezpečném sexu, broţurky 

informující o drogách, další letáky s kontakty na organizace zabývající se např. pomocí ţenám, 

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 provádíme testy na HIV, syfilis, ţloutenky 

typu B a C. 

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

5. Prevence neţádoucích jevů spojených s provozováním prostituce - prevence násilí na ţenách, prevence 

obchodu s lidmi. 

6. Krizová intervence - v případě aktuálního závaţného problému či selhávání řešíme s klientkou její situaci 

v omezeném rozsahu přímo na místě a následně zprostředkováváme další kontakty. 

7. Pomoc a podpora při odchodu z prostituce a resocializaci: předáváme kontakty na další instituce, 

azylové bydlení, pomoc obětem násilí, úřady práce, obecní úřady, pracovní agentury, bezplatné právní 

poradny atd.  

8. Nabídky asistenčních sluţeb na navazující instituce. 

9. POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO A ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ jako celku. 

11. MOTIVUJEME klientky k návštěvě poradny v Českých Budějovicích. 

Časový 

harmonogram: 

2011 - 2014 

Spolupracující 

subjekty: 

 

Cílová skupina: Komerční sexuální pracovnice 

Výstupy: Zprávy z realizace terénního programu, a to 2x ročně.  

Počty vyšetření a výsledků v Jihočeském kraji za rok 2010: 

Provedená vyšetření - testy, počty výsledků:  Negativních ozitivních 

 počet testů na  HIV 436 1 

 počet testů na syfilis 416 7 

 počet testů na hepatitidu B 175 2 

 počet testů na hepatitidu C 176 4 

CELKEM 1203 14 
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Rozkoš bez Rizika - Terénní sociální práce  

Poznámka: Rozkoš bez Rizika je JEDINÝM zdravotně sociálním zařízením pro komerční 

sexuální pracovnice v jiţních Čechách. R-R existuje jiţ od roku 1992.  V Jihočeském 

kraji působíme 13 let a terénní jihočeský tým existuje 6 let. 

R-R navštěvuje příhraniční oblasti a oblasti s výskytem komerčních sexuálních 

pracovnic naší gynekologicko – venerologickou ambulancí, ve které probíhá 

vyšetření na pohlavně přenosné choroby. Zároveň nám prostor sanity poskytuje 

zázemí pro důvěrné rozhovory s klientkami.  

 

Sociální pohoda, o.p.s. – Domov pro osoby se zdravotním postiţením Javorník na Šumavě 

Forma poskytování: pobytová, kapacita: 84 lůţek. 

Domov se nachází v horské obci Javorník, obklopen rozsáhlými lesy. Celá oblast se vyznačuje mimořádně 

kvalitním a čistým ovzduším s výjimečnými klimatickými podmínkami, které jsou známé svými 

prokazatelnými přírodními léčebnými účinky. Horská obec Javorník se nachází nedaleko od střediskových 

obcí Vacov a Stachy, ve dvaceti kilometrové vzdálenosti se rozkládají města Strakonice a Vimperk. 

Javorník je mimo jiné znám i tím, ţe zde pobýval a tvořil známý spisovatel a obdivovatel Šumavy, Karel 

Klostermann. Charakteristický ráz horské obce dotváří i jedinečná rozhledna zpřístupněná veřejnosti v roce 

1939. 

Domov chápe jako poslání pomoc zdravotně postiţeným spoluobčanům v rozvoji jejich přirozených 

schopností a dovedností, s následným začleněním se do majoritní společnosti na úrovni rovnocenného 

partnera. Jsme domov zaměřený na partnerské vztahy našich uţivatelů. 

Ubytování uţivatelů je realizováno ve dvou podlaţích jediné budovy, v jednolůţkových, dvoulůţkových a 

třílůţkových pokojích s vlastním sociálním zázemím (toaleta a sprchový kout). V případě, ţe právní řád 

(Občanský zákoník) umoţňuje uzavřít registrované manţelství, uţivatelům je umoţněno společně sdílet 

společný samostatný pokoj. 

Sociální sluţba obsahuje tyto základní činnosti: 

- ubytování pro uţivatele 

- stravování pro uţivatele 

- ošetřovatelská péče a rehabilitace 

- léčebná a volnočasová činnost 

- podpora trávení volného času 

- zachování a rozvoj důstojného ţivota 

- podpora zachování růstu fyzické a psychické aktivity 

- poskytování právní ochrany 

- podpora ochrany práv a povinností uţivatelů 

- podpora získaných dovedností a návyků 

- podpora sportovních a kulturních aktivit 

- podpora partnerských vztahů 

- podpora pracovního zapojení uţivatelů 

Časový harmonogram: Celoroční provoz, 24 hodin denně včetně zdravotní péče. 

Spolupracující 

subjekty: 
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Sociální pohoda, o.p.s. – Domov pro osoby se zdravotním postiţením Javorník na Šumavě 

Cílová skupina: Věková skupina uţivatelů: od 18 let 

Cílová skupina uţivatelů: 

- osoby s mentálním postiţením,  

- osoby s tělesným postiţením,  

- osoby se zdravotním postiţením. 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb osob s mentálním postiţením a podpora a rozvoj 

jejich schopností a dovedností. 

 

Sociální pohoda, o.p.s. – Podpora samostatného bydlení 

Sociální sluţba je poskytována terénní formou v místě bydliště klienta sociální sluţby. 

Podpora samostatného bydlení je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost z 

důvodu zdravotního postiţení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichţ 

situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Jde o sociální sluţbu, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Jejím cílem je umoţnit lidem s 

mentálním postiţením ţít běţným způsobem ţivota jako ostatní vrstevníci. Vychází z myšlenky, ţe potřeby 

člověka s mentálním handicapem lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí. Cílovou skupinou jsou 

dospělí lidé ve věku od 18 let, kteří jsou v důsledku mentálního postiţení znevýhodněni a vyţadují 

individuální pomoc a podporu tak, aby mohli vést ve vhodných podmínkách normální ţivot. Kromě pomoci 

při zajišťování chodu domácnosti a vyřizování běţných záleţitostí a podpory v oblasti partnerských vztahů, 

bude náš odborný personál poskytovat těmto lidem také kontakt se společenským prostředím, pomoc při 

obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a podporu při dalších aktivitách podporujících jejich sociální 

začleňování včetně základního právního poradenství a pomoci při prosazování oprávněných zájmů a práv. 

Kapacita a časový rozsah poskytované sociální sluţby: 

Maximálně pro 9 uţivatelů. 

Celoročně, 24 hodin denně. 

Časový harmonogram: Zahájení poskytování sociální sluţby: 1.1.2011 

Spolupracující 

subjekty: 

Jihočeský kraj 

Cílová skupina: 
Osoby s lehkým a středně těţkým mentálním postiţením i v kombinaci s lehkou 

smyslovou vadou od dovršení věku od 27 let, vyţadující pravidelnou nebo 

občasnou pomoc jiné fyzické osoby, kteří jsou schopni vést relativně 

samostatný ţivot, zvládání základních sebeobsluţných činností, vedení 

domácnosti, schopnost začlenění se do pracovního procesu úměrně postiţení. 

Výstupy: Zabezpečení samostatného bydlení pro osoby s mentálním postiţením. 

 

Rozdělení poskytovaných SS a poměrného zastoupení  v  ORP dle jej ich typu  

 

Dostupnost existujících sociálních sluţeb povaţují zástupci jednotlivých obcí a poskytovatelé 

sociálních sluţeb za dostačující a odpovídající poptávce. Většina sluţeb je dostupná jen ve městě 

Vimperku a mezi sluţby pokrývající většinu území patří pečovatelská sluţba a některé terénní 

programy a aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi. 
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Od 1. 1. 2011 jeden z významných poskytovatelů pečovatelské sluţby (BH - Nemocnice Vimperk a. s.) 

zrušil registraci této sluţby. Dostupnost sluţby nebyla ovlivněna, uţivatelé mohou vyuţit navýšené 

kapacity sluţeb Oblastní charity Vimperk. 

 

Tabulka 34 Nabídka zastoupených sociálních sluţeb na území správního obvodu ORP 

(prosinec 2010) 

SOCIÁLNÍ SLUŢBA 
Zajištěna na 
celém území 

ORP 

Zajištěna částečně (území, 

kde není sluţba zajištěna 
a důvod) 

Důvod, pokud není 
zajištěna na celém 

území ORP. 

Pečovatelská sluţba - ano (dle poptávky) 

nedostatečně velká 
poptávka na to, aby byla 

zajištěna obsluţnost 
odlehlých lokalit  

Domovy pro osoby se zdravotním 
postiţením 

ano - - 

Domovy pro seniory ano - - 

Sociální sluţby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní 
péče 

ano - - 

Sociální rehabilitace ne ano (město Vimperk) 
nedostatek fin. 
prostředků u 

poskytovatele 

Sociálně aktivizační sluţby pro 
rodiny s dětmi 

ne ano (město Vimperk) 
nedostatek fin. 
prostředků u 

poskytovatele 

Terénní program 
Ano (osoby 

v krizi) 
ano (město Vimperk) – 

osoby s drogovou závislostí 
 

Zdroj: místní šetření, internet, registr MPSV 

 

Doprovodné a souvisej ící sluţby  

 

Kromě organizací, které mají svoje sluţby registrované podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách, působí na území ORP další subjekty, jejichţ činnost úzce souvisí se sociální tématikou a 

zahrnuje obdobné cílové skupiny jako registrovaní poskytovatelé sociálních sluţeb. Téţ někteří 

poskytovatelé sociálních sluţeb nabízejí sluţby, které nejsou registrované podle zákona 

č.108/2006 Sb., ale jsou určeny pro sociálně znevýhodněné skupiny občanů. 

 

Tabulka 35 Přehled doprovodných a souvisejících sluţeb 

Subjekt: Sluţby / aktivity / projekty: 

Senior klub Vimperk 

Tel: 606 766 987 

Cílem činnosti je uspokojování kulturních, společenských a 

sociálních zájmů členů klubu. Klub se rovněţ podílí na plnění věcí 

veřejných.  

Mateřské centrum Amálka 

Zdíkov a centrum volného času 

Zdíkov 269, 384 72, Zdíkov, 

tel. 720 301 084 

- prostor slouţící k vzájemnému setkávání rodin s dětmi 

- moţnost uţitečně a příjemně proţívat mateřskou dovolenou 

- podaná ruka aktivním mámám, které nechtějí zůstat jen doma, 

ale chtějí ţít v kontaktu s okolním světem 
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Subjekt: Sluţby / aktivity / projekty: 

Kontaktní osoba: Lenka 

Polatová,  

polatoval@seznam.cz 

- je také pro maminky, které potřebují pomoc a podporu v jejich 

vlastním mateřství 

- pomáhá dětem začlenit se do dětského kolektivu, je sbírkou 

nových nápadů a inspirací, nových přátelství, nových zkušeností a 

pohledů na výchovu. 

Mesada o.s. 

1. máje 74,  

385 01 Vimperk, 

vimperk@mesada.eu, 

http://www.mesada.eu 

Poradenská činnost: 

- sluţba je poskytována pro ÚP 

- zaměřuje se na „objevení“ osobnostních předpokladů, 

schopností a dovedností pro získání zaměstnání formou 

intenzivních individuálních konzultací a za předpokladu 

aktivního přístupu klienta. 

Oblastní charita Vimperk 

Pravětín 23, 385 01  Vimperk, 

388 412 738, e-mail: info@fch-

vimperk.cz 

http://www.fch-vimperk.cz/ 

Ošetřovatelská sluţba (domácí péče) 

Posláním ošetřovatelské sluţby /domácí péče/ je poskytovat 

ošetřovatelskou péči dle indikace lékaře v domácnosti pacienta. 

Sluţba je poskytována zdarma, je hrazena ze zdravotního 

pojištění. 

Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníţenou 

soběstačností, kteří z důvodu svého zdravotního postiţení 

potřebují zajištění ošetřovatelské péče v domácnosti. 

Podmínky pro poskytování sluţby: 

- indikace praktického lékaře, 

- místo bydliště a ošetřující lékař odpovídá smluvním 

podmínkám OCH Vimperk se zdravotními pojišťovnami. 

pracoviště Vimperk: Krátká 125, 385 01 Vimperk, tel.: 388 416 288, 

724 065 613 

pracoviště Prachatice: Skalka 1120, 383 01 Prachatice, tel.: 731 

604 434, 731 604 439, 603 524 972 

Mateřské centrum Budulínek 

Mateřské centrum Budulínek umoţňuje rodičům na rodičovské 

dovolené nebo prarodičům pečujícím o děti vzájemná setkávání, 

při kterých si mohou vyměňovat své zkušenosti, hrát si společně s 

dětmi a vzdělávat se. Činnosti centra napomáhají rodičům 

vypořádat se se zátěţí a problémy, které celodenní péče o malé 

děti přináší, např. s pocitem izolace, nedostatkem ţádoucích 

podnětů či s pocity frustrace ze ztráty odbornosti během let 

rodičovské dovolené. 

tel: 739 739 886 

mcbudulinek@fch-vimperk.cz 

Občanské sdruţení Stanislavy 

Chumanové o.s. 

Pivovarská 485, 385 01 

Vimperk, 

Sdruţení má za cíl shromaţďování a spravování finančních 

prostředků za účelem další dobročinné a neziskové činnosti. 

Finanční prostředky získané ze sponzorských darů a příspěvků 

jsou vyuţívány na podporu činnosti: 

- talentovaných jedinců, 

mailto:polatoval@seznam.cz
mailto:vimperk@mesada.eu
http://www.mesada.eu/
http://www.fch-vimperk.cz/
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Subjekt: Sluţby / aktivity / projekty: 

Tel: 775 559 990 
- zájmových a obecně prospěšných spolků, 

- veřejných institucí, 

- postiţených, slabých, handicapovaných nebo jinak 

potřebných jedinců.  

Portus Prachatice 

Vodňanská 7 

 Prachatice   

383 01   

Tel: 722 049 751   

phenix@portusprachatice.cz 

Primární prevence Phénix 

Prostřednictvím zařízení „Primární prevence Phénix“ jsou 

realizovány aktivity zaměřené na specifickou primární prevenci 

rizikového chování u ţáků základních a studentů středních škol v 

lokalitách Prachaticko a Vimpersko.  

Tyto aktivity jsou uskutečňovány formou interaktivních programů, 

během nichţ ţáci nejen stroze sedí a poslouchají, ale sami jsou 

hlavními aktéry daného bloku. 

Svaz diabetiků ČR, územní 

organizace Vimperk 

Boubínská 13, 385 01 Vimperk 

Tel: 723 062 783 

Posláním svazu je pomáhat diabetikům v jejich plném začlenění do 

společenského ţivota realizací zdravotních, sociálních a dalších 

aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti o diabetu. 

Svaz tělesně postiţených v 

České republice, o.s. 

místní organizace Čkyně 

Čkyně 241, 384 81 Čkyně 

Pavla Hodboďová, 607 293 607, 

hodobodo@seznam.cz 

 místní organizace Vimperk 

Jiráskova 279, 385 01 Vimperk 

Marie Hadravová, 724 801 481, 

388 415 524, 

hadravovamarie@seznam.cz 

Sdruţuje občany s tělesnými i mentálními poruchami. 

Celoroční program se zaměřuje na hydroterapii, rekondiční pobyty, 

skupinové rehabilitační cvičení. Dále je snahou klubu aktivizace 

členů do společnosti pomocí kurzů a přednášek a účastí na 

Akademii III. věku.  V rámci kulturního vzdělávání se navštěvují 

divadelní představení. 

Spolupráce s Klubem seniorů, Svazem diabetiků a Klubem 

vojenských důchodců. 

Cílem činnosti je akreditace členů do společnosti. 

Rozkoš bez Rizika 

Česká 20 

370 01 České Budějovice  

Ordinace: 777 180 188 

Poradna: 775 133 133 

budejovicko@rozkosbezrizika.cz 

www.rozkosbezrizika.cz 

Zdravotnické sluţby 

- diagnóza a léčba pohlavně přenosných infekcí 

- testováním na HIV/AIDS 

- informace o prevenci pohlavně přenosných infekcí 

Trianon Čechy o.s. 

Špidrova 47,  

385 01 Vimperk 

www.trianoncechy.cz 

Sociální integrace: 

- vytváří zázemí, podmínky a servis pro důstojné začlenění 

osob s handicapem při rovnocenném uplatnění na trhu 

práce, 

- pracuje a komunikuje s handicapovanými lidmi, se 

zaměstnavateli, ale také se samosprávami. 

mailto:phenix@portusprachatice.cz
mailto:hadravovamarie@seznam.cz
http://www.rozkosbezrizika.cz/
http://www.trianoncechy.cz/
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Subjekt: Sluţby / aktivity / projekty: 

ZŠ TGM Vimperk - Školské 

poradenské zařízení 

PhDr. Alena Wagnerová  

605 512 335 

alwag@seznam.cz 

www.zstgmvimperk.cz 

Činnost školního psychologa: 

středa - budova 1. máje 268 

čtvrtek - budova Praţská 167 

Pro ţáky, rodiče a pedagogy školy je sluţba bezplatná. 

 

Přehled souvisejících úřadů  

 

Samosprávné činnosti a výkon státní správy v sociální oblasti provádí Úřad práce Prachatice - 

kontaktní místo Vimperk a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vimperk. 

 

Tabulka 36 Přehled souvisejících úřadů 

Subjekt: Činnost 

Úřad práce Prachatice, 

Kontaktní místo Vimperk, 

Nad Stadiónem 199, Vimperk II, 

tel. 388 302 262, 388 311 189 

Státní sociální podpora 

dávky poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve 

společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich 

vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální 

situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: 

přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, 

příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské 

péče.  

Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského 

úřadu Vimperk 

Nad Stadionem 199, Vimperk II, 

tel. 388 459 029, 388 459 027 

Zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti v těchto 

činnostech: 

Sociální péče a pomoc pro osoby řešící tíţivou sociální a finanční 

situaci 

- rozhoduje o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi 

(příspěvek na ţivobytí, doplatek na bydlení a dále mimořádná 

okamţitá pomoc z důvodu hrozby újmy na zdraví, z důvodu 

mimořádné ţivelné události, z důvodu uhrazení odůvodněných 

nezbytných nákladů, z důvodu uhrazení jednorázového výdaje a z 

důvodu nebezpečí sociálního vyloučení) 

Sociální péče a pomoc pro osoby se zdravotním postiţením 

rozhoduje o poskytování příspěvku na péči osobám, které jsou v 

důsledku nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné 

osoby v oblasti běţné denní péče o vlastní osobu a v 

soběstačnosti 

Sociální péče a pomoc pro staré a zdravotně postiţené občany 

rozhoduje o přiznání jednorázových a opakujících se dávek pro 

zdravotně postiţené občany (příspěvek na opatření zvláštních 

pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, 

celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek 
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Subjekt: Činnost 

na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu,  

příspěvek na úhradu za uţívání bezbariérového bytu a garáţe, 

mimořádné výhody – průkazy TP, ZTP a ZTP/P) 

Sociálně právní ochrana dětí a kurátor pro mládeţ 

vykonává funkci kolizního opatrovníka či procesního účastníka při 

soudních jednáních, kdy se rozhoduje o zájmech nezletilých a 

mladistvých 

vykonává činnost sociálně právní ochrany dětí svěřených do péče 

jiných osob i  u dětí, nad nimiţ je nařízena ústavní či ochranná 

výchova 

zajišťuje sociálně právní ochranu dětem ohroţeným sociálně 

patologickými jevy, včetně mladistvých dopouštějících se 

přestupků a trestné činnosti 

sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy pěstounů a 

poručníků 

spolupracuje při zprostředkování osvojení a pěstounské péče  

zajišťuje funkci sociálního koordinátora pro osoby společensky 

nepřizpůsobivé, funkci protidrogového koordinátora, funkci 

romského poradce. 

Odbor školství, kultury a 

cestovního ruchu Městského 

úřadu Vimperk 

Náměstí Svobody č. 8 

tel. 388 402 261 

V oblasti školství vykonává odbor na úseku státní správy (v 

souladu s § 161 odst. 7 z. č. 561/2004 Sb. O předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – 

školský zákon) tyto úkony: 

zpracovává návrh rozpisu rozpočtu 

zpracovává rozbory hospodaření 

připravuje podklady pro zúčtování státních prostředků 

zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních 

finančních výkazů 

shromaţďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol a 

školských zařízení. 

PMS ČR 

Vodňanská 7 

Prachatice 

737247463, 388424465 

jburianova@pms.justice.cz 

www.pmscr.cz 

PMS ČR je organizační sloţkou státu, podřízená Ministerstvu 

spravedlnosti. 

Probační a mediační sluţba usiluje o zprostředkování účinného a 

společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou 

činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný 

výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy 

poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.  

Probační a mediační sluţba ČR představuje novou instituci na poli 

trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální 

práce a práva, zejména trestního. Vyváţeným propojením obou se 

vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.  

Cíle činnosti PMS: 

Integrace pachatele – Probační a mediační sluţba usiluje o 

mailto:jburianova@pms.justice.cz
http://www.pmscr.cz/
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Subjekt: Činnost 

začlenění obviněného resp. pachatele do ţivota společnosti bez 

dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k 

obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho 

uplatnění a seberealizaci.  

Participace poškozeného – Probační a mediační sluţba se snaţí o 

zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o 

obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.  

Ochrana společnosti – Probační a mediační sluţba přispívá k 

ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových 

stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním 

realizace uloţených alternativních trestů a opatření, jako věznění , 

a přinášejí státu prospěch ve formě zdarma vykonané práce. 

Odborné činnosti: 

mediace = většinou mimosoudní zprostředkování řešení konfliktu 

mezi poškozeným a pachatelem 

probace = dohled nad obviněným nebo odsouzeným 

výkon trestu domácího vězení, obecně prospěšných prací a 

dalších alternativních trestů 

Spolupráce s poškozeným, tedy s tím, komu byla trestným činem 

způsobena škoda: majetková, morální újma, nebo ublíţeno na 

zdraví – je nedílnou součástí činnosti Probační a mediační sluţby 

(PMS), která usiluje nejen o reintegraci pachatele, ochranu 

společnosti – ale v rámci restorativního (na nápravu vztahů 

zaměřeného) přístupu i o zapojení poškozeného. Činnost PMS v 

rámci zajištění výkonu alternativních trestů zahrnuje i oblast 

náhrady škody, poskytování důleţitých informací pro poškozené – 

ale zejména v přípravném řízení, tedy ještě před rozhodnutím 

soudu v trestní věci, pomáhá poškozeným nejen odbornou radou, 

jak se domoci náhrady škody, ale zejména nabídkou mediace, 

mimosoudního jednání s pachatele za účasti prostředníka, jejímţ 

cílem je nejen hmotná náhrada újmy, ale také náprava vztahů, 

získání morální satisfakce. Výše uvedené sluţby poskytuje PMS 

klientům v trestním řízení zdarma a obrátit se na ni mohou nejen 

obvinění, ale také poškození trestnou činností. 
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Výsledky dotazníkového šetření  u poskytovatelů  

 

Největší rozšíření rozsahu poskytovaných sluţeb v roce 2011 nastane u poskytovatele Oblastní 

charita Vimperk, a to především kvůli výše zmíněnému převzetí klientů po BH - Nemocnice Vimperk, 

která končí poskytování pečovatelské sluţby. Zároveň Oblastní charita plánuje rozšíření pobytového 

zařízen v Pravětíně o 8 lůţek, pokud se podaří získat dotaci ze strukturálních fondů. Ostatní 

poskytovatelé plánují spíše vylepšování stávajících podmínek klientů a rozšíření volnočasových 

aktivit. 

Jako omezení v provozování vlastní činnosti vidí poskytovatelé především nedostatečné finance. 

Řada fungujících sluţeb je financována z dotací – po ukončení projektu je problém, jak financovat 

dále. Dalším omezením je legislativa nepostihující aktuální trendy poskytování sociálních sluţeb. 

Mezi chybějícími sociálními sluţbami na území ORP Vimperk byly zmíněny především azylový dům 

(nebo lůţka) a osobní asistence. Dále pak denní stacionář pro mentálně postiţené, terénní program 

pro Romy, chráněné bydlení a chráněné dílny. 
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2.2 Analýza uţivatelů sociálních sluţeb 

 

Vymezení  a popis stávajících uţivatelů sociálních sluţeb  

 

Sociální sluţby se zaměřují na řadu cílových skupin. Tyto cílové skupiny lze vymezit dle následujícího 

tabulkového přehledu (odpovídá rozdělení cílových skupin podle toho, jak jsou řešeny pracovními 

skupinami KPSS Vimperk): 

 

Tabulka 37 Popis cílových skupin KPSS Vimperk 

Název cílové skupiny Popis 

Rodina a volný čas 

Děti a mládeţ ve věku od 0 do 18 let ohroţené rizikovým způsobem ţivota.  

Sociálně slabé rodiny (finančně slabé rodiny, rodiny bez zájmu o výchovu 

dětí). 

Rodiny ohroţené negativními jevy (kriminalita, finanční problémy atd.). 

Disfunkční rodiny (rodiče, kteří se nechtějí starat). 

Afunkční rodiny (rodiče, kteří se nemohou starat). 

Rodiny, kde se rodiče neumí starat (neví jak). 

Senioři a osoby se 

zdravotním postiţením 

Senioři, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené věkem a 

neuspokojivým zdravotním stavem potřebují částečnou nebo úplnou podporu 

při zvládání základních činností spojených s péčí o vlastní osobu, a to formou 

odborné ošetřovatelské péče a podpory poskytovatelů pobytových sociálních 

sluţeb (věková hranice cílové skupiny = hranice stáří = věk 65 let) 

Osoby se zdravotním postiţením – vymezení dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů: vymezuje zdravotní 

postiţení jako tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované 

postiţení, jehoţ dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné 

osoby 

Národnostní a etnické 

menšiny 

Z jednání pracovní skupiny vyplynulo, ţe se bude věnovat problematice 

romské komunity. Ostatní menšiny nemají problémy, které by bylo nutné 

řešitv KPSS. 

Osoby v krizi 

- osoby v akutní krizi  

- osoby ohroţené závislostí (nelegální drogy, legální drogy – alkohol, 

gamblerství) 

- osoby ohroţené prostitucí 

- osoby v akutní psychické krizi 

- oběti domácího násilí a trestné činnosti 

- osoby bez přístřeší 

- pachatelé trestné činnosti a osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu 

odnětí svobody 

- osoby ohroţené sociálním vyloučením – lidé dlouhodobě nezaměstnaní; 

lidé s nízkým stupněm vzdělání, lidé ţijící v dluhové pasti 
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Uţivateli sociálních sluţeb obecně se rozumí lidé nacházející se v nepříznivé nebo tíţivé sociální 

situaci, kteří vyuţívají některou sociální sluţbu. Zpravidla se jedná o osoby uvedené v popisu cílových 

skupin výše.  

 

Tabulka 38 Kvantifikace cílových skupin KPSS – ORP Vimperk 

Název cílové skupiny Kvantifikace 

Rodina a volný čas 

Během SLDB 2001 bylo na území ORP Vimperk sečteno celkem 4935 

cenzových domácností, tzn. rodin 

Z toho 1158 rodin bylo s jedním závislým dítětem, 1143 rodin se dvěma 

závislými dětmi a 244 rodin se třemi a více závislými dětmi* 

2619 dětí ve věku 0-14 let, 4913 osob ve věku 0-24 let (údaje ČSÚ 

k 31.12.2009) 

Senioři a osoby se 

zdravotním postiţením 

Senioři - 2653 osob ve věku 65 a více let (údaj k 31.12.2009 dle ČSÚ) 

Osoby se zdravotním postiţením – 1754 (odhad celkového počtu na 

základě výsledků celorepublikového Výběrového šetření zdravotně 

postiţených osob 2007), z toho počty osob dle typu zdravotního postiţení: 

tělesné – 636                    zrakové – 101 

sluchové – 86                   mentální – 123 

duševní – 148                   jiné (vnitřní) - 660 

Národnostní a etnické 

menšiny 

Etnické menšiny – Romové – není spolehlivý údaj o počtu Romu v ORP 

Vimperk. 

Počet cizinců bydlících v ORP Vimperk - 539 (údaj Ministerstva vnitra 

ČR o počtu cizinců bydlících na území ORP Vimperk k 1. 1. 2010) 

Osoby v krizi Odhad počtu jednotlivých podskupin viz Tabulka 39. 

Poznámky k tabulce: 

* závislými dětmi se rozumí ekonomicky neaktivní osoby ve věku 0-25 let 

 

Přehled výstupů sběru, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních sluţeb v rámci 

projektu „Podpora komunitního plánování sociálních sluţeb v Jihočeském kraji“ (1. 3. 2010 – 29. 3. 

2010) - . 

 

Tabulka 39 Počty osob cílové skupiny a z nich počty osob vyuţívající sociální sluţby na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností (k 31. 12. 2009) 

Cílová skupina Celkový 

počet 

Z toho 

vyuţívající 

sociální 

sluţby 

Cílová skupina Celkový 

počet 

Z toho 

vyuţívající 

sociální 

sluţby 

A. osoby s mentálním 

postiţením 

226 138 B. děti a mládeţ ohroţené 

delikvencí 

135 41 

C. osoby s tělesným 

postiţením 

1644 214 D. osoby HIV pozitivní a 

nemocní  AIDS 

12 2 

E. osoby se zrakovým 26 5 F. osoby v krizi 6 2 
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Cílová skupina Celkový 

počet 

Z toho 

vyuţívající 

sociální 

sluţby 

Cílová skupina Celkový 

počet 

Z toho 

vyuţívající 

sociální 

sluţby 

postiţením 

G. osoby se sluchovým 

postiţením 

9 9 H. etnické menšiny 350 73 

I. osoby s jiným 

zdravotním 

postiţením 

2 2 J. cizinci 524 16 

K. osoby 

s kombinovaným 

postiţením 

420 42 L. uprchlíci 0  

M. osoby s 

dlouhodobým 

duševním 

onemocněním 

 

1760 

 

230 

N. oběti násilí 7 3 

O. uţivatelé drog 97 42 P. osoby bez přístřeší 5 1 

Q. osoby ohroţené 

prostitucí 

76 51 R. pachatelé trestné činnosti, 

osoby propuštěné ze 

školských zařízení pro 

výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy po 

dosaţení zletilosti 

3 0 

S. rodiny s dětmi 1627 887 T. senioři 2826 231 

U. děti a mládeţ 3191 1762 V. jiná cílová skupina (jaká) 

……….……..…… 

0  

Zdroj: OSVZ MěÚ Vimperk 2009 

 

Příspěvek na péči (PnP)  

Příspěvek na péči je v ORP Vimperk poskytován celkem 914 příjemců, z toho více neţ ¾ zaujímají 

osoby ve věku nad 65 let. V průměru bylo v roce 2009 vyplaceno 5 669 Kč na jednoho příjemce 

měsíčně.  

 

Tabulka 40 Výše příspěvku na péči a jeho příjemci podle věku a stupně postiţení 

(k 31. 12. 2009) 

Příspěvek na 

péči (PnP) 

Finanční 

prostředky 

vyplacené na 

PnP 

(v tis. Kč) 

Počty příjemců příspěvku podle věku Počet 

příjemců 

vyuţívajícíc

h sociální 

sluţbu 

1-7 let 8-15 let 16-18 let 18-65 let 
nad 65 

let 

1. stupeň 5860 5 10 0 21 229 73 

2. stupeň 10 358 2 4 3 34 184 78 



Analýza sociální situace a sociálních sluţeb v ORP 

Projekt „Komunitní plánování sociálních sluţeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00023, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR. 

67 

Příspěvek na 

péči (PnP) 

Finanční 

prostředky 

vyplacené na 

PnP 

(v tis. Kč) 

Počty příjemců příspěvku podle věku Počet 

příjemců 

vyuţívajícíc

h sociální 

sluţbu 

1-7 let 8-15 let 16-18 let 18-65 let 
nad 65 

let 

3. stupeň 19 448 1 9 1 49 153 82 

4. stupeň 26 507 0 8 2 56 143 95 

Celkem 62 173 8 31 6 160 709 328 

Zdroj: Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb v rámci projektu „Podpora 

komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“. 

 

Podíl seniorů (ve věku 65+) s příspěvkem na péči k jejich celkovému počtu je nejvyšší v Jihočeském 

kraji a činí 26,7 % (nejniţší podíl 10,7 % má Jindřichův Hradec, krajský průměr je 14,7 %). 

 

Státní sociální podpora (SSP)  

 

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky: 

- přídavek na dítě 

- rodičovský příspěvek 

- sociální příplatek 

- příspěvek na bydlení 

- dávky pěstounské péče 

- porodné 

- pohřebné 

Výdaje na SSP se sledují souhrnně za celý okres Prachatice a nejsou k dispozici údaje podle 

jednotlivých obcí ani podle regionů. Celková částka SSP vyplacená v roce 2009 v prachatickém 

okrese činila 202 129 062 Kč. V roce 2008 to byla částka 211 914 191 Kč. 

 

Tabulka 41 Přehled výdajů na státní sociální podporu včetně počtu ţádostí v okrese 

Prachatice za rok 2009 

Dávka SSP Výplata v Kč Vyřízené ţádosti 

přídavek na dítě 27 992 282 6 156 

sociální příplatek 15 587 017 3 756 

porodné 7 608 000 595 

rodičovský příspěvek 136 706 269 2 976 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2 957 793 46 

odměna pěstouna 2 369 508 23 
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Dávka SSP Výplata v Kč Vyřízené ţádosti 

odměna pěst. zvl. příp. 75 024 0 

příspěvek při převzetí dítěte 93 000 11 

dávky SSP j.n. -56 268 0 

pohřebné 75 000 16 

příspěvek na bydlení 8 721 437 1 990 

CELKEM 202 129 062 15 569 

Zdroj: Zpráva Úřadu práce v Prachaticích o situaci na trhu práce za rok 2009 

 

Pokud budeme vycházet ze statistik výkonů na Úřadu práce v Prachaticích v roce 2009, můţeme 

provést odhad výše dávek SSP rozdělené v rámci ORP Vimperk. Poměr ţádostí přijatých na 

Vimpersku vůči počtu ţádostí přijatých v rámci celého prachatického okresu jsme pouţili i pro výši 

rozdělených dávek SSP (viz následující tabulka). Podle tohoto odhadu bylo na Vimpersku v roce 2009 

pravděpodobně vyplaceno přes 63,5 milionu korun. 

 

Tabulka 42 Odhad výdajů na státní sociální podporu včetně počtu ţádostí v ORP Vimperk 

za rok 2009 

Dávka SSP 

Přijaté ţádosti v roce 2009 Odhad výplaty 

dávek na 

Vimpersku Prachaticko celkem Z toho Vimperk 

přídavek na dítě 2 079 663 8 926 832 

sociální příplatek 1 678 544 5 053 240 

porodné 586 193 2 505 706 

rodičovský příspěvek 672 212 43 127 573 

volba rodičovského příspěvku 387 116 - 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte 9 1 328 644 

odměna pěstouna 7 2 677 002 

odměna pěst. zvl. příp. - - 24 139 

příspěvek při převzetí dítěte 11 3 25 364 

dávky SSP j.n. 0 0 -18 104 

pohřebné 16 7 32 813 

příspěvek na bydlení 942 314 2 907 146 

CELKEM 6 387 2 055 63 590 354 

Zdroj: Úřadu práce 
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Sociálně -právní ochrana dět í  

 

Tabulka 43 Počty případů evidovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí (2009) 

  
Evidovaný počet 
případů rodin z 

předchozího roku 

Počet případů rodin 
zaevidovaných za 

sledovaný rok 

Evidovaný počet 
případů ke konci 

roku 

z toho ţivých 
případů 

Rejstřík Om 864 68 847 290 

Rejstřík Nom 8 32 40 10 

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2009, ORP Vimperk 

 

Tabulka 44 Klienti kurátora pro mládeţ (2009) 

  

Celkem 

z toho 

  děti do 15 let z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Počet 
evidovaných 

52 19 4 33 10 

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2009, ORP Vimperk 

 

Tabulka 45 Klienti řešení kurátorem pro mládeţ (2009) 

  Celkem 

z toho 

dětí z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Trestná činnost 21 9 3 12 3 

Přestupky 8 x x 8 2 

Výchovné problémy 23 14 4 9 4 

Dohledy 3 2 0 1 0 

Uloţená výchovná opatření 
mladistvým 

6 x x 5 1 

Opatření uloţená dětem 
mladším 15 let 

0 0 0 x x 

Návrh na předběţné 
opatření 

1 1 0 0 0 

Návrh na ústavní výchovu 1 0 0 1 0 

Návrh na ochrannou 
výchovu 

0 0 0 0 0 

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2009, ORP Vimperk 

 

Tabulka 46 Sledování výchovy a výkonu dohledu, návštěvy (2009) 
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OSPOD sleduje děti Počet návštěv Počet dětí k 31.12. 

V ústavní a ochranné výchově 49 18 

Ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody     

O něţ ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná ţena     

V péči jiných fyzických osob neţ rodičů 20 14 

Vykonané návštěvy sociálních pracovníků v rodině 320 205 

Vykonané návštěvy sociálních pracovníků v zařízení pro 

děti vyţadující okamţitou pomoc 
2 2 

Vykonané návštěvy rodičů dítěte, kterému byla nařízena 

ústavní výchova nebo uloţena ochranná výchova 
34 15 

Vykonané návštěvy sociálních pracovníků - jinde 75 35 

Děti, nad jejichţ výchovou byl 

stanoven dohled 

soudem 26 15 

obecním úřadem     

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2009, ORP Vimperk 

 

Tabulka 47 Děti s nařízenou ústavní výchovou (2009) 

  
Počet dětí k 

1.1. 
sledovaného 

roku 

Počet 
umístěných 

dětí ve 
sledovaném 

roce 

Počet dětí, u nichţ byla ve sledovaném 
roce ukončena ÚV, OV nebo umístění v 
zařízení pro děti vyţadující okamţitou 

pomoc z důvodu 

Počet dětí, 
u kterých 
byla ve 

sledovaném 
roce 

změněna 
ÚV na OV a 

naopak 

Počet dětí k 
31.12. 

sledovaného 
roku 

  
návratu do 

původní 
rodiny 

umístění 
do NRP 

zletilosti ostatní 

Děti s 
nařízenou 
ÚV 

18 2 2 0 1 1 0 16 

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2009, ORP Vimperk 
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2.3 Analýza finančních toků v oblasti sociálních sluţeb v ORP  

Finanční  toky u poskytovatelů sociálních sluţeb  

Struktura finančních toků (členění výnosů a výše nákladů) vznikla na základě provedeného dotazníkového šetření u poskytovatelů sociálních sluţeb na 

Vimpersku. Dále byly pouţity údaje z výročních zpráv jednotlivých poskytovatelů. Struktura výnosů vyplývá z toho, jaké sluţby dané zařízení poskytuje.  

 

Tabulka 48 Finanční toky u poskytovatelů sociálních sluţeb působících na území ORP Vimperk (2009) 

Název 
poskytovatele 

Zařízení sociálních sluţeb/druh 
sociální sluţby 

Výnosy v Kč 

Náklady v 
Kč 

Úhrady 
od 

uţivatelů/ 
trţby 

Příspěvky 
na péči 

Ostatní 
provozní 
výnosy 

Úhrady 
od ZP 

Dary a 
sbírky 

Dotace 
MPSV 

Dotace 
- ÚP 

Dotace 
města, 
obce 

Jiné 
granty 

Celkem 

BH - 
Nemocnice 

Vimperk 

pečovatelská sluţba,  
sociální sluţby poskytované ve 
zdravotnickém zařízení ústavní 
péče 

7 172 000     2 035 000   4 300 000   599 000   14 106 000 nezjištěno 

Domov pro 
seniory Stachy 

- Kůsov 
domov pro seniory 20 592 595 1 147 029 2 064 413   9 775 000 165 930 1 604 739     35 578 006 

Mesada, o.s. sociální rehabilitace           363 000   20 000 86 570 469 570 nezjištěno 

Oblastní 
charita 

Vimperk 

Dům klidného stáří Pravětín 
(domov pro seniory) 

3 626 467 4 480 615 1 007 064 996 575 88 965 3 330 000 166 000     13 695 656 13 703 593 

pečovatelská sluţba (Vimperk, 
Prachatice, Čkyně, Volary, 
Stachy, Zdíkov) 

952 001   23 055   19 137 1 210 000   1 773 477 292 000 4 269 670 4 292 411 

z toho odhad nákladů za 
Vimperk, Čkyně, Stachy, Zdíkov 

412 302   9 985   8 288 524 039   768 075 126 462 1 849 151 1 859 000 

sluţba pro rodiny s dětmi 1 400   3 857   27 125 750 000   10 341   792 723 792 730 

Sociální 
pohoda o.p.s. 

  19 023 000 772 000  20 000 5 360 000    25 175 000 26 131 000 

Zdroj: místní šetření, výroční zprávy poskytovatelů sociálních služeb (internet) 
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Výdaje obcí v  regionu ORP Vimperk na sociální  sluţby  

 

Výdaje jednotlivých obcí na zajištění sociálních sluţeb na jejich území byly zjišťovány během 

dotazníkového šetření. Dotazníkem bylo osloveno všech 21 obcí. Dotazník byl vyplněn v 15 případech 

během osobní schůzky zástupce obce (starosta/starostka) a zástupce zpracovatele KPSS. U 

zbývajících 6 obcí proběhlo dotazování korespondenčně, příp. telefonicky. Obce ORP Vimperk 

zpravidla řeší pouze zajištění terénní pečovatelské sluţby pro své občany. Podpora jiných sluţeb je 

spíše výjimkou a nemá pravidelný charakter.  

 

Tabulka 49 Výdaje obcí v ORP Vimperk na zajištění sociálních sluţeb v roce 2009 

Název obce 

Výdaje obce na 
zajištění sociálních 

sluţeb v roce 2009 v 
Kč 

Druh sluţeb 

Bohumilice 5 000 pečovatelská sluţba 

Borová Lada 5 000 pečovatelská sluţba 

Bošice 60 000 pečovatelská sluţba 

Buk     

Čkyně 330 000 pečovatelská sluţba, domov s pečovatelskou sluţbou 

Horní Vltavice 15 000 pečovatelská sluţba 

Kubova Huť 0 - 

Kvilda     

Lčovice 10 000 pečovatelská sluţba 

Nicov 0 - 

Nové Hutě     

Stachy 130 000 pečovatelská sluţba 

Stráţný 60 000 příspěvek na obědy ze ZŠ pro seniory 

Svatá Maří 400 000 náklady na provoz domu s pečovatelskou sluţbou 

Šumavské Hoštice 0 - 

Vacov 61 000 pečovatelská sluţba 

Vimperk 750 000 
pečovatelská sluţba, příspěvky ostatním poskytovatelům 

sociálních sluţeb, svazům (např. ZP) 

Vrbice     

Zálezly     

Zdíkov 60 000 pečovatelská sluţba 

Ţárovná     

celkem ORP Vimperk 1 886 000   

Zdroj: místní šetření 
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2.4 Výsledky dotazníkového šetření u starostů měst a obcí 

v regionu ORP  

 

Byly získány údaje od 15 obcí na území ORP Vimperk, z toho 14 jich bylo navštíveno osobně a 1 

obec předala informace písemnou formou, 5 obcí informace neposkytlo. V šetření jsou obsaţeny 

názory starostů nebo jiných zástupců obecních úřadů, kteří se denně setkávají se sociální 

problematikou z titulu své funkce. 

Cíle šetření mezi představiteli obcí: 

- Informovat o procesu komunitního plánování sociálních sluţeb na Vimpersku a získat je 

k aktivní účasti na procesu. 

- Získat informace o zajištěných sociálních sluţbách a jejich úrovni. 

- Získat informace o povědomí zastupitelů o dané problematice. 

 

Popis údajů z dotazníků nepostihnutých v předešlých kapitolách: (obsahuje názory starostů nebo 

jiných zástupců, kteří se účastnili dotazníkového šetření). 

 

Bohumilice 

- Jediná sluţba: rozvoz obědů si sjednávají občané sami (pečovatelská sluţba Čkyně nebo ZŠ 

Čkyně). 

- Není poptávka po sociálních sluţbách – občané si vypomáhají sami v rámci rodiny. 

- Problémy jsou s drobnými krádeţemi a vandalismem. 

- Volnočasové aktivity pro veřejnost v různém věkovém rozpětí zajišťuje dobře fungující Sbor 

dobrovolných hasičů 

- Obec byla zahrnuta do KPSS obcí Chance in nature a ORP Prachatice. 

- Dobrá dostupnost vlakem i autobusem do Čkyní. 

Borová Lada 

- Rozvoz obědů pro seniory (asi 5) + 1 senior dovoz obědů a úklid domácnosti. 

- 1 případ rodiny s dítětem se ZP, péči zajišťuje rodina sama. 

- Dopravní dostupnost velmi špatná (málo autobusů). Dlouhé čekáním dětí a mládeţe na 

autobus domů (i 2 hodiny a více) – po tuto dobu nemají kam jít – tráví čas „na ulici“. 

Bošice 

- Rozvoz obědů seniorům a osamělým (organizuje a financuje obec), jedna rodina vyuţívá 

úklidové sluţby a výpomoci v domácnosti (Oblastní charita). 

- Obec má 4 obecní byty, jeden byt tzv. startovací (pro lidi v krizi) – momentálně obsazen. 

- Asi 5 osob se zdravotním postiţením – stará se rodina. 

- Obec má jedno dotované pracovní místo – obsazeno člověkem z Čkyní (místní neměli zájem). 

- Velké mnoţství rekreačních objektů (asi 40), některé objekty jsou i volné nevyuţité. 
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- Autobusové spoje jsou málo vyuţívány (hlavně školáci a cesty k lékaři). Na linky doplácí kraj. 

Čkyně 

- Dům s pečovatelskou sluţbou – 8 bytů (zřizovatel obec, pečovatelská sluţba – Oblastní 

charita). 

- Rozvoz cca 50-60 obědů, nákupy, doprava klientů, úklid apod. (dostupné ve všech místních 

částech + pokrývá i obec Lčovice a Zálezly). 

- Asi 5 osob se zdravotním postiţením – péči obstarává rodina. 

- Blíţe nespecifikované mnoţství cizinců na ubytovnách (pracovníci z Vietnamu a Mongolska). 

- Cca 3 rodiny – dluţníci – neplatiči nájemného v obecních bytech. 

- V obci chybí centrum pro matky s dětmi. 

Horní Vltavice 

- Dům s pečovatelskou sluţbou – 25 bytů (zřizovatel obec, pečovatelská sluţba – BH 

Nemocnice Vimperk), obývá pouze 1 místní rodina, v době šetření 2 byty volné. 

- Rozvoz jídla z MŠ (jen od pondělí do pátku, rádi by rozšířili na víkendy). 

- Hazard a zadluţenost u sociálně slabších občanů. 

- Problém prostituce (hlavně Romky) a s tím i drogy. 

- Dopravní obsluţnost špatná – hlavně o víkendech. 

- Lékař pouze 1x týdně a často ani to ne. 

Kubova Huť 

- Odhadem asi 25 seniorů (skoro ¼ obyvatel) – největší problém vidí v zajištění topného dřeva. 

- Problém pouliční prostituce, protoţe se obec orientuje na cestovní ruch pro rodiny s dětmi. 

Nemají prostředky na potlačení – policie není v místě. 

- Dopravní dostupnost je dobrá (autobus i vlak). 

Lčovice 

- Dovoz obědů (6-7 seniorů), další sluţby obvykle nečerpají. 

- Smlouva s Oblastní charitou – spokojeni se sluţbami. 

- Soběstačnosti seniorů pomohla plynofikace obce. 

- Dobrá dopravní obsluţnost (autobusy i dálkové, vlak). 

- 1/3 domů slouţí jako rekreační objekty, nevyuţitý objekt zámku v soukromých rukách. 

- Obec byla součástí KPSS obcí Chance in nature a ORP Prachatice. 

Nicov 

- Dovoz obědů seniorům z Vimperku. 

- Doprava hlavně osobními auty, autobusy ubyly – nebyly vytíţené. 

Stachy 

- Pečovatelská sluţba pro seniory – přes 60 klientů – od BH Nemocnice Vimperk přecházejí 

k Oblastní charitě. 
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- Problém vidí v uţívání drog – hlavně při zábavách a diskotékách. 

- Uvítali by větší nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládeţ. 

Stráţný 

- Senioři dochází na obědy do ZŠ (asi 15), jiného jiných sluţbách není poptávka. 

- Funguje rodinná a sousedská výpomoc. 

- Malá skupina lidí (cca 5) – problém s uţíváním alkoholu, výtrţnosti a problémové chování. 

- Podle statistik MV ČR k 1. 1. 2010 – 201 cizinců – hlavně vietnamské národnosti (uzavřená 

komunita, ale řada dětí jiţ navštěvuje místní ZŠ). 

- Problém prostituce – je příliš zjevná. 

- Záměr obce – rozšířit volnočasové aktivity pro děti a pro seniory (v prostorách radnice). 

- Dobré dopravní spojení na Vimperk, Volary jsou blíţe, ale není veřejná doprava. 

Svatá Máří 

- V obci je dům s pečovatelskou sluţbou (9 bytů), v objektu je kuchyně, která vaří pro seniory i 

pro MŠ a ZŠ (pondělí-pátek), 1x za 2 týdny je zde lékař, zajištěn úklid. 

- Tři osoby se zdravotním postiţením (1 tělesné, 2x mentální). 

- Obecní úřad řešil v poslední době 2 případy zadluţení. 

- Tři obyvatelé v DD Pravětíně. 

- Veřejná doprava je dostatečná. 

Šumavské Hoštice 

- Obědy pro seniory ze školní jídelny (není dostupné během prázdnin). 

- Obec má 1 sociální byt (garsonka). 

- Není poptávka po sociálních sluţbách – potřeby seniorů apod. obstarává rodina. 

- Výborná dopravní obsluţnost. 

Vacov 

- Dům s pečovatelskou sluţbou Miřetice – 20 bytů. Peč. sluţbu poskytuje BH Nemocnice 

Vimperk – obědy, pomoc při hygieně, při nákupech, … 

- Sedm lidí z Vacovska je v DD Kůsov, více rodin se dnes stará o seniory doma (čerpají 

příspěvek na péči). 

- Uvítali by větší vyţití pro mládeţ (kromě sportovního – to funguje dobře). 

- Chybí organizace volnočasových aktivit pro mládeţ. 

- Zájem maminek s dětmi o společná setkáni a cvičení (probíhá týdně v prostorách radnice). 

- Pokud by získali dotace, vytvořili by klubovnu. 

- Dopravní spojení s Vimperkem je špatné (poslední autobus v 16:15). 

Zdíkov 

- Dovoz obědů (cca 40 klientů) – BH Nemocnice Vimperk. 
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- Nákupy do tašky (20 klientů) – Oblastní charita. 

- Osoby se zdravotním postiţením: 1 neslyšící rodina (1 dítě odebráno úřady), ostatní tělesně 

postiţení ţijí ve funkčních rodinách. 

- Vidí riziko ve stoupajícím uţívání drog. 

- MC Amálka – výborně fungující mateřské centrum. 

- Podle statistik MV ČR k 1. 1. 2010 – 51 cizinců. 

- Obec plánuje vybudovat Centrum klidného stáří – v budově bývalé MŠ (8 – 10 bytů pro 

seniory + společenská místnost). 

Zálezly 

- Dovoz obědů – Oblastní charita. 

- Není poptávka po sociálních sluţbách. 
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2.5 Výsledky ankety mezi obyvateli regionu 

 

Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“ byla vyuţita ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných 

sociálních sluţeb a potřeb na Vimpersku. Anketa je podkladem pro proces komunitního plánování 

sociálních sluţeb, jehoţ cílem je vymezit a účelně naplánovat oblasti pomoci pro občany, kteří se 

nacházejí v těţké ţivotní situaci. 

Anketa zároveň poslouţila jako prostředek pro informování a zapojení veřejnosti do procesu 

komunitního plánování sociálních sluţeb. 

Anketa pro veřejnost je přiloţena k tomuto dokumentu (viz PŘÍLOHA 1) 

 

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 Vimperk (kromě města 

Vimperk). 

- Distribuce v lokálním tisku – jako součást Vimperských novin. 

- Distribuce přímo k uţivatelům v rámci zařízení sociálních sluţeb. 

- Distribuce na všech obecních úřadech v ORP Vimperk. 

Webové stránky a elektronický dotazník na stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s. - http://www.jr-

spolecnost.cz a na webových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz. 

Anketní šetření probíhalo od 1. 11. 2010 do 15. 11. 2010, kdy byl sběr lístků ukončen. 

 

Charakteristika respondentů ankety: 

Více neţ třetina lístků byla získána od obyvatel města Vimperk, který následují další obce regionu 

(Čkyně, Lčovice, Kůsov, Javorník, Svatá Máří, Zdíkov a Vacov tvořily zhruba 1/3 respondentů). Do 

zastoupení respondentů se promítá větší zájmem o anketu ze strany uţivatelů sociálních sluţeb. 

Zejména se jedná o obyvatele Vimperka, Kůsova a Javorníku, kde jsou sociální sluţby koncentrovány. 

Do ankety se nezapojili obyvatelé všech obcí regionu. Nezúčastněné obce jsou převáţně obce s 

malým počtem obyvatel.  

Do ankety se zapojilo výrazně více ţen neţ muţů (65% ţen vs. 34% muţů). Průměrný věk 

respondenta činí 50 let. 

Vyrovnaně jsou zastoupeni jak lidé, kteří nemají ţádnou zkušenost s uţíváním sociálních sluţeb 

(55%), tak ti, kteří sluţby vyuţívají osobně nebo je vyuţívá některý z členů jejich rodiny (43% 

respondentů). Osobně sluţby vyuţívá 32% obyvatel účastnících se ankety. 

 

Celé znění vyhodnocení ankety tohoto dokumentu je obsaţeno v části PŘÍLOHA 1 (na straně 157). 
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3 Priority a opatření pracovních skupin 

 

3.1 Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postiţením 

 

3.1.1 Členové pracovní skupiny 

 

Tabulka 50 Přehled členů pracovní skupiny Senioři a osoby se ZP 

Jméno Působiště 

Mgr. Dana Marková Ředitelka Oblastní charity Vimperk 

Mgr. Helena Čálková – Javorník Sociální pohoda, o.p.s. 

Dana Vidlášová Oblastní charita Vimperk 

Bc. Marie Šrámková  Mesada, o.s. Vimperk 

Marie Hadravová Svaz tělesně postiţených Vimperk 

Bc. Pavlína Dobruská Trianon-Čechy, o.s. 

Mgr. Michaela Hyková OSVZ MěÚ Vimperk 

Iva Doulová BH - Nemocnice Vimperk a.s. 

Eva Fleischmannová Studentka, Vimperk 

Jitka Nouzová Trianon-Čechy, o.s. 

 

Jako hosté se jednání zúčastnili: Jan Pospíchal, Petr Květoň (MěÚ Vimperk), Iveta Bastlová, Jiřina 

Bastlová, Marie Kotlíková a František Svoboda (oba za Svaz diabetiků), Jaroslava Bursová a, 

Kateřina Levanská, Martina Mistrová (DS Kůsov), Olga Minářová (DS Kůsov), Monika Pillárová (DS 

Kůsov). 

 

3.1.2 SWOT analýza 

 

Tabulka 51 SWOT analýza pro cílovou skupinu Senioři a osoby se ZP 

Silné stránky Slabé stránky 

Dostatek míst v domovech pro seniory. 

Existující soc. sluţby (peč. sluţba na velké části 

území, chráněné dílny - Stroom Dub, Mesada). 

Zabezpečení zdravotnické péče v pobytových 

zařízeních. 

Dostatek míst v domově pro osoby s mentálním 

postiţením (rozšiřování sluţeb k osamostatnění 

a integraci). 

Kulturní akce i volnočas. aktivizační činnosti pro 

seniory ve Vimperku. 

Podpora města. 

Existence sociálních lůţek (30), LDN (dostatek 

Nedostatečná informovanost. 

Neochota některých obcí podpořit sociální sluţby 

a fin. na ně přispět.  

Obtíţná dostupnost obcí – zvyšování fin. 

náročnosti soc. sluţeb. 

Neochota řešit bariéry ve městě (chodníky, 

vstupy). 

Obtíţná dostupnost lék. pohotovosti. 

Nefunguje dobrovolnictví (nedostatečná osvěta). 

Nevyhovující stav DPS ve Vimperku. 

Chybí vhodné bydlení pro seniory 

(menší,bezbariérové byty). 
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Silné stránky Slabé stránky 

lůţek). 

Existence léčebné rehabilitace. 
Chybí denní stacionář pro OZP. 

Chybí poradenství pro osoby s psych. 

onemocněním. 

Nedostatek sluţeb po rodiny s dítětem se 

zdravotním postiţením. 

Příleţitosti Hrozby 

Projekt na bydlení pro seniory ve Vimperku. 

Vyuţívání dobrovolníků. 

Sníţit počet lůţek v pokojí v pobytových 

zařízeních (větší soukromí, úroveň bydlení), 

dobudovat zařízení pro volný čas. 

Dostupné dotace na podporu bezbariérovosti. 

Rozšířit pečovatelskou sluţbu do všech obcí. 

Zváţit zřízení osobní asistence. 

Nalezení vhodných prostor pro volnočasové a 

aktivizační činnosti pro seniory a OZP. 

Inkluze (začleňování) seniorů a zdravotně 

postiţených do společnosti. 

Časově omezená finanční jistota (poskytovatelé 

financováni z projektů). 

Volby – změna v obecních zastupitelstvech  - 

změna v míře podpory sociálních sluţeb. 

Sniţování dotací na soc. sluţby, soc. dávek. 

Ukončení programového období na čerpání 

dotací z EU. 

Nevyuţívání příspěvku na péči na nákup soc. 

sluţeb. 

Dostupnost financí na asistenta pedagoga, příp. 

osobního asistenta. 

Nezájem o sociální problematiku. 

 

3.1.3 Priority, opatření a aktivity 

 

Tabulka 52 Tabulka priorit a opatření pro cílovou skupinu Senioři a osoby se ZP 

 

Senioři a osoby se 

zdravotním postiţením 

PRIORITA 1 – PODPORA 

SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ 

SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

PRIORITA 3 – 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

A.1.1 – Podpora 

pobytových sluţeb 

A.1.2 – Podpora 

pečovatelské sluţby 

A.1.3 – Podpora 

samostatného bydlení 

 

A.1.3 – Podpora sociální 

rehabilitace 

 

A.2.1. – Rozvoj 

pečovatelské sluţby 

A.2.2. – Rozvoj osobní 

asistence 

A.2.3. – Rozvoj sluţby 

denní stacionář pro 

osoby se ZP 

A.3.1. – Podpora 

dobrovolnictví 

A.3.2. – Dům 

s pečovatelskou sluţbou 

ve Vimperku 

A.3.3. – Odstraňování 

bariér 

A.3.4. – Prostory pro 

zájmovou činnost 
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PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.1.1 – Podpora pobytových sluţeb 

Z jaké priority 

vychází 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je podpora potřebných a dostupných pobytových zařízení ze strany města 

Vimperk, obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

A.1.1.1. - Podpora Domova pro seniory Stachy – Kůsov 

A.1.1.2. - Podpora Domu klidného stáří Pravětín 

A.1.1.3. - Podpora sociálních lůţek při zdravotnickém zařízení 

A.1.1.4. - Podpora Domova pro osoby se zdravotním postiţením 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.1.1.1. - Podpora Domova pro seniory Stachy – Kůsov 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně poskytovaných sluţeb pro 

cílovou skupinu (popis na straně 47). 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetrţitě). 

Realizátor: Domov pro seniory Stachy – Kůsov (zřizovatel Jihočeský kraj) 

Spolupracující 

subjekty: 

Jihočeský kraj, zdravotnická zařízení na Vimpersku, Město Vimperk 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet lůţek 

pobytového zařízení 

140 140 140 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 11 000 000 11 000 000 11 000 000 

Jihočeský kraj * 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

obec/obce     

příjmy od klientů 25 000 000 25 000 000 25 000 000 

ostatní 500 000 500 000 500 000 

CELKEM 38 500 000 38 500 000 38 500 000 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb pro osoby s chronickým onemocněním, pro osoby 

s kombinovaným postiţením a pro seniory (osoby nad 50 let). 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.1.1.2. - Podpora Domu klidného stáří Pravětín 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně poskytovaných sluţeb pro 

cílovou skupinu (popis na straně 50). 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetrţitě). 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

zdravotnická zařízení ve Vimperku, v Prachaticích, v Českých Budějovicích, 

Město Vimperk, Farní úřad Vimperk 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet lůţek 

pobytového zařízení 

36 36 36 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 4 500 000 4 500 000 4 500 000 

Jihočeský kraj * 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 7 800 000 7 800 000 7 800 000 

ostatní 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

CELKEM 13 700 000 13 700 000 13 700 000 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb seniorů, kteří potřebují podporu či pomoc 

převáţnou část dne. 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.1.1.3. - Podpora sociálních lůţek při zdravotnickém zařízení 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně poskytovaných sluţeb pro 

cílovou skupinu (popis na straně 46). 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetrţitě). 

Realizátor: BH Nemocnice Vimperk a.s. 

Spolupracující 

subjekty: 

Domovy pro seniory, zdravotnická zařízení – LDN, praktičtí lékaři 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet lůţek 

pobytového zařízení 

30 30 30 

Předpokládané 2012 2013 2014 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.1.1.3. - Podpora sociálních lůţek při zdravotnickém zařízení 

finanční zdroje: 

MPSV 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů 5 503 200 5 503 200 5 503 200 

ostatní 495 000 495 000 495 000 

CELKEM 7 948 200 7 948 200 7 948 200 

Výstupy: Zabezpečení potřeb klienta závislého na pomoci druhé osoby, zajištění zdravotní 

péče, vyplnění volného času klienta, prevence sociálního vyloučení, nalezení 

vhodného trvalého řešení nepříznivé sociální situace klienta. 

Poznámka: Finance jsou pouze předpokládané, závisí na mnoha faktorech (vstupní ceny 

energií, potravin, dodavatelských sluţeb, práce; příjmy klientů, výše příspěvku na 

péči, platby pojišťoven). 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.1.1.4. - Podpora Domova pro osoby se zdravotním postiţením 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně poskytovaných sluţeb pro 

cílovou skupinu (popis na straně 55). 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována po celý rok 24 hodin denně (nepřetrţitě). 

Realizátor: Sociální pohoda, o.p.s. 

Spolupracující 

subjekty: 

 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet lůţek 

pobytového zařízení 

84 84 84 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 5 500 000 5 500 000 5 500 000 

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

ostatní 750 000 750 000 750 000 

CELKEM 26 250 000 26 250 000 26 250 000 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.1.1.4. - Podpora Domova pro osoby se zdravotním postiţením 

Výstupy: Zajištění sluţeb osobám cílové skupiny (dospělé osoby od 18-ti let věku, s 

mentálním postiţením a kombinovanými vadami). 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.1.2. – Podpora pečovatelské sluţby 

Z jaké priority 

vychází 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je podpora potřebných a dostupných pečovatelských sluţeb ze strany 

města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

A.1.2.1. - Podpora Pečovatelské sluţby Vimperk 

A.1.2.2. - Podpora Pečovatelské sluţby Čkyně 

A.1.2.3. - Podpora Pečovatelské sluţby Stachy 

A.1.2.4. - Podpora Pečovatelské sluţby Zdíkov 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.1.2.1. - Podpora Pečovatelské sluţby Vimperk 

Charakteristika 

aktivity: 

- Cílem aktivity je zachování pečovatelské sluţby (popis na straně 49). 

Místo poskytování: 

Sluţba je poskytována v domácnostech uţivatelů ve Vimperku a jeho spádových 

obcích.   

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována po celý rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném čase 

v rozsahu běţné pracovní doby (po dohodě i mimo tuto dobu). 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, sociální odbor města 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet lůţek 

pobytového zařízení 

130 140 150 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 830 000 778 000 726 000 

Jihočeský kraj * 50 000 50 000 50 000 

obec/obce  450 000 450 000 450 000 

příjmy od klientů 670 000 722 000 774 000 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.1.2.1. - Podpora Pečovatelské sluţby Vimperk 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb (biologických, psychických, sociálních), ţivot osob 

cílové skupiny ve svém domácím prostředí. 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.1.2.2. - Podpora Pečovatelské sluţby Čkyně 

Charakteristika 

aktivity: 

- Cílem aktivity je zachování pečovatelské sluţby (popis na straně 49). 

Místo poskytování: 

Sluţba je poskytována v domácnostech uţivatelů ve Čkyni, v Zálezlech, ve 

Lčovicích, v Bohumilicích, ve Vacově a příslušných spádových obcích. 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována po celý rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném čase 

v rozsahu běţné pracovní doby (po dohodě i mimo tuto dobu). 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Obec Čkyně, Obec Zálezly, Obec Lčovice, Obec Bohumilice, Obec Vacov 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet lůţek 

pobytového zařízení 

70 75 80 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 397 000 383 000 370 000 

Jihočeský kraj * 50 000 50 000 50 000 

obec/obce  320 000 320 000 320 000 

příjmy od klientů 193 000 207 000 220 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 960 000 960 000 960 000 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb (biologických, psychických, sociálních), ţivot osob 

cílové skupiny ve svém domácím prostředí. 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.1.2.3. - Podpora Pečovatelské sluţby Stachy 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.1.2.3. - Podpora Pečovatelské sluţby Stachy 

Charakteristika 

aktivity: 

- Cílem aktivity je zachování pečovatelské sluţby (popis na straně 49). 

Místo poskytování: 

Sluţba je poskytována v domácnostech uţivatelů v obci Stachy a v obci Nicov a 

ve spádových obcích. 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována po celý rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném čase 

v rozsahu běţné pracovní doby (po dohodě i mimo tuto dobu). 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Obec Stachy, Obec Nicov 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet lůţek 

pobytového zařízení 

30 30 30 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 274 000 274 000 274 000 

Jihočeský kraj * 0 0 0 

obec/obce  120 000 120 000 120 000 

příjmy od klientů 126 000 126 000 126 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 520 000 520 000 520 000 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb (biologických, psychických, sociálních), ţivot osob 

cílové skupiny ve svém domácím prostředí. 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.1.2.4. - Podpora Pečovatelské sluţby Zdíkov 

Charakteristika 

aktivity: 

- Cílem aktivity je zachování pečovatelské sluţby (popis na straně 49). 

Místo poskytování: 

Sluţba je poskytována v domácnostech uţivatelů ve Zdíkově a ve spádových 

obcích. 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována po celý rok včetně víkendů a svátků ve vymezeném čase 

v rozsahu běţné pracovní doby (po dohodě i mimo tuto dobu). 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Obec Zdíkov 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.1.2.4. - Podpora Pečovatelské sluţby Zdíkov 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet lůţek 

pobytového zařízení 

30 30 30 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 276 000 276 000 276 000 

Jihočeský kraj * 0 0 0 

obec/obce  120 000 120 000 120 000 

příjmy od klientů 144 000 144 000 144 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 540 000 540 000 540 000 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb (biologických, psychických, sociálních), ţivot osob 

cílové skupiny ve svém domácím prostředí. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.1.3. – Podpora samostatného bydlení 

Z jaké priority 

vychází 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních sluţeb ze strany města 

Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 
A.1.3.1. – Podpora samostatného bydlení 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.1.3.1. – Podpora samostatného bydlení 

Charakteristika 

aktivity: 
Cílem aktivity je zachování sluţby pro cílovou skupinu (popis na straně 56). 

Časový 

harmonogram: 

Od 1. 1. 2011 

Realizátor: Sociální pohoda, o.p.s. 

Spolupracující 

subjekty: 

Jihočeský kraj 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.1.3.1. – Podpora samostatného bydlení 

Počet uţivatelů 9 12 12 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj * 175 000 500 000 500 000 

obec/obce     

příjmy od klientů 650 000 860 000 860 000 

ostatní    

CELKEM 825 000 1 360 000 1 360 000 

Výstupy: Zabezpečení samostatného bydlení pro osoby s mentálním postiţením. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.1.4. – Podpora sociální rehabilitace 

Z jaké priority 

vychází 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních sluţeb ze strany města 

Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

A.1.4.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace v organizaci MESADA, 

občanské sdruţení 

 

Číslo a název 

aktivity: 

A.1.4.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace v organizaci MESADA, 

občanské sdruţení 

Charakteristika 

aktivity: 
Cílem aktivity je zachování sluţby pro cílovou skupinu (popis na straně 49). 

Časový 

harmonogram: 

Tato sluţba je poskytována od roku 2007. 

Realizátor: Mesada o.s. 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, ÚP Vimperk, praktičtí lékaři, zaměstnavatelé na Vimpersku 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet klientů ročně 25 25 25 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 526 000 696 913 827 878 
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Číslo a název 

aktivity: 

A.1.4.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace v organizaci MESADA, 

občanské sdruţení 

Jihočeský kraj * 80 735   

obec/obce  25 000 30 000 30 000 

příjmy od klientů    

ostatní  3 400 5 200 

CELKEM 631 735 730 313 863 078 

Výstupy: Nalezení vhodného pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postiţením. 

 

 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.2.1 – Rozvoj pečovatelské sluţby 

Z jaké priority vychází  ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je rozvoj poskytování sociální sluţeb pro cílovou skupinu v oblastech, kde 

nejsou zajištěny nebo jen nedostatečně. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 
A.2.1.1. – Dostupnost pečovatelské sluţby v menších obcích na Vimpersku 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.2.1.1. – Dostupnost pečovatelské sluţby v menších obcích na Vimpersku 

Charakteristika 

aktivity: 

Mapovat potřebnost pečovatelské sluţby v malých obcích na území ORP 

Vimperk. 

V případě, ţe v nějaké obci bude zjištěna potřebnost pečovatelské sluţby, 

poskytovatel osloví zastupitelstva – na veřejném zastupitelstvu představení 

pečovatelské sluţby, vysvětlení toho, co pečovatelská sluţba můţe zajistit, 

seznámení zastupitelstva s předpokládaným rozpočtem. Přesvědčování vedení 

obce (zastupitelstva), ţe je nutné, aby obec přispěla finančně na chod 

pečovatelské sluţby. 

Potenciální uţivatelé pečovatelské sluţby:  

- osoby, které mají sníţenou soběstačnost v základních ţivotních 

dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotního postiţení  

- rodiny, jejichţ člen je zdravotně znevýhodněn 

- rodiny s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

zastupitelstva malých obcí v ORP Vimperk 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.2.1.1. – Dostupnost pečovatelské sluţby v menších obcích na Vimpersku 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet nových uţivatelů  Dle aktuální potřebnosti Dle aktuální potřebnosti Dle aktuální potřebnosti 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM Neurčeno Neurčeno Neurčeno 

Výstupy: Zajištění terénní pečovatelské sluţby i v menších obcích, poskytovat nezbytné 

terénní sluţby všem potřebným občanům na území ORP Vimperk. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.2.2. – Rozvoj osobní asistence 

Z jaké priority vychází  ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je rozvoj poskytování sociální sluţeb pro cílovou skupinu v oblastech, kde 

nejsou zajištěny nebo jen nedostatečně. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

A.2.2.1 – Zjišťování potřebnosti osobní asistence 

A.2.2.2 – Zřízení osobní asistence 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.2.2.1 – Zjišťování potřebnosti osobní asistence 

Charakteristika 

aktivity: 

Zmapování potřebnosti sluţby osobní asistence proběhne takto: 

- sledování vyuţívání pečovatelské sluţby, zejména fakultativní sluţby 

(dohled) 

- dotazování se osob se zdravotním postiţením 

- dotazování se rodičů dětí se zdravotním postiţením, zjišťování zájmu o 

sluţbu osobní asistence 

- vyhodnocování poptávky o asistenční sluţby 

- informování osob se zdravotním postiţením o podstatě sluţby osobní 

asistence  

- vyhodnocování poptávky o sluţbu osobní asistence 

- v případě potřebnosti této sluţby zřízení sluţby osobní asistence dle 

popsané navazující aktivity 

Potenciální uţivatelé: 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.2.2.1 – Zjišťování potřebnosti osobní asistence 

- osoby, které potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby při úkonech 

péče o vlastní osobu a jejichţ potřeby nelze zajistit prostřednictvím 

terénní pečovatelské sluţby nebo rodiny 

Časový 

harmonogram: 

květen 2011 - září 2012 

Realizátor: sociální odbor města a Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Svaz tělesně postiţených – místní organizace ve Vimperku, zdravotnická zařízení 

v regionu 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet oslovených 

osob 

250   

Předpokládané 

finanční zdroje: 

2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM Neurčeno Neurčeno Neurčeno 

Výstupy: Zjištění potřebnosti osobní asistence v regionu 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.2.2.2 – Zřízení osobní asistence 

Charakteristika 

aktivity: 

Zřízení terénní sluţby – osobní asistence. Popis sluţby na straně 5. 

Potenciální uţivatelé: 

- osoby, které potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby při úkonech 

péče o vlastní osobu a jejichţ potřeby nelze zajistit prostřednictvím 

terénní pečovatelské sluţby nebo rodiny 

Časový 

harmonogram: 

Podle potřebnosti 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, Svaz tělesně postiţených – místní organizace ve Vimperku, 

zdravotnická zařízení v regionu 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.2.2.2 – Zřízení osobní asistence 

Počet klientů 0 Podle potřebnosti Podle potřebnosti 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM Neurčeno Neurčeno Neurčeno 

Výstupy: Poskytování sluţby v regionu. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 

Opatření A.2.3. – Rozvoj sluţby denní stacionář pro osoby se zdravotním 

postiţením 

Z jaké priority vychází  ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je rozvoj poskytování sociální sluţeb pro cílovou skupinu v oblastech, kde 

nejsou zajištěny nebo jen nedostatečně. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

A.2.3.1 – Zjišťování potřebnosti denního stacionáře pro osoby se ZP 

A.2.3.2 – Zřízení denního stacionáře pro osoby se ZP 

 

Číslo a název 

aktivity: 

Aktivita A.2.3.1 – Zjišťování potřebnosti denního stacionáře pro osoby se 

ZP 

Charakteristika 

aktivity: 

Zmapování potřebnosti denního stacionáře proběhne takto: 

- sledování vyuţívání pečovatelské sluţby a pobytových sluţeb – 

dotazování se uţivatelů těchto sluţeb 

- dotazování se osob se sníţenou soběstačností, osob s mentálním 

postiţením, zjišťování zájmu o sluţbu denního stacionáře 

- dotazování se rodičů dětí se zdravotním postiţením, zjišťování zájmu o 

sluţbu denního stacionáře 

Informování osob se zdravotním postiţením o podstatě sluţby denního 

stacionáře. 

Vyhodnocování poptávky o denní stacionář, v případě zjištění potřebnosti této 

sluţby zřízení denního stacionáře dle popsané navazující aktivity. 

Potenciální uţivatelé: 

- osoby se sníţenou soběstačností v základních ţivotních úkonech 

Časový 

harmonogram: 

květen 2011 - září 2012 

Realizátor: OSVZ města Vimperk  
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Číslo a název 

aktivity: 

Aktivita A.2.3.1 – Zjišťování potřebnosti denního stacionáře pro osoby se 

ZP 

Spolupracující 

subjekty: 

Oblastní charita Vimperk, domov pro osoby se zdravotním postiţením (Javorník), 

BH - Nemocnice Vimperk, Svaz tělesně postiţených – místní organizace ve 

Vimperku, zdravotnická zařízení v regionu, Klub seniorů, Svaz diabetiků, Mesada 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet dotazovaných: 50 - - 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM Neurčeno - - 

Výstupy: Zjištění potřebnosti denního stacionáře v regionu. 

 

Číslo a název 

aktivity: 

Aktivita A.2.3.2 – Zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním 

postiţením 

Charakteristika 

aktivity: 

Zřízení ambulantní sluţby - denní stacionář pro osoby se zdravotním postiţením. 

Popis sluţby na straně 6. 

Cílová skupina: 

- osoby, které potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby při úkonech 

péče o vlastní osobu a jejichţ potřeby nelze zajistit prostřednictvím 

terénní pečovatelské sluţby nebo rodiny 

Časový 

harmonogram: 

Podle potřebnosti 

Realizátor: Registrovaný poskytovatel 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, Svaz tělesně postiţených – místní organizace ve Vimperku, 

zdravotnická zařízení v regionu 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Potenciální uţivatelé 0 Podle potřebnosti Podle potřebnosti 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    
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Číslo a název 

aktivity: 

Aktivita A.2.3.2 – Zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním 

postiţením 

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM - Neurčeno Neurčeno 

Výstupy: Poskytování sluţby v regionu. 

 

 

PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.3.1. – Podpora dobrovolnictví 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 
Cílem opatření je podpora rozvoje dobrovolnictví na území ORP Vimperk. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

A.3.1.1. – Rozvoj dobrovolnictví na Vimpersku 

A.3.1.2. - Nabídka dobrovolnictví pro nezaměstnané 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.3.1.1. – Rozvoj dobrovolnictví na Vimpersku 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem aktivity je zvyšování informovanosti o dobrovolnictví 

- 2krát za rok přednáška pro studenty vimperské střední školy (získávání 

dobrovolníků z řad studentů), 

- článek v místním tisku o dobrovolnictví (získávání dobrovolníků z řad 

veřejnosti), 

- přednáška pro Svaz tělesně postiţených, Klub seniorů (získávání 

dobrovolníků z řad seniorů, osob se zdravotním postiţením), 

- oslovení farnosti ve Vimperku prostřednictvím kněze, informování věřící 

veřejnosti na bohosluţbách na Vimpersku (získávání dobrovolníků z řad 

věřících, členů farnosti), 

- oslovení škol, které vyučují sociální obory (získávání dobrovolníků z řad 

praktikantů sociálních oborů). 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Dobrovolnické centrum v Českých Budějovicích (v Prachaticích), Farní úřad ve 

Vimperku, Svaz tělesně postiţených, Klub seniorů 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.3.1.1. – Rozvoj dobrovolnictví na Vimpersku 

potencionální zájemci 

o dobrovolnickou 

sluţbu z řad mladých 

lidí, dospělých i 

seniorů 

neurčeno neurčeno neurčeno 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM neurčeno neurčeno neurčeno 

Výstupy: Získání dobrovolníků zejména pro domovy pro seniory, domov pro osoby se 

zdravotním postiţením, pro nemocnici ve Vimperku (LDN, sociální lůţka). 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.3.1.2. – Nabídka dobrovolnictví pro nezaměstnané 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem aktivity je získání dobrovolníků z řad nezaměstnaných 

- podávání nabídky dobrovolnické práce pro nezaměstnané v evidenci na ÚP 

na pobočce Vimperk 

- nabídka dobrovolnické práce prostřednictvím letáčků  

- výběr dobrovolníků, jejich proškolení a další vzdělávání 

- oslovení předpokládaných realizátorů ke spolupráci 

- pro dobrovolníky z řad nezaměstnaných moţnost seberealizace, zapojení 

do společenského ţivota 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Realizátor: Akreditovaný subjekt v regionu, realizace prostřednictvím poskytovatelů 

sociálních sluţeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním 

postiţením, LDN, nemocnice Vimperk) 

Spolupracující 

subjekty: 

Dobrovolnické centrum v Prachaticích, Diecézní charita v Českých Budějovicích 

– Dobrovolnické centrum, Občanské sdruţení Okna Jindřichův Hradec, Diakonie 

ČCE – středisko Rolnička Soběslav 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Nezaměstnaní z 

evidence ÚP 

Podle aktuální situace Podle aktuální situace Podle aktuální situace 

Předpokládané 2012 2013 2014 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.3.1.2. – Nabídka dobrovolnictví pro nezaměstnané 

finanční zdroje: 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM neurčeno neurčeno neurčeno 

Výstupy: Získání nezaměstnaných pro dobrovolnictví. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.3.2. – Dům s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem opatření je zajištění kvalitního bydlení pro seniory a osoby se ZP 

s odpovídajícími sluţbami ve Vimperku. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

A.3.2.1. – Zjištění potřebnosti nového domu s pečovatelskou sluţbou ve 

Vimperku 

A.3.2.2. – Zřízení nového domu s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku ze 

stávajícího panelového domu – varianta A 

A.3.2.3. – Výstavba nového domu s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku – 

varianta B 

 

Číslo a název 

aktivity: 

A.3.2.1. – Zjištění potřebnosti nového domu s pečovatelskou sluţbou ve 

Vimperku 

Charakteristika 

aktivity: 

Záměr zjišťovat potřebnost vychází ze skutečnosti, ţe OSVZ města Vimperk, ani 

dotazovaní poskytovatelé sociálních sluţeb, neevidují ţádné zájemce o bydlení 

v domě s pečovatelskou sluţbou. Nezájem ze strany uţivatelů můţe být 

způsoben velmi špatným technickým stavem současného objektu a některými 

problematickými nájemníky v něm.  

Zmapování potřebné kapacity bude provedeno dotázáním se uţivatelů 

pečovatelské sluţby. 

Na základě zjištěné potřebnosti bude zřízen dům s pečovatelskou sluţbou, který 

bude zajišťovat seniorům či osobám se zdravotním postiţením vhodné bydlení 

doplněné dostupnou pečovatelskou sluţbou přímo v daném domě. A to formou: 

A. zřízení domu s pečovatelskou sluţbou ze stávajícího panelového domu 

ve Sklářské ulici čp. 399 

B. výstavba nového domu – kapacita dle zjištěné potřebnosti 

Časový 

harmonogram: 

do června 2011 
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Číslo a název 

aktivity: 

A.3.2.1. – Zjištění potřebnosti nového domu s pečovatelskou sluţbou ve 

Vimperku 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, okolní obce 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Uţivatelé pečovatelské 

sluţby 

400   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM neurčeno neurčeno neurčeno 

Výstupy: Zjištění zájmu a potřebné kapacity domu s pečovatelskou sluţbou. 

 

Číslo a název 

aktivity: 

A.3.2.2. – Zřízení nového domu s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku ze 

stávajícího panelového domu – varianta A 

Charakteristika 

aktivity: 

Na základě zjištěné potřebnosti bude zřízen dům s pečovatelskou sluţbou, který 

bude zajišťovat seniorům či osobám se zdravotním postiţením vhodné bydlení 

doplněné dostupnou pečovatelskou sluţbou přímo v daném domě. 

Zařízení bude vytvořeno ze stávajícího panelového domu ve Sklářské ulici 

čp 399. 

Postup: 

- instalace výtahu, postupně vytvářet byty s pečovatelskou sluţbou 

v jednom patře, dle potřebnosti v dalším patře 

- v přízemí z jednoho bytu vytvořit zázemí pro pečovatelskou sluţbu 

Sluţby v rámci pečovatelské sluţby: 

- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při 

podávání jídla, při oblékání, při pohybu) 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty) 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dováţka jídla, pomoc 

při přípravě jídla a pití) 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky), 

praní a ţehlení prádla 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do 

školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady) 
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Číslo a název 

aktivity: 

A.3.2.2. – Zřízení nového domu s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku ze 

stávajícího panelového domu – varianta A 

- dohled nad těţce zdravotně postiţeným dítětem, dospělým občanem 

- masáţe zad  

- doprava 

- aktivizační činnosti 

Časový 

harmonogram: 

- postupné vytváření bytů s pečovatelskou sluţbou v domě ve Sklářské ul. 

čp. 399 od podzimu roku 2011 

Celoroční provoz, pečovatelská sluţba zajištěna ve všední dny, o víkendech i o 

svátcích ve vymezeném čase. 

Realizátor: - zřízení domu s pečovatelskou sluţbou: Město Vimperk 

- zajištění pečovatelské sluţby: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

okolní obce 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

1) osoby, které mají 

sníţenou soběstačnost 

v základních ţivotních 

dovednostech z 

důvodu věku, nemoci 

či zdravotního 

postiţení  

2) rodiny, jejichţ člen 

je zdravotně 

znevýhodněn 

Dle zjištěné potřebnosti Dle zjištěné potřebnosti Dle zjištěné potřebnosti 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní 1 050 000   

CELKEM 1 050 000 neurčeno neurčeno 

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb (biologických, psychických, sociálních), ţivot ve 

svém domácím prostředí osob cílové skupiny. 

 

Číslo a název 

aktivity: 

A.3.2.3. – Výstavba nového domu s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku – 

varianta B 

Charakteristika 

aktivity: 

Na základě zjištěné potřebnosti bude postaven nový dům s pečovatelskou 

sluţbou, který bude zajišťovat seniorům či osobám se zdravotním postiţením 
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Číslo a název 

aktivity: 

A.3.2.3. – Výstavba nového domu s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku – 

varianta B 

vhodné bydlení doplněné dostupnou pečovatelskou sluţbou přímo v daném 

domě. 

Postup: 

- Stavba nového objektu s následujícími parametry: 

- byty 1+1, 2+1 s vlastním sociálním zařízením (bezbariérový 

přístup) 

- bezbariérový vstup do domu i do jednotlivých bytů 

- výtah 

- vhodné odpočinkové prostory v domě i v okolí domu (lavičky, 

zeleň), vhodná jedna společenská místnost pro společná setkání, 

aktivizační sluţby, kulturní akce, … 

- dostupnost obchodů, zdravotnických zařízení, pošty, městského 

úřadu, banky, … 

- Další vybavení: 

- kancelář pro pracovníky pečovatelské sluţby (s vybavením: 

kancelářský nábytek, PC, tiskárna, telefon, šatna pro pracovníky, 

sociální zařízení pro pracovníky) 

- prádelna a sušárna pro pečovatelskou sluţbou s vhodným 

prostorem na ţehlení prádla 

- místnost na úklidové prostředky 

Sluţby v rámci pečovatelské sluţby: 

- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při 

podávání jídla, při oblékání, při pohybu) 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty) 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dováţka jídla, pomoc 

při přípravě jídla a pití) 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky), 

praní a ţehlení prádla) 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do 

školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady) 

- dohled nad těţce zdravotně postiţeným dítětem, dospělým občanem 

- masáţe zad  

- doprava 

- aktivizační činnosti 

Časový 

harmonogram: 

Výstavba nového domu – dle potřebnosti a finančních moţností do 10 let 

Celoroční provoz, pečovatelská sluţba zajištěna ve všední dny, o víkendech i o 

svátcích ve vymezeném čase. 

Realizátor: - stavba domu s pečovatelskou sluţbou: Město Vimperk 

- zajištění pečovatelské sluţby: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

okolní obce 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 
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Číslo a název 

aktivity: 

A.3.2.3. – Výstavba nového domu s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku – 

varianta B 

1) osoby, které mají 

sníţenou soběstačnost 

v základních ţivotních 

dovednostech z 

důvodu věku, nemoci 

či zdravotního 

postiţení  

2) rodiny, jejichţ člen 

je zdravotně 

znevýhodněn 

Dle zjištěné potřebnosti Dle zjištěné potřebnosti Dle zjištěné potřebnosti 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní  20 000 000  

CELKEM  20 000 000  

Výstupy: Zabezpečení ţivotních potřeb (biologických, psychických, sociálních), ţivot osob 

cílové skupiny ve svém domácím prostředí. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.3.3. – Odstraňování bariér 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 
Cílem opatření je zajištění bezbariérových tras a vstupů do budov na Vimpersku. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

A.3.3.1. – Zmapování a odstraňování bariér na Vimpersku 

A.3.3.2. – Kontinuální mediální kampaň za odstraňování bariér 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.3.3.1. – Zmapování a odstraňování bariér na Vimpersku 

Charakteristika 

aktivity: 

Aktivita má za cíl zmapovat a podpořit vznik bezbariérových tras a vstupů do 

budov. 

- zmapování bariérových a bezbariérových tras ve Vimperku a ve Čkyni 

- zmapování bariérových a bezbariérových institucí ve Vimperku a ve 

Čkyni - zmapování prioritních vstupů do institucí (zdravotnických zařízení, 

obchodů, na úřady, na poštu, …) 

- zjištění prioritních bezbariérových tras ve Vimperku (viz PŘÍLOHA 3 na 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.3.3.1. – Zmapování a odstraňování bariér na Vimpersku 

straně 180) 

- zmapování nejproblematičtějších nájezdů na chodníky ve Vimperku 

- zapojení zástupce osob se zdravotním postiţením na kontrolních dnech 

staveb, rekonstrukcí komunikací a veřejných budov, které organizuje 

odbor investic  

- předání výstupů odboru investic MěÚ Vimperk 

Časový 

harmonogram: 

březen 2011 - září 2012 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk, zástupce osob se zdravotním postiţením 

Spolupracující 

subjekty: 

Odbor investic a údrţby MěÚ Vimperk, místní organizace Svazu tělesně 

postiţených 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

- osoby s tělesním 

postiţením /imobilní/ 

- rodiče s kočárky 

- desítky 

 

- cca 400 

- desítky 

 

- cca 400 

- desítky 

 

- cca 400 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM - - - 

Výstupy: Postupné odstraňování bariér ve Vimperku. 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.3.3.2. – Kontinuální mediální kampaň za odstraňování bariér 

Charakteristika 

aktivity: 

Aktivita má za cíl informovat veřejnost o problematice a získat podporu pro 

vytváření bezbariérových tras a vstupů. 

- oslovení institucí, které nemají bezbariérový přístup, formou dopisu 

- zveřejnění bezbariérových institucí ve Vimperku v regionálním, místním 

tisku, motivování ostatních institucí 

- s odstupem času zveřejnění institucí, které nemají bezbariérový přístup 

Časový 

harmonogram: 

květen 2011 - září 2012 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.3.3.2. – Kontinuální mediální kampaň za odstraňování bariér 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

osoby se zdravotním 

postiţením – senioři, 

rodiče s dětmi, s 

kočárky, osoby 

imobilní 

Cca 500 Cca 500 Cca 500 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM - - - 

Výstupy: Postupné odstraňování bariér ve Vimperku. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření A.3.4. – Prostory pro zájmovou činnost 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem opatření je zajištění společenských prostor pro aktivity spolků působících 

ve Vimperku. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 
A.3.4.1. – Zajištění prostor pro spolky ve Vimperku 

 

Číslo a název 

aktivity: 
A.3.4.1. – Zajištění prostor pro spolky ve Vimperku 

Charakteristika 

aktivity: 

Aktivita má za cíl zřízení místnosti pro akce a setkávání. 

Společenská místnost v domě s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku bude slouţit 

jako místo pro setkávání členů různých spolků, klubů, organizací, mohou se zde 

konat různé přednášky, besedy apod.  

Město připraví ve spolupráci s odborem hospodářským a bytovým místnost 

k uţívání. 

Provozovatel pečovatelské sluţby v objektu bude koordinovat jednotlivé akce, 

bude připravovat měsíční plán vyuţití těchto prostor. Četnost pořádání 

jednotlivých akcí závisí na samotných spolcích, klubech. Předpoklad: 1 – 2 akce 
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Číslo a název 

aktivity: 
A.3.4.1. – Zajištění prostor pro spolky ve Vimperku 

v měsíci. 

Zpřístupnění prostoru pro vozíčkáře: zakoupení schodolezu / plošiny / sedačky 

(vyuţít vhodné grantové výzvy). 

Časový 

harmonogram: 

květen 2011 - září 2012 

Realizátor: Město Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Oblastní charita Vimperk 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Senioři a osoby se 

zdravotním postiţením 

Předpoklad: 20 účastníků 

na akci 

Předpoklad: 20 účastníků 

na akci 

Předpoklad: 20 

účastníků na akci 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM - - - 

Výstupy: Zabezpečení akcí, setkávání členů spolků, klubů, společenských organizací, 

uţivatelů pečovatelské sluţby. 
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3.2 Pracovní skupina Osoby v krizi 

 

3.2.1 Členové pracovní skupiny 

 

Tabulka 53 Přehled členů pracovní skupiny Osoby v krizi 

Jméno Působiště 

Mgr. Jana Burianová  PMS Prachatice 

Mgr. Hana Modlitbová, Krizové centrum Prachatice 

Eva Fleischmannová Studentka, Vimperk 

Zdeněk Kuncl,  PMS ČR Strakonice 

Bc.Kamil Podzimek, DiS  JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT 

Pavel Kokštein Farní charita Prachatice 

Kateřina Kozáková ÚP Vimperk 

Simona Novotná OCH Vimperk 

Zuzana Bláhová sociální kurátorka, OSVZ Vimperk 

 

Jako hosté se jednání zúčastnili: Michaela Veselá (FCH Vimperk), Martin Kalous (MěÚ Vimperk), 

Milena Murová a Monika Kochlöflová (obě Rozkoš bez Rizika) 

 

3.2.2 SWOT analýza 

 

Tabulka 54 SWOT analýza pro cílovou skupinu Osoby v krizi 

Silné stránky Slabé stránky 

Působnost poskytovatelů soc. sluţeb 

Pobočka ÚP – Vimperk 

KPSS na území Vimperska 

Funguje svépomoc 

Relativně nízká nezaměstnanost i kriminalita 

Malý rozsah sociálních sluţeb pro tuto skupinu. 

Prostituce. 

Velký počet non-stopů a barů, herny. 

Chybí soc. politika, metodická a finanční 

podpora, koncepce. 

Rozčarování, řada projektů zanikla (malá 

podpora města a MěÚ). 

Špatné vnímání této skupiny osob. 

Omezené lidské zdroje. 

Droga dostupná (i velmi mladým). 

Chybí nízkoprahové zařízení (i pro jednotlivce). 

Špatná informovanost o poskytovaných sluţbách 

nebo jejich obsahu. 

Nedostatečná práce policie (státní i měst.). 

Poloha regionu u státní hranice. 

Vysoká sezónní nezaměstnanost. 
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Příleţitosti Hrozby 

Vyuţít institut veřejné sluţby. 

Dostupnost sociálních sluţeb v Prachaticích. 

Svolat komisi prevence. 

Vyuţívat obecně prospěšné práce (altern. trest). 

Vyuţívat veřejně prospěšné práce. 

Výchova mladých – jako prevence soc. patolog. 

jevů. 

Vyuţití dobrovolníků. 

Navýšení úvazku protidrogového koordinátora. 

Problém navázání kontaktu s drogovou 

komunitou na SŠ. 

Nedostatečná legislativa a kompetence policie – 

např. potírání prostituce a omezení drog. 

Rušení sluţeben policie ČR. 

 

3.2.3 Priority, opatření a aktivity 

 

Tabulka 55 Priority a opatření cílové skupiny Osoby v krizi 

 

 

 

 

 

Osoby v krizi 

PRIORITA 1 – PODPORA 

SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

PRIORITA 2 – 

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

PRIORITA 3 – 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

B.1.1 – Podpora 

terénních programů 

B.1.2 – Podpora 

sociálně aktivizační 

sluţby 

B.2.1. – Rozvoj 

terénních programů 

B.3.1. – Kontrola 

zneuţívání sociálních 

dávek 

B.3.2. – Udrţení nebo 

získání schopnosti pro 

začlenění do 

společnosti 

B.3.3. – Podpora 

prevence 
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PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření B.1.1 – Podpora terénních programů 

Z jaké priority 

vychází 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je podpora potřebných a dostupných terénních programů ze strany města 

Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

B.1.1.1.- Podpora registrované sluţby Jihočeský streetwork 

B.1.1.2. - Podpora registrované sluţby Terénní programy - Rozkoš bez Rizika 

B.1.1.3. - Podpora registrované sluţby Most naděje 

 

Číslo a název 

aktivity: 
B.1.1.1. - Podpora registrované sluţby Jihočeský streetwork 

Charakteristika 

aktivity: 

Zachování registrované sluţby pro osoby uţívající drogy nebo na drogách závislé 

a jejich sociální okolí (popis sluţby na straně 52). 

Časový 

harmonogram: 

Terénní práce je realizována v průběhu celého roku a to pravidelně vţdy 1x 

týdně, kaţdé úterý od 16:00-18:30 hod. v celkovém rozsahu 5 hodin v počtu 2 

zaměstnanců (2,5 hodiny přímá práce s uţivateli, 2,5 hodiny doprava + 

administrace). 

Realizátor: o.s. Prevent, Jihočeský streetwork Prevent  

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Počet uţivatelů sluţby 60 70 80 

Počet kontaktů 440 470 500 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 76 546 108 092 118 092 

Jihočeský kraj * 111 546 90 000 90 000 

obec/obce  35 000 40 000 45 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 223 092 238 092, 253 092 

Výstupy: Sníţení a eliminace negativní dopadů spojených s uţíváním návykových látek 

Ochrana veřejného zdraví. 
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Číslo a název 

aktivity: 
B.1.1.1. - Podpora registrované sluţby Jihočeský streetwork 

Poznámka: Do 30. 6. 2012 financováno z Individuálních projektů „Podpora sociálních sluţeb 

v Jihočeském kraji“. Od 1. 7. 2012 dále počítáno s financováním sociální sluţby 

z MPSV a grantového programu Jihočeského kraje. 

 

Číslo a název 

aktivity: 

B.1.1.2. - Podpora registrované sluţby Terénní programy - Rozkoš bez 

Rizika 

Charakteristika 

aktivity: 

Zachování registrované sluţby pro osoby komerčně zneuţívané nebo osoby, 

které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

(popis sluţby na straně 53). 

Časový 

harmonogram: 

Terénní práce je realizována v průběhu celého roku a to pravidelně vţdy 1x za 3 

měsíce 

Realizátor: Rozkoš bez Rizika 

Spolupracující 

subjekty: 

Jihočeský kraj 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby  

2012 2013 2014 

Komerční sexuální 

pracovnice 

75 75 75 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV  49 100 88 500 

Jihočeský kraj *    

obec/obce  20 000 21 000 22 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 80 200 35 100 0 

CELKEM 100 200 105 200 110 500 

Výstupy: Ochrana veřejného zdraví. 

Poznámka: R-R navštěvuje příhraniční oblasti a oblasti s výskytem komerčních sexuálních 

pracovnic naší gynekologicko – venerologickou ambulancí, ve které probíhá 

vyšetření na pohlavně přenosné choroby. Zároveň nám prostor sanity poskytuje 

zázemí pro důvěrné rozhovory s klientkami a poradenství celkem. 

 

Číslo a název 

aktivity: 
B.1.1.3. - Podpora Mostu naděje 

Charakteristika 

aktivity: 

Zachování registrované sluţby pro osoby, které vedou rizikový způsob ţivota 

nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny (popis sluţby na straně 48). 
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Číslo a název 

aktivity: 
B.1.1.3. - Podpora Mostu naděje 

Časový 

harmonogram: 

Projekt byl zahájen v lednu 2010 

Realizátor: Farní charita Prachatice 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, obce v území ORP Vimperk 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

osoby, které vedou 

rizikový způsob ţivota 

nebo jsou tímto 

způsobem ţivota 

ohroţeny, mimo 

cílovou skupinu osob 

ohroţených závislostí 

nebo závislých na 

návykových látkách 

648 kontaktů 

(kvalifikovaný odhad) 

650 kontaktů 

(kvalifikovaný odhad) 

650 kontaktů 

(kvalifikovaný odhad) 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  19 000 20 000 21000 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní - ESF 301 000 313 000 325 000 

CELKEM 320 000 333 000 346 000 

Výstupy: Sociální sluţba je místně a časově dostupná cílové skupině. 

Poznámka: Poznámky k předpokládaným finančním zdrojům: 

V rámci zákona č. 108/2006 Sb. je sluţba terénního programu bezplatná, proto 

se uţivatelé nepodílejí na úhradě sluţby. 

Ostatní – jedná se o vyčíslení rozpočtu individuálního projektu, který nelze 

pokládat za zdroj Jihočeského kraje, proto jsme ho uvedli odděleně. Částka 162 

tis. je do 30.6.2012 (aktuálně běţící smlouva IP), částka 139 tis. je částkou od 

1.7.2012 do 31.12.2012, kdy předpokládáme návaznost OP LZZ, tedy 

individuálního projektu, o který se Jihočeský kraj chce ucházet. 

Podíl Obcí – vychází ze SPRSS pro období 2011-2013 a je vyčísleno na 6%. 

Celkem – roční nárůst rozpočtů o 4%. 
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Číslo a název 

opatření: 
Opatření B.1.2 – Podpora sociálně aktivizační sluţby. 

Z jaké priority 

vychází 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních sluţeb ze strany města 

Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 
B.1.2.1. - Podpora registrované sluţby Sluţba pro rodiny s dětmi 

 

Číslo a název 

aktivity: 
B.1.2.1. - Podpora registrované sluţby Sluţba pro rodiny s dětmi 

Charakteristika 

aktivity: 

Zachování registrované sluţby Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

(popis sluţby na straně 51). 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována v pracovních dnech v rozsahu běţné pracovní doby, popř. 

dle potřeby i mimo tuto dobu (večer, o víkendu). 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, sociální odbor ve Vimperku, ordinace dětských lékařů, základní 

školy ve Vimperku 

 2012 2013 2014 

Počet uţivatelů 

sluţby 

50 60 70 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 0 510 000 510 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  100 000 100 000 100 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 850 000 340 000 340 000 

CELKEM 950 000 950 000 950 000 

Výstupy: Zmírnění nepříznivé sociální situace cílové skupiny. 

 

 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření B.2.1 – Rozvoj terénních programů 

Z jaké priority vychází  ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 
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Číslo a název 

opatření: 
Opatření B.2.1 – Rozvoj terénních programů 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je rozvoj poskytování sociální sluţeb pro osoby v krizi v oblastech, kde 

nejsou zajištěny nebo jen nedostatečně. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

B.2.1.1. – Rozšíření terénního programu Jihočeský streetwork ve Vimperku – 

navýšení časové dotace 

B.2.1.2 – Monitoring dalších lokalit na území obce s rozšířenou působností 

Vimperk, 

B.2.1.3. - Rozšíření terénního programu Jihočeský streetwork na další lokality 

v ORP Vimperk 

B.2.1.4. - Rozšíření registrované sluţby Terénní programy - Rozkoš bez Rizika 

B.2.1.5. – Zřízení kontaktního místa Mostu naděje ve Vimperku 

 

Číslo a název aktivity: 
B.2.1.1 – Rozšíření terénního programu Jihočeský streetwork ve Vimperku 

– navýšení časové dotace 

Charakteristika 

aktivity: 

Rozšíření registrované sluţby pro osoby uţívající drogy nebo na drogách závislé 

a jejich sociální okolí (popis sluţby na straně 52). 

Rozšíření působnosti terénního programu ve Vimperku o 3 hodiny přímé práce 

v lokalitě týdně. Jedná se především o práci s uţivateli drog mimo romskou 

populaci (momentálně program pracuje výhradně s uţivateli drog z řad romské 

komunity, protoţe kapacita programu je zcela naplněna). 

Cílovou populací budou – ţeny poskytující sexuální sluţby za úplatu, mládeţ ve 

věku 13-18 let ohroţená drogovou závislostí, uţivatelé drog z řad majoritní 

společnosti.  

 
Mezi hlavní cíle patří: 
 1) SNIŢOVAT A ELIMINOVAT NEGATIVNÍ DOPADY SPOJENÉ S UŢÍVÁNÍM 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK (zdravotní a sociální stabilizace klienta, sniţování 
rizikového chování u jednotlivých klientů, motivace ke změně ţivotního stylu).  
2) OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (bezpečná likvidace injekčního materiálu, 
sniţovat výskyt infekčních chorob, zvýšit informovanost veřejnosti o obecné 
prospěšnosti protidrogových sluţeb). 

 

Cílová skupina obyvatel, pro kterou je akce určena:  

1) z řad uţivatelů drog 

- uţivatelé drog uţívající drogy jakýmkoliv způsobem (injekčně, 
šňupáním, kouřením, ústně, vdechováním) 

- experimentátoři s drogami (ti, kteří jsou ve fázi „zkoušení“ 
jednotlivých drog) 

- problémoví uţivatelé a závislí na drogách (ti, kteří se v důsledku 
uţívání drog potýkají s jakýmikoli potíţemi  - zdravotními, sociálními, 
existenčními, …) 

2)  z řad sociálního okolí uţivatelů drog a široké veřejnosti 

- rodiče, prarodiče, sourozenci, partneři a známí uţivatelů drog (tzv. 
sociální okolí uţivatelů drog) 

- osoby, které mají zájem se informovat o jednotlivých drogách a 
drogové problematice 

- osoby v akutní krizi a těţkých ţivotních situacích  
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Číslo a název aktivity: 
B.2.1.1 – Rozšíření terénního programu Jihočeský streetwork ve Vimperku 

– navýšení časové dotace 

Časový 

harmonogram: 

Od roku 2012 

Předpokládaný 

realizátor: 

o.s. Prevent, Jihočeský streetwork Prevent 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

MěÚ Vimperk 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

Počet uţivatelů sluţby 50 60 70 

Počet kontaktů 240 260 280 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce  120 000 130 000 140 000 

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM 120 000 130 000 140 000 

Výstupy: Sociální sluţba je místně a časově dostupná cílové skupině. 

 

Číslo a název aktivity: 
B.2.1.2 – Monitoring další lokalit na území obce s rozšířenou působností 

Vimperk 

Charakteristika 

aktivity: 

Monitoring další lokalit na území obce s rozšířenou působností Vimperk. 

Monitoring lokalit, kde dochází k prostituci a tím také k problémovému uţívání 

nelegálních drog. Jedná se o lokalitu směr Horní Vltavice a Stráţný. Dle 

dostupných informací zde předpokládáme velkou rozšířenost zneuţívání 

nelegálních návykových látek. 

Aktivity monitoringu:  

- Anketa slouţící ke zmapování subjektivních názorů lidí, kteří by se 
potencionálně mohli setkat s drogovou problematikou. Při vyplňování ankety 
se zaměřujeme na potenciální klienty (populace ohroţená drogovou 
závislostí), na běţné občany a představitele státní správy a samosprávy 
(sociální pracovníci, kurátoři, policisté, …). 

- Strukturované rozhovory s cílovou populací, pokud je dostupná a dojde ke 
kontaktu. 

- Pozorování - pohybování se na scéně, ve vytipovaných hospodách, barech, 
parcích, nádraţích, hernách, ... Sledování, kde se schází skupinky mladých 
dospívajících. 

- Vyhodnocení a vytvoření závěrečné zprávy. 
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Číslo a název aktivity: 
B.2.1.2 – Monitoring další lokalit na území obce s rozšířenou působností 

Vimperk 

5 výjezdů – 4 hodiny přímé práce v dané lokalitě, cca 40 kontaktů (není zde 

započítána cesta + administrace) 

Časový 

harmonogram: 

01.05. - 30.6.2012 

Předpokládaný 

realizátor: 

o.s. Prevent, Jihočeský streetwork Prevent  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Obce na území obce s rozšířenou působností Vimperk 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV/EU    

Jihočeský kraj    

města/obce  20 000   

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM 20 000   

Výstupy: Závěrečná zpráva z monitoringu a návrh vhodné intervence. 

 

Číslo a název aktivity: 
B.2.1.3 – Rozšíření terénního programu Jihočeský streetwork na další 

lokality v ORP Vimperk 

Charakteristika 

aktivity: 

Rozšíření působnosti terénního programu (popis na straně 52) na další lokality 

na území obce s rozšířenou působností Vimperk. Jedná se především o práci 

s uţivateli drog mimo romskou populaci (momentálně program pracuje výhradně 

s uţivateli drog z řad romské komunity, protoţe kapacita programu je zcela 

naplněna). Cílovou populací budou – ţeny poskytující sexuální sluţby za úplatu, 

mládeţ ve věku 13-18 let ohroţená drogovou závislostí, uţivatelé drog z řad 

majoritní společnosti.  

 
Mezi hlavní cíle patří: 
 1) SNIŢOVAT A ELIMINOVAT NEGATIVNÍ DOPADY SPOJENÉ S UŢÍVÁNÍM 
NÁVYKOVÝCH LÁTEK (zdravotní a sociální stabilizace klienta, sniţování 
rizikového chování u jednotlivých klientů, motivace ke změně ţivotního stylu).  
2) OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (bezpečná likvidace injekčního materiálu, 
sniţovat výskyt infekčních chorob, zvýšit informovanost veřejnosti o obecné 
prospěšnosti protidrogových sluţeb). 

 

Cílová skupina obyvatel, pro kterou je akce určena:  

3) z řad uţivatelů drog 

- uţivatelé drog uţívající drogy jakýmkoliv způsobem (injekčně, 
šňupáním, kouřením, ústně, vdechováním) 

- experimentátoři s drogami (ti, kteří jsou ve fázi „zkoušení“ 
jednotlivých drog) 
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Číslo a název aktivity: 
B.2.1.3 – Rozšíření terénního programu Jihočeský streetwork na další 

lokality v ORP Vimperk 

- problémoví uţivatelé a závislí na drogách (ti, kteří se v důsledku 
uţívání drog potýkají s jakýmikoli potíţemi  - zdravotními, sociálními, 
existenčními, …) 

4)  z řad sociálního okolí uţivatelů drog a široké veřejnosti 

- rodiče, prarodiče, sourozenci, partneři a známí uţivatelů drog (tzv. 
sociální okolí uţivatelů drog) 

- osoby, které mají zájem se informovat o jednotlivých drogách a 
drogové problematice 

- osoby v akutní krizi a těţkých ţivotních situacích  

Časový 

harmonogram: 

Realizace v průběhu celého roku, podle potřeb zjištěných v monitoringu. 

Předpokládaný 

realizátor: 

o.s. Prevent, Jihočeský streetwork Prevent 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

MěÚ Vimperk, obce na území obce s rozšířenou působností Vimperk 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

Počet uţivatelů sluţby podle potřeb zjištěných v 

monitoringu 

  

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Výstupy: Sociální sluţba je místně a časově dostupná cílové skupině. 

 

Číslo a název aktivity: 
B.2.1.4. - Rozšíření registrované sluţby Terénní programy - Rozkoš bez 

Rizika 

Charakteristika 

aktivity: 

Rozšíření registrované sluţby pro osoby komerčně zneuţívané nebo osoby, 

které vedou rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny 

(popis sluţby na straně 53). 

Cílem je navýšení počtu terénních výjezdů, a to ze stávajícího počtu: 1 terénní 

výjezd za 3 měsíce na 1 terénní výjezd za 1,5 – 2 měsíce. 

PŘÍNOS PRO CÍLOVOU SKUPINU: 

- zvýšení informovanosti osob z cílové skupiny; 

- zlepšení metod ochrany vlastní osoby v souvislosti s pohlavně 
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Číslo a název aktivity: 
B.2.1.4. - Rozšíření registrované sluţby Terénní programy - Rozkoš bez 

Rizika 

přenosnými infekcemi; 

- obnovení vědomí vlastní hodnoty a sebedůvěry; 

- podporování aktivního přístupu k péči o vlastní zdraví; 

- posílení samostatnosti klientek při vyhledávání informací; 

- vyřešení konkrétních problémů a obtíţí klientek; 

- zlepšení celkové zdravotní a sociální situace klientek 

Časový 

harmonogram: 

Terénní výjezdy 1 x za 1,5 aţ 2 měsíce, od roku 2012 

Předpokládaný 

realizátor: 

Rozkoš bez Rizika 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Jihočeský kraj, město Vimperk 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

Komerční sexuální 

pracovnice 

70 80 90 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

2011/2012 (celkem 

kalkulováno na 20 

měsíců) 

2013 2014 

MPSV 0 18 160 70 000 

Jihočeský kraj    

obec/obce  75 440 79 000 83 000 

příjmy od klientů    

ostatní 159 800 48 580  

CELKEM 235 240 145 740 153 000 

Výstupy: Zvýšení časové dostupnosti sluţby, zvýšení počtu kontaktů s klienty. 

 

Číslo a název aktivity: B.2.1.5. – Zřízení kontaktního místa Mostu naděje ve Vimperku 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem opatření je zřízení kontaktní místnosti (kanceláře) pro terénní program 

Most naděje (popis sluţby na straně 48), která bude otevřena podle poptávky po 

sluţbě, nejméně však 1x v týdnu po dobu 8 hodin. Opatření bude mít pozitivní 

dopad na samotný rozvoj terénní sluţby, zejména ve zvýšení dostupnosti sluţby 

směrem k cílové skupině.  

Časový 

harmonogram: 

Od roku 2011, 1x týdně 

Předpokládaný 

realizátor: 

Farní charita Prachatice 

Předpokládané Město Vimperk, obce v území ORP Vimperk, poskytovatelé sociálních sluţeb 
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Číslo a název aktivity: B.2.1.5. – Zřízení kontaktního místa Mostu naděje ve Vimperku 

spolupracující 

subjekty: 

působící na Vimpersku. 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

Viz aktivita č. 1.3.1. – Pracovní skupina Osoby v krizi 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM V rámci aktivity č. 1.3.1. – Pracovní skupina Osoby v krizi 

Výstupy: Sociální sluţba je místně a časově dostupná cílové skupině. 

Poznámka: Poznámky k rozpočtu – rozpočet není sestaven, neboť sociální sluţba terénního 

programu Mostu naděje má samostatný rozpočet, ze kterého nelze oddělit 

provoz kontaktní místnosti. Předpokládáme, ţe provozní náklady budou součástí 

rozpočtu terénní sluţby jako takové. 

Poznámky k cílové skupině – uvedená data odpovídají poskytované sluţbě Most 

naděje a jsou tedy společná i pro aktivitu č. 1.3.1. – Pracovní skupina Osoby 

v krizi. 

 

 

PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 

 

Číslo a název 

opatření: 

Opatření B.3.1 – Koordinace sociálních sluţeb na území ORP Vimperk a 

kontrola zneuţívání pomoci 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem opatření je podpora koncepčního rozvoje sociálních sluţeb na území ORP 

Vimperk. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 
B.3.1.1 - Kontrola zneuţívání dávek hmotné nouze 

 

Číslo a název aktivity: B.3.1.1 - Kontrola zneuţívání dávek hmotné nouze 

Charakteristika 

aktivity: 

Jedná se o ověřování, zda příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi tyto dávky 

nezneuţívají tím, ţe navštěvují herny a finanční prostředky z dávek tak 

nepouţívají k zajištění obţivy, základních lidských potřeb a bydlení. 

Časový harmonogram: Nárazové akce v různém časovém období, především po výplatních termínech  
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Číslo a název aktivity: B.3.1.1 - Kontrola zneuţívání dávek hmotné nouze 

Předpokládaný 

realizátor: 

OSVZ MÚ Vimperk – agenda hmotné nouze 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Městská policie Vimperk 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

Osoby pobírající dávky 

hmotné nouze  

   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM neurčeno neurčeno neurčeno 

Výstupy: Zjištění zneuţívání dávek hmotné nouze na gambling.  

 

 

Číslo a název 

opatření: 

Opatření B.3.2 – Udrţení nebo získání schopností a dovedností pro začlenění do 

společnosti 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem opatření je podpora osob sociálně vyloučených nebo ohroţených 

sociálním vyloučením. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

B.3.2.1. - Veřejná sluţba 

B.3.2.2. – Obecně prospěšné práce 

B.3.2.3. – Podpora sociálního podnikání na území ORP Vimperk 

 

Číslo a název aktivity: B.3.2.1 - Veřejná sluţba 

Charakteristika 

aktivity: 

Veřejná sluţba je jednou z moţností zachování, popř. rozvíjení pracovních 

schopností a dovedností osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné 

nouze a mající problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Podporuje 

sociální začleňování osob a přispívá k dobrým vztahům mezi osobami v 

hmotné nouzi a ostatními občany. Úřad práce nabízí zřízení pracovního místa 

pro pracovníka – koordinátora veřejné sluţby, který bude organizovat práci 

klientů pobírající dávky v hmotné nouzi z odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví. Při odpracování 30 hodin v měsíci bude klientovi dávka navýšena 

zhruba o 500 Kč. 
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Číslo a název aktivity: B.3.2.1 - Veřejná sluţba 

Časový harmonogram: Sluţba je poskytována v rámci projektu Úřadu práce MPSV, pracoviště 

Prachatice a odboru sociálních sluţeb a zdravotnictví MěÚ Vimperk 

Realizátor: Město Vimperk  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Městské sluţby, s.r.o., Městské lesy, s.r.o., odbor investic a údrţby MěÚ 

Vimperk 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby  

2011  předpoklad 2012 předpoklad 2013 

osoby, které pobírají 

dávky v hmotné nouzi 

46 dle počtu evidovaných 

osob 

dle počtu evidovaných 

osob  

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2011 2012 2013 

MPSV 45 000 (předpoklad) 45 000 (předpoklad) 45 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 45 000 45 000 45 000 

Výstupy: Sociální začleňování do společnosti, udrţování pracovních návyků. 

Navýšení příspěvku dávek v hmotné nouzi pro klienty odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví. 

 

Číslo a název aktivity: B.3.2.2 – Obecně prospěšné práce 

Charakteristika 

aktivity: 

Obecně prospěšné práce (dále OPP) jsou nejčastěji ukládaným alternativním 

trestem – tj. trestem nespojeným s odnětím svobody – v České republice. 

Nabízejí odsouzenému moţnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou 

odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané OPP přinášejí prospěch jak 

společnosti,(práce odsouzených sleduje obecný prospěch), tak odsouzenému, 

který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém ţivotě s „čistým štítem“, 

řečí právníků: „dojde k zahlazení odsouzení“. Nelze také pominout nesporný 

finanční přínos této alternativy, která nezatěţuje stát vysokými náklady. 

Časový harmonogram: průběţně 

Realizátor: PMS ČR 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby  

2011  2012 2013 
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Číslo a název aktivity: B.3.2.2 – Obecně prospěšné práce 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2011 2012 2013 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    

Výstupy: Sociální začleňování do společnosti, udrţování pracovních návyků. 

 

Číslo a název aktivity: B.3.2.3 – Podpora sociálního podnikání na území ORP Vimperk 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem opatření je podpořit organizace v hledání vhodných alternativ řešení pro 

zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny, která vykazuje dlouhodobou 

neumístitelnost na trhu práce. Důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti bývá 

sociální propad jednotlivce či celé rodiny, která můţe vést aţ k vytvoření silné 

závislosti na sociálním systému (zejména na sociálních dávkách).  

Opatření chce vytvářet prostor pro organizace, jejichţ cílem je vybudování 

sociální firmy za účelem zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a 

tím jim napomoci k znovu začlenění do společnosti. 

Časový harmonogram: 2012 - 2014 

Realizátor: poskytovatelé sociálních sluţeb, neziskové organizace, právnické osoby 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, obce v území ORP Vimperk 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby  

2011  předpoklad 2012 předpoklad 2013 

osoby, které vedou 

rizikový způsob ţivota 

nebo jsou tímto 

způsobem ţivota 

ohroţeny, mimo cílovou 

skupinu osob 

ohroţených závislostí 

nebo závislých na 

návykových látkách 

   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2011 2012 2013 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     
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Číslo a název aktivity: B.3.2.3 – Podpora sociálního podnikání na území ORP Vimperk 

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM neurčeno neurčeno neurčeno 

Výstupy: Monitorování alternativ pro spolupráci při budování sociální firmy pro cílovou 

skupinu. 

Sociální začleňování do společnosti, udrţování pracovních návyků. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření B.3.3 – Podpora prevence 

Z jaké priority 

vychází 
DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních sluţeb ze strany města 

Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

B.3.3.1. - Podpora primární prevence Phénix 

B.3.3.2. - Podpora probačního programu „Právo pro kaţdý den“ 

 

Číslo a název 

aktivity: 
B.3.3.1. - Podpora primární prevence Phénix 

Charakteristika 

aktivity: 

Popis realizace:  

Prostřednictvím zařízení „Primární prevence Phénix“ (certifikováno MŠMT) jsou 

realizovány aktivity zaměřené na specifickou primární prevenci rizikového 

chování u ţáků základních a studentů středních škol v lokalitách Prachaticko a 

Vimpersko.  

Tyto aktivity jsou uskutečňovány formou interaktivních programů, během nichţ 

ţáci nejen stroze sedí a poslouchají, ale sami jsou hlavními aktéry daného bloku. 

Předpokládané přínosy:  

1) Plošná informovanost 

- zvýšení informovanosti nejen o legálních a ilegálních látkách a jejich 

účincích u dětí a mládeţe, ale i o ostatních formách rizikového chování    

- osvojení si ţádoucích sociálních dovedností a návyků 

2) Specificky indukovaná prevence 

- specifická práce s vybranými skupinami na základě screeningu 

prevalence uţívání OPL a problematických školních kolektivů 

- posílení pozitivního chování a odmítání všech forem sebedestrukce 

Časový 

harmonogram: 

Projekt je realizován během celého školního roku. Průběţně po celou tuto dobu 

probíhají preventivní programy na jednotlivých základních a středních školách. 

Časový harmonogram projektu je nastaven dle dlouhodobé spolupráce s řadou 

škol a metodiků, kteří mají zájem o realizaci těchto programů. Konkrétnější 

podoba časového harmonogramu se vţdy odvíjí od moţností a časových dotací 
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Číslo a název 

aktivity: 
B.3.3.1. - Podpora primární prevence Phénix 

jednotlivých škol. 

Realizátor: o.s. Portus Prachatice 

Spolupracující 

subjekty: 

ZŠ T.G.Masaryka, Vimperk, ZŠ Smetanova, Vimperk, ZŠ Praktická, Vimperk, ZŠ 

Borová Lada, ZŠ Horní Vltavice, ZŠ Svatá Máří, ZŠ Stachy, ZŠ Čkyně, ZŠ 

Vacov, ZŠ Zdíkov, Gymnázium Vimperk, OA Vimperk, SŠ Vimperk 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

Cílová skupina 

(Ţáci ZŠ a SŠ)  
900 1100 1100 

Uţivatelé sluţby 

(Školy) 
9 10 10 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj * 70 000 dtto dtto 

obec/obce     

příjmy od klientů 20 000 dtto dtto 

ostatní 100 000 dtto dtto 

CELKEM 190 000 dtto dtto 

Výstupy: O jednotlivých programech jsou zpracovávány podrobné výstupy, které jsou 

k dispozici příslušným školám. V průběhu roku se vypracovávají čtvrtletní a 

závěrečné zprávy, které obsahují základní statistické údaje o fungování Primární 

prevence Phénix. 

Poznámka: Souhrn realizovaných besed na školách na Vimpersku v roce 2010: 

Počty 

Počet ţáků, kteří absolvovali besedu: 780 

Počet tříd, které absolvovaly besedu: 46 

Počet odvedených hodin: 130 

Oblast zaměření 

Návykové látky: 40% 

Vztahy třídního kolektivu: 50% 

Ostatní SPJ: 10% 

 

Číslo a název 

aktivity: 
B.3.3.2 -  Podpora probačního programu „Právo pro kaţdý den“ 

Charakteristika 

aktivity: 

Probační program je alternativa k odkloněnému trestnímu řízení pro děti a 

mladistvé, kteří se dopustili trestného činu, resp. provinění – program sekundární 

prevence. 

Právo pro kaţdý den je interaktivní program o fungování společnosti, zákonech a 

lidských právech s aktivním zapojením všech účastníků. 
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Číslo a název 

aktivity: 
B.3.3.2 -  Podpora probačního programu „Právo pro kaţdý den“ 

Celkem nabízí 36-42 výukových hodin v časovém rozsahu 2-6 setkání měsíčně 

nebo i jeden týden, jeden výukový den je sloţen z 2-4 hodin, maximální počet 

účastníků je 12. Nově jej lze doplnit o záţitkové outdoorové aktivity. 

Poslání programu: 

- sníţit riziko opakování trestné činnosti u dětí a mladistvých a to 

prostřednictvím zvyšování právního povědomí a odpovědnosti za vlastní 

jednání 

Cílová skupina: 

- děti a mladiství od 15 do 18 let nebo věkem tomuto rozpětí blízké 

- prvopachatelé, kteří spáchali méně závaţné provinění = trestné činy do 5 

let hranice trestní sazby 

Klienti PMS a OSPOD jsou do programu zařazováni poté, co dají dobrovolný 

souhlas s absolvováním programu. 

Cíl programu: 

- předat cílové skupině uţitečné dovednosti a právní znalosti vztahující se 

k řešení situací z kaţdodenního ţivota 

- posílit zejména sociální dovednosti, např. dovednost efektivní 

komunikace, řešení konfliktů a spolupráce s druhými 

- rozvíjet odpovědnost za vlastní jednání 

Program, zajišťují zkušení lektoři, kteří byli proškoleni o.p.s. PartnersCzech, mají 

odpovídající pedagogické, sociální nebo právní vzdělání. Na realizaci se podílí i 

úředníci PMS ČR, v jiţních Čechách program zajišťuje a administruje Centrum 

sociálních sluţeb – ICOS Český Krumlov 

Časový 

harmonogram: 

leden – prosinec 2012 

Realizátor: ICOS Český Krumlov 

Spolupracující 

subjekty: 

PMS ČR, PartnersCZECH o.p.s., OSPOD 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

Počet klientů na 1 běh  8   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 10 000   

Jihočeský kraj * 10 000   

obec/obce  10 000   

příjmy od klientů    

ESF 70 000   

CELKEM 100 000   

Výstupy: Závěrečné zprávy a Evaluace PP Právo pro kaţdý den. 
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3.3 Pracovní skupina Rodina a volný čas 

 

3.3.1 Členové pracovní skupiny Rodina a volný čas 

 

Tabulka 56 Přehled členů pracovní skupiny Rodina a volný čas 

Jméno Působiště 

Bc. Romana Trojanská sociální pracovnice OCH Vimperk 

Mgr. Jana Korbelová soc. právní ochrana dětí – OSVZ MěÚ Vimperk 

Mgr. Eva Braumová OSVZ MěÚ Vimperk 

Mgr. Dana Marková ředitelka Oblastní charity Vimperk 

Irena Kačerová speciální pedagog 

Jitka Martanová DDM Vimperk 

Mgr. Helena Čálková zástupce uţivatelů 

Lenka Polatová zástupce uţivatelů 

 

Jako host se jednání zúčastnil: Štefan Kurej. 

 

3.3.2 SWOT analýza cílové skupiny Rodina a volný čas 

 

Tabulka 57 SWOT analýza pro cílovou skupinu Rodina a volný čas 

Silné stránky Slabé stránky 

Fungující sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s 

dětmi ve Vimperku (včetně krizové intervence, 

řešení násilí, vztahů, doučování apod.). 

Aktivní MC Amálka Zdíkov. 

Babyklub při DDaM Vimperk. 

Fungují Skauti, sport. kluby, školy se sport. 

zaměřením ve Vimperku, SDH v obcích, 

knihovna Vimperk (vč. akcí). 

Podpora města. 

Aktivity podnikatelů – akce pro rodiny. 

ZUŠ a dechový soubor. 

Nová hřiště na sídlištích ve Vimperku. 

Sportovní areál na Vodníku. 

Zimní stadion Vimperk (veřejné bruslení). 

ZŠ TGM má vlastního psychologa. 

Dostatek ZŠ, MŠ, gymnázium, SŠ. 

Vyuţití turistických atraktivit. 

Organizovaný čas pro skupinu 15-18 let. 

Zaneprázdněnost rodičů. 

Závislost dětí na počítačích, telefonech. 

Absence azylového bydlení. 

Velké mnoţství heren a herních automatů. 

Drogově závislá mládeţ zabírá veřejná 

prostranství a brání tak mladším dětem. 

Ohroţení drogami, vandalismus. 

Nevyhovující koupaliště, neexistuje krytý bazén. 

Bariéry pro kočárky. 
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Příleţitosti Hrozby 

Spolupráce organizací na zajištění akcí 

(zaštítěná městem). 

Vyuţívat více MC Vimperk. 

Najít vyuţití pro nevyuţívané objekty ve 

Vimperku (bývalá Lesnická škola). 

Nerespektování autorit (skupinou 15+). 

Podávání alkoholu mladistvým. 

Omezování sítě SŠ (úbytek ţáků). 

Sniţování úrovně středního školství (nejsou 

přijímací řízení). 

Sniţování dotací. 

Nedostatečný dohled policie. 

Pozn. 

Nevyhovující koupaliště, neexistující krytý bazén  – KPSS nebude řešit. 

Bariéry pro kočárky  – přesah do jiné skupiny – bude řešeno v rámci skupiny Senioři a OZP. 

Herny a výherní automaty - přesah do jiné skupiny – bude řešeno v rámci skupiny Osoby v krizi. 

 

3.3.3 Priority, opatření a aktivity 

 

Tabulka 58 Priority a opatření pro cílovou skupinu Rodina a volný čas 

 

 

 

Rodina a volný čas 

PRIORITA 1 – 

PODPORA SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

PRIORITA 2 – 

ROZŠÍŘENÍ 

SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

PRIORITA 3 – 

DOPROVODNÉ 

AKTIVITY 

C.1.1 – Podpora 

sociálně aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

C.2.1. – Rozvoj 

sluţby azylové domy 

pro rodiny s dětmi 

C.3.1. – Prevence 

sociálně 

patologických jevů 

nebo zmírňování 

jejich dopadů na 

děti a mládeţ 

C.3.2. – Monitoring 

v rámci cílové 

skupiny 

C.2.2. – Rozvoj 

sluţby  

nízkoprahové 

zařízení pro děti a 

mládeţ 
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PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření C.1.1 – Podpora sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

Z jaké priority 

vychází 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem opatření je fungování ambulantní případně terénní sluţby pro děti ze 

sociálně málo podnětného prostřední. Cílem sluţby je podpora rodiny, aby se 

naučily řešit problémy samostatně vlastními silami je předcházení sociálnímu 

vyloučení rodin cílové skupiny. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

C.1.1.1 - Podpora registrované sluţby Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s 

dětmi 

 

Číslo a název 

aktivity: 

C.1.1.1. - Podpora registrované sluţby Sociálně aktivizační sluţby pro 

rodiny s dětmi 

Charakteristika 

aktivity: 

Zachování registrované sluţby Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

(popis sluţby na straně 51). 

Časový 

harmonogram: 

Sluţba je poskytována v pracovních dnech v rozsahu běţné pracovní doby, popř. 

dle potřeby i mimo tuto dobu (večer, o víkendu). 

Realizátor: Oblastní charita Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, sociální odbor ve Vimperku, ordinace dětských lékařů, základní 

školy ve Vimperku 

 2012 2013 2014 

Počet uţivatelů 

sluţby 

50 60 70 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 0 510 000 510 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

obec/obce  100 000 100 000 100 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 850 000 340 000 340 000 

CELKEM 950 000 950 000 950 000 

Výstupy: Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin cílové skupiny. 
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PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření C.2.1 – Rozvoj sluţby azylové domy pro rodiny s dětmi 

Z jaké priority vychází  ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je rozvoj poskytování sociální sluţeb s cílovou skupinou rodiny s dětmi 

v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jen nedostatečně. 

Potřebnost vzniku nové sluţby azylový dům je deklarována Odborem sociálních 

věcí a zdravotnictví při MěÚ Vimperk a poskytovateli sociálních sluţeb, kteří 

působí v tomto regionu. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

C.2.1.1 – Zajištění prostor pro azylový dům pro rodinu s dětmi  

C.2.1.2 – Zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi 

/dle § 57 zákona 108. Sb, o sociálních sluţbách/ 

 

Číslo a název aktivity: C.2.1.1 – Zajištění prostor pro azylový dům pro rodinu s dětmi 

Charakteristika 

aktivity: 

Město Vimperk (pracovníci OSVZ) a poskytovatelé sociálních sluţeb opakovaně 

a často potřebují řešit situaci rodiny a osob, jimţ je potřeba zajistit bydlení Tyto 

osoby jsou ohroţené sociálním vyloučením nebo jiţ jsou sociálně vyloučené. 

Situaci je nutné řešit především u rodin, kde je hlavní priorita udrţení rodiny 

pohromadě. 

Cílem této aktivity je vytipování vhodného objektu nebo prostor ke zřízení 

azylového domu. 

Časový 

harmonogram: 

Od roku 2012 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Vimperk  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

registrovaný poskytovatel sociální sluţby (OCH Vimperk), obce ORP Vimperk, 

Jihočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

rodiny s dětmi bez 

přístřeší 

10 bytů 

60 – 70 klientů vč. dětí 

10 bytů 

60 – 70 klientů vč. dětí 

10 bytů 

60 – 70 klientů vč. dětí 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV/EU    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    
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Číslo a název aktivity: C.2.1.1 – Zajištění prostor pro azylový dům pro rodinu s dětmi 

ostatní    

CELKEM neurčeno neurčeno neurčeno 

Výstupy: Budova nebo prostor pro zřízení azylového bydlení pro rodiny s dětmi. 

Poznámka: Zřízení azylového bydlení je uvedeno ve Strategickém plánu rozvoje města 

Vimperk pro období 2009 – 2014. 

 

Číslo a název aktivity: 
C.2.1.2 – Zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi  

/§ 57 zák. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách/ 

Charakteristika 

aktivity: 

Posláním Azylového domu je podpora, péče a poskytování bezpečného 

ubytování rodinám, které z různých důvodů ztratily svůj domov, byt, ubytování a 

neumí vyřešit komplikované problémy s tím spojené. Sluţba podporuje 

sebedůvěru uţivatelů ve vlastní schopnosti i praktické dovednosti (řešit svou 

situaci), ţít nezávislým způsobem ţivota a postarat se o své potřeby a potřeby 

rodiny. Sluţba rozvíjí sociální kontakty - podporuje přirozenou vazbu na rodinu, 

přátele a místní komunitu, aby se uţivatelé dostali k čerpání běţných zdrojů 

společnosti. 

Sluţby poskytované v AD: 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- vytvořené podmínky pro samostatnou přípravu stravy  

- poskytnutí ubytování 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záleţitostí 

- pomoc formou rady 

- pomoc při jednání s úřady a institucemi 

Cíle sluţby AD 

- řešení nepříznivé ţivotní situace rodiny 

- vedení rodin k samostatnosti 

- správné vedení a udrţování domácnosti 

- podporovat uţivatele v partnerském vztahu  

- pomoc a podpora uţivatelům s nalezením pracovního místa 

- pomoc a podpora při hledání nové bydlení 

- podporovat kontakty s vlastními rodinami 

Cílová skupina: 

- rodiny s dětmi bez přístřeší (oběti domácího násilí, nehygienické bytové 

podmínky, sociální nevyzrálost, právně nevyřešené případy, zadluţené 

rodiny apod.) 

Časový 

harmonogram: 

Od roku 2012 

Předpokládaný 

realizátor: 

registrovaný poskytovatel sociální sluţby (OCH Vimperk) 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, obce ORP Vimperk, Jihočeský kraj, MPSV 
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Číslo a název aktivity: 
C.2.1.2 – Zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi  

/§ 57 zák. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách/ 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

rodiny s dětmi bez 

přístřeší 

10 bytů 

60 – 70 klientů vč. dětí 

10 bytů 

60 – 70 klientů vč. dětí 

10 bytů 

60 – 70 klientů vč. dětí 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV/EU 2 564 000 1 470 000 1 470 000 

Jihočeský kraj    

obec/obce  300 000 300 000 300 000 

příjmy od klientů 1 080 000 1 080 000 1 080 000 

ostatní    

CELKEM 3 944 000 2 850 000 2 850 000 

Výstupy: Vznik sociální sluţby s předpokládanou kapacitou 60 – 70 klientů ročně. 

Poznámka: Tato sluţba je uvedena ve Strategickém plánu rozvoje města Vimperk pro 

období 2009 – 2014. 

V roce zřízení sluţby je v rozpočtu počítáno s pořízením vybavení za cca 900 

000,- Kč formou investice. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření C.2.2 – Rozvoj sluţby nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 

Z jaké priority vychází  ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je rozvoj poskytování sociální sluţby nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládeţ ve věku 13+. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

C. 2.2.1 – Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ 

/dle § 62 zákona 108. Sb., o sociálních sluţbách/ 

 

Číslo a název aktivity: 
C. 2.2.1 – Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ ve Vimperku /§ 

62 zákona 108. Sb, o sociálních sluţbách/ 

Charakteristika 

aktivity: 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ poskytuje ambulantní, popřípadě 

terénní sluţby dětem ve věku 6 – 26 let ohroţeným společensky neţádoucími 

jevy. Cílem sluţby je zlepšit kvalitu jejich ţivota předcházením nebo sníţením 

sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich ţivota, umoţnit 

jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení 

jejich nepříznivé situace. Sluţba můţe být poskytována osobám anonymně. 

Poskytované sluţby: 
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Číslo a název aktivity: 
C. 2.2.1 – Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ ve Vimperku /§ 

62 zákona 108. Sb, o sociálních sluţbách/ 

- výchovné činnosti  

- vzdělávací činnosti (pomoc při neprospěchu ve škole, přednášky, 

besedy) 

- aktivizační činnosti (vyjít ze zájmu cílové skupiny – hudba – metal, 

techno, …, přitaţlivé sporty: např. skateboarding, snowboarding, ...) 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (organizace 

přitaţlivých akcí pro mladé) 

- sociálně terapeutické činnosti 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záleţitostí 

- krizová intervence 

Časový 

harmonogram: 

Od roku 2012 

Předpokládaný 

realizátor: 

registrovaný poskytovatel sociální sluţby 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, obce ORP Vimperk, Jihočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

děti a mládeţ (13+) 

ohroţení společensky 

neţádoucími jevy 

1 500 kontaktů ročně   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 950 000 1 000 000 1 100 000 

Jihočeský kraj    

obec/obce  300 000 330 000 350 000 

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM 1 250 000 1 330 000 1 450 000 

Výstupy: Vznik sociální sluţby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ) 

s předpokládanou kapacitou 1.500 kontaktů ročně. 

Poznámka: Tato sluţba byla uvedena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních sluţeb 

Jihočeského kraje na období 2011 – 2013 a ve Strategickém plánu rozvoje 

města Vimperk pro období 2009 – 2014. 

V roce zřízení sluţby je v rozpočtu počítáno s pořízením vybavení za cca 90 

000,- Kč formou investice. 
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PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 

 

Číslo a název 

opatření: 

Opatření C.3.1 – Prevence sociálně patologických jevů nebo zmírňování jejich 

dopadů na děti a mládeţ 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem opatření je podpora a rozvoj aktivit, které vedou k prevenci sociálně 

patologických jevů nebo zmírňování jejich dopadů na děti a mládeţ. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

C.3.1.1 – Projekt “Víceúčelová sportovní plocha Vimperk – říční niva Volyňky“ 

C.3.1.2 - Letní tábor pro děti z rodin ohroţených sociálním vyloučením 

 

Číslo a název aktivity: 
C.3.1.1 – Projekt “Víceúčelová sportovní plocha Vimperk – říční niva 

Volyňky“ 

Charakteristika 

aktivity: 

Rozsáhlý projekt na úpravu ploch kolem řeky Volyňky pro volnočasové aktivity. 

Součástí projektu je i vybudování skateparku, jehoţ záměrem je podporovat 

mládeţ v aktivním trávení volného času a umoţnit skateboardistům vyuţívat 

plochu, která je přímo určena k provozování skateboardingu.  

Město Vimperk má zpracovanou odbornou studii a projekt na vytvoření 

skateparku.  

Projekt je nazván “Víceúčelová sportovní plocha Vimperk – říční niva Volyňky“ 

Při tvorbě projektu bylo vše konzultováno s mládeţí – skateboardisty.  

Rozpočet na vytvoření a úpravu plochy je v částce 1,5 mil. Kč a rozpočet na 

vybavení  - prvky je 3 mil. Kč. 

Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která nabyla právní moci 

dne 25. 3. 2011.  

Místo poskytování: Vimperk – říční niva Volyňky 

Časový harmonogram: 2012 

Realizátor: Město Vimperk – Odbor ţivotního prostředí 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Dotační programy, nadace apod. 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby  
2012 2013 2014 

Děti a mládeţ    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    
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Číslo a název aktivity: 
C.3.1.1 – Projekt “Víceúčelová sportovní plocha Vimperk – říční niva 

Volyňky“ 

ostatní    

CELKEM 4 500 000   

Výstupy: Aktivní trávení volného času. 

Mládeţ bude provozovat skateboarding na vymezeném, odpovídajícím 

prostoru, nebude ohroţovat chodce a dopravu ve městě. 

Poznámka: V současné době hledá Město Vimperk zdroj financování – výzvy, nadace atd. 

 

Číslo a název aktivity: C.3.1.2 - Letní tábor pro děti z rodin ohroţených sociálním vyloučením 

Charakteristika 

aktivity: 

Hlavní náplní letního tábora jsou volnočasové a zájmové aktivity, např. 

sportovní outdoorové aktivity jako horolezectví, hudební akce a vyţití, 

společenské hry, stolní fotbal, ping pong, šipky, výtvarné a pracovní činnosti, 

besedy na různá témata, sportovní činnosti, soutěţe, koupání v Lipně, apod. 

Jednou z aktivit vedoucích letního tábora je přímá sociální práce s dětmi. Jedná 

se o individuální řešení konkrétních potřeb a problémů těchto dětí. Účastníci 

letního tábora budou vybíráni ve spolupráci se školskými zařízeními, 

pedagogicko-psychologickou poradnou, Centrem pro rodinu Oblastní charity ve 

Vimperku a odborem sociálních věcí MěÚ ve Vimperku. 

Základním záměrem tábora je snaha poskytnout dětem zkušenost se 

smysluplným trávením volného času, ale i o ochranu dětí před rozvíjením a 

prohlubováním se neţádoucích sociálních jevů a patologií souvisejících 

s prostředím, z kterého na tábor přicházejí a kde jsou ohroţeny sociálním 

vyloučením. Dále je snaha odhalit rizika, se kterými se zmiňované děti potýkají 

(např. špatný prospěch ve škole, nuda, nezájem o konkrétní aktivity, 

záškoláctví, frustrace, vztahové problémy, rodinné problémy, kouření, alkohol, 

experimenty s drogami, gamblerství, promiskuita, nezaměstnanost, násilí v 

rodině, šikana, problémy se zákonem) a nabídnout moţná řešení. 

Přínos tábora ve vztahu k zúčastněným dětem tedy spočívá zejména v tom, ţe 

dětem bude touto cestou ukázána moţnost, jakými způsoby lze trávit volný čas 

a to jak individuálně tak v kolektivu. Zároveň je cílem tábora rozšířit kulturně 

sociální povědomí dětí a pocit sounáleţitosti k současné společnosti. 

Časový harmonogram: Vţdy jeden týden během letních prázdnin  

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Vimperk 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Základní školy ve Vimperku, Pedagogicko-psychologická poradna, OCH 

Vimperk se svými projekty Sociálně aktivizační sluţby a Krizové poradenství, 

bezpečnostní, záchranné a preventivní sloţky s ukázkami aktivit či besedami. 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby  
2012 2013 2014 

Děti 7 – 15 let  25 účastníků 25 účastníků 25 účastníků 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    
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Číslo a název aktivity: C.3.1.2 - Letní tábor pro děti z rodin ohroţených sociálním vyloučením 

Jihočeský kraj 10 000 10 000 10 000 

obec/obce  45 000 45 000 45 000 

příjmy od klientů 25 000 25 000 25 000 

ostatní    

CELKEM 80 000 80 000 80 000 

Výstupy: 25 účastníků ročně se zkušeností společensky kladně hodnoceného trávení 

volného času.  

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření C.3.2 – Monitoring v rámci cílové skupiny 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 
Opatření se zaměřuje na doprovodné aktivity, které monitorují cílovou skupinu  

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 
C.3.2.1 – Dotazníkové šetření dětí a mládeţe od 13 do 20 let 

 

Číslo a název aktivity: C.3.2.1 – Dotazníkové šetření ve skupině dětí a mládeţe od 13 do 20 let 

Charakteristika 

aktivity: 

Dotazníkové šetření na téma uţívání drog, alkoholu, zkušenosti s hraním 

automatů, řešení krizových situací, vyuţívání volného času apod. (dotazník viz 

příloha č.2 - strana 167). 

Dotazník po krátkém úvodu vyplnili ţáci 8. a 9. tříd základních škol a 1. aţ 4. 

ročníku středních škol na území ORP Vimperk. 

Vyhodnocení dotazníku je v příloze č. 2 na straně 168 komunitního plánu. 

Výsledky šetření byly postoupeny i ředitelům zúčastněných škol. 

Časový harmonogram: Březen - květen 2012  

Předpokládaný 

realizátor: 

Pracovní skupina Rodina a volný čas – KPSS na území ORP Vimperk 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Školy z území ORP Vimperk 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2011 2012 2013 

Děti a mládeţ 13 – 20 let  528 - - 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    
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Číslo a název aktivity: C.3.2.1 – Dotazníkové šetření ve skupině dětí a mládeţe od 13 do 20 let 

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM neurčeno   

Výstupy: Výsledky dotazníkového šetření (viz strana 168). 
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3.4 Pracovní skupina Národnostní a etnické menšiny 

 

V této pracovní skupině byly řešeny situace, které se ve větší míře vyskytují u romské menšiny nebo 

v lokalitách obývaných Romy. 

S ohledem na celkový přístup procesu komunitního plánování k sociálním sluţbám ze zákona 

č. 108/2006 Sb. má cílová skupina „Romové“ největší přesahy do pracovní skupiny Osoby v krizi (viz 

strana 103) a to pravděpodobně do všech cílových skupin v důsledku blízké podobnosti sociální 

situace, ve které se osoby nacházejí.  

Další významný přesah je do pracovní skupiny Rodina a volný čas (viz strana 121) vzhledem k 

potřebě spolupráce s celou rodinou v případě řešení krizové situace nebo jejího předcházení. 

 

Pracovní skupina se následně soustředila na definování aktivit, které by napomohly ke zlepšení 

souţití Romů a majoritní společnosti (viz Priorita Doprovodné aktivity níţe). 

 

3.4.1 Členové pracovní skupiny 

 

Tabulka 59 Přehled členů pracovní skupiny Národnostní a etnické menšiny 

Jméno Působiště 

Bc. Romana Trojanská sociální pracovnice Oblastní charita Vimperk 

Mgr. Dana Marková ředitelka Oblastní charity Vimperk 

Peter Macotlík Městská policie 

Renata Kurejová za uţivatele, Zdíkov 

Štefan Kurej za uţivatele, Zdíkov 

Jaroslava Martanová Místostarostka MěÚ Vimperk 

Dana Vidlášová Oblastní charita Vimperk 

 

Jako hosté se jednání zúčastnili: Daniel Kaifer, David Laci, Bohuslav Laci, karel Bledý, Rudolf Bledy, 

Štefan Laci. 
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3.4.2 SWOT analýza 

 

Tabulka 60 SWOT analýza pro cílovou skupinu Národnostní a etnické menšiny 

Silné stránky Slabé stránky 

Působí poskytovatel (soc. aktivizační sluţby – 

doučování, bydlení, zaměstnávání, dluhy, 

výchova dětí). 

Fungující taneční romský soubor (prezentace i 

pro širokou veřejnost). 

Aktivní přístup Romů. 

Podpora města aktivit pro Romy. 

Spolupráce s Městským kulturním střediskem 

(poskytování prostor). 

Aktivní přístup škol – zájem řešit případné 

problémy. 

Asistenční sluţba při ZŠ TGM. 

Silné rodinné vazby (rodina se postará o své 

členy – př. seniory nebo postiţené děti). 

Drogy (závislost i uţívání). 

Prostituce. 

Nevhodná výchova ve většině rodin. 

Nezaměstnanost. 

Předsudky a diskriminace při hledání 

zaměstnání. 

Absence pracovních návyků. 

Existence ghett (Pasovská a U Lázní). 

Neudrţování pořádku společných prostor a okolí 

domů. 

Neplnění povinnosti placení nájemného, reakce 

aţ na exekuce. 

Emigrace (zdevastované byty, po návratu nemají 

bydlení, jsou bez prostředků a bez zaměstnání, 

děti bez vzdělání několik let). 

Dětské gangy. 

Nízká vzdělanost a nízká motivace k ní. 

Chybí pozitivní vzory. 

Gamblerství. 

Uţívání alkoholu u mladých. 

Sexuální ţivot mladších 15ti let. 

Příleţitosti Hrozby 

Podpora romských podnikatelů, kteří by 

zaměstnali Romy. 

Podporované zaměstnávání. 

Rekvalifikace. 

Vyuţít nadání a schopností dětí (hudební, 

taneční). 

Podpora vytváření pozitivních vzorů. 

Vznik krouţků a vyuţití volného času zdarma. 

Podpora asistence ve vzdělávání (vč. motivace 

ke vzdělávání). 

Romský koordinátor. 

Fungující ROI. 

Dávky ve více splátkách (častěji neţ 1x 

měsíčně). 

Nelze vymáhat dluţné nájemné z příspěvku na 

bydlení (legislativa). 

Neúplné rodiny z důvodu výkonu trestu . 

Omezování dotací z grantů – především v oblasti 

prevence. 

Vymáhání dluhů exekutorem plošně ze všech 

dávek. 

Odchází z trestu s dluhem. 

Kriminalita dětí – nepostiţitelná. 
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3.4.3 Priority, opatření a aktivity 

 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 

Tabulka 61 Priority a opatření pro cílovou skupinu Národnostní a etnická menšina. 

 

 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 

Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB na straně 104. 

Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas, PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB na straně 122. 

Národnostní a 

etnická menšina 

PRIORITA 1 – 

PODPORA SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

PRIORITA 2 – 

ROZŠÍŘENÍ 

SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH 

SLUŢEB 

PRIORITA 3 – 

DOPROVODNÉ 

AKTIVITY 

B.1.1. – Podpora 

terénních programů 

B.2.1. – Rozvoj 

terénních programů 

D.3.1. – Podpora 

sociálního 

začleňování 

D.3.2. – Výchova a 

vzdělávání 

 C.2.1. – Rozvoj 
sluţby azylové domy 

pro rodiny s dětmi 

D.3.3. – Spolupráce 

s romskou menšinou 

B.1.1.2. – Podpora 

sociálně aktivizační 

sluţby 

C.1.1 – Podpora 

sociálně aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

(více na straně 51) 

 

C.2.2. – Rozvoj 
sluţby  

nízkoprahové 
zařízení pro děti a 

mládeţ 
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PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

 

Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB na straně 104. 

Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas, PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB na straně 122. 

 

PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření D.3.1 – Podpora sociálního začleňování 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

K sociálnímu vyloučení dochází především v oblasti bydlení a zaměstnání. 

Opatření má za cíl omezování rizikových lokalit a sociálního vyloučení. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

D.3.1.1. - Projekt ŠANCE 

D.3.1.2. - Veřejná sluţba 

D.3.1.3. - Podpora romských podnikatelských subjektů 

D.3.1.4. – Startovací byty 

D.3.1.5. – Zřízení pozice domovníka v rizikových lokalitách 

D.3.1.6. - Sluţba pro dodrţování pořádku v městském parku 

D.3.1.7. – Podpora tanečního souboru Čhave Devlestar 

 

Číslo a název aktivity: D.3.1.1. - Projekt ŠANCE 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem projektu je podporovat a motivovat zaměstnávání příslušníků romské 

komunity. 

Aktivity v těchto oblastech:  

- motivace k práci 

- motivace k rekvalifikaci 

- orientace na pracovním trhu 

- výcvik v sociálních dovednostech (schopnost sestavit ţivotopis, 

motivační dopis uchazeče o práci, vystupování, prezentace sebe 

sama) 

- komunikace (verbální, nonverbální, ústní, písemná, telefonická, s 

nadřízeným, se spolupracovníky) 

- pracovní návyky, profesní dovednosti 

- udrţení práce 

- podpora při hledání pracovního místa 

- vyhledávání informací o volných pracovních místech a jejich vyuţívání 

(inzerce, internet, …) 

- zácvikové pracoviště 

- podpora denní docházky do práce 

- seznamování s právy a povinnostmi v pracovním poměru 
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Číslo a název aktivity: D.3.1.1. - Projekt ŠANCE 

- práva a povinnosti ve vztahu k úřadu práce 

- sociální a zdravotní pojištění 

- další vzdělávání (práce s PC – Word, internet, jazykové vzdělávání) 

Místo poskytování: Vimpersko   

Časový harmonogram: Sluţba bude poskytována po celý rok ve vymezeném čase v rozsahu běţné 

pracovní doby.  

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Vimperk 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk, sociální odbor města, úřad práce, firmy 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

dlouhodobě či sezonně 

nezaměstnaní příslušníci 

romské menšiny 

30 30 30 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní 1 000 080 1 000 080 1 000 080 

CELKEM 1 000 080 1 000 080 1 000 080 

Výstupy: Uplatnění romské menšiny na Vimpersku na trhu práce, sníţení 

nezaměstnanosti, zvýšení ekonomické stability romských rodin, sníţení 

závislosti na dávkách, předcházení sociálnímu vyloučení romských rodin. 

 

Číslo a název aktivity: D.3.1.2. – Veřejná sluţba 

Charakteristika 

aktivity: 

Viz pracovní skupina Osoby v krizi, aktivita 3.2.1. Veřejná sluţba na straně 

115. 

 

Číslo a název aktivity: D.3.1.3. - Podpora romských podnikatelských subjektů 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem projektu je informovat a oslovovat členy romské komunity, kteří mají 

ţivnostenské oprávnění o veřejných zakázkách vyhlášených Městem Vimperk 

či Městskou správou domů s.r.o.  

Aktivity v těchto oblastech:  

- vytvoření jmenného seznamu romských podnikatelských subjektů 

/zdroj - Odbor obecní ţivnostenský úřad Vimperk/ 

- aktualizace seznamu romských podnikatelských subjektů bude 
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Číslo a název aktivity: D.3.1.3. - Podpora romských podnikatelských subjektů 

probíhat pololetně  

- vyhlášené veřejné zakázky, výzvy budou oznamovány vţdy písemnou 

formou a následně doručeny na adresu romského podnikatele  

Sociální pracovnice sociálně aktivizační sluţby OCH Vimperk (popis sluţby na 

straně 51) poskytnou pomoc romským podnikatelům s administrativními úkony, 

které se budou týkat vyhlášených zakázek. 

Místo poskytování: Vimpersko   

Časový harmonogram: Od 1. 6. 2011 vţdy při kaţdé vyhlášené veřejné zakázce. 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Vimperk – Odbor investic a údrţby 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Romští podnikatelé 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

Romští podnikatelé a 

ţivnostníci 

   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    

Výstupy: Uplatnění romských podnikatelských subjektů na Vimpersku na trhu práce, 

sníţení nezaměstnanosti, zvýšení ekonomické stability romských rodin, sníţení 

závislosti na dávkách. Předcházení předsudkům o romské komunitě v pohledu 

majoritní společnosti. 

 

Číslo a název aktivity: D.3.1.4. – Startovací byty 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem projektu je umoţnit řádným občanům (kteří ţijí v romské lokalitě) změnu 

v bydlení, odchod z ghetta. 

Ţadatel musí splňovat podmínky pro přidělení startovacího bytu:  

- Podmínky pro přidělení bytu dané Městem Vimperk. 

- Bezdluţnost vůči městu Vimperk /tuto podmínku musí splňovat i další 

členové domácnosti/. 

- Doloţení řádného placení nájmu v termínu splatnosti za období tří let. 

- Doloţení čestného prohlášení o tom, ţe v posledních dvou letech 

nespáchal přestupek nebo nebyl pravomocně uznán vinným ze 

spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, občanskému souţití 
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Číslo a název aktivity: D.3.1.4. – Startovací byty 

nebo proti majetku /tuto podmínku musí splňovat i další zletilí členové 

domácnosti/. 

- Ve výjimečných případech můţe být na základě rozhodnutí Rady 

města Vimperk přidělen startovací byt občanovi, který nesplňuje 

podmínky uvedené v odst. 4 a to pouze ze závaţných zdravotních 

důvodů. 

- Doloţí měsíční příjem, který bude ve výši minimálně čtyřnásobku 

nájmu startovacího bytu a předpokládaných záloh na sluţby. 

- Další podmínkou je, ţe všichni zletilí příslušníci domácnosti jsou v 

pracovním poměru, kromě např. matka na rodičovské dovolené atd. 

Podmínky startovacích bytů (jedná se pouze o návrh – konkrétní podmínky 

stanoví Město Vimperk): 

- Sleva z nájmu bytu ve výši 50% /musí odsouhlasit RM Vimperk/ na 

první rok uţívání startovacího bytu. 

- Sleva z nájmu bytu ve výši 25% /musí odsouhlasit RM Vimperk/ na 

druhý rok uţívání startovacího bytu.  

- Uţívání bytu /prodluţování smlouvy startovacího bytu/ nejdéle na 2 

roky. Poté podmínky standardní jako v městských bytech.  

- Přednostní přidělení startovacího bytu pro občany z vyloučených 

lokalit. 

- Smlouva na dobu určitou 3 měsíce. 

- Před prodlouţením nájemní smlouvy ţadatel prokáţe splnění 

podmínek pro přidělení startovacích bytů. 

- Prodlouţení nájemní smlouvy bude vţdy na 3 měsíce. 

V případě, ţe ţadatel splní výše uvedené podmínky, podá ţádost o přidělení 

startovacího bytu a to na Bytový odbor Města Vimperk. 

Poté ţádost projedná bytová komise a následně RM Vimperk. O výsledku bude 

ţadatel písemně vyrozuměn. 

Místo poskytování: Vimperk 

Časový harmonogram: Přidělování startovacích bytů, bude probíhat dle poptávky. 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Vimperk – Městská správa domů s.r.o. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

Osoby, které se chtějí 

vyčlenit z ghetta. 

1 – 2 byty   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     
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Číslo a název aktivity: D.3.1.4. – Startovací byty 

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    

Výstupy: Postupná likvidace problémových lokalit. Podpora osob, které dodrţují 

stanovené podmínky a podpora jejich sociálního začleňování. 

 

Číslo a název aktivity: D.3.1.5. – Zřízení pozice domovníka v rizikových lokalitách 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem projektu je zřídit a následně udrţet pozici domovníka v domech, které se 

nachází ve vyloučených lokalitách, kde ţijí příslušníci převáţně romské 

komunity. 

Aktivity v těchto oblastech:  

Městská správa domů s.r.o. Vimperk vytipuje a následně nabídne pozici 

domovníka některému občanovi, který ve vyloučené lokalitě ţije. 

Jednatel Městské správy domů s.r.o. uzavře s domovníkem dohodu o 

provedení práce, zároveň domovníka poučí o povinnostech a předá pracovní 

náplň. 

Dohoda o provedení práce bude uzavřena na dobu 3 měsíců. Odměna za práci 

bude ve výši 25,- Kč za bytovou jednotku, cca 350,- Kč měsíčně. Technik 

Městské správy domů bude nárazově kontrolovat, zda domovník plní svou 

funkci. 

V případě, ţe domovník řádně plní svou funkci, bude mu dohoda obnovena.  

Při prvním zřízení a zavedení domovníka se v domě a před domem provede 

úklid, na kterém se budou podílet všichni obyvatelé daného domu. Kontejner 

na odpad zajistí Městská správa domů a náklady budou rozúčtovány mezi 

nájemníky domu. 

Místo poskytování: Vimperk – Pasovská a U Lázní 

Časový harmonogram: Od května 2011 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Vimperk – Městská správa domů s.r.o. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

Obyvatelé rizikových 

lokalit. 

   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    
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Číslo a název aktivity: D.3.1.5. – Zřízení pozice domovníka v rizikových lokalitách 

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    

Výstupy: Zlepšení kvality bydlení ve vyloučených lokalitách a jejich okolí. 

 

Číslo a název aktivity: D.3.1.6. - Sluţba pro dodrţování pořádku v městském parku 

Charakteristika 

aktivity: 

Sluţba pro dodrţování pořádku v městském parku byla v roce 2010 

organizována prvním rokem. Vzhledem k tomu, ţe tato sluţba prokázala své 

opodstatnění, bude organizována i v letech následujících.  

Předmětem činnosti této sluţby je udrţovat čistotu a pořádek na veřejném 

prostranství, dohlíţet na dodrţování pořádku u návštěvníků parku a v případě 

porušování OZV č. 3/2010 Města Vimperk o zabezpečení veřejného pořádku, 

ochrany ţivotního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, 

spolupracovat s Městskou policií.  

Časový harmonogram: Sluţba je poskytována v rámci projektu Úřadu práce ČR, krajská pobočka 

České Budějovice, kontaktní pracoviště Vimperk 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Vimperk  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Městské sluţby, s.r.o., Městská policie, ÚP Vimperk 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

osoby, které jsou 

hlášeny na ÚP ČR 

2 2 2  

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV 3 000 - 5 000 měsíčně 3 000 - 5 000 měsíčně 3 000 - 5 000 měsíčně 

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM 15 000 -25 000 15 000 -25 000 15 000 -25 000 

Výstupy: Zaměstnání klientů Úřadu Práce, sociální začleňování do společnosti, 

udrţování pracovních návyků, komunikace s návštěvníky městského parku - 

rozvoj komunikačních dovedností. 
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Číslo a název aktivity: D.3.1.7. – Podpora tanečního souboru Čhave Devlestar 

Charakteristika 

aktivity: 

Projekt napomáhá integraci romské menšiny do společenského ţivota města. 

Záměrem není jen to, aby se soubor věnoval folkloru, tanci, ale tanec v tomto 

souboru je odrazovým můstkem, prostředkem navázání pevnějších vazeb s 

příslušníky romské menšiny pro realizaci záměru – integraci romské menšiny 

do většinové společnosti. 

Projekt zahrnuje činnosti, které jsou důleţité v oblasti prevence negativních 

jevů (smysluplné vyuţívání volného času dětí a mládeţe, vzdělávací, výchovné 

akce), dále poskytujeme poradenství v oblasti zaměstnanosti, hospodaření 

domácnosti, výchovy a vzdělávání dětí. Pomáháme dětem s přípravou do 

školy, snaţíme se motivovat nejnadanější děti pro studium na střední (či 

vysoké) škole. 

Cíl projektu:  

Aktivní smysluplné trávení volného času romské menšiny ve Vimperku, 

doplněné o nenásilné sociální poradenství, výchovné působení na děti, na 

dospělé, vzdělávací činnosti posilující národnostní uvědomění Romů, motivaci 

jejich dětí ke studiu. 

Vzdělávání většinové společnosti ve smyslu chápání zvláštností romské 

kultury. 

Vzájemné poznávání romské menšiny a většinové společnosti (včetně 

setkávání a poznávání kultur na vystoupeních a kulturních akcích). 

Vzájemné sbliţování a integrace romské menšiny, zapojení této menšiny do 

společenského, kulturního, hospodářského i občanského ţivota města. 

Taneční soubor je součástí Sluţby pro rodiny s dětmi (strana 51). 

Časový harmonogram: kaţdé úterý do 15:00 hod. do 18:00 hod. 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Vimperk 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

Příslušníci romské 

menšiny 

30 30 30 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    
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Číslo a název aktivity: D.3.1.7. – Podpora tanečního souboru Čhave Devlestar 

CELKEM 
je součástí sluţby pro 

rodiny s dětmi (strana 

51). 

  

Výstupy: Integrace romské menšiny do společenského ţivota města 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření D.3.2 – Výchova a vzdělávání 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem opatření je podpořit plnění školních povinností a rozšíření nabídky trávení 

volného času. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

D.3.2.1. – Projekt na odpolední doučování a volnočasové aktivity 

D.3.2.2. – Vznik romského fotbalového týmu pro děti a mládeţ 

 

Číslo a název aktivity: D.3.2.1. – Projekt na odpolední doučování a volnočasové aktivity 

Charakteristika 

aktivity: 

Asistence pro ţáky školy ze sociálně znevýhodněného prostředí 

- asistence v hodinách 

- asistence při přípravě na vyučování v odpoledních hodinách 

- podpora zájmové činnosti v odpoledních hodinách - výtvarná výchova, 

sportovní činnosti, hudební výchova, pohybové a taneční činnosti 

Je připraven projektový záměr a bude předloţena ţádosti o grant (společně 

Strakonice bfz - vzdělávací akademie a ZŠ T.G.Masaryka Vimperk). Projekt 

bude pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, bude zahrnovat 

doučování + volnočasové aktivity. Plánováno na rok, pro 15 dětí. 

Časový harmonogram: Doba trvání projektu 1 školní rok. 

Předpokládaný 

realizátor: 

bfz - vzdělávací akademie, Strakonice, ZŠ T.G. Masaryka Vimperk 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

Děti se zameškanou 

školní docházkou (např. 

romské děti po návratu 

z emigrace) 

15   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    
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Číslo a název aktivity: D.3.2.1. – Projekt na odpolední doučování a volnočasové aktivity 

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM neurčeno   

Výstupy: Zmírnění dopadů  nepříznivé sociální situace a integrace ţáků se zameškanou 

docházkou. 

 

Číslo a název aktivity: D.3.2.2. – Vznik romského fotbalového týmu pro děti a mládeţ 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem aktivity je: 

- vytvoření sportovní aktivity s romským vedoucím, který by byl 

přirozenou autoritou pro romské děti, 

- smysluplné vyuţití volného času pro děti.  

Časový harmonogram: 2010 

Předpokládaný 

realizátor: 

Štefan Laci 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sportovní kluby Vimperk, školy Vimperk (školní sportoviště), OCH Vimperk 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

Děti 6 – 18 let 15 - 20 15 - 20 15 - 20 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    

Výstupy: Volnočasová aktivita pro romské děti. 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření D.3.3 – Spolupráce s romskou menšinou 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis Opatření má za cíl zajistit fungující průběţnou komunikaci s romskou menšinou. 
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Číslo a název 

opatření: 
Opatření D.3.3 – Spolupráce s romskou menšinou 

opatření: 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

D.3.3.1. – Vznik pozice romského terénního pracovníka 

D.3.3.2. – Informativní schůzka pro romskou menšinu 

 

Číslo a název aktivity: D.3.3.1. – Vznik pozice romského terénního pracovníka 

Charakteristika 

aktivity: 

- mapování  situace v romské komunitě na Vimpersku 

- kontaktování rodin či jednotlivců v nepříznivé sociální situaci 

- vyhledávání osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 

- poskytování podpory či pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci 

pod dohledem sociálního pracovníka 

- doprovod dětí do školy, na zájmovou činnost, na doučování apod. 

- doprovod dospělých na úřady, instituce, … (emoční podpora) 

- zprostředkování kontaktu osoby v nepříznivé sociální situaci s vhodnou 

sociální sluţbou či institucí 

- v rámci celé komunity podpora aktivit zaměřených na udrţování tradic, 

posilování vlastní identity 

- iniciovat setkávání příslušníků romské menšiny s vedením města, 

společné hledání řešení problémů 

- motivovat jedince ke vzdělání a k získávání kvalifikace 

- motivovat nezaměstnané k práci, vyhledávání volných míst 

- zprostředkovávat příslušníkům romské menšiny základní sociální 

poradenství (v otázkách bydlení, zaměstnání, dluhová problematika, 

výchova a vzdělávání dětí, péče o děti, trestní řízení, závislosti, …) 

- pod dohledem sociálního pracovníka rozvíjet a udrţovat u příslušníků 

romské menšiny sociální dovednosti, rodičovské kompetence 

- dohled na místech, kde se setkávají skupiny mladistvých inklinujících k 

negativním společenským jevům 

-  motivovat příslušníky romské menšiny k řádnému způsobu ţivota 

Časový harmonogram: od roku 2012 

Předpokládaný 

realizátor: 

OCH Vimperk 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Vimperk 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

příslušníci romské 

menšiny na Vimpersku  

50 70 90 
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Číslo a název aktivity: D.3.3.1. – Vznik pozice romského terénního pracovníka 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce  20 000   

příjmy od klientů    

ostatní 270 000   

CELKEM 290 000 Neurčeno neurčeno 

Výstupy: Řešení nepříznivé sociální situace romské menšiny na Vimpersku, předcházení 

sociálně patologickým jevům, řešení problémů spoluţití romské menšiny s 

majoritní většinou, informovanost romské menšiny o moţnostech pomoci, 

podpory, sociální integrace. 

 

Číslo a název aktivity: D.3.3.2. – Informativní schůzka pro romskou menšinu 

Charakteristika 

aktivity: 

Pravidelné setkávání vedení města a vedoucích odborů městského úřadu s 

romskou menšinou za účelem diskutování problematiky této menšiny. 

Informace o bytové politice města, o zadávání zakázek (investiční záměry, 

opravy, údrţba), o sociálních dávkách. Podle potřeby bude přizván pracovník 

Úřadu práce ČR, ředitelé základních a mateřských škol, poskytovatel 

sociálních sluţeb.  

Cílem setkání jsou vznik rady Romů jako partnera pro jednání s radou města, 

zvolení zástupce z řad Romů do komise prevence, diskuse a řešení aktuálních 

problémů této komunity. 

Časový harmonogram: Pravidelné setkání 1 – 2 x do roka, dle potřeby a aktuálnosti situace.  

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Vimperk  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Městská správa domů, s.r.o., Městská policie, MěÚ, Policie ČR  

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby 
2012 2013 2014 

Romská menšina  100 - 200 100 - 200 100 - 200 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    
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Číslo a název aktivity: D.3.3.2. – Informativní schůzka pro romskou menšinu 

CELKEM    

Výstupy: Vznik rady Romů jako partnera pro jednání s radou města, zvolení zástupce z 

řad Romů do komise prevence, diskuse a řešení aktuálních problémů této 

komunity. 

 

 



Průřezová témata 

Projekt „Komunitní plánování sociálních sluţeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk“, reg.č.: 
CZ.1.04/3.1.03/45.00023, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR. 

147 

3.5 Průřezová témata 

 

Jedná se o témata, která vycházejí z jednání pracovních skupin, ale která se týkají širší skupiny 

obyvatelstva, neţ je jedna definovaná cílová skupina. Z uvedeného důvodu jsou témata vyčleněna do 

samostatné kapitoly. 

 

3.5.1 Priority, opatření a aktivity 

 

Tabulka 62 Priority a opatření průřezových témat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průřezová témata 

PRIORITA 3 – 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

E.3.1. – Zlepšení 

informovanosti 

E.3.2. – Koordinace 

sociálních sluţeb 

E.3.3. – Podpora nových 

právních úprav 
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PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření E.3.1. – Zlepšení informovanosti 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Opatření řeší nízkou informovanost o sociálních sluţbách v regionu ORP. Ke 

zvýšení informovanosti o sociálních sluţbách a jejich poskytovatelích poslouţí 

vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

E.3.1.1 Vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 

sluţeb 

E.3.1.2 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb a 

jeho uveřejnění 

 

Číslo a název aktivity: 
E.3.1.1 – Vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů sociálních a 

doprovodných sluţeb 

Charakteristika 

aktivity: 

V rámci projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb na území obce 

s rozšířenou působností Vimperk (reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/45.00023) bude 

vytvořen katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb. Obsah 

katalogu byl sestaven řídící skupinou projektu. 

Potřeba vzniku katalogu vychází ze zjištěné malé informovanosti o sociálních a 

doprovodných sluţbách mezi obyvateli regionu (anketa mezi obyvateli, 

informace poskytovatelů). 

Katalog bude obsahovat potřebné informace o registrovaných sociálních 

sluţbách v rámci ORP Vimperk. V případě vybraných sociálních sluţeb, které 

nejsou poskytovány na území ORP, bude uveden kontakt na sluţbu v okolí 

regionu. Dále budou uvedeny související a doprovodné suţby, krizové linky, 

úřady a lékaři/zdravotnická zařízení. O poskytovatelích/sluţbách budou 

uvedeny informace potřebné k pochopení, o jakou sluţbu se jedná, zda je 

vhodná pro daného uţivatele a informace o dostupnosti sluţby. 

Postup prací: oslovení poskytovatelů, shromáţdění údajů, tvorba grafického 

návrhu, tisk katalogu, distribuce katalogu u poskytovatelů sociálních sluţeb, na 

úřadech, u lékařů, na webu města Vimperk. 

Vytvoření a distribuce katalogu povede ke zvýšení informovanosti o sociálních 

a doprovodných sluţbách mezi obyvateli (uţivateli), poskytovateli i obcemi 

v regionu (zadavateli). 

Časový harmonogram: 2011 

Realizátor: Jihočeská rozvojová o.p.s., město Vimperk 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Ostatní města a obce v ORP Vimperk, poskytovatelé sociálních a 

doprovodných sluţeb. 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby  
2011/2012 2013 2014 

Obyvatelé ORP Vimperk 17 800 17 800 17 800 
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Číslo a název aktivity: 
E.3.1.1 – Vytvoření a distribuce katalogu poskytovatelů sociálních a 

doprovodných sluţeb 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní 20 000   

CELKEM 20 000   

Výstupy: Vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb  

– zvýšení informovanosti o sociálních a doprovodných sluţbách mezi obyvateli 

(uţivateli), poskytovateli i obcemi v regionu (zadavateli). 

Výše uvedené finanční zdroje jsou uvedeny na základě předběţné kalkulace 

pro výrobu katalogu (grafická úprava) a vytištění v nákladu 100 ks (formát A5, 

černobílá varianta, 72 stran, ceny včetně DPH). 

 

Číslo a název aktivity: 
E.3.1.2 – Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 

sluţeb 

Charakteristika 

aktivity: 

Na vytvoření a distribuci katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 

sluţeb v roce 2011 bude navazovat kaţdoroční aktualizace katalogu a jeho 

následné uveřejnění.  

OSVZ města Vimperk vydá jedenkrát do roka podnět k aktualizaci katalogu. 

Budou aktualizovány informace obsaţené v platném katalogu a případně 

doplněny nově vzniklé poskytovatele /sluţby. 

Aktualizovaný katalog bude zveřejněn na webu města Vimperku, 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 sluţbách pro občany a další subjekty 

v ORP Vimperk.  

Aktualizace má za cíl udrţení míry informovanosti o sociálních a doprovodných 

sluţbách v regionu. 

U příleţitosti kaţdoroční aktualizace katalogu bude vydána tisková zpráva 

o aktualizaci. OSVZ města Vimperku vydá podnět k napsání a vydání tiskové 

zprávy, rozeslání zprávy médiím. Tisková zpráva bude vydána v lokálních 

médiích (Vimperské noviny a další). Zpráva bude obsahovat informace o 

aktualizaci katalogu – jaké sluţby existují, co je nového. Moţnost vytvořit 

pravidelnou rubriku o sociálních a doprovodných sluţbách. Tisková zpráva 

bude rovněţ rozeslána obcím v ORP Vimperku k uveřejnění na webu. 

Časový harmonogram: 2012 - 2014 

Realizátor: OSVZ města Vimperk 
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Číslo a název aktivity: 
E.3.1.2 – Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 

sluţeb 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

město Vimperk, ostatní města a obce v ORP Vimperk, poskytovatelé sociálních 

a doprovodných sluţeb 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby  
2011/2012 2013 2014 

Obyvatelé ORP Vimperk 17 800 17 800 17 800 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce  20 000 20 000 20 000 

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM 20 000 20 000 20 000 

Výstupy: Vytvoření aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 

sluţeb 1x ročně – udrţení informovanosti o sociálních a doprovodných 

sluţbách mezi obyvateli (uţivateli), poskytovateli i obcemi (zadavateli) v 

regionu. 

Uveřejněná tisková zpráva o aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních a 

doprovodných sluţeb v lokálních médiích a na webových stránkách měst a 

obcí v regionu (1x ročně). 

Výše uvedené finanční zdroje jsou uvedeny na základě předběţné kalkulace 

pro tisk v nákladu 100 ks (formát A5, černobílá varianta, 72 stran, ceny včetně 

DPH). 

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření E.3.2. – Koordinace sociálních sluţeb 

Z jaké priority vychází DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem opatření je podpora koncepčního rozvoje sociálních sluţeb na území ORP 

Vimperk. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 

E.3.2.1 – Pravidelná setkávání Komise prevence /podle § 122 zákona 

č. 128/2000 Sb./ 

 

Číslo a název aktivity: E.3.2.1 - Pravidelná setkávání Komise prevence 

Charakteristika 

aktivity: 

Komise je poradním orgánem městské rady v oblasti prevence kriminality, 

sociální patologie a bezpečnostní situace ve městě  

Cíle působení komise prevence jsou: 
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Číslo a název aktivity: E.3.2.1 - Pravidelná setkávání Komise prevence 

- Koordinovat práci a vytvářet prostředí aktivní spolupráce subjektů, 

které se působí na poli primární, sekundární i terciární prevence 

sociálně patologických jevů dětí, mládeţe i dospělých ve městě 

setkáváním alespoň 1x za 3 měsíce. 

- Monitorovat a mapovat aktuální situaci výskytu těchto jevů i působení 

subjektů ve městě a okolí a zpracovávat analýzu této situace alespoň 

1x za rok. 

- Průběţně vyhledávat rizikové skupiny, jedince i lokality a navrhovat 

opatření k zabránění trestné činnosti vniku sociálně patologických jevů. 

- Navrhnout Komplexní program prevence kriminality ve městě a účinně 

spolupracovat při jeho naplňování se všemi subjekty; pravidelně 

vyhodnocovat jednotlivé projekty programu, včetně činnosti 

jednotlivých institucí působících v oblasti prevence sociálně 

psychopatologických jevů ve městě. 

- Předkládat návrhy konkrétních projektů na řešení zásadních a 

dlouhodobých úkolů v oblasti prevence patologických jevů, vyhledávat 

nové subjekty poskytující sociální sluţby v oblasti sociálně 

patologických jevů a podporovat jejich činnost. 

- Posuzovat a k realizaci doporučovat dílčí projekty jednotlivých subjektů 

a podílet se na jejich realizaci.  

- Informovat o projednávaných tématech a navrhovaných aktivitách. 

Časový harmonogram: Průběţně 

Realizátor: Město Vimperk 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Městská Policie, Policie ČR, PMS ČR, ÚP Vimperk, OCH Vimperk, Prevent 

Strakonice a Prachatice, Rozkoš bez Rizika Č. Budějovice, FCH Prachatice, 

Portus Prachatice, Základní a střední školy na území ORP Vimperk, DDM 

Vimperk. 

Cílová skupina a počet 

uţivatelů sluţby  
2012 2013 2014 

Podle projednávaných 

témat 

Podle projednávaných 

témat 

Podle projednávaných 

témat 

Podle projednávaných 

témat 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    

Jihočeský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 
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Číslo a název aktivity: E.3.2.1 - Pravidelná setkávání Komise prevence 

Výstupy: Komplexní plán prevence kriminality ve městě. 

Koordinovaná sluţba. 

Pravidelné zveřejňování informací k sociální problematice. 

Poznámka: Tato komise jiţ při Městském úřadu Vimperk formálně pracuje, od roku 2008 se 

sešla ale pouze dvakrát, jde tedy o její aktivizaci.   

 

 

Číslo a název 

opatření: 
Opatření E.3.3 – Podpora nových právních úprav 

Z jaké priority 

vychází 
DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis 

opatření: 

Cílem je posílení pravomocí města při rozhodování o provozování sázkových her 

a hracích přístrojů (včetně terminálů) na jeho území. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění opatření: 
E.3.3.1. - Aktivity města pro schválení nového zákona o loteriích 

 

Číslo a název 

aktivity: 
E.3.3.1 - Aktivity města pro schválení nového zákona o loteriích 

Charakteristika 

aktivity: 

Podle současné právní úpravy (zákon č. 202/1990 Sb. O loteriích a jiných 

podobných hrách) nemá město moţnost plně kontrolovat provozování všech typů 

tzv. výherních automatů. Nové typy (jako jsou např. on-line terminály) povoluje 

Ministerstvo financí ČR, které zároveň dostává poplatky z jejich provozování. 

Pro město to má za následky především nekontrolované šíření výherních 

terminálů a ztrátu příjmu z jejich provozování, které by mohly slouţit na prevenci 

a potírání negativních vlivů plynoucích z gamblerství. 

Cílem této aktivity je, aby Město ve spolupráci se Svazem měst a obcí vytvářelo 

politický tlak na poslance a senátory, aby schválili nový zákon, který umoţní 

obcím ovlivňovat umístění všech výherních automatů na jejich území. 

Časový 

harmonogram: 

průběţně 

Realizátor: Město Vimperk 

Spolupracující 

subjekty: 

Poslanec a senátor pro území Vimperku, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, 

Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko.  

Cílová skupina a 

počet uţivatelů 

sluţby 

2012 2013 2014 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2012 2013 2014 

MPSV    
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Číslo a název 

aktivity: 
E.3.3.1 - Aktivity města pro schválení nového zákona o loteriích 

Jihočeský kraj *    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ESF    

CELKEM    

Výstupy: Nová zákon o loteriích zajišťující městu moţnost rozhodování o provozování 

sázek a automatů na jeho území. 
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4 Monitorování a vyhodnocení 

 

Monitorování je proces systematického sběru informací o realizaci aktivit definovaných v komunitním 

plánu. Cílem tohoto sběru informací je periodické vyhodnocování, které ověřuje shodu mezi 

skutečným stavem realizace a plánovanými aktivitami. 

Průběh realizace bude zajišťovat Odbor sociálních věcí MěÚ Vimperk. V rámci monitorování bude 

průběţně zaznamenávat postup realizace jednotlivých aktivit a případně zjišťovat důvody jeho 

neplnění. 

Jednou ročně ze zjištěných skutečností připraví monitorovací zprávu o realizaci komunitního plánu 

sociálních sluţeb na území ORP Vimperk, kterou předloţí řídící skupině k vyhodnocení. Jednání řídící 

skupiny bude svolávat Odbor sociálních věcí MěÚ Vimperk jednou ročně, nejpozději však k 31. 10. 

daného roku (počínaje rokem 2012). 

Řídící skupina posoudí kvalitu a efektivitu naplňování jednotlivých aktivit a případně navrhne 

aktualizace plánu sociálních sluţeb. Aktualizace plánu bude zpracována formou dodatku ke 

stávajícímu dokumentu. 

Monitorovací zpráva schválená řídící skupinou bude předloţena na vědomí Zastupitelstvu města 

Vimperk nejpozději do 30. 11. daného roku. 

 

Komunitní plán sociálních sluţeb na území ORP Vimperk je zpracován na období 2011 – 2014 a 

nejpozději za tři roky proběhne jeho aktualizace. 
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PŘÍLOHA 1 

Anketní lístek: 

 

Sociální sluţby na Vimpersku 

ANKETA PRO VEŘEJNOST 
      

Váţení spoluobčané,  

tato anketa slouţí ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních sluţeb a potřeb 
na Vimpersku. Anketa je podkladem pro proces komunitního plánování sociálních sluţeb, 
jehoţ cílem je vymezit a účelně naplánovat oblasti pomoci pro občany, kteří se nacházejí v 
těţké ţivotní situaci.  Děkujeme za spolupráci při vyplnění ankety. 

Řídící skupina komunitního plánování sociálních sluţeb Vimperska 

 

1) Kde bydlíte (uveďte název obce či města)? 

………………………………………………………………………… 

2) Jste:  muţ  ţena   (zaškrtněte zvolenou možnost) 

3) Kolik je Vám let? (odpověď vypište číslem) ................................................. 

4) Znáte některé poskytovatele sociálních sluţeb na Vimpersku? (zaškrtněte zvolenou možnost) 

BH - Nemocnice Vimperk a.s.         

Domov pro seniory Stachy – Kůsov         

Mesada o.s., pobočka Vimperk         

Oblastní charita Vimperk          

Občanské sdruţení PREVENT, Strakonice        

Sociální pohoda, o.p.s. - Domov pro osob se zdravotním postiţením, Javorník   

STROOM DUB, o.p.s., Dub u Prachatic         

Jiné (vypište) ………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5) Vyuţíváte některou sociální sluţbu?  

Já sám   Někdo z rodiny  Nevyuţívám  

 

5.1 Pokud ano, jakou sluţbu Vy nebo někdo z Vaší rodiny vyuţíváte (uveďte také jméno 

poskytovatele sluţby) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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5.2 Pokud vyuţíváte některé sociální sluţby, jste spokojeni s jejich kvalitou? (zaškrtněte 

zvolenou možnost) 

Ano   Spíše ano   Spíše ne  Ne  Nevím  

 

Co by se mělo na fungování sluţeb změnit: 

……………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6) Chybí Vám nebo někomu z Vaší rodiny na Vimpersku některá ze  sociálních sluţeb? 

(zaškrtněte zvolenou možnost) 

Ano     Ne  

 

6.1 Pokud ano, jaká (jaké) …………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

7) Co vnímáte jako největší problém v sociální oblasti v místě Vašeho bydliště?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Máte dostatek informací o sociálních sluţbách na Vimpersku? (zaškrtněte zvolenou možnost) 

Ano    Ne  

 

8.1 Víte, kde můţete získat informace o sociálních sluţbách? 

Ano    Ne  

 

Jaké způsoby informování byste uvítali? (vypište) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkujeme Vám za odpovědi 

 

…
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Vyhodnocení ankety 

 

Sociální sluţby na Vimpersku 
 

Výsledky ankety pro veřejnost 

 

Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“ slouţí ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných 

sociálních sluţeb a potřeb na Vimpersku. Anketa je podkladem pro proces komunitního plánování 

sociálních sluţeb, jehoţ cílem je vymezit a účelně naplánovat oblasti pomoci pro občany, kteří se 

nacházejí v těţké ţivotní situaci. 

Anketa zároveň poslouţila jako prostředek pro informování a zapojení veřejnosti do procesu 

komunitního plánování sociálních sluţeb. 

 

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 Vimperk (kromě města 

Vimperk) prostřednictvím České pošty (dotazník obdrţelo 4 148 domácností, odevzdání 

dotazníku bylo umoţněno do sběrných schránek umístěných na všech obecních a městských 

úřadech na území ORP Vimperk). 

 Distribuce v lokálním tisku – jako součást Vimperských novin všem obyvatelů města Vimperk 

(cca 3 000 ks). 

 Distribuce přímo uţivatelům v rámci zařízení sociálních sluţeb (celkem 300 ks dotazníků do 

zařízení: Domov pro seniory Stachy – Kůsov, Mesada o.s., Oblastní charita Vimperk, Sociální 

pohoda, o.p.s. - Domov pro osoby se zdravotním postiţením, Javorník). 

 Distribuce na všech obecních úřadech v ORP Vimperk. 

 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=196). 

Publicita ankety byla dále zajištěna uveřejněním tiskové zprávy (18. 10. 2010) a elektronické verze 

ankety (od 3. 11. 2010) na webových stránkách města Vimperk.  

Anketní šetření probíhalo aţ do 15. 11. 2010, kdy byl sběr lístků ukončen.  

Bylo vytištěno a distribuováno 8 500 anketních lístků. Obyvatelé vyplnili a odevzdali 282 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 uţivatelům sociálních sluţeb v rámci příslušných zařízení. Sociální zařízení vybrala téměř 

45 % všech získaných anketních lístků.  

Efektem ankety, který zde není moţné přesně kvantifikovat, je vliv na nárůst informovanosti 

obyvatelstva o projektu i sociálních sluţbách v regionu jako takových. 

http://www.jr-spolecnost.cz/
http://www.jr-spolecnost.cz/
http://enastenka.kpprojekt.cz/article.aspx?ArticleID=196
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Charakteristika respondentů ankety 

Zastoupení obyvatel jednotlivých obcí ORP Vimperk v anketě zachycuje následující graf. Více neţ 

třetina lístků byla získána od obyvatel města Vimperk, které následují další obce regionu. Do 

zastoupení respondentů se promítá větší zájmem o anketu ze strany uţivatelů sociálních sluţeb. 

Zejména se jedná o obyvatele Vimperka, Kůsova a Javorníku, kde jsou sociální sluţby koncentrovány. 

Do ankety se nezapojili obyvatelé všech obcí regionu. Nezúčastněné obce jsou převáţně obce 

s malým počtem obyvatel.  

 

Graf 3: Struktura respondentů ankety podle bydliště (n = 282) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, 2010 

 

Do ankety se zapojilo výrazně více ţen neţ muţů (65 % ţen vs. 34 % muţů). Niţší zájem o anketu se 

projevil u obyvatel nejmladší věkové kategorie (do 30 let), ostatní věkové kategorie byly zastoupeny 

zhruba rovnoměrně. Obyvatelé důchodového věku (starší 65 let včetně) tvoří 29 % respondentů. 

Obyvatelé v pokročilém důchodovém věku (85 a více let) tvoří samostatně jen 5 % respondentů. 

Naproti tomu velký zájem se ukázal u lidí středního věku (30 - 64 let) – 61 % respondentů. Průměrný 

věk respondenta činí 50 let. 
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Graf 4: Struktura respondentů ankety podle věku,(n = 282) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, 2010 

 

Zastoupení obyvatel v anketě vzhledem k vyuţívání sociálních sluţeb je příznivé. Vyrovnaně jsou 

zastoupeni jak lidé, kteří nemají ţádnou zkušenost s uţíváním sociálních sluţeb (55 %), tak ti, kteří 

sluţby vyuţívají osobně nebo je vyuţívá některý z členů jejich rodiny (43 % respondentů). Osobně 

sluţby vyuţívá 32 % obyvatel , kteří se zúčastnili ankety. 

 

Graf 5: Využití sociálních služeb respondenty (n = 282) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, 2010 
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V případě specifikace, jaké sluţby lidé vyuţívají, nebyli občané vţdy dostatečně konkrétní. Rozloţení 

mezi poskytovatele tedy nemůţeme uvést. Z hlediska typu sociální sluţby jednoznačně převládaly 

pečovatelské sluţby a domovy seniorů. Sedm respondentů vyuţilo sociální rehabilitace, šest 

respondentů vyuţívá sluţby domova pro osoby se zdravotním postiţením a čtyři sluţby pro rodiny 

s dětmi. 

 

Spokojenost s rozvojem sociálních sluţeb 

Anketa ukázala na vysokou míru spokojenosti s kvalitou poskytovaných sociálních sluţeb v regionu. 

Téměř 85 % těchto respondentů, kteří uvedli svůj názor, je s kvalitou sluţeb zcela nebo převáţně 

spokojeno. Nespokojených nebo spíše nespokojených bylo 10 respondentů.  

 

Graf 6: Spokojenost s kvalitou využívaných sociálních služeb (n = 143) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, 2010 

 

Přestoţe je naprostá většina respondentů s kvalitou sluţeb spokojena, někteří z nich uvedli své 

připomínky k tomu, co by se mělo na fungování sociálních sluţeb změnit. Z obecných připomínek byly 

nejčastější poţadavky na větší dostupnost sluţeb a to hlavně pro obyvatele menších obcí 

(7 respondentů), stíţnost na rušení sluţeb (5 respondentů), poţadavek na větší informovanost 

veřejnosti o sociálních sluţbách (2 resp.), větší časovou přizpůsobivost a lepší financování (téţ po 2 

respondentech). Obyvatelé pobytových zařízení se sociálními sluţbami vyjádřili vesměs spokojenost a 

nic by neměnili.  

Respondenti ankety znali nejčastěji pouze jednoho poskytovatele sociálních sluţeb (22 %). Více jak 

polovina (57 %) respondentů znala 3 a více poskytovatelů. Je zajímavé, ţe respondenti, kteří 

nevyuţívají sociální sluţby, měli ještě lepší znalost poskytovatelů, dokonce 68 % z nich znalo 3 a více 

poskytovatelů.  
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Graf 7: Znalost poskytovatelů sociálních služeb v regionu – počet registrovaných 

poskytovatelů, které respondenti znají (n = 282)  

 

Zdroj: Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, 2010 

 

Znalost tří hlavních poskytovatelů sociálních sluţeb byla vyrovnaná (viz následující graf). 

Nejznámějším poskytovatelem je Oblastní charita Vimperk následovaná  BH Nemocnice 

Vimperk a.s. Tento fakt je dán vysokým zastoupením uţivatelů sluţeb těchto poskytovatelů 

v anketě.  

 

Graf 8: Znalost poskytovatelů sociálních služeb v regionu (kladně alespoň v jednom případě 

odpovědělo 277 respondentů, bylo možné označit více odpovědí)  

 

Zdroj: Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, 2010 
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Pouze 15 % respondentů uvedlo, ţe na Vimpersku postrádá nějakou sociální sluţbu. Otázkou je, do 

jaké míry jsou respondenti informováni, co všechno je obsaţeno v pojmu „sociální sluţby“. Vzhledem 

k tomu, ţe velký podíl respondentů (9 %) na otázku neodpověděl, mohlo porozumění pojmu činit 

potíţe. 

 

Graf 9: Odpověď na otázku: „Chybí Vám nebo někomu z Vaší rodiny na Vimpersku některá 

sociální služba?“ (n = 282) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, 2010 

 

Respondenti měli moţnost specifikovat, která sociální sluţba jim na Vimpersku schází. Téměř všichni, 

kteří nějakou sluţbu postrádají, svůj názor odůvodnili. Ne všichni však postrádali přímo sociální 

sluţbu, ale jednalo se o jinou formu sluţby, např. zdravotnickou.  

Vzhledem k malému počtu získaných odpovědí není moţné vyvozovat obecně platné závěry. Pro 

představu nicméně uvádíme názory, které se opakovaly na více anketních lístcích. Nejvíce poţadavků 

bylo na zlepšení nabídky sluţeb pečovatelské sluţby nebo její dostupnost v menších obcích (11 

resp.).  

Mezi obyvateli Vimperska byl několikrát zmíněn chybějící stacionář / odlehčovací sluţba pro cílovou 

skupinu seniorů a zdravotně postiţených občanů (uvedli 4 resp.).  

5 respondentů by uvítalo zlepšení zájmové činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postiţením.  

Pomoc pro osoby v krizi (oddluţení, nízkoprahové zařízení) zmínili 3 respondenti a stejný počet 

poţadoval lepší zdravotnické sluţby v nemocnici.  

4 respondenti by uvítali sluţby nebo zájmovou činnost pro tělesně postiţené.  
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Mezi dalšími náměty bylo chráněné bydlení, asistenční sluţba, dům s pečovatelskou sluţbou ve 

Vimperku, pomoc nezaměstnaným Rómům a zájmová činnost pro děti. 

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 doprava z malých obcí a 

dostupnost sociálních sluţeb mimo město Vimperk (zmínilo 16 resp.). 

Velká část odpovídajících uvedla problém s neinformovaností o nabízených sluţbách (9 resp.) a 5 

respondentů si stěţovalo na malou nebo ţádnou podporu OÚ resp. MěÚ nebo jejich nekoncepční 

přístup k sociální problematice (2x Horní Vltavice a 3x Vimperk). Zmíněné problémy se netýkají přímo 

sociálních sluţeb, ale vzhledem k jejich četnosti je zde zmiňujeme.  

Vícekrát uváděná je potřeba nového domu s pečovatelskou sluţbou ve Vimperku (7 resp.) a také ve 

Zdíkově (2 resp.). 

Finanční problémy uvedlo 6 respondentů a 2 uvedli zneuţívání dávek sociální pomoci. 

5 z 8 respondentů ze Čkyní vidí problém s bezbariérovým přístupem k lékaři, do obchodu a do 

kulturního domu. Dále 5 respondentů by uvítalo větší ohleduplnost k sociálně hendikepovaným 

osobám (především k seniorům). Zmíněné problémy se opět netýkají přímo sociálních sluţeb, ale 

z hlediska kaţdodenního ţivota občanů jsou důleţité. 

Jako problémem je uváděna otázka romské menšiny (v souvislosti s nezaměstnaností, problémy při 

souţití a uţíván drog) – 5 resp., z toho 4 z Vimperku.  

Vícekrát se objevily následující problémy: neexistence azylového domu, neexistující podpora 

samostatného bydlení a osobní asistence a nedostatek volnočasových aktivit pro různé skupiny 

obyvatel.  

 

Informovanost o sociálních sluţbách 

Pozitivním zjištěním je, ţe 61 % dotázaných se povaţuje za dostatečně informované v oblasti 

sociálních sluţeb a zároveň 66 % z nich ví, kde informace získávat. Těch, kteří nemají dostatek 

informací a zároveň nevědí, kde je hledat, je mezi respondenty 28 %.  

Nejţádanější formou distribuce jsou, dle výsledků ankety, letáky s  informací o dostupných sociálních 

sluţbách (40 % respondentů, kteří uvedli určitou formu informování).  

Velká skupina respondentů (26 %) má zájem o osobní sdělení informací formou besed a diskusí nebo 

informování pečovatelkami. 

Další preferovanou formou informování je internet příp. rozesílání informací e-mailem (17 %), 

následované uveřejněním informací v místním tisku (Vimperské noviny a další zpravodaje).  
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Graf 10: Odpověď na otázku: „Máte dostatek informací o sociálních službách na 

Vimpersku?“ (n = 282) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, 2010 

 

Graf 11: Odpověď na otázku: „Víte, kde můžete získat informace o sociálních službách?“ (n 

= 282) 

 

Zdroj: Anketa „Sociální sluţby na Vimpersku“, 2010 
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PŘÍLOHA 2 

 

Dotazníkové šetření mezi dětmi a mládeţí ve věku 13 – 20 let 

 

Průzkumový dotazník 
Pohlaví: Věk: 

Kde se nejčastěji scházíš se svými přáteli? 

Potřeboval(a) jsi někdy poradit v těžké životní situaci? ANO NE 

Kde jsi hledal(a) pomoc ,  radu v těžké životní situaci? 

  

Nabízel ti někdo drogy? ANO NE 

Vyzkoušels (a) nějakou drogu? ANO NE 

Jakou? 

Kde se nejčastěji můžeš setkat s drogou? 

  

Hrál(a) jsi někdy automaty? ANO NE 

Stal(a) ses svědkem či účastníkem výtržnictví nebo vandalismu? ANO NE 

Piješ alkohol?  ANO NE 

Jaký 

Jaké množství a jak často? 

Kde piješ nejčastěji? 

Uvítal(a) bys, kdyby ve Vimperku vznikl nízkoprahový klub? ANO NE 

Co bys chtěl(a)  v nízkoprahovém klubu dělat? 

  

Jaké aktivity v našem městě ti chybí v nabídce pro trávení volného času? 

  

Kdybych mohl(a) měnit, změnil(a) bych v našem městě (obci) 
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Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Dotazování mezi dětmi a mládeţí ve věku od 13 do 20 let proběhlo na podnět pracovní skupiny 

Rodina a volný čas v průběhu komunitního plánování sociálních sluţeb. Tato věková skupina byla 

identifikována jako nejméně organizovaná, ale přitom nejvíce ohroţená negativními vlivy (kouření, 

alkohol, drogy, vandalismus apod.). 

Dotazníkové šetření se zaměřuje na téma uţívání drog, alkoholu, zkušenosti s hraním automatů, 

řešení krizových situací, vyuţívání volného času apod. 

 

DISTRIBUCE ANKETY 

Anonymní dotazníky přímo do tříd distribuovali členové pracovní skupiny Rodina a volný čas, krátce 

seznámili ţáky s pojmy v dotazníku a vyčkali na místě na jejich vyplnění. Ţáci mohli v průběhu 

vyplňování klást upřesňující dotazy. 

 

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ ANKETY 

Dotazník anonymně vyplnili ţáci 8. a 9. tříd základních škol a 1. aţ 4. ročníku středních škol na území 

ORP Vimperk. Bylo vyplněno 528 dotazníků. 

Celkem za Gymnázium a Střední odbornou školu ekonomickou, Vimperk (dále jen GOA) odpovídalo 

204 ţáků – z toho za obor Gymnázium 144 (dále jen Gymnázium) a za obor Obchodní akademie (dále 

jen Obchodní akademie) 60 ţáků. Ze Střední školy, Vimperk – obor Stavební (dále jen SŠ stavební) 

odpovídalo 72 ţáků. 

Počty odpovědí ţáků základních škol jsou v následující tabulce: 

 

Tabulka 63 Počet ţáků základních škol, kteří se zúčastnili dotazování. 

I.ZŠ TGM Vimperk 72 

II.ZŠ SMETANOVA Vimperk 57 

Základní škola praktická Vimperk 11 

ZŠ Šumavské Hoštice 16 

ZŠ Vacov 23 

ZŠ Stachy 21 

ZŠ Zdíkov 16 

ZŠ Čkyně 36 
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Graf 12 Struktura respondentů dotazníku podle školy a pohlaví (n = 528) 

 

 

ŘEŠENÍ TĚŢKÉ ŢIVOTNÍ SITUACE 

Téměř polovina odpovídajících přiznala potřebu poradit se v pro ně těţké ţivotní situaci.  

 

Graf 13 Potřeba vyhledat radu v těţké situaci (n = 528) 
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305 ţáků uvedlo jednu nebo více moţností, kam se obrací pro radu nebo pomoc. Nejčastěji uváděli 

rodinu nebo jednotlivé rodinné příslušníky (240krát), četností následovali přátelé a kamarádi (169krát). 

Odbornou pomoc (krizové centrum, psychologa apod.) uvedlo 13 ţáků, školu nebo učitele 9 ţáků a 5 

si pomohlo samo nebo hledalo radu na internetu. 

 

DROGY 

Další okruh otázek se týkal drog a odpovědi ţáků se lišily jednak podle stupně školy (základní nebo 

střední), ale i podle lokality. Obecně asi nepřekvapí, ţe ţáci středních škol se častěji setkali 

s nabízením drogy a přiznali ve větším počtu zkušenosti s jejím uţíváním.  

 

Graf 14 Četnost nabízení drogy podle stupně škol. 

 

 

Tabulka 64 Odpovědi na otázku – „Nabízel ti někdo drogy?“ 

Nabízel ti někdo drogu? 
Celkem 

odpovědí Ano Ne Neuvedeno 

I.ZŠ TGM 72 29 42 1 

II.ZŠ SMETANOVA 57 25 31 1 

Základní škola praktická 11 5 6 0 

ZŠ Šumavské Hoštice 16 4 12 0 

ZŠ Vacov 23 1 22 0 

ZŠ Stachy 21 3 18 0 

ZŠ Zdíkov 16 6 9 1 
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Nabízel ti někdo drogu? 
Celkem 

odpovědí Ano Ne Neuvedeno 

ZŠ Čkyně 36 24 10 2 

Ekonomická škola 60 25 34 1 

Gymnázium 144 81 63 0 

SŠ stavební 72 47 25 0 

 

Nejčastěji nabízení drog uvedli ţáci ze ZŠ Čkyně (24 z 36) a následně ţáci středních škol ve 

Vimperku (především Gymnázium a Střední škola). Nebylo specifikováno, jaká droga jim byla 

nabízena. 

 

Graf 15 Četnost nabízení drogy. 

 

 

Navazující otázka se týkala uţití drog („Vyzkoušel(a) jsi nějakou drogu? Jakou?). Někteří ţáci uváděli 

v rozšiřující otázce (s jakou drogou mají zkušenost) i pití kávy a jiných kofeinových nápojů, kouření 

cigaret nebo uţívání jiných „legálních drog“. V těchto případech byla odpověď na uţívání drog 

započítána jako negativní, protoţe dotaz byl zaměřen pouze na nelegální návykové látky. 

V otázce uţívání drog jsou rozdíly mezi základním a středním stupněm škol větší – 1/3 ţáků ze 

středních škol uvedly uţití drogy, zatímco na základních školách to bylo 9,5% ţáků. 
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Tabulka 65 Zkušeností s drogou mezi ţáky podle jednotlivých škol 

Vyzkoušels nějakou 
drogu 

Celkem 
odpovědí Ano Ne Neuvedeno 

I.ZŠ TGM 72 11 61 0 

II.ZŠ SMETANOVA 57 0 57 0 

Základní škola praktická 11 1 10 0 

ZŠ Šumavské Hoštice 16 1 15 0 

ZŠ Vacov 23 0 23 0 

ZŠ Stachy 21 3 18 0 

ZŠ Zdíkov 16 3 13 0 

ZŠ Čkyně 36 5 30 1 

Ekonomická škola 60 10 48 2 

Gymnázium 144 53 91 0 

SŠ stavební 72 30 42 0 

 

Graf 16 Podíl uţívání drog podle jednotlivých škol. 

 

 

Ţáci základních škol uváděli uţití marihuany, jiné drogy ne. Uţití marihuany uvedlo 81 středoškoláků 

z 93 a 12 z nich uvedlo i další látky (LSD, pervitin, extázi, hašiš). 
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Graf 17 Četnost zkušeností s uţíváním drog na ZŠ a SŠ. 

 

 

AUTOMATY 

Na otázku, zda hráli někdy automaty, odpovědělo kladně 125 ţáků z celkového počtu 512 odpovědí. 

Největší podíl „hráčů“ byl v ZŠ praktické (36,4%), ZŠ Stachy (38,1%), ZŠ Zdíkov (37,5%) a SŠ 

stavební (37,4%). V porovnání s nimi měla ZŠ Čkyně zhruba poloviční podíl (13,9%). 

 

Tabulka 66 Hraní na automatech (počet hráčů). 

Hrál jsi někdy automaty? 
Celkem 

odpovědí 
Ano Ne Neuvedeno 

I.ZŠ TGM 72 13 59 0 

II.ZŠ SMETANOVA 57 13 40 4 

Základní škola praktická 11 4 7 0 

ZŠ Šumavské Hoštice 16 3 13 0 

ZŠ Vacov 23 4 18 1 

ZŠ Stachy 21 8 13 0 

ZŠ Zdíkov 16 6 10 0 

ZŠ Čkyně 36 5 31 0 

Obchodní akademie 60 11 49 0 

Gymnázium 144 35 109 0 

SŠ stavební 72 28 44 0 
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Graf 18 Četnost hraní na automatech 

 

 

VÝTRŢNICTVÍ A VANDALISMUS 

Svědkem nebo účastníkem výtrţnictví nebo vandalismu se nejčastěji stali ţáci z Čkyní (28 z 36; téměř 

78%). Další nejčetnější kladné odpovědi napsali ţáci ZŠ praktické (64% kladných odpovědí). 

Nejmenší podíl zkušeností s výtrţnictvím a vandalismem uvedli ţáci ZŠ Stachy (33%), ZŠ Vacov 

(35%) a ZŠ Zdíkov (38%). 

 

Tabulka 67 Zkušenosti s výtrţnictvím a vandalismem. 

Stal ses svědkem či účastníkem 
výtrţnictví a vandalismu? 

Celkem 
odpovědí 

Ano Ne Neuvedeno 

I.ZŠ TGM 72 30 40 2 

II.ZŠ SMETANOVA 57 27 26 4 

Základní škola praktická 11 7 4 0 

ZŠ Šumavské Hoštice 16 9 7 0 

ZŠ Vacov 23 8 13 2 

ZŠ Stachy 21 7 14 0 

ZŠ Zdíkov 16 6 8 2 

ZŠ Čkyně 36 28 7 1 

Obchodní akademie 60 26 34 0 

Gymnázium 144 67 74 3 

SŠ stavební 72 39 33 0 
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ALKOHOL 

Další blok otázek se týkal poţívání alkoholu, frekvenci uţívání a jeho mnoţství. Odpovědi ţáků na 

základních a středních školách se v této oblasti výrazně lišily. 

Otázka, zda pijí alkohol, byla ještě doplněna o upřesnění mnoţství a frekvenci. Podle této doplňující 

otázky byly odpovědi „ano, piji alkohol“ rozděleny na „ano-pravidelně“ (např. kaţdý víkend, 2x 

měsíčně apod.) a na „ano-příleţitostně“ (např. u odpovědí: na oslavách, při narozeninách apod.). 

 

Tabulka 68 Uţívání alkoholu (počet) 

Piješ alkohol? Ano-pravidelně Ano-příleţitostně Ne 

I.ZŠ TGM 9 30 32 

II.ZŠ SMETANOVA 0 33 23 

Základní škola praktická 2 2 7 

ZŠ Šumavské Hoštice 1 10 5 

ZŠ Vacov 1 12 10 

ZŠ Stachy 2 15 4 

ZŠ Zdíkov 0 9 6 

ZŠ Čkyně 1 33 2 

Obchodní akademie 34 21 5 

Gymnázium 62 58 24 

SŠ stavební 33 28 11 

 

Graf 19 Četnost uţívání alkoholu na ZŠ 

 

 

Kladnou odpověď na otázku „Piješ alkohol“ dalo 64% ţáků základních škol a 86% středoškoláků. 

Největší rozdíly mezi ţáky základních a středních škol jsou v uváděné frekvenci a druhu alkoholu. 

47% středoškoláků vyplnilo, ţe pije alkohol pravidelně (u ZŠ je to 7%). Tvrdý alkohol je 

u středoškoláků poţíván častěji neţ pivo. Pivo, ať samostatně nebo v kombinaci s jiným alkoholem, 
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uvedlo 128 středoškoláků a tvrdý alkohol (v různých druzích i formách, včetně koktejlů) uvedlo 168 

středoškoláků. Víno bylo u středoškoláků uvedeno 62krát. 

 

Graf 20 Četnost uţívání alkoholu na SŠ 

 

 

 

 

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

Další blok otázek zjišťoval potenciální zájem o zařízení typu nízkoprahový klub a způsob trávení 

volného času této věkové skupiny.  

 

Tabulka 69 Nízkoprahový klub ve Vimperku 

Uvítal bys nízkoprahový klub 
ve Vimperku? 

ano ne neuvedeno 

I.ZŠ TGM 47 19 6 

II.ZŠ SMETANOVA 35 20 2 

Základní škola praktická 6 3 2 

Obchodní akademie 31 27 2 

Gymnázium 91 49 4 

SŠ stavební 31 32 8 

 

63% ţáků ze základních škol ve Vimperku by takový klub uvítali, stejně jako 56% středoškoláků. 
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Graf 21  Nízkoprahový klub – odpovědi ze ZŠ Vimperk 

 

 

Graf 22  Nízkoprahový klub – odpovědi ze SŠ 

 

 

Pro nízkoprahový klub se častěji vyslovily dívky neţ chlapci. Za vznik nízkoprahového klubu se kladně 

vyslovilo téměř 71% dívek a necelých 53% chlapců. 
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Graf 23  Nízkoprahový klub – odpovědi podle pohlaví 

 

 

Zájem o nízkoprahový klub ve Vimperku uváděli i ţáci z okolních ZŠ. A vyjádřili větší zájme o tento 

klub neţ vimperští ţáci (celkem 73% kladných odpovědí). 

 

Tabulka 70 Nízkoprahový klub ve Vimperku – odpovědi ZŠ mimo Vimperk 

Uvítal bys nízkoprahový klub 
ve Vimperku? 

  ano ne neuvedeno 

ZŠ Šumavské Hoštice 16 12 3 1 

ZŠ Vacov 23 15 6 2 

ZŠ Stachy 21 18 3 0 

ZŠ Zdíkov 16 9 7 0 

ZŠ Čkyně 36 28 5 3 

 

Ţáci v dotaznících uváděli i činnosti, o které by měli v klubu zájem. Jednu nebo více činností uvedlo 

celkem 323 ţáků (z celkového počtu 528). Nejčastěji uváděli klub jako místo setkávání se s přáteli 

nebo poznávání nových přátel (78krát), další nejčetnější zájem byl o sportovní aktivity (39krát), 

internet a počítače (27krát), tanec a sprejování (kaţdé 21krát), hudba (20krát) a společenské hry 

((17krát). 
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TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

Na otázku „Jaké aktivity chybí v nabídce trávení volného času?“ odpovědělo celkem 360 ţáků. Bazén, 

koupaliště nebo aquapark byl uveden 110krát, skatepark 49krát a jiné sportoviště a sporty 81krát. 

29krát bylo zmíněno místo na setkávání se mladých lidí (klub, čajovna, bar). 

 

ZMĚNY VE MĚSTĚ NEBO OBCI 

Na otázku, co by změnili ve svém městě nebo obci, dalo 1 nebo více odpovědí 311 ţáků. Téměř 

2/5. odpovědí se týkaly romské menšiny, resp. jejího částečného nebo úplného vystěhování. Více 

sportovišť a hřišť uvedlo 84 ţáků, dalších 28 odpovědí se týkalo čistoty prostředí (28krát) a opravy 

budov (13krát). Větší bezpečnost by si přálo 17 ţáků a lepší silnice 9. Lepší kulturní vyţití poptává 17 

ţáků a bary a hospody by zredukovalo 16 odpovídajících. Dostatek obchodů chybí 15 ţákům. 
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PŘÍLOHA 3 

Trasy pro osoby se sníţenou soběstačností - /pořadí důleţitosti/ 

 

Priorita č.  1  

 

Trasa č. 4 

- od parkoviště u domu s pečovatelskou sluţbou (naproti gymnáziu) k poště 

Priorita: nájezd u pošty 

Trasa č. 1 

- od parkoviště u ZŠ Smetanova k Jednotě, úprava terénu ke stadionu 

Trasa č. 5 

- od parkoviště u ZŠ Smetanova k obchodu Tesco doprava k lékárně Šimeček, k MUDr. 

Vašicovi, k zdravotnímu středisku, k Městskému úřadu ul. Nad Stadionem, k Úřadu práce 

- Priorita: nájezd do zdravotního střediska, výtah ve zdravotním středisku, odstranit BRANO na 

dveřích, nájezd ke vchodu k MUDr. Vašicovi, vyřešit nevhodné umístění zvonků k sociálnímu 

odboru 

Trasa č. 5 

- od parkoviště Tesco doleva ulicí Nad Stadionem aţ do Krátké ulice (gynekologická, dětská 

ordinace) - od budovy CHOŠ = část trasy č. 3 

Trasa č. 5 

- od přechodu naproti poště k České spořitelně/Komerční bance, k policii, k hotelu Zlatá hvězda 

a k obchodům 

Trasa č. 1 

- od křiţovatky u Jednoty k vlakovému a autobusovému nádraţí  

Trasa č. 4 

- od vlakového nádraţí k poště 

Neoznačená trasa 

- z ulice 1. Máje Roţmberskou ul. k Vltavě (obchody, hotel Vltava, lékárna, samoobsluha) 

 

Zdůvodnění: 

Umoţnění nákupů, přístup k lékařům, do lékárny, na městský úřad (Nad stadionem), na úřad práce, k 

restauracím, na kosmetiku, do zahradnictví., na poštu, do bank, na hřbitov. 

Umoţnění pohybu v centru města – obchody, pošta, spořitelna, restaurace. 

Moţnost vyuţít autobusovou a vlakovou dopravu, přístup do centra města. 

 

Všechny trasy – potřeba zmapovat detailně nájezdy na chodníky na všech uvedených trasách a tyto 

nájezdy upravit pro vozíčkáře – stačí po jedné straně kaţdé trasy. 

 

 

Priorita č.  2  

 

Trasa č. 3 

- od přechodu u řeky (pod obchodem Lidl) podél řeky do parku (k poště)  

 

Zdůvodnění: 

Procházková trasa 
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