PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV – předpokládaný obsah návrhové části dokumentu 2019 – 2021 (stav k prosinci 2018)
PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ (PS 1)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY (PS 2)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI (PS 3)

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství
1.2. Osobní asistence (§ 39)
1.2.1. Podpora a rozvoj služby osobní asistence
1.3. Pečovatelská služba (§ 40)
1.3.1. Podpora pečovatelské služby
1.3.1 a) Sociální služby SOVY o.p.s.
1.3.1 b) Město Větřní
1.3.1 c) Město Vyšší Brod
1.3.1 d) Obec Loučovice
1.3.1 e) Obec Brloh
1.3.1 f) Město Horní Planá
1.3.1 g) Městys Křemže
1.4. Tísňová péče (§ 41)
1.4.1. Podpora tísňové péče
1.5. Odlehčovací služby (§ 44)
1.5.1. Podpora a rozvoj pobytové a ambulantní formy odlehčovací
služby
1.6. Domovy pro seniory (§ 49)
1.6.1. Podpora domovů pro seniory
1.6.1 a) Domov důchodců Horní Planá
1.6.1 b) Dům pro seniory Wágnerka
1.7. Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
1.7.1. Vznik Domova se zvláštním režimem
1.8. Chráněné bydlení (§ 51)
1.8.1. Vznik chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
1.9. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče (§ 52)

1.1. Azylové domy (§ 57)
1.1.1. Vznik služby azylový dům pro rodiny
1.2. Domy na půl cesty (§ 58)
1.2.1. Podpora služby domy na půl cesty
1.3. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
1.3.1. Podpora služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1.3.1 a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
1.3.1 b) KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s.
1.4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
1.4.1. Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37)
1.1.1. Podpora služby bezplatné právní poradny
1.1.1 a) ICOS Český Krumlov, o.p.s.
1.1.1 b) THEIA - krizové centrum o.p.s.
1.1.2 Vznik odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi.
1.2. Azylové domy (§ 57)
1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi
1.2.2. Vznik služby Azylový dům pro jednotlivce
1.3. Nízkoprahová denní centra (§ 61)
1.3.1. Vznik nízkoprahového denního centra
1.4. Noclehárny (§ 63)
1.4.1. Vznik noclehárny
1.5. Terénní programy (§ 69)
1.5.1. Podpora služby terénní programy
1.5.1 a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
1.5.1 b) KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s.

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
2.1. Rodinná a mateřská centra
2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center
2.2. Rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence
rizikového chování
2.2.1. Podpora a vznik klubů pro děti a mládež
2.3. Preventivní programy
2.3.1. Podpora preventivních programů pro mladistvé
2.3.2. Vznik sekundárně preventivních programů pro nezletilé
2.3.3. Podpora preventivních programů v oblasti primární prevence
2.3.4. Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování při ZŠ
2.4. Návazné formy bydlení pro odcházející klienty Domu na půli
cesty a Azylového domu a mladé rodiny
2.4.1. Podpora návazného bydlení
2.5. Asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí
2.5.1. Podpora a vznik pozic asistentů pedagoga pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
2.1. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi
2.1.1. Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi
2.2. Podpora ošacovacího střediska
2.2.1. Podpora ošacovacího střediska
2.3. Ubytovací kapacity s podporou poskytovaných sociálních a
souvisejících služeb pro osoby v krizi
2.3.1. Podpora ubytovny a hygienického zázemí pro osoby v nepříznivé
situaci
2.3.2. Vznik ubytovacích kapacit s podporou poskytovaných sociálních a
souvisejících služeb pro osoby v krizi
2.4. Prostupné bydlení
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1.9.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
1.10. Denní stacionář (§ 46)
1.10.1. Vznik Denního stacionáře
1.11. Sociálně terapeutická dílna (§ 67)
1.11.1. Podpora služby sociálně terapeutické dílny
1.12. Sociální rehabilitace (§ 70)
1.12.1. Podpora sociální rehabilitace

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb
2.1. Půjčovny kompenzačních pomůcek
2.1.1. Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek
2.2. Domácí zdravotní péče
2.2.1. Podpora domácí zdravotní péče
2.2.2 Podpora domácí zdravotní péče pro lidi s duševním onemocněním
2.3. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a
zdravotně postižené
2.3.1. Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně
postižené
2.3.2 Poradenské informační centrum pro seniory

2.6. Podpora rodin a dětí v ohrožení
2.6.1. Terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci s OSPOD
2.6.2 Odborné poradenské služby pro rodiny

2.4.1. Vytváření a podpora systémů prostupného bydlení
2.8. Terénní pracovníci
2.5.1. Podpora terénních pracovníků ve městě Český Krumlov a ve
městě Větřní
2.5.2. Vznik pozic terénních pracovníků v dalších obcích
2.6. Potravinová pomoc pro osoby v nouzi
2.6.1. Potravinová pomoc pro osoby v nouzi
2.7. Podpora adiktologické ambulance a lékařské ambulance pro
návykové nemoci
2.7.1 Podpora adiktologické ambulance a lékařské ambulance pro
návykové nemoci

PRŮŘEZOVÉ PRIORITY A OPATŘENÍ
3.1. Dobrovolnictví
3.1.1. Udržení Dobrovolnického centra Český Krumlov a podpora dobrovolnických programů
3.2. Zajištění informovanosti o sociálních a souvisejících službách
3.2.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a souvisejících službách
3.3. Plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov
3.3.1. Monitoring, hodnocení a aktualizace plánu sociálních služeb
3.4. Zázemí pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb
3.4.1. Podpora výstavby, rekonstrukcí či jiných úprav objektů vhodných pro poskytování sociálních a souvisejících služeb
3.5. Podpora služeb v sociální oblasti prostřednictvím MAS zasahujících do území ORP Č. Krumlov
3.5.1. Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti v obcích Českokrumlovska náležících do území působnosti MAS působících na území ORP Č. Krumlov
3.6. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP
3.6.1. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP
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