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ÚVOD 

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na území celého správního obvodu 

obce s rozšířenou působností (ORP) Č. Krumlov probíhá již od roku 2011. Plánování tehdy 

navázalo na komunitní plánování ve městě Č. Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004. 

Na území ORP Č. Krumlov proběhlo v minulosti již několik fází plánování s následujícími 

hlavními výstupy: 

- v roce 2011 byl vytvořen plánovací dokument na období 2012 - 2014, 

- v roce 2014 byl dokončen plánovací dokument na období 2015 – 2017 (jeho platnost 

byla řídící skupinou prodloužena i na období roku 2018), 

- v roce 2015 byl proveden monitoring roku 2015 a zpracování AP na rok 2016, 

- v roce 2016 byl proveden monitoring roku 2016 a zpracování AP na rok 2017, 

- v roce 2017 byl proveden monitoring roku 2017 a zpracování AP na rok 2018. 

Na přípravě nového plánu pro programové období 2019 – 2021 se v pracovních 

skupinách a v řídicí skupině podílely desítky lidí z řad odborné i širší veřejnosti regionu, 

zástupci obcí, úřadů, poskytovatelů i skutečných či potenciálních uživatelů služeb. Další 

občané se pak zapojili do tvorby plánu prostřednictvím připomínek či anketních šetření. 

Všem patří velké poděkování za jejich čas a vůli se na plánování sociálních a 

souvisejících služeb v našem regionu podílet. 

Na plánování se dlouhodobě podílí pracovní skupiny (PS), které mají oblasti působnosti 

vymezeny dle hlavních cílových skupin v území: 

- PS senioři a osoby se zdravotním postižením, 

- PS děti, mládež, rodiny, 

- PS osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci). 

Významnou součástí plánování je dále i řídicí skupina. Jedním z hlavních cílů plánování je 

nastavování optimální a udržitelné sítě sociálních služeb, která reaguje na aktuální potřeby 

občanů v území. Naplňování tohoto cíle je však nemyslitelné bez širší koordinace a 

vzájemné spolupráce všech zainteresovaných. I proto jsou dnes plány rozvoje koncipovány 

na širší území tak, aby mohlo docházet při zajišťování nezbytných služeb ke sdružování 

zdrojů, ať už lidských či materiálních. 

Mnohé z potřebných služeb není účelné a ani možné zajistit pouze prostřednictvím služeb 

vymezených zákonem o sociálních službách. V některých aspektech v sociální oblasti je 

nutné zabývat se otázkou rozvoje v širších souvislostech, tedy i „nad rámec“ samotného 

zákona. Proto se plán zabývá také aktivitami, které na sociální služby navazují a bez 

nichž bychom nemohli hovořit o komplexní síti služeb v sociální oblasti.  

 

Za tým zpracovatelů plánu Tomáš Zunt, vedoucí řídící skupiny. 
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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 

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) 

1.9.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče 

1.10. Denní stacionář (§ 46) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 

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 

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 

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 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 

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. 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 

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 



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 

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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Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené (PS 1) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 

 

Číslo a název Opatření: 1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37) 

Aktivity: 1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství 

Krátký popis Opatření: 

Odborné sociální poradenství pro seniory a zdravotně postižené je na území ORP Český Krumlov 
poskytováno Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Č. Krumlov. Služba 
zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. 
Služba obsahuje tyto činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Odborné sociální poradenství je rovněž poskytováno poskytovateli sociálních služeb ICOS Český 
Krumlov, o.p.s. a THEIA - krizové centrum o.p.s. (viz PS pro osoby v krizi). Odborné sociální poradenství 
zajišťují dále i sociální odbory obcí III. stupně (město Č. Krumlov) a obcemi II. stupně (V. Brod, H. Planá). 
Toto poradenství je určeno pro všechny cílové skupiny, nejen pro seniory a zdravotně postižené. 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť: 
- současný stav je 1,5 přepočtených úvazků v přímé péči při týdenní časové dostupnosti 28 hodin 

týdně při okamžité kapacitě 1 uživatel 
- plánováno snížení počtu přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči z 1,5 na 1,0 a týdenní 

časové dostupnosti z 28 hodin na 25 hodin při okamžité kapacitě 1 uživatel (údaje za celý okres 
Č. Krumlov)  

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství 

Plánovaný realizátor: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Český Krumlov 

Služba je poskytována: od 1.1.1992 

Forma služby: ambulantní 

Kapacita služby dle 
registru: 

1 klient v daný moment 
1,5 přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči 
28 hodin týdně 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem je zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů a zachovat tak realizaci aktivity v 
plánovaném rozsahu (ročně poradnu využije cca 750 klientů, kterým je poskytnuto více než 1 tis. 
odborných konzultací). Cílem aktivity je zachovat kapacitu služby dle současného stavu (1,5 přepočtených 
úvazků v přímé péči při týdenní časové dostupnosti 28 hodin týdně při okamžité kapacitě 1 uživatel). 
Služby jsou od roku 2017 poskytovány v nových prostorách (Za Tiskárnou 588, Č. Krumlov). Centrum 
dále půjčuje kompenzační pomůcky. To probíhá individuálně na základě předchozí telefonické nebo 
osobní domluvy. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JCK/MPSV 550 000 764 869 770 000 800 000 

Jihočeský kraj  70 000 70 000 70 000 

Město Český Krumlov 45 000 45 000 45 000 45 000 

Ostatní obce ORP  20 535 20 000 20 000 

Ostatní: pronájem SONS 3 000 3 000 3 000 3 000 

CELKEM 598 000 903 404 908 000 938 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.2. Osobní asistence (§ 39) 

Aktivity: 1.2.1. Podpora a rozvoj služby osobní asistence 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je zachování stávající a postupné rozšiřování kapacity poskytovaných služeb osobní 
asistence pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a seniory na území ORP Český Krumlov 
při zachování kvality poskytované služby. Jedná se o terénní službu poskytovanou osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a 
při činnostech, které osoba potřebuje. 

Poznámka ze SPRSS: Základní síť (PS senioři): 



- současný stav je 9,5 přepočtených úvazků v přímé péči 
- plánováno navýšení na 11,0 úvazku 

Optimální stav (PS senioři): 
- dosažení kapacity 11,8 úvazku. 

Základní síť (PS pro osoby se zdravotním postižením): 
- současný stav je 1,2 přepočtených úvazků v přímé péči 
- plánováno zachování  

Optimální stav (PS pro osoby se zdravotním postižením): 
- není stanovena (za celou službu dohromady činí optimální kapacita 13 úvazků v přímé péčei) 

 

Číslo a název Aktivity 1.2.1. Podpora a rozvoj služby osobní asistence 

Plánovaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Služba je poskytována: od 1.1.2008 

Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

25 klientů (roční kapacita) 
9,5 přepočtených úvazků v přímé péči, 84 hodin týdně 

Charakteristika Aktivity 

Cílem aktivity je zachování a rozvoj (navýšení) kapacity sociální služby osobní asistence pro osoby se 
zdravotním postižením (od 1 roku) a seniory v ORP Český Krumlov. Služba zajišťuje dlouhodobější péči, 
v posledních letech ale narůstá počet klientů vyžadující spíše krátkodobé asistence (např. do 1 hodiny 
denně), přibývá i klientů ze vzdálenějších míst regionu a zároveň vzrůstá počet seniorských klientů, u 
kterých je v brzké době zrušena služba z důvodů odchodu do pobytového zařízení sociálních služeb nebo 
úmrtí (důsledek demografického vývoje). Služba je zajišťována denně od 7 do 19 h vč. víkendů. Kapacita 
služby je dlouhodobě podhodnocena. Z hlediska kapacity služby je ale daleko relevantnější údaj počet 
hodin přímé péče (dlouhodobě cca 8500 – 10000 ročně skutečně poskytnutých hodin péče, přestože 
nasmlouváno je daleko více – např. v roce 2017 cca 11.000, skutečně využito 8235 h.) Ročně Osobní 
asistence zajišťuje služby 35 – 40 klientům (cca 2/3 tvoří senioři). Služba je poskytována v ORP Č. 
Krumlov i ORP Kaplice (finanční údaje v tabulce odpovídají celku, přičemž ORP Č. Krumlov odpovídá cca 
75% - 80%) a předpokládá se její drobný každoroční nárůst z hlediska počtu klientů/počet hodin přímé 
péče. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 2 755 000 3 700 000 3 800 000 3 900 000 

Jihočeský kraj 500 000 250 000 300 000 340 000 

Město Český Krumlov 324 000 320 000 320 000 330 000 

Ostatní obce ORP 20 000 20 000 30 000 30 000 

Příjmy od uživatelů 880 000 900 000 950 000 1 000 000 

Ostatní (nadace, ÚP) 100 000 90 000 90 000 100 000 

CELKEM 4 579 000 5 280 000 5 490 000 5 700 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.3. Pečovatelská služba (§ 40) 

Aktivity: 

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 

Krátký popis Opatření: 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a také rodinám s 
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v 
domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony: 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Poznámka ze SPRSS: 
Základní síť: 

- současný stav je 25,2 přepočtených úvazků v přímé péči 



- v rámci ORP Č. Krumlov je plánováno zachování této kapacity 
Optimální stav: 

- dosažení kapacity 25,4 úvazku. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora pečovatelské služby 

Plánovaný realizátor: 1.3.1 a) Sociální služby SOVY o.p.s. 

Služba je poskytována: od 1.1.1997 

Forma služby: Terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

200 klientů 
8,2 přepočtených úvazků v přímé péči, 84 hodin týdně 

Charakteristika 
Aktivity: 

Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby ve městě Č. Krumlov a obcích 
vzdálených do cca 15 km od města Český Krumlov (např. Kájov, Zlatá Koruna, Přísečná, Přídolí). 
Pečovatelská služba ročně pracuje s více než 190 klienty ročně. Stále trvá i předpoklad zavedení 
pečovatelské služby i do dalších obcí v případě zájmu. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 2 261 000 4 050 000 4 150 000 4 200 000 

Město Český Krumlov 1 040 000 1 090 000 1 000 000 1 000 000 

Ostatní obce ORP 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

CELKEM 4 301 000 6 140 000 6 150 000 6 200 000 
 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora pečovatelské služby 

Plánovaný realizátor: 1.3.1 b) Město Větřní 

Služba je poskytována: od 1.5.1997 

Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

100 klientů (celková maximální kapacita uživatelů, z toho jen dovoz oběda: 55) 
4,2 přepočtených úvazků v přímé péči, 42,5 hodin týdně 

Charakteristika 
Aktivity: 

Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby ve městě Větřní a v obci 
Bohdalovice. Ve městě Větřní je služba poskytována rovněž ve 2 domech s pečovatelskou službou. 
Pečovatelská služba ročně pracuje s až 70 klienty. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 1 457 000 1 635 114 1 650 000 1 650 000 

Město Větřní 137 999 66 087 100 000 100 000 

Příjmy od uživatelů 240 000 240 000 250 000 250 000 

CELKEM 1 834 999 1 941 201 2 000 000 2 000 000 
 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora pečovatelské služby 

Plánovaný realizátor: 1.3.1 c) Město Vyšší Brod 

Služba je poskytována: od 1.1.1997 

Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

4 klienti v danou chvíli (maximální denní kapacita pro úkon dovážka obědů - 100 klientů/den) 
4,3 přepočtených úvazků v přímé péči, 42,5 hodin týdně 

Charakteristika 
Aktivity: 

Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby ve městě Vyšší Brod. Ve městě 
Vyšší Brod je služba poskytována rovněž v domě s pečovatelskou službou. Ročně službu využívá až 95 
klientů. Od 1.10.2018 došlo k rozšíření pečovatelské služby do obcí Malšín a Horní Dvořiště a města 
Rožmberk nad Vltavou. K 30.11.2018 evidováno 13 uživatelů z rozšířených obcí. V roce 2019-2020 má být 
zahájena rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, kde má být realizována půdní vestavba, která 
umožní navýšení kapacity DPS o dalších 6 bytů (dnes je 20 bytů a 21 klientů). 

Plánované zdroje 
(poznámka: V roce 2018 
bylo pořízeno druhé 
vozidlo PS (283.873,--, 
nezahrnuto v 
plánovaných zdrojích). 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 1 177 000 1 273 700 1 423 000 1 658 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Město Vyšší Brod 295 000 479 000 609 000 711 000 

Příspěvky od ostatních obcí 0 25 000 50 000 75 000 

Příjmy od uživatelů 192 000 204 000 238 000 279 000 

CELKEM 1 664 000 1 981 700 2 320 000 2 723 000 
 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora pečovatelské služby 

Plánovaný realizátor: 1.3.1 d) Obec Loučovice 

Služba je poskytována: od 1.1.2007 



Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

3 klienti v daný okamžik 
4,0 přepočtených úvazků v přímé péči, 42,5 hodin týdně 

Charakteristika 
Aktivity: 

Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby v obcích Loučovice a Lipno nad 
Vltavou. Pečovatelská služba ročně pracuje s až 60 klienty. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 1 371 000 1 500 000 1 520 000 1 540 000 

Obec Loučovice 207 009 160 653 160 653 160 653 

Příspěvek obec Lipno nad Vltavou 220 000 220 000 220 000 220 000  

Příjmy od uživatelů 90 000 100 000 100 000 100 000 

CELKEM 1 888 009 1 980 653 2 000 653 2 020 653 
 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora pečovatelské služby 

Plánovaný realizátor: 1.3.1 e) Obec Brloh 

Služba je poskytována: od 11.6.1997 

Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

počet klientů – 25 
1,2 přepočtených úvazků v přímé péči, 40 hodin týdně 

Charakteristika 
Aktivity: 

Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby v obci Brloh. Pečovatelská služba 
je poskytována také v rámci domova s pečovatelskou službou. V roce 2018 byla PS poskytnuta 31 
klientům. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 411 000 400 000 410 000 415 000 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Obec Brloh 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 126 400 125 000 120 000 120 000 

CELKEM 537 400 525 000 530 000 535 000 
 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora pečovatelské služby 

Plánovaný realizátor: 1.3.1 f) Město Horní Planá 

Služba je poskytována: od 2.6.1997 

Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

Okamžitá kapacita – 2 klienti 
1,2 přepočtených úvazků v přímé péči, 20 hodin týdně 

Charakteristika 
Aktivity: 

Pečovatelská služba poskytuje podporu a trvalou nebo i krátkodobou pomoc seniorům v nepříznivé sociální 
situaci, kdy v důsledku snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba 
zajišťuje a poskytuje podporu a péči zejména v oblasti péče o vlastní osobu a domácnost, zajištění stravy, 
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Od září 2018 byly navýšeny pracovní úvazky 
pracovníků v přímé péči (celkem 1,77 přepočtených úvazků a byla navýšena časová dostupnost na 40 
hodin týdně).  Od 1.1.2019 je plánováno navýšení pracovních úvazků (sociální pracovník: 0,15, 
pečovatelky 2.0, ostatní personál 0.3). V roce 2018 služba pracuje 70 klienty (ročně). 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 411 000 868 000 868 000 868 000 

Město Horní Planá 20 000 20 000 20 000 20 000 

Příjmy od uživatelů  65 000 80 000 80 000 80 000 

CELKEM 496 000 968 000 968 000 968 000 
 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora pečovatelské služby 

Plánovaný realizátor: 1.3.1 g) Městys Křemže 

Služba je poskytována: od 1.1.1985 

Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

počet klientů – 30 
2,0 přepočtených úvazků v přímé péči, 42,5 hodin týdně 

Charakteristika 
Aktivity: 

Podpora zachování kapacity a terénní dostupnosti pečovatelské služby v městysi Křemže. Pečovatelská 
služba je poskytována také v rámci domova s pečovatelskou službou. V roce 2018 byla PS poskytnuta 21 
klientům. 

Plánované zdroje 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV  660 000 695 000 695 000 

Městys Křemže 222 300 216 000 255 000 245 000 



Příjmy od uživatelů 70 000 90 000 100 000 110 000 

CELKEM 952 300 1 001 000 1 050 000 1 050 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.4. Tísňová péče (§ 41) 

Aktivity: 1.4.1. Podpora tísňové péče 

Krátký popis Opatření: 

Tísňová péče je služba, která představuje komplex služeb poskytovaných pomocí distanční hlasové a 
elektronické komunikace, zprostředkované přes pevnou telefonní linku a mobilní linku. Umožňuje 
individuální, nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, 
vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti, trvale či přechodně znevýhodněni. 
Tísňová péče je poskytována 24 hodin denně. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Cílem opatření je zajistit poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace s osobami 
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví, nebo života v případě náhlého zhoršení jejich 
zdravotního stavu nebo schopností. 

Poznámka ze SPRSS: 
Stávající kapacita je pro Jihočeský kraj dostačující, služba je poskytována pro území celého Jihočeského 
kraje z Č. Krumlova. 
Základní síť: 4,9 přepočtených úvazků v přímé péči, plánováno zachování. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.1. Podpora tísňové péče 

Plánovaný realizátor: Sociální služby SOVY o.p.s. 

Služba je poskytována: od 15.2.2005 

Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

200 klientů 
4,9 přepočtených úvazků v přímé péči (168 hodin týdně) 

Charakteristika 
Aktivity: 

V roce 2017 bylo zkvalitněno, rozšířeno a podpořeno poskytování tísňové péče i pro uživatele v méně 
dostupných lokalitách jako jsou Hořice na Šumavě, Zlatá Koruna, Kájov a Větřní. Služby terénní tísňové 
jsou dostupné i uživatelům z celého kraje. V roce 2017 byla služba poskytována např. ve Vyšším Brodě, 
Horní Plané (a mimo ORP také v Písku, Kaplici, Bechyni). Podařilo se uspokojit všechny zájemce.   
Cílem je zachování registrované sociální služby tísňová péče v ORP Český Krumlov. Služba pracuje ročně 
s cca 65 klienty. 

Plánované zdroje: 

Plánovací období 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 1 221 000 2 255 000 2 400 000 2 500 000 

Město Český Krumlov 430 000 540 000 550 000 600 000 

Ostatní obce ORP 0 0 0  0 

Příjmy od uživatelů 220 000 220 000 250 000 250 000 

CELKEM 2 091 000 3 015 000 3 200 000 3 350 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.5. Odlehčovací služby (§ 44) 

Aktivity: 1.5.1. Podpora a rozvoj pobytové a ambulantní formy odlehčovací služby 

Krátký popis Opatření: 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je 
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Poznámka ze SPRSS: 

Pobytová forma – základní síť: 25 lůžek, plánováno zachování kapacity v ORP 
Ambulantní forma – základní síť: 7,3 úvazku / 55 hodin přímé péče týdně, plánováno zachování kapacity v 
ORP 
Terénní – není dosud zahrnuto v základní síti (od 10/2018 je služba poskytována na území ORP 
poskytovatelem služby Ledax o.p.s. s kapacitou 1 klient v daný okamžik – viz průřezové priority a opatření) 



 

Číslo a název Aktivity: 1.5.1. Podpora a rozvoj pobytové a ambulantní formy odlehčovací služby 

Plánovaný realizátor: Sociální služby SOVY o.p.s. 

Služba je poskytována: od 1.3.2005 

Forma služby: pobytové, ambulantní 

Kapacita služby dle 
registru: 

Kapacita pobytové formy poskytování: počet lůžek – 25 
Kapacita ambulantní formy poskytování: 6 klientů v daný okamžik 

Charakteristika Aktivity: 

Cílem služby je ulehčit rodině situaci, pomoci překlenout problémy v bytové situaci klienta, období potřebné 
k umístění klienta do jiného sociálního zařízení, poskytnout úlevu rodinným příslušníkům v péči o klienta a 
možnost načerpat nové síly. Služba je poskytována na adrese Za Soudem 490 v budově bývalého domu s 
pečovatelskou službou v Č. Krumlově. Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin 
(pobytová forma), nebo jako denní pobyt individuálně podle potřeb uživatele (ambulantní forma). K dispozici 
je v současné době 14 pokojů s celkovým počtem 25 lůžek (9 pokojů jednolůžkových a 8 pokojů 
dvoulůžkových). Každý pokoj je vybaven moderním nábytkem, polohovacími elektrickými lůžky, lednicí, 
televizí, mikrovlnou troubou a rádiem. K užívání klientům slouží i nově zrekonstruované prostory – 
kuchyňka, bezbariérová koupelna a hygienické centrum. Uživatelé mohou využívat společenské prostory k 
posezení, k setkání s přáteli, rodinou a svými blízkými. Mohou se také zúčastnit kulturních akcí. Služba 
ročně pracuje s cca 100 klienty (pobytová forma) a do 10 klientů ročně (ambulantní forma). Výhledově se 
počítá s navýšením kapacity až na 30 lůžek. 
Poznámka: na území ORP je rovněž dostupná terénní forma odlehčovací služby (poskytováno Ledax o.p.s. 
jako součásti Domácí ošetřovatelské a hospicové péče s kapacitou odlehčovací služby 1 klient v daný 
okamžik pro území ORP Č. Krumlov – zajišťováno 2 pracovníky v přímé péči). 

Plánované zdroje: 

Plánovací období 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 1 943 000 5 856 000 6 500 000 6 500 000 

Město Český Krumlov 312 000 585 000 600 000 600 000 

Příjmy od uživatelů 3 000 000 3 250 000 3 500 000 3 650 000 

Ostatní: úhrada pojišťovny 100 000 120 000 150 000 200 000 

CELKEM 5 355 000 9 815 000 10 750 000 10 950 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.6. Domovy pro seniory (§ 49) 

Aktivity: 
1.6.1. Podpora domovů pro seniory 
1.6.1 a) Domov důchodců Horní Planá 
1.6.1 b) Dům pro seniory Wágnerka 

Krátký popis Opatření: 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z 
důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Dlouhodobým záměrem města Český Krumlov v rámci tohoto opatření je vybudování/zřízení služby domov 
pro seniory s využitím kapacity 28 lůžek, která byla uvolněna přesunem původního detašovaného pracoviště 
DS Kaplice v Č: Krumlově) 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť: 
- současný stav je 133 lůžek (poznámka: zahrnuta pouze kapacita DS H. Planá – 105 lůžek a již 

neexistující DS Kaplice, pobočka Č. Krumlov – 28 lůžek, není zahrnuta kapacita DS Wágnerka – 
74 lůžek) 

- plánováno zachování kapacity v ORP (včetně výše uvedených 28 lůžek) 
Optimální stav: 

- plánováno navýšení kapacity za celý Jihočeský kraj o 420 lůžek 

 
 

Číslo a název Aktivity: 1.6.1. Podpora domovů pro seniory 

Plánovaný realizátor: 1.6.1 a) Domov důchodců Horní Planá 

Služba je poskytována: od 1.1.1951 



Forma služby: pobytová 

Kapacita služby dle 
registru: 

105 lůžek 

Charakteristika Aktivity: 

Zachování registrované sociální služby Domova důchodců Horní Planá. Součástí této aktivity je i podpora 
rozvoje spolufinancování této služby z rozpočtů obcí v území ORP a to při současné snaze o zajištění co 
největšího podílu využívání kapacity této sociální služby pro občany bydlící / žijící v území ORP Č. Krumlov. 
Původní kapacita (110 lůžek) byla z důvodu zkvalitnění služeb pro uživatele snížena na 105 lůžek. 
V horizontu cca 2-3 let je plánováno další snížení lůžkové kapacity o cca dalších 5 míst, opět z důvodu 
zkvalitnění poskytované služby – snížení kapacity u prostorově malých dvojlůžkových pokojů jejich 
převedením na pokoje jednolůžkové. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 16 457 000 23 200 000 28 000 000 33 400 000 

Jihočeský kraj 3 150 000 4 000 000 4 400 000 4 840 000 

Město Český Krumlov 76 000 76 000 76 000 76 000 

Ostatní obce ORP 165 000 165 000 165 000 165 000 

Příjmy od uživatelů 22 020 500 22 247 022 22 250 000 22 250 000 

Ostatní 3 912 148 3 904 978 4 061 300 4 116 530 

CELKEM 45 780 648 53 593 000 58 952 300 64 847 530 
 

Číslo a název Aktivity: 1.6.1. Podpora domovů pro seniory 

Plánovaný realizátor: 1.6.1 b) Dům pro seniory Wágnerka 

Služba je poskytována: od 7.5.2010 

Forma služby: Pobytová 

Kapacita služby dle 
registru: 

74 lůžek 

Charakteristika Aktivity: 

Zachování registrované sociální služby Dům pro seniory Wágnerka. Poskytovaná služba není dosud 
zařazena do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje (poskytovatel o zařazení do základní sítě 
dlouhodobě usiluje a proto je v rámci aktivity je plánováno zařazení 28 lůžek do základní sítě sociálních 
služeb Jihočeského kraje od roku 2019 a následně zařazení plné kapacity 74 lůžek do základní sítě 
sociálních služeb Jihočeského kraje od roku 2020). 
Součástí této aktivity je i podpora rozvoje spolufinancování této služby z rozpočtů obcí v území ORP a to při 
současné snaze o zajištění co největšího podílu využívání kapacity této sociální služby pro občany bydlící / 
žijící v území ORP Č. Krumlov. 

Plánované zdroje 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 0 10 366 000 11 000 000 15 000 000 

Město Český Krumlov 80 000 80 000 80 000 80.000 

Ostatní obce ORP 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 18 500 000 18 700 000 18 700 000 18 700 000 

Ostatní: dary 50 000 50 000 50 000 50 000 

CELKEM 18 630 000 29 196 000 29 830 000 33 830 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.7. Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

Aktivity: 1.7.1. Vznik Domova se zvláštním režimem  

Krátký popis Opatření: 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, 
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při 
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci opatření je navržen 
vznik Domova se zvláštním režimem v minimální kapacitě cca 30-50 lůžek, jehož potřebnost je v rámci ORP 
prokázána (např. stávající DS v současné době částečně fungování tohoto zařízení nahrazují, přičemž 
k poskytování této služby nejsou zařízení uzpůsobena). 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť: 
- současný stav je 0 lůžek (ORP Č. Krumlov) 
- není plánováno navýšení kapacity 

Optimální stav: 
- plánováno navýšení kapacity za celý Jihočeský kraj o 52 lůžek (pro cílovou skupinu senioři) 

 

Číslo a název Aktivity: 1.7.1. Vznik Domova se zvláštním režimem 

Plánovaný realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb v ORP Český Krumlov 



Služba je poskytována: 
Služba zatím není na území ORP poskytována 
Předpokládaný realizátor: Dům pro seniory Wágnerka 

Forma služby: pobytová 

Kapacita služby dle 
registru: 

Služba není zatím registrována 
Předpokládaná kapacita: 30-50 lůžek 

Charakteristika Aktivity: 

V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba Domov se zvláštním režimem. Reálná 
potřebná kapacita regionu přitom činí cca 30-50 lůžek. Aktuálně je připravován záměr společnosti Czech one 
Prague, s.r.o., která v současné době provozuje Dům pro seniory Wágnerka v Č. Krumlově – viz dále. V roce 
2017 bylo zažádáno o koupi nemovitosti v přímém sousedství s DS Wágnerka. Realizací tohoto záměru by 
došlo k navýšení kapacity a propojení budov a snížení ekonomických ukazatelů provozu. V plánu je 
rekonstrukce objektu na 30 jednolůžkových pokojů. Realizace je plánována do cca 2 let od pořízení 
nemovitosti. 

Plánované zdroje: Náklady se odhadují ve výši cca 80 mil. Kč 
 

Číslo a název Opatření: 1.8. Chráněné bydlení (§ 51) 

Aktivity: 1.8.1. Vznik chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním 

Krátký popis Opatření: 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního 
bydlení. 

Poznámka ze SPRSS: 
Základní síť: 

- současný stav je 0 lůžek 
- plánováno navýšení kapacity na 5 lůžek (ORP Č. Krumlov) 

 

Číslo a název Aktivity: 1.8.1. Vznik chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním  

Plánovaný realizátor: FOKUS České Budějovice, z.ú. – středisko Český Krumlov 

Služba je poskytována: Služba zatím není na území ORP poskytována 

Forma služby: pobytová 

Kapacita služby dle 
registru: 

Služba není zatím registrována 
Předpokládaná kapacita: 5 lůžek 

Charakteristika Aktivity: 

V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba chráněné bydlení. Cílem aktivity je 
podpora vzniku služby chráněného bydlení s kapacitou min. 5 lůžek. Realizace této služby je žádoucí 
vzhledem k probíhající reformě psychiatrické péče. Nicméně realizace závisí na získání prostor a na 
podpoře JčK (tzn. zařazení do sítě). V roce 2019 budou probíhat přípravné procesy. Závisí i na minimálně 
10% kofinancování ze strany města ČK. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 1.9. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52) 

Aktivity: 1.9.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Krátký popis Opatření: 

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již 
nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci 
jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než 
jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování 
terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních 
služeb. 

Poznámka ze SPRSS: 
Základní síť: 

- současný stav je 4 lůžka 
- plánováno navýšení kapacity na 10 lůžek 

 

Číslo a název Aktivity: 1.9.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Plánovaný realizátor: Nemocnice Český Krumlov, a.s. 

Služba je poskytována: Od r. 2012 

Forma služby: pobytová 

Kapacita služby dle 
registru: 

4 lůžka 

Charakteristika Aktivity: 

Zachování a další rozvoj sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v ORP 
Český Krumlov (současná kapacita je 4 lůžka). Cílem je podpora navýšení kapacity služba na 6 lůžek (max. 
kapacita v rámci prostor a dalších možností Nemocnice Č. Krumlov, a.s.). S ohledem na oddělení, jehož 
jsou sociální lůžka součástí (oddělení následné péče) se jedná vždy o žadatele z cílové skupiny, která je na 



sociální lůžko umístěna, a sice senioři či zdravotně znevýhodnění. Doba pobytu se pohybuje zpravidla od 3 
– 9 měsíců. Sociální lůžko využívají ti klienti, kteří jsou před umístěním na sociální lůžko pacienty oddělení 
následné péče, přičemž délka hospitalizace je dlouhodobého charakteru, aniž by v rámci hospitalizace 
potřebovali zajištění zdravotnické péče, ale jejich míra soběstačnosti je natolik omezená, že by pobyt v 
domácím prostředí bez pomoci druhé osoby v rámci zajištění soběstačnosti, nezvládli. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 444 000 530 000 550 000 560 000 

Město Český Krumlov 76 000 80 000 80 000 85 000 

Příjmy od uživatelů 380 000 400 000 410 000 420 000 

Ostatní 700 000 876 000 900 000 920 000 

CELKEM 1 600 000 1 886 000 1 940 000 1 985 000 

 

Číslo a název Opatření: 1.10. Denní stacionář (§ 46) 

Aktivity: 1.10.1. Vznik Denního stacionáře 

Krátký popis Opatření: 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem tohoto opatření je reagovat na identifikovanou potřebu v rámci 
území ORP Český Krumlov. 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť: 
- současný stav je 0 úvazků v přímé péči 
- plánováno navýšení kapacity na 4 úvazků v přímé péči – cca 10 uživatelů při týdenní časové 

dostupnosti 35-40 hodin (za okres Č. Krumlov)  

 

Číslo a název Aktivity: 1.10.1. Vznik Denního stacionáře 

Plánovaný realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb v ORP Český Krumlov 

Služba je poskytována: 
Služba zatím není na území ORP poskytována (ICOS Český Krumlov, o.p.s. ve spolupráci s Arpida, 
centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. ) 

Forma služby: Ambulantní 

Kapacita služby dle 
registru: 

Služba není zatím registrována 
Předpokládaná kapacita: 10 uživatelů 

Charakteristika Aktivity: 

V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná služba denního stacionáře. Cílem aktivity je zřízení 
denního stacionáře pro potřeby obyvatel ORP Č. Krumlov (dospělé s tělesným a kombinovaným 
postižením) s kapacitou cca 10 uživatelů (4 úvazky v přímé péči). Nejbližší denní stacionář je v Č. 
Budějovicích (Arpida), který navštěvují i klienti z ORP Český Krumlov, nicméně kapacita je nedostatečná. 
Koncem roku 2017 tak uzavřeli ARPIDA a ICOS (poskytovatel Os. asistence) dohodu o společném postupu 
za účelem vzniku denního stacionáře v ORP Č. Krumlov s předpokládaným zahájením v nejbližších letech. 
V současné době jsou vytipovávány vhodné prostory pro vznik stacionáře.  

Plánované zdroje: 
Roční náklady na provoz služby jsou cca 2,5 – 3 mil. Kč (předpokládané zdroje MPSV, Jčk, obce, nadace 
ad.), nutno počítat i s investičními náklady na úpravy prostor (výše záleží na konkrétních prostorách). 

 
Číslo a název Opatření: 1.11. Sociálně terapeutická dílna (§ 67) 

Aktivity: 1.11.1. Podpora služby sociálně terapeutické dílny 

Krátký popis Opatření: 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z 
důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu 
práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 
prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Cílem opatření je zajistit poskytování ambulantní služby osobám 
s chronickým duševním onemocněním. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 
sociálnímu začlenění, 
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť (osoby s duševním onemocněním) 
- současný stav je 0,4 přepočtených úvazků v přímé péči a 13,5 hodin týdně 
- plánováno je zachování této kapacity 

Poznámka: pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (vyjma osob s duševním onemocněním) je 
plánováno navýšení ze současného stavu 0 přepočtených úvazků v přímé péči a 0 uživatelů v daný 



okamžik na 4,0 přepočtených úvazků v přímé péči a 15 uživatelů v daný okamžik (= optimální stav sítě). 

 
Číslo a název Aktivity: 1.11.1. Podpora služby sociálně terapeutické dílny 

Plánovaný realizátor: FOKUS České Budějovice, z.ú. – středisko Český Krumlov 

Služba je poskytována: od 1.7.2009 

Forma služby: ambulantní 

Kapacita služby dle 
registru: 

8 klientů v jeden okamžik, 13,5 hodin týdně 
2,2 přepočtených úvazků v přímé péči (52,5 hodin týdně) – jedná se o kapacity pro ORP Č. Budějovice a Č. 
Krumlov 

Charakteristika Aktivity: 

Cílem aktivity je zajistit poskytování ambulantní služby sociálně terapeutické dílny v ORP Č. Krumlov 
osobám s chronickým duševním onemocněním. Služba sanuje potřebu osob s duševním onemocněním 
někam patřit, mít možnost docházet na aktivity, které jim umožňují seberealizaci, supluje pravidelné 
docházení do zaměstnání (pokud je to pro klienta přínosné). Služba podporuje u klientů rozvoj sociálních a 
pracovních dovedností. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

MPSV  347 000   

Jihočeský kraj 74 000 62 500   

Město Český Krumlov 73 000 75 000 77 000 80 000 

Ostatní (strukturální fondy, dary, výdělek trhy) 336 000 15 000   

CELKEM 483 000   500 000 500 000 520 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.12. Sociální rehabilitace (§ 70) 

Aktivity: 1.12.1. Podpora sociální rehabilitace 

Krátký popis Opatření: 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a 
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím 
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a 
ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních 
služeb. Službu lze rovněž využívat v přirozeném prostředí klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s 
chronickým duševním onemocněním, kterým služba pomáhá při zvládání jejich životní situace, při nalézání 
možných cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich 
individuálních potřeb a možností. 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť (osoby s duševním onemocněním) 
- současný stav je 2,1 přepočtených úvazků v přímé péči (kapacita za celý okres Č. Krumlov) 
- plánováno je navýšení této kapacity na 2,5 přepočtených úvazků v přímé péči (kapacita za celý 

okres Č. Krumlov) 
Optimální stav: 

- plánováno navýšení kapacity za celý Jihočeský kraj o 9,0 přepočtených úvazků v přímé péči 
Poznámka: kapacita služby pro osoby se zdravotním postižením (vyjma osob s duševním onemocněním) je 
stanovena za území okresu Č. Krumlov, kde je zajišťována poskytovatelem Charita Kaplice (Sociální 
rehabilitace Tolerance) s kapacitou 4,1 přepočtených úvazků v přímé péči a 0 lůžek (plánováno zachování 
kapacity = optimální stav sítě). 

 

Číslo a název Aktivity: 1.12.1. Podpora sociální rehabilitace 

Plánovaný realizátor: FOKUS České Budějovice, z.ú. – středisko Český Krumlov 

Služba je poskytována: od 1.1.2009 

Forma služby: ambulantní, terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

Ambulantní: 1 klient v daný okamžik 
Terénní: 4 hodinové konzultace v ČK (denní kapacita), 23 hodin týdně 

Charakteristika 
Aktivity: 

Cílem aktivity je zachování a další rozvoj služby sociální rehabilitace v ORP Český Krumlov. Jedná se o 
páteřní službu pro osoby s duševním onemocněním, case manager přímo podporuje klienta ve zvládání 
sociálního fungování a zároveň má významnou koordinační roli v systému péče (komunikuje s lékařem, 
úřady, rodinou), vyhledává přirozené zdroje podpory klienta v komunitě. Důraz je kladen na podporu 
v terénu. Do týmu patří i zdravotní sestry, které poskytují služby i klientům v ORP ČK – nejsou však 
zahrnuty do statistických výkazů této služby). Z personálních důvodů (takřka celková obměna týmu case 
managementu) se nedaří tak aktivně oslovovat potencionální uživatele z odlehlejších částí ORP ČK jako 
v minulých letech. Zdroje pro roky 2020-2021 budou upřesněny v průběhu roku 2019. 

Plánované zdroje: 
 2018 2019 2020 2021 

MPSV 330 000    



Jihočeský kraj 51 000    

Město Český Krumlov 79 000 80 000   

Ostatní     

CELKEM 460 000 600 000 630 000 660 000 

 

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb 

 

Číslo a název Opatření: 2.1. Půjčovny kompenzačních pomůcek 

Aktivity: 2.1.1. Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek 

Krátký popis Opatření: 

Cílem půjčoven kompenzačních pomůcek je pomoc při řešení sociální nebo zdravotní životní situaci 
uživatele. Uživateli mohou být senioři, osoby dlouhodobě nemocné, osoby propuštěné z nemocničního 
léčení, osoby nemocné po úrazech a na doléčení, osamocení lidé, rodiny, které se starají o své zestárlé 
nebo nemocné rodiče. V současnosti půjčovny kompenzačních pomůcek fungují např. u těchto 
poskytovatelů sociálních služeb: Sociální služby SOVY o.p.s., Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, Český červený kříž Č. Krumlov. 
Cílem opatření je zlepšení dostupnosti kompenzačních pomůcek a rozšíření možností jejich zapůjčení do 
domácího prostředí, a to pro celé území ORP Č. Krumlov. Zlepšením dostupnosti se má na mysli jednak 
rozšíření množství těchto pomůcek pro stávající půjčovny a jednak i případné rozšíření jejich 
provozovatelů.  

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.1. Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek 

Plánovaný realizátor: 
Sociální služby SOVY o.p.s., Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Český červený kříž Č. 
Krumlov 

Charakteristika 
Aktivity: 

Cílem aktivity je zachování a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek v ORP Český Krumlov. Stávající 
půjčovny kompenzačních pomůcek v regionu jsou provozovány dle finančních a kapacitních možností 
jednotlivých poskytovatelů. V rámci aktivity někteří poskytovatelé plánují rozšiřování vybavenosti půjčoven, 
někteří plánují zachování současného stavu. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 2.2. Domácí zdravotní péče 

Aktivity: 
2.2.1. Podpora domácí zdravotní péče 
2.2.2 Podpora domácí zdravotní péče pro lidi s duševním onemocněním 

Krátký popis Opatření: 

Domácí zdravotní péče je doplňkem terénních sociálních služeb. Zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovna. 
Provádějí ji zdravotní sestry a jedná se o kvalifikované služby jako např. aplikace injekcí, ošetřování 
chronických ran, některá kontrolní vyšetření a další speciální úkony. Součástí odborné péče je i 
rehabilitace v širším slova smyslu v domácím prostředí. Jedná se tedy o podporu při zajištění podmínek 
pro poskytování těchto služeb. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.2.1. Podpora domácí zdravotní péče 

Plánovaný realizátor: Domácí zdravotní péče Mgr. Serafinová Klára s.r.o. 

Charakteristika 
Aktivity: 

Obsahem aktivity je podpora zachování a zkvalitnění terénní domácí zdravotní péče v ORP Český Krumlov 
a zvýšení informovanosti o možnostech využívání této služby. Domácí zdravotní péče je poskytována 
v ORP denně 15-20 pacientům. Jedná se o klienty, kteří nemohou navštívit lékaře pro omezení pohybu. Je 
jim poskytnuta kvalifikovaná zdravotní péče v domácím prostředí. Informovanost o možnostech poskytování 
péče je intenzivnější oproti předešlým rokům. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny (péče je hrazena zdravotními pojišťovnami) 
 

Číslo a název Aktivity: 2.2.2. Podpora domácí zdravotní péče pro lidi s duševním onemocněním 

Plánovaný realizátor: Fokus České Budějovice, z. ú. 

Charakteristika Aktivity: Cílem aktivity je podpora zachování a dalšího rozvoje domácí zdravotní péče pro lidi s duševním 
onemocněním, která je poskytována potřebným klientům v rámci ORP Č. Krumlov v jejich přirozeném 
prostředí. Tyto služby jsou poskytovány po domluvě s ambulantním psychiatrem konkrétního klienta. Jedná 
se o dohled nad výživou, lékový management, podání depotních injekcí a další úkony. Služba je dostupná v 
celém ORP Č. Krumlov. 

Plánované náklady: Roční náklady 2018: 11 500, 2019: 13 000 
Financování: Obce (město Český Krumlov 2018: 5 000, zbytek vlastní zdroje poskytovatele) 

 



Číslo a název Opatření: 2.3. Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory a zdravotně postižené 

Aktivity: 
2.3.1. Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně postižené 
2.3.2 Poradenské informační centrum pro seniory 

Krátký popis Opatření: 

Kromě rozvoje a optimalizace nabídky samotných sociálních služeb (ať už pobytových, ambulantních či 
terénních) je pro uchování a zlepšování kvality života seniorů a zdravotně postižených potřeba věnovat 
pozornost i rozvoji nabídky pro smysluplné trávení volného času obou cílových skupin. Do této oblasti patří 
například podpora činnosti a nabídky akcí institucí věnujících se organizovaným formám trávení volného 
času cílových skupin, podpora rozvoje systému celoživotního učení a celkově rozvoj integračních aktivit 
směrem k oběma cílovým skupinám. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.3.1. Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně postižené 

Plánovaný realizátor: Senior kluby, další organizace působící v dané oblasti 

Charakteristika 
Aktivity: 

Obsahem aktivity je podpora senior klubů a obdobných organizací působících v území ORP jako platformy 
pro organizaci aktivit starších nebo zdravotně postižených občanů (včetně zapojování cílové skupiny do 
tvorby programové nabídky apod.), podpora organizace aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání (např. 
akademie třetího věku, specializované vzdělávací kurzy apod.) a aktivizačních programů pro seniory a 
zdravotně postižené a podpora zájmových a integračních aktivit pro uvedené cílové skupiny (sportovní, 
společenské a jiné akce pro obě cílové skupiny). 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Aktivity: 2.3.2 Poradenské informační centrum pro seniory 

Plánovaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Charakteristika 
Aktivity: 

Cílem je udržení a podpora Poradenského informačního centra v Č. Krumlově. To funguje za finanční 
podpory Jihočeského kraje od poč. roku 2018 v sídle ICOS a úzce spolupracuje s dobrovolnickým 
Informačním centrem pro seniory, které funguje tamtéž již od roku 2010. Poradenské centrum nabízí 
poradenství pro seniory, prostor pro setkávání seniorů, spolků, dobrovolníků, připravuje širokou škálu 
vzdělávacích, volnočasových a osvětových akcí, podporuje informovanost a sdílení a šíření informací o 
seniorech a k seniorům. 

Plánované zdroje: Náklady činí cca 100.000,-/rok (zejména Jihočeský kraj, dary) 
 



Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny (PS 2) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 

 

Číslo a název Opatření: 1.1. Azylové domy (§ 57) 

Aktivity: 1.1.1. Vznik služby azylový dům pro rodiny 

Krátký popis Opatření: 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení. V současné době funguje pro ORP Č. Krumlov Azylový dům pro matky s dětmi v Č. 
Krumlově s kapacitou 21 lůžek (zachování služby Azylové domy pro matky s dětmi je řešeno v rámci PS 3 
Osoby v krizi). 
Cílem tohoto opatření je vznik a podpora Azylového domu pro rodiny na území ORP Český Krumlov. 
Kritériem opatření je vznik registrované sociální služby s kapacitou 20 lůžek určené pro území ORP Český 
Krumlov. 

Poznámka ze SPRSS: V rámci SPRSS není tato služba (azylové domy pro rodiny) řešena. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1. Vznik služby azylový dům pro rodiny 

Plánovaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních služeb 

Služba je poskytována: Služba zatím není na území ORP poskytována 

Forma služby: pobytová 

Kapacita služby dle 
registru: 

Služba zatím není na území ORP poskytována 
Navrhovaná kapacita: 20 lůžek 

Charakteristika Aktivity: 
Vznik registrované sociální služby Azylový dům pro rodiny v ORP Český Krumlov (kapacita 20 lůžek). Před 
zahájením konkrétních realizačních kroků je doporučeno provést ověřovací analýzu pro doložení 
potřebnosti služby a jejího následného zajištění. 

Plánované zdroje: 

Plánovací období 2018 2019 2020 2021 

MPSV 0 0 1 300 000 1 300 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 150 000 150 000 

CELKEM 0 0 1 450 000 1 450 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.2. Domy na půl cesty (§ 58) 

Aktivity: 1.2.1. Podpora služby domy na půl cesty 

Krátký popis Opatření: 

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby od 18 do 26 let věku, které po dosažení 
zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných 
zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo 
ochranné léčby. Tyto osoby musí mít trvalé bydliště na území ORP Český Krumlov, případně se o pobyt 
mohou ucházet mladí lidé mající trvalé bydliště v Jihočeském kraji. Způsob poskytování sociálních služeb 
v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

Poznámka ze SPRSS: 
Základní síť: 

- současný stav je 3 lůžka v ORP 
- plánováno je zachování kapacity 

 



 

Číslo a název Aktivity: 1.2.1. Podpora služby domy na půl cesty 

Plánovaný realizátor: Město Český Krumlov 

Služba je poskytována: od 1.10.2001 

Forma služby: pobytová 

Kapacita služby dle 
registru: 

3 lůžka 

Charakteristika Aktivity: 

Zachování registrované sociální služby domy na půl cesty v ORP Český Krumlov (kapacita 3 lůžka). 
Původní kapacita (7 lůžek) byla snížena z důvodu nižší vytíženosti služby. Proto od 1.1.2016 došlo k 
zefektivnění poskytování 2 registrovaných služeb, kdy se snížila kapacita služby Domu na půl cesty (ze 7 
lůžek na 3 lůžka) a současně se zvýšila se kapacita služby Azylový dům pro matky s dětmi. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV  517 000 517 000 517 000 

Strukturální fondy (Individuální projekt) 375 000    

Město Český Krumlov  83 000 83 000 83 000 

Příjmy od uživatelů 46 000 46 000 46 000 46 000 

Ostatní:     

CELKEM 421 000 646 000 646 000 646 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.3. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 

Aktivity: 
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. 

Krátký popis Opatření: 

Posláním NZDM je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného času a edukačních 
aktivit usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé nebo jinak 
náročné životní situaci. Služba je určená rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi 
sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společnosti. 
Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je 
zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s 
jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby 
v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a 
zájmů. Služba se poskytuje bezplatně. 
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby 
v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny. 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť: 
- 7,3 (počet úvazků v přímé péči) 
- Plánováno zachování kapacity 

Optimální síť:  
- 7,3 (počet úvazků v přímé péči) 

 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Plánovaný realizátor: 1.3.1 a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 

Služba je poskytována: od 30.9.2005 

Forma služby: ambulantní, terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

Ambulantní: 45 klientů (jedná se o okamžitou kapacitu služby) 
Terénní: 20 klientů (jedná se o okamžitou kapacitu služby) 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je zachování registrované sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ORP 
Český Krumlov. V ambulantní formě bude služba zajištěna i nadále v hlavním pracovišti na adrese T.G. 
Masaryka 114, Č. Krumlov (NZDM Bouda). Druhé místo poskytování služby v ambulantní formě (NZDM na 
sídlišti Mír v Č. Krumlově) nebude od 1.1. 2019 zajišťovat službu jako registrovanou sociální službu dle 
zákona – klub bude i nadále fungovat, nově však především pro cílené a předem domluvené volnočasové a 
neformálně vzdělávací aktivity (t.j. ne jako otevřený pro volně příchozí, i když ani toto není úplně do 
budoucna vyloučeno). 
Terénní forma služby pak bude realizována v příslušných plánovaných časech (dle stávající registrace) v 
následujících lokalitách: Větřní (zde není služba zajišťována jako registrovaná sociální služba, ale jako 
nadstavbová část činnosti poskytovatele ve formě volnočasových aktivit), Český Krumlov - Starý Plešivec, 
sídliště Plešivec, sídliště Za Nádražím, sídliště Mír a centrum města Č. Krumlov). 



Zdroje zahrnují pouze částky pro zajištění sociální služby, nejsou zahrnuty navazující služby (kulturní, 
volnočasové, mezinárodní projekty apod. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 1 500 000  1 700 000 1 700 000 1 700 000  

Jihočeský kraj 266 900  270 000  270 000  270 000  

Město Český Krumlov 240 000  240 000  270 000  240 000  

Ostatní obce ORP- vlastní zdroje         

CELKEM 2 006 900  2 210 000  2 210 000  2 210 000  
 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

Plánovaný realizátor: 1.3.1 b) KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. 

Služba je poskytována: od 1.9.2009 

Forma služby: ambulantní 

Kapacita služby dle 
registru: 

počet kontaktů (10 min jednání): 15 kontaktů denně 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je zachování registrované sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ORP 
Český Krumlov (Centrum pro děti a mládež, o.p.s. v Č. Krumlově a ve Větřní, KoCeRo - komunitní centrum 
Rovnost, o.p.s. v Č. Krumlově a ve Větřní). 
Služba poskytovatele je poskytována ambulantně v Č. Krumlově (Horní Brána a na Vyšehradě 182) a od 
roku 2014 intenzivně ve Větřní (Rožmberská a Šumavská ulice). Poskytovatel služby intenzivně hledá nové 
prostory v lokalitě Plešivec, Vnitřní Město v Českém Krumlově. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 1 430 000 1 775 000 1 775 000 1 775 000 

Jihočeský kraj 12 500 0 0 0 

Město Český Krumlov 73 000 80 000 80 000 80 000 

Ostatní obce ORP 20 000 20 000 20 000 20 000 

Ostatní 100 000 0 0 0 

CELKEM 1 635 500 1 875 000 1 875 000 1 875 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 

Aktivity: 1.4.1. Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Krátký popis Opatření: 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Cílem je pomoci konkrétním rodinám, které se ocitají nebo mohou ocitnout v ohrožení k překonání 
problémové situace a zajistit, aby rodina plnila své základní funkce především vzhledem k dětem v rodině. 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť: 
- Současný stav: 1,0 úvazek v přímé péči v ORP 
- Plánováno navýšení na 3,0 úvazku v přímé péči v ORP 

Optimální síť: 
- 3,0 úvazku v přímé péči 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.1. Podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Plánovaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Služba je poskytována: od 1.9.2016 

Forma služby: ambulantní, terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

Ambulantní: 1 rodina/jeden okamžik (25 rodin/maximální roční kapacita) 
Terénní: 3 rodiny/jeden okamžik (25 rodin/maximální roční kapacita) 

Charakteristika Aktivity: 

Do roku 2016 byla aktivita řešena v rámci aktivity „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ službou mimo režim 
zákona o sociálních službách. Od 1. 9. 2016 je služba registrována a zařazena do sítě základních 
sociálních služeb (celkem 1,35 úvazku prac. v přímé péči). Větší část služby je však stále zajišťována mimo 
registrovanou službu z prostředků OPZ (od roku 2020 je předpokládáno navýšení registrované služby vč. 
žádosti o navýšení zařazení do základní sítě soc. sl. Jčk v předpokladu cca 4 úvazky prac. v přímé péči (z 
toho cca 3 pro ORP Č. Krumlov, zbytek ORP Kaplice). Rodiny mohou službu využít na základě vlastního 



kontaktu, či prostřednictvím zprostředkovaného kontaktu z jiné služby. Služba funguje na celém území ORP 
Český Krumlov a ORP Kaplice. Uvedené finanční údaje zahrnují celek za obě ORP, kdy na ORP Č. 
Krumlov připadá cca 70% nákladů/zdrojů. 
Pozn.: Na tuto sociální službu úzce navazují i další činnosti v rámci služby Podpora rodin a dětí v ohrožení 
tak, aby společně se sociálně aktivizační službou tvořily ucelený komplex podpory (tato není registrovanou 
službou) a zahrnuje komplexní systém rodinných poradenských služeb (psychologické, právní, rodinné vč. 
terapie), terénní práci v rodinách (ve spolupráci s OSPOD), asistované kontakty a předávání a mediaci 
s kapacitou cca 100 rodin. Rozpočet této související služby je celkem cca 2 mil. Kč/rok (financováno OPZ, 
MPSV, JčK, nadace, města). Viz podrobněji opatření 2.6 a aktivita 2.6.1 a 2.6.2. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV – IP projekt 761 791 1 055 000 2 200 000 2 200 000 

Město Český Krumlov 13 400* 115 000 140 000 170 000 

Jihočeský kraj 172 000 10 000 40 000 70 000 

Ostatní (nadace, ostatní města) 93 444 51 000 90 000 60 000 

CELKEM 1 040 635 1 231 000 2 470 000 2 500 000 

*Celková podpora Města Český Krumlov na službu činní 200.000 Kč/rok (část nákladů však připadá na sociální službu 

navazující aktivity (Podpora rodin a dětí v ohrožení, poradenství apod.) – viz op. 2.6. 

 

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb 

 

Číslo a název Opatření: 2.1. Rodinná a mateřská centra 

Aktivity: 2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center 

Krátký popis Opatření: 

Cíle mateřských a rodinných center spočívají v aktivizaci rodičů (příp. jiných rodinných příslušníků 
pečujících o děti) a dětí k setkávání, vzájemné komunikaci a poznávání. To jim současně pomáhá při 
slaďování profesního a rodinného života (tj. realizovat v regionu služby, které umožní rodičům pečujícím o 
své děti věnovat se dále profesi, a to ať už na zkrácený úvazek nebo v podobě přípravy návratu na trh 
práce). Mezi další služby a aktivity center patří služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let věku), odborné, 
vzdělávací a osvětové akce pro rodiče s dětmi i širší veřejnost. Centra zajišťují i jednorázové akce jako jsou 
besídky, výlety, burzy pro rodiče s dětmi apod. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center 

Plánovaný realizátor: 
RC Krumlík, MC Míša, MC Sluníčko, MC Sněhurka (všechna Český Krumlov), MC Křemílek (Křemže), MC 
Holoubek (Holubov) 

Charakteristika Aktivity: 

Cílem aktivity je zachování stávajících a vznik nových rodinných a mateřských center v ostatních obcích na 
území ORP Český Krumlov. V rámci aktivity budou podpořeny podpůrné služby (péče o děti): vzdělávací, 
poradenské a odborné aktivity pro podporu rodičů dětí s cílem podpory kompetencí rodičů – jak profesních, 
tak rodičovských, doplněné o širokou škálu dalších akcí pro rodiče s dětmi. Může se jednat také o zajištění 
služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let věku). Osvěta a informovanost zaměstnavatelů i širší veřejnosti s 
cílem podpořit v regionu využívání nástrojů pro slaďování pracovního a rodinného života (flexibilní prac. 
doba, firemní školka ad). Aktivita zahrnuje i tvorbu metodiky pro zavedení této praxe v regionu. Kromě 
podpory stávajících mateřských a rodinných center na území ORP, je obsahem aktivity i podpora vzniku a 
fungování dalších těchto zařízení na území ORP. 

Plánované zdroje: 

Roční rozpočet RC Krumlík je cca 1,5 mil. Kč (financováno OPZ, MPSV, Jih. kraj, město ČK, úhrady 
uživatelů, nadace…) 
Roční rozpočet MC Křemílek je cca 370 000 Kč (dotace Jihočeský kraj 25 000, úhrady od uživatelů 15 000, 
z rozpočtu Městyse Křemže 330 000) 

 

Číslo a název Opatření: 2.2. Rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež jako prevence rizikového chování 

Aktivity: 2.2.1. Podpora  a vznik klubů pro děti a mládež 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je nabídnout dětem a mládeži na území ORP Český Krumlov širokou nabídku 
volnočasových a vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity tvoří významnou součást oblasti prevence rizikového 
chování. Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit je nutné směřovat jak do časového období průběhu 
školního roku, tak do oblasti prázdnin. Vhodným nástrojem pro naplnění cílů opatření jsou právě kluby pro 
děti a mládež, které mohou dále úzce spolupracovat se školami. 

 



Číslo a název Aktivity: 2.2.1. Podpora a vznik klubů pro děti a mládež 

Plánovaný realizátor: Poskytovatelé souvisejících služeb 

Charakteristika Aktivity: 

V rámci aktivity bude podpořena činnost stávajících a iniciován vznik a zajištění fungování případných 
nových zařízení tohoto druhu na území ORP Český Krumlov. Součástí aktivity je rovněž podpora rozvoje 
dalších forem nabídky trávení volného času a prevence rizikového chování pro cílovou skupinu děti a 
mládež, a to jak v průběhu školního roku, tak v obdobích prázdnin. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 2.3. Preventivní programy 

Aktivity: 

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 

Krátký popis Opatření: 

Preventivní programy jsou specializované probační programy, terapeutické programy, programy sociálního 
výcviku, programy k rozvíjení sociálních dovedností a další programy primárně či sekundárně preventivní, 
určené cílové skupině nezletilí a mladiství s rizikovým chováním. Programy jsou realizovány ve formě 
skupinové nebo individuální, případně v kombinaci. 
Cílem těchto programů je předcházet sociálnímu selhání, zejména těm typům, které ohrožují základní 
hodnoty společnosti, jako jsou kriminalita, experimentování a užívání alkoholových i nealkoholových drog, 
násilí, šikana, xenofobie, rasismus apod. Děje se tak prostřednictvím dlouhodobějších, ucelených, 
interaktivních, tematicky zaměřených programů předávající objektivních informace o rizicích a následcích 
nežádoucího chování (RCH) naplňující kritérium prevence. 
Cílem opatření je realizovat takové aktivity, které přispějí ke zlepšení v oblasti primární prevence rizikového 
chování, které se na území ORP vyskytují (jedná se např. o záškoláctví, drogy, gamblerství či drobnou 
kriminalitu mezi mládeží všech etnik). Cílem je minimalizovat projevy rizikového chování a rozvíjet vhodné 
formy využívání volného času u dětí a mládeže. 
Součástí opatření je také pravidelná aktualizace Plánu prevence kriminality města Č. Krumlov. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.3.1. Podpora preventivních programů pro mladistvé 

Plánovaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.p.s., poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

Charakteristika Aktivity: 
Obsahem aktivity je pokračování programu Právo zážitkem (dříve Právo pro každý den - původně se 
jednalo o probační program, nově jde o preventivní program). Program je určen pro mladistvé 
prvopachatele (pro klienty probační a mediační služby a klienty SPOD). 

Plánované zdroje: 
Roční náklady cca 130 tis. Kč (realizace 1 programu je cca 75 – 85 tisíc Kč), předpokládané zdroje 
financování: Jihočeský kraj, MV ČR, město ČK ad. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.3.2. Vznik sekundárně preventivních programů pro nezletilé 

Plánovaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.p.s. poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

Charakteristika Aktivity: 

Vznik preventivních programů pro nezletilé v ORP Český Krumlov. Program by měl splňovat následující 
předpoklady: kvalitní program s propracovanou metodikou a proškolenými lektory, skupinová, individuální, 
případně kombinovaná forma programu. Úzká spolupráce s SPOD, PMS, případně dalšími 
zainteresovanými organizacemi. Z hlediska efektu je  nutná střednědobá či dlouhodobá realizace programu, 
nikoliv jednorázové krátkodobé akce. Cílovou skupinou v rámci této aktivity jsou nezletilí v ORP Č. Krumlov 
s rizikovým chováním. Realizace programu je však odvislá od zajištění fin. prostředků na realizaci 
(předpoklad zejména MV ČR, dotace OSPOD..) 

Plánované náklady: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Aktivity: 2.3.3. Podpora preventivních programů v oblasti primární prevence 

Plánovaný realizátor: 
Školy v ORP, městská policie ČK, Policie ČR, CPDM o.p.s., ICOS Český Krumlov, o.p.s., další 
poskytovatelé služeb z jiných ORP 

Charakteristika Aktivity: 

V rámci aktivity bude podpořena realizace programů primární prevence splňující zadaná kritéria s 
následujícími dílčími aktivitami: osvojování a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, které 
pomáhají odolávat žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, konstruktivní zvládání 
konfliktů a zátěžových situací, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, 
stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu apod. Cílem je také více se zaměřit na 
implementaci do minimálních preventivních plánů škol (naplňování aktivity je plně v kompetenci škol). Je 
velmi potřebné navýšení uživatelů ze skupiny mladšího školního věku. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Aktivity: 2.3.4. Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování při ZŠ 



Plánovaný realizátor: Obce v ORP Č. Krumlov, iniciační role – město Č. Krumlov ve spolupráci se ZŠ 

Charakteristika Aktivity: 

Cílem je realizovat při všech ZŠ takové aktivity, které přispějí ke zlepšení v oblasti prevence rizikového 
chování, které se na území ORP vyskytují (jedná se např. o záškoláctví, drogy, gamblerství či drobnou 
kriminalitu mezi mládeží všech etnik). Cílem je minimalizovat projevy rizikového chování a rozvíjet vhodné 
formy využívání volného času u dětí a mládeže. Aktivita probíhá zpravidla dle Preventivních plánů škol. 

Plánované zdroje: 
Nevyčísleny (Město Český Krumlov pro Základní školy Plešivec, Nádraží, T.G.M. Linecká po Kč 20.000,- 
ročně) 

 

Číslo a název Opatření: 
2.4. Návazné formy bydlení pro odcházející klienty Domu na půli cesty a Azylového domu a mladé 
rodiny 

Aktivity: 2.4.1. Podpora návazného bydlení 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci (klientům Domu na půli cesty a Domova 
pro matky s dětmi a dalším mladým rodinám) spojené se ztrátou bydlení při návratu k běžnému způsobu 
života (získání zdroje stabilního příjmu, který umožní odchod do návazného bydlení, obnovené vztahy 
s rodinou, atd.). 
Konečným cílem je odchod klienta do návazného bydlení, tzn. podnájemního nebo nájemního bytu. Tento 
cíl je současně i kritériem naplněnosti tohoto opatření. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.4.1. Podpora návazného bydlení 

Plánovaný realizátor: 
Obce v ORP Český Krumlov a poskytovatelé sociálních služeb (zejména město Č. Krumlov - zřizovatel 
Domu na půli cesty a Azylového domu). 

Charakteristika Aktivity: 

Cílem této aktivity je udržení bytů v Českém Krumlově pro zajištění potřeb návazného / startovacího bydlení 
pro odcházející klienty Domu na půli cesty a Azylového domu a mladé rodiny. Původní kapacita byla 
navýšena ze 2 na 3 byty návazného bydlení. Smlouva je s nájemníky uzavírána na tři měsíce a prodlužuje 
se, přičemž nájemce využívá po dobu jednoho roku slevu na nájemném, pak již ne. Poté již klient 
"pokračuje" přes výběrové řízení do sociálního bytu. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 2.5. Asistenti pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Aktivity: 2.5.1. Podpora a vznik pozic asistentů pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je udržení pracovních pozic asistentů pedagoga na ZŠ v obcích ORP Český Krumlov pro děti 
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Asistent pedagoga pracuje pod metodickým vedením pedagoga - 
třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky vzdělávání. Podporu 
asistentovi pedagoga poskytují i odborní pracovníci školských poradenských zařízení. 
Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou: 
a) individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí, 
b) individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky, 
c) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, 
d) pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou, 
e) pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.5.1. Podpora a vznik pozic asistentů pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Plánovaný realizátor: ZŠ v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je podpora udržení pracovních pozic asistentů pedagoga na ZŠ v obcích ORP Český 
Krumlov pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména pak v lokalitách, kde je vyšší riziko 
výskytu rizikového chování (např. Č. Krumlov, Větřní, H. Planá ad.) u těch dětí, které ze systému podpory z 
nějakých příčin vypadnou.  

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 2.6. Podpora rodin a dětí v ohrožení 

Aktivity: 
2.6.1. Terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci s OSPOD 
2.6.2  Odborné poradenské služby pro rodiny 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je udržení a rozvoj komplexu služeb, které jsou úzce provázány či přímo navazují na 
Sociálně aktivizační službu pro rodiny  s dětmi (viz opatření 1.4.1 a aktivita 1.4.1 výše). Jedná se o 
komplexní systém rodinných poradenských služeb (psychologické, právní, rodinné vč. terapie), terénní práci 
v rodinách (ve spolupráci s OSPOD), asistované kontakty a předávání a mediaci s kapacitou cca 100 rodin.  

 

Číslo a název Aktivity: 2.6.1. Terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci s OSPOD 



Plánovaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Charakteristika Aktivity: 

Úzce navazuje na SAS (viz opatření 1.4.1.), resp. rozšiřuje tuto o podporu, doprovázení a pomoc rodinám 
v péči OSPOD. Cílem je pomoci konkrétním rodinám, které se ocitají nebo mohou ocitnout v ohrožení, tak 
aby dokázaly problémovou situaci vyřešit/překonat a dále rodina plnila své základní funkce především 
vzhledem k dětem v rodině. Financování zajištěno zejména prostřednictvím OPZ do 3/2020, následně se 
předpokládá „překlopení“ větší části služby pod registrovanou SAS. I tato část služby patří do Komplexního 
systému služeb Podpora rodin a dětí v ohrožení. Služba funguje na celém území ORP Český Krumlov a 
ORP Kaplice. Uvedené finanční údaje zahrnují celkový rozsah za obě ORP, kdy na ORP Č. Krumlov 
připadá cca 60- 70% kapacity a nákladů/zdrojů 

Plánované zdroje: 
Náklady činí do roku 2019 cca 1,8 - 2,1 mil Kč. (hrazeno zejména OPZ, město Č. Krumlov ad.). Od roku 
2020 je předpoklad snížení nákladů (v návaznosti na přesun části agendy pod SAS) na cca 600 – 700 tisíc-
/rok.  

 
Číslo a název Aktivity: 2.6.2. Odborné poradenské služby pro rodiny 

Plánovaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Charakteristika Aktivity: 

Úzce navazuje na SAS (viz opatření 1.4.1. a také 2.6.1). Cílem je udržet a dále rozvíjet účinnou odbornou 
pomoc rodinám, které se ocitají nebo mohou ocitnout v ohrožení. Služba zahrnuje komplexní systém 
poradenských služeb: psychologické, právní, rodinné vč. terapie, mediace, asistované kontakty a předávání. 
Služba funguje na území ORP Český Krumlov a ORP Kaplice. Uvedené finanční údaje zahrnují celkový 
rozsah za obě ORP, kdy na ORP Č. Krumlov připadá cca 60- 70% kapacity a nákladů/zdrojů. 

Plánované zdroje: 
Náklady činí do roku 2019 cca 400 – 450 tisíc Kč/rok (hrazeno zejména OPZ – do 03/2020, město Č. 
Krumlov ad.). Od roku 2020 je předpoklad zapojení dalších zdrojů: zejména MPSV, Jih. kraj. 

 

 



Pracovní skupina pro osoby v krizi (PS 3) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 

 

Číslo a název Opatření: 1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37) 

Aktivity: 

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  

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je podpora existujících a vznik nových služeb určených pro osoby v krizových situacích. 
Služba zahrnuje jak ambulantní, tak terénní formu s důrazem kladeným na dluhovou problematiku, osoby 
bez přístřeší či osoby v nacházející se v postavení mimo stávající sociální systém. Poradny poskytují 
odborné sociální a právní poradenství pro širokou cíl. skupinu (osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené 
soc. vyloučením). Služba by se měla dále rozvíjet i v dalších lokalitách ORP dle potřeby. Součástí tohoto 
opatření je také podpora poradenství vykonávaného městy Český Krumlov, Horní Planá, Vyšší Brod v území 
ORP v rámci přenesené působnosti dle § 92 a § 93a  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
(koordinace poskytování sociálních služeb, poskytování odborného sociálního poradenství osobám 
ohroženým sociálním vyloučením, sociální práce, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace a k 
sociálnímu začleňování osob a sociální práci u osob nacházejících se v hmotné nouzi). 

Poznámka ze SPRSS: 
Základní síť: 

- Současný stav: 1,5 úvazku v přímé péči při 33 hodinách týdně 
- Plánováno navýšení na 1,6 úvazku v přímé péči při 40 hodinách týdně 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství 

Plánovaný realizátor: a) ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Služba je poskytována: od 1.2.2006 

Forma služby: ambulantní 

Kapacita služby: 2 klienti v daný okamžik (Č. Krumlov), 1 klient v daný okamžik (Větřní) a 1 klient v daný okamžik (V. Brod) 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je zachování registrované kapacity služby odborné sociální poradenství - bezplatné právní 
poradny v Č. Krumlově a od roku 2016 také ve Větřní a ve Vyšším Brodě (pro oblast Lipenska) v celkovém 
rozsahu 32h týdně v ORP Č. Krumlov (ročně poradna poskytne jen v ORP Č. Krumlov služby cca 500 
klientům, cca 1000 intervencí). Poradna poskytuje odborné sociální i právní poradenství pro širokou cíl. 
skupinu (osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené soc. vyloučením) v oblastech dluhové problematiky, 
pracovního, občanského, rodinného, správního práva, lidsko-právní problematiky ad. (pozn.: náklady služby 
zahrnují stejně jako udávané kapacity pouze ORP Český Krumlov). Poskytovatel má kapacity (vč. 
personálních) pro drobné navýšení rozsahu služby, nicméně bez jasně doložené potřebnosti navýšení 
rozsahu služeb odborného soc. poradenství v ORP, nepředpokládá v nejbližší době rozšiřování, neb jej 
v současné době nepokládá za opodstatněné. Poskytovatel má také akreditaci Ministerstva spravedlnosti 
pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

MPSV 550 000 600 000 610 000 620 000 

Jihočeský kraj 37 000 40 000 40 000 50 000 

Město Český Krumlov 71 000 75 000 80 000 85 000 

Ostatní obce ORP 10 000 15 000 15 000 20 000 

Ostatní (MPO) 52 000 50 000 50 000 50 000 

CELKEM 720 000 780 000 800 000 830 000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství 

Plánovaný realizátor: b) THEIA - krizové centrum o.p.s. 

Služba je poskytována: od 1.6.2012 (v ORP Č. Krumlov od 1.1.2016) 

Forma služby: Ambulantní 

Kapacita služby dle 
registru: 

16 intervencí (30 min. jednání) za měsíc 

Charakteristika Aktivity: Služba je určena pro občany ORP Č Krumlov a je zaměřena zejména na oblast dluhové problematiky a 



právního poradenství. U cílové skupiny oběti trestné činnosti na službu odborného sociálního poradenství 
navazuje další akreditovaná služba poskytovatele - poskytování právních informací obětem trestné činnosti 
Jedná se o pomoc s orientací v průběhu trestního řízení, pomoc se zajištěním práv těchto obětí, tak jak 
umožňuje výše uvedený zákon, pomoc s žádostí o peněžitou pomoc obětem. Služba je pro oběti, jejich 
rodiny, blízké, nebo pozůstalé obětí. V rámci služby je klientům poskytována také fakultativní činnost, 
spočívající v podání návrhu na povolení o oddlužení (činnosti v souladu § 390a dle zákona 182/2006). 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 67 000 70 000 70 000 70 000 

Město Český Krumlov 70 000 80 000 80 000 80 000 

CELKEM 137 000 150 000 150 000 150 000 
 

Číslo a název Aktivity: 1.1.2.Vznik odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi 

Plánovaný realizátor: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 

Služba je poskytována: Služba je již registrována a bude poskytována od 1.1.2019 

Forma služby: ambulantní 

Kapacita služby dle 
registru: 

Předpokládaná kapacita: okamžitá kapacita 1 klient v daný okamžik (30 minut intervence) – cca 8 klientů 
týdně 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je vznik nové služby odborného sociálního poradenství v Českém Krumlově, která bude 
zaměřena na osoby nacházející se v aktuální či dlouhodobější krizové situaci. Konkrétně je služba 
zaměřena na osoby drogově či jinak závislé, na osoby ohrožené závislostí, na osoby  spojené s drogově či 
jinak závislými - rodiče, kamarády, přátele a apod. V regionu je aktuálně identifikována cca 30-80 osob 
v rámci cílové skupiny. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

MPSV  137 700 140 000 142 000 

Jihočeský kraj     

Město Český Krumlov  50 200 53 000 53 000 

Ostatní obce ORP     

Ostatní     

CELKEM  187 900 193 000 195 000 
 

Číslo a název Opatření: 1.2. Azylové domy (§ 57) 

Aktivity: 
1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi 
1.2.2. Vznik služby Azylový dům pro jednotlivce 

Krátký popis Opatření: 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby bez přístřeší). Služba obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Pracovníci domova poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby 
se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba 
pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastních schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé 
situace. 

Poznámka ze SPRSS: 

Azylový dům pro matky s dětmi - základní síť: 
- současný stav: 21 lůžek 
- plánováno zachování kapacity 

Azylový dům pro jednotlivce - základní síť: 
- současný stav: 0 lůžek 
- plánováno navýšení kapacity v ORP Č. Krumlov na 11 lůžek (8 lůžek pro muže a 3 lůžka pro ženy) 
- optimální síť předpokládá navýšení o dalších 20 lůžek za celé území Jihočeského kraje 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi  

Plánovaný realizátor: Město Český Krumlov 

Služba je poskytována: od 1.1.2004 

Forma služby: pobytové 

Kapacita služby dle 
registru: 

21 lůžek 

Charakteristika Aktivity: 
Cílem aktivity je podpora stávajícího Azylového domu pro matky s dětmi na území ORP Český Krumlov 
(vznik a podpora Azylového domu pro rodiny je řešena v rámci PS 2). Kritériem je zachování registrované 



kapacity 21 lůžek na území ORP Český Krumlov. Dne 1.1.2016 došlo ke zvýšení kapacity služby z 18 na 21 
lůžek. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JCK/MPSV  1 531 000 1 531 000 1 531 000 

Strukturální fondy (Individuální projekt) 1 226 000    

Město Český Krumlov  72 000 72 000 72 000 

Příjmy od uživatelů 266 000 266 000 266 000 266 000 

Ostatní     

CELKEM 1 492 000 1 869 000 1 869 000 1 869 000 
 

Číslo a název Aktivity: 1.2.2. Vznik služby Azylový dům pro jednotlivce 

Plánovaný realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb 

Služba je poskytována: Služba dosud nevznikla 

Forma služby: Pobytové 

Kapacita služby dle 
registru: 

Služba zatím není na území ORP poskytována 
Předpokládaná kapacita: 11 lůžek 

Charakteristika Aktivity: 

Cílem aktivity je vznik Azylového domu pro jednotlivce na území ORP Český Krumlov s kapacitou 11 lůžek 
(8 lůžek pro muže a 3 lůžka pro ženy). Do budoucna je záměrem řešit tuto potřebu v rámci objektu 
situovaného v ulici 5. května v Č. Krumlově, který je svým charakterem (po provedení nezbytných úprav) 
vhodný pro poskytování služeb typu noclehárna, denní centrum a azylový dům. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 1.3. Nízkoprahová denní centra (§ 61) 

Aktivity: 1.3.1. Vznik nízkoprahového denního centra 

Krátký popis Opatření: 

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Cílem opatření je 
vznik nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší v ORP Český Krumlov. Nízkoprahové denní 
centrum může být součástí ubytovny. 
Kritériem naplněnosti opatření bude vznik Nízkoprahového denního centra (samostatně či v rámci ubytovny 
či noclehárny) na území ORP Č Krumlov. 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť: 
- současný stav: 0 úvazků v přímé péči 
- navrhováno navýšení na 3,0 úvazků v přímé péči v ORP (navržen vznik centra s okamžitou 

kapacitou 12 osob a časovou dostupností 56 hodin týdně) 

 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Vznik nízkoprahového denního centra 

Plánovaný realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb 

Služba je poskytována: Služba zatím není na území ORP poskytována 

Forma služby: Ambulantní 

Kapacita služby dle 
registru: 

Služba zatím není na území ORP poskytována 
Předpokládaná kapacita: okamžitá kapacita 12 klientů 

Charakteristika Aktivity: 

V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba nízkoprahové denní centrum pro 
osoby bez přístřeší, přičemž dlouhodobě je evidována potřebnost této služby, a to zejména ve městě Český 
Krumlov. Potřeby cílové skupiny (osoby bez přístřeší) jsou v omezené míře částečně řešeny díky existujícím 
souvisejícím službám (Církev bratrská v Č. Krumlově, projekt „Teplá židle“ ČČK a města Č. Krumlov či 
služby Kláštera Vyšší Brod). Obsahem aktivity je tedy vznik takového centra (popř. jako součásti ubytovny či 
noclehárny pro osoby v krizi), jehož předpokládaná kapacita je celkem 12 míst pro území ORP. 
Do budoucna je záměrem řešit tuto potřebu v rámci objektu situovaného v ulici 5. května v Č. Krumlově, 
který je svým charakterem (po provedení nezbytných úprav) vhodný pro poskytování služeb typu 
noclehárna, denní centrum a azylový dům. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 1.4. Noclehárny (§ 63) 

Aktivity: 1.4.1. Vznik noclehárny 

Krátký popis Opatření: 
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití služeb 
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 



a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí přenocování.  
Cílem opatření je vznik noclehárny pro osoby bez přístřeší v ORP Český Krumlov. Noclehárna může být 
rovněž součástí ubytovny nebo nízkoprahového denního centra. Kritériem naplnění opatření je vznik 
fungující nové sociální služby – noclehárny s kapacitou 5-10 lůžek. 

Poznámka ze SPRSS: 

Základní síť: 
- současný stav: 0 lůžek 
- navrhováno navýšení na 5 lůžek v rámci celého okresu Č. Krumlov 

Optimální síť: 
- navýšení kapacity o 20 lůžek za celý Jihočeský kraj 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.1. Vznik noclehárny 

Plánovaný realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb 

Služba je poskytována: služba zatím není na území ORP poskytována 

Forma služby: pobytová 

Kapacita služby dle 
registru: 

Služba zatím není na území ORP poskytována 
Předpokládaná kapacita: 5-10 lůžek 

Charakteristika Aktivity: 

V ORP Český Krumlov není v současné době dostupná sociální služba noclehárny, přičemž byla při 
zpracování PSS potvrzena potřeba vzniku této služby. Obsahem aktivity je proto vznik noclehárny s 
předpokládanou kapacitou celkem 5-10 lůžek. Do budoucna je záměrem řešit tuto potřebu v rámci objektu 
situovaného v ulici 5. května v Č. Krumlově, který je svým charakterem (po provedení nezbytných úprav) 
vhodný pro poskytování služeb typu noclehárna, denní centrum a azylový dům. 
Poznámka: Pro zimní období 2018-2019 je Oblastním spolkem Českého červeného kříže realizována 
zkušební fáze projektu "Teplá židle" (pro klienty – bezdomovce nebo osoby ohrožené ztrátou bydlení – je 
zajištěná vytápěná místnost se stolem a židlemi s vlastním sociálním zařízením a možností výměny oblečení 
z Ošacovacího střediska). Prozatímní provoz na adrese Sídliště Vyšný 48 v budově OS ČČK. Jedná se o 
zajištění přístřeší za mrazivých nocí v noční době. Služba bude pro klienty zdarma (financováno městem 
Český Krumlov). Předpokladem je úzká spolupráce s Městskou policií Č.K. a Sociálním odborem MěÚ Č.K. 

Plánované zdroje: Nevyčísleno 
 

Číslo a název Opatření: 1.5. Terénní programy (§ 69) 

Aktivity: 
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. 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je udržení sociální služby terénní programy na území ORP. Smyslem terénních programů je 
vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů návykových látek a působit na změnu jejich chování 
směrem k méně rizikovému způsobu užívání. V rámci služby se poskytuje poradenství, které je poskytované 
vyškolenými pracovníky, splňující požadavky na vzdělávání, dle příslušného zákona o sociálních službách. 
Pracovník poskytuje služby sociální prevence pro osoby nezasažené problémem, ale pohybující se v 
rizikové lokalitě a službu sociálního poradenství v rámci kontaktu s klienty na ulici. Služby jsou poskytovány 
všem, kteří mají problém s užíváním návykových látek nebo jsou na nich závislí, dále těm, kteří jsou 
ohroženi návykovou látkou nebo jsou v kontaktu s někým, kdo návykové látky užívá. 

Poznámka ze SPRSS: 

PS pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci:  
- Základní síť – současný stav: 2,4 úvazků v přímé péči (časové dostupnost 40 hodin týdně) 
- Navrhováno zachování kapacity 

PS pro osoby závislé či závislostí ohrožené:  
- Základní síť – současný stav: 2,5 úvazků v přímé péči 
- Navrhováno navýšení kapacity na 2,6 úvazků v přímé péči 
- Optimální síť: 2,6 úvazků v přímé péči 

 

Číslo a název Aktivity: 1.5.1. Podpora služby terénní programy 

Plánovaný realizátor: 1.5.1 a) Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 

Služba je poskytována: od 15.5.2008 

Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

Terénní program Viktorie: počet klientů – 90 (roční kapacita) 
Terénní program Streetwork: počet klientů – 145 (roční kapacita) 

Charakteristika Aktivity: 
Terénní program Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice:  
Program se zaměřuje především na navazování nových kontaktů v prostředí populace, která buď aktivně 
užívá návykové látky, nebo je jejich užíváním ohrožena. Klientům je nabízen výměnný program, informace, 



základní sociální zdravotní a právní poradenství,základní hygienický a potravinový servis, screeningové 
testování na přítomnost infekčních nemocí, asistence při vyřizování osobních záležitostí, zprostředkování 
další navazující pomoci, krizová intervence a testování na metabolity návykových látek. 
Terénní program Viktorie: 
Projekt Viktorie představuje rozšíření služeb pracoviště Streetwork Český Krumlov na oblast pouliční a 
klubové prostituce na spádovém území bývalého okresu Č. Krumlov. Obsahem aktivity je pravidelný kontakt 
s cílovou skupinou (každý čtvrtek) a poskytování služeb terénního programu Viktorie především osobám 
pracujícím v oblasti placeného sexu a také uživatelkám návykových látek, pohybujících se v této skupině 
osob na trase E-55, přilehlých komunikacích, obcích, městě Kaplice a jeho okolí. Terénní program vyhledává 
problematické klientky pohybující se v tomto prostředí  a komplexně řeší jejich problematiku. Jedná se o 
specifické, zdravotní a sociální poradenství pro tyto osoby, screeningové testování na pohlavní a infekční 
onemocnění a výměnný program jednorázových injekčních stříkaček. Dále odkazování do léčebných 
zařízení nebo dalších návazných zařízení. Program je další službou pracoviště Streetwork  Český Krumlov.  

Plánované zdroje - 
Streetwork 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JCK/MPSV 1 259 949 1 076 167 1 126 167 1 200 000 

Jihočeský kraj 210 000 250 295 250 295 260 000 

Město Český Krumlov 105 000 140 000 140 000 150 000 

Ostatní obce ORP 40 000 50 000 55 000 50 000 

Ostatní- MZ, RVKPP, IP ESF 328 000 469 000 479 000 485 000 

CELKEM 1 942 949  1 985 462 2 050 462 2 145 000 

Plánované zdroje - 
Viktorie 

 2018 2019 2020 2021 

Dotace JCK/MPSV  160 000 170 000 180 000 

Město Český Krumlov 90 000 100 000 110 000 120 000 

Ostatní – Individuální projekt 150 000    

CELKEM 240 000 260 000 280 000 300 000 
 

Číslo a název Aktivity: 1.5.1. Podpora služby terénní programy 

Plánovaný realizátor: 1.5.1 b) KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s. 

Služba je poskytována: od 1.9.2009 

Forma služby: terénní 

Kapacita služby dle 
registru: 

počet kontaktů (10 min jednání) – 600 ročně 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je zachování poskytování služby v ORP Český Krumlov s cílem zajistit potřeby uživatelů, 
t.j. předcházení sociálního vyloučení, poskytování poradenství a pomoci při řešení tíživé životní situace. 
Služba je poskytována v Českém Krumlově, Větřní, Kájově, Chvalšinách, Květušíně, Přídolí, Práčově, Černé 
v Pošumaví. Klienti využívají pomoc v oblastech bytové problematiky, zaměstnání, dluhové problematiky, 
rodinných problémů, dávek a v oblasti dítě a škola. V posledních letech jsou v rámci poskytování služby 
rovněž využívány nové moderní metody práce, především principy komunitní práce. 

Plánované zdroje:  2018 2019 2020 2021 

Dotace JČK/MPSV 129 000 683 000 683 000 683 000 

Město Český Krumlov 72 000 75 000 75 000 75 000 

Ostatní obce ORP 0 0 0 0 

Ostatní 579 300 42000 42000 42000 

CELKEM 780 000 800 000 800 000 800 000 

 

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb 

 

Číslo a název Opatření: 2.1. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi 

Aktivity: 2.1.1. Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je zachování jednoho bytu v budově č.p. 108 Za Tavírnou pro účely dočasného bydlení osob 
v sociální krizi. Jedná se o malometrážní místnosti s příslušenstvím, bydlení není vhodné pro rodiny. Jejich 
smyslem je poskytnout krátkodobé ubytování do doby, než si občan zajistí trvalé řešení své situace.  
Typ potenciálního uživatele: člověk, který náhle přišel o bydlení z jakéhokoliv důvodu, občan po návratu z 
výkonu trestu nebo léčebny bez faktického bydliště, občan utíkající před domácím násilím, bezdomovec se 
zdravotními problémy apod. S uživatelem je uzavírána smlouva o ubytování, a to většinou na měsíc s tím, 
že může být prodlužována. Uživatel má trvalý pobyt v Českém Krumlově (výjimky lze akceptovat pouze ze 



závažných důvodů a jen v případě, že obytná místnost nebude obsazena). 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.1. Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi 

Plánovaný realizátor: Město Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: 

Od roku 2006 existovaly dva byty se 4 lůžky, které byly připraveny pro řešení náhlých krizových situací / 
případů. Jelikož byty nebyly příliš obsazovány, přistoupilo město Č. Krumlov v roce 2015 k omezení této 
služby, kdy došlo k uvolnění obou bytů a jejich pronájmu ČČK, aby tím došlo k navýšení kapacity již 
provozované ubytovny ČČK. Výhodou je, že oba byty byly na stejném patře jako je ubytovna ČČK.  
V rámci kapacity jsou připravena lůžka, ovšem nelze predikovat počet zájemců / klientů o tuto službu. Cílem 
bude udržet tento byt s dvěma lůžky. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Město Český Krumlov 55 000 55 000 55 000 55 000 

Příjmy od uživatelů 10 000 10 000 10 000 10 000 

CELKEM 65 000 65 000 65 000 65 000 
 

Číslo a název Opatření: 2.2. Podpora ošacovacího střediska  

Aktivity: 2.2.1. Podpora ošacovacího střediska 

Krátký popis Opatření: 

Cílem tohoto opatření je podpora rozvoje služeb ošacovacího střediska v Č. Krumlově (a od roku 2018 také 
v městě Větřní). Ošacovací středisko poskytuje sociálně slabším občanům zdarma (klientům dle doporučení 
odborů sociálních věcí) či za drobnou úplatu (ostatní sociálně slabší) oblečení, obuv, bytový textil a drobné 
zařízení domácnosti. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.2.1. Podpora ošacovacího střediska 

Plánovaný realizátor: Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: 
Obsahem aktivity je zachování a další rozvoj služby ošacovacího střediska, které v území ORP Český 
Krumlov zajišťuje Český červený kříž (v Č. Krumlově a od roku 2018 ve Větřní). 

Plánované zdroje: 
Cca 450 tis. ročně (provoz financován z příjmů ošacovacího střediska - plán příjmů z tržeb cca.250.tis./rok/ 
Č.K.+ 350.tis./rok/Větřní) 

 

Číslo a název Opatření: 
2.3. Ubytovací kapacity s podporou poskytovaných sociálních a souvisejících služeb pro osoby v 

krizi 

Aktivity: 
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 

Krátký popis Opatření: 

Cílem je vznik a podpora fungování ubytoven, které budou sloužit osobám nebo rodinám v krizi / bytové 
nouzi. Nejedná se o podporu soukromých ubytoven, cílem je naopak podpořit vhodné formy ubytování pro 
osoby v krizi, kde bude zajištěn dohled a odpovídající práce s klienty a ubytovací služby budou propojeny 
s navazujícími sociálními nebo souvisejícími službami (např. odborné sociální poradenství ad.). 

 

Číslo a název Aktivity: 2.3.1. Podpora ubytovny a hygienického zázemí pro osoby v nepříznivé situaci 

Plánovaný realizátor: Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je zachování a další rozvoj služeb ubytovny a hygienického zázemí pro sociálně slabší 
občany a osoby v krizi. Kapacita ubytovny je až 16 klientů ve dvoulůžkových pokojích vybavených vlastním 
sociálním zařízením a malou kuchyňkou. Klienti jsou zde ubytováni na základě doporučení vydávaném 
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Český Krumlov. 
Poznámka: Pro zimní období 2018-2019 je Oblastním spolkem Českého červeného kříže realizována 
zkušební fáze projektu "Teplá židle" (pro klienty – bezdomovce nebo osoby ohrožené ztrátou bydlení – je 
zajištěná vytápěná místnost se stolem a židlemi s vlastním sociálním zařízením a možností výměny oblečení 
z Ošacovacího střediska). Prozatímní provoz na adrese Sídliště Vyšný 48 v budově OS ČČK. Jedná se o 
zajištění přístřeší za mrazivých nocí, pokud klesne teplota pod mínus 10 stupňů v době od 20:00 do 08:00 
hod. Služba bude pro klienty zdarma (financováno městem Český Krumlov). Předpokladem je úzká 
spolupráce s Městskou policií Č.K. a Sociálním odborem MěÚ Č.K. 

Plánované zdroje: Cca 600-800 tis. ročně (financováno z příjmů od klientů – plánováno v roční výši cca 600.tis./rok) 
 

Číslo a název Aktivity: 
2.3.2. Vznik ubytovacích kapacit s podporou poskytovaných sociálních a souvisejících služeb pro 
osoby v krizi 

Plánovaný realizátor: Provozovatelé ubytoven, města a obce v ORP 

Charakteristika Aktivity: Aktivita je zaměřena na podporu a vznik ubytovacích kapacit pro osoby v krizi, které budou zaměřeny na 



poskytování ubytovacích služeb pro sociálně slabší spoluobčany na území ORP Český Krumlov (jako je 
např. ubytovací zařízení Za Tavírnou 108 v Českém Krumlově). Aktivita může být naplněna rovněž v určité 
kombinaci s výše uvedenými aktivitami zaměřenými na nízkoprahové denní centrum či noclehárnu. Cílem 
aktivity je kromě samotného ubytování pro klienty zajistit i provázanost s odpovídajícími navazujícími 
sociálními nebo souvisejícími službami. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 2.4. Prostupné bydlení 

Aktivity: 2.4.1. Vytváření a podpora systémů prostupného bydlení 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření vytváření podmínek pro postupný rozvoj tzv. prostupného bydlení v obcích v území ORP 
Český Krumlov. Jedná se o zajištění krizového, krátkodobého a následně dlouhodobého bydlení pro osoby / 
domácnosti v krizi, které často vykazují nedostatečné kompetence pro udržení nájemní formy bydlení. 
Systém je založen na principu individuálního postupu mezi jednotlivými stupni, přičemž průchod všemi 
stupni by neměl být podmínkou k získání samostatného nájemního bydlení. 
Kritériem naplnění opatření bude vytvořený systém prostupného bydlení odpovídající aktuálním 
požadavkům klientů (osob v krizi / domácností v nepříznivé sociální situaci). 

 

Číslo a název Aktivity: 2.4.1. Vytváření a podpora systémů prostupného bydlení 

Plánovaný realizátor: Provozovatelé ubytoven, města a obce v ORP 

Charakteristika Aktivity: 

Aktivita se orientuje na podporu vytváření systémů prostupného bydlení v obcích ORP. Systém prostupného 
bydlení je zpravidla tvořen 3 základními stupni, přičemž některé z nich jsou již v rámci ORP pro cílovou 
skupiny dostupné, některé jsou navržené k realizaci v rámci tohoto plánu a některé zcela chybí. Prostupné 
bydlení je tvořeno těmito stupni: 1) krizové bydlení (azylové bydlení; bydlení v ubytovnách s doprovodným 
sociálním programem, noclehárny), 2) bydlení v tréninkových bytech, ve kterých je pod/nájemníkům 
poskytována doprovodná sociální asistence (sociálně aktivizační služby, terénní sociální práce), 3) 
dlouhodobé sociální bydlení (bydlení, jehož parametry jsou nastaveny tak, aby umožnily zajištění 
dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupině). 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 2.5. Terénní pracovníci 

Aktivity: 
2.5.1. Podpora terénních pracovníků ve městě Český Krumlov a ve městě Větřní 
2.5.2. Vznik pozic terénních pracovníků v dalších obcích 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je udržení existence pracovní pozice terénního pracovníka při Městském úřadě v Českém 
Krumlově a při Městském úřadě ve Větřní a vznik této pracovní pozice dalších obcích ORP Český Krumlov.  
Terénní pracovník vyhledává potencionální uživatele služby v jejich přirozeném prostředí. Navazuje kontakt 
s potencionálním uživatelem a informuje ho o možnostech a podmínkách sociální služby, kterou nabízí. 
Pracovník mapuje situaci uživatele, včetně podmínek, v nichž žije, včetně dostupných zdrojů, které je možné 
využít při řešení klientova problému. Klientovi poskytuje základní sociální poradenství, zprostředkovává 
kontakt se společenským prostředím, poskytuje pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, objasňuje 
uživatelům jejich práva a způsoby jejich uplatnění, poskytuje pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 
Terénní pracovník zprostředkovává sociální kontakty a působí jako poradce a prostředník pro uživatele při 
vyřizování úředních záležitostí a při jednání s institucemi. Při své práci dodržuje etické zásady sociálního 
pracovníka. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.5.1. Podpora terénních pracovníků ve městě Český Krumlov a ve městě Větřní 

Plánovaný realizátor: Město Český Krumlov, Město Větřní 

Charakteristika Aktivity: 
Pozice terénního pracovníka jsou zřízeny v Č. Krumlově (od 5.9.2011, dále je v plánu obsazení 2. pozice od 
1.5.2019) a ve Větřní (od 1.1.2013) ve struktuře městského úřadu. Cílem aktivity je zachovat / udržet 
zřízené pozice terénních pracovníků. 

Plánované zdroje: 
Průměrné roční náklady na jednoho pracovníka cca 385.000,- (z toho cca 300 tis. dotace z Úřadu vlády, 
zbylá část nákladů financována městem). V dalších letech se předpokládá obdobné financování. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.5.2. Vznik pozic terénních pracovníků v dalších obcích 

Plánovaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: 
Vznik pracovních pozic terénních pracovníků v dalších obcích ORP – dle aktuální potřeby a situace 
v jednotlivých obcích. 

Plánované zdroje: Předpokládané náklady na financování jedné pozice terénního pracovníka jsou cca 385 000 Kč ročně. 
 

Číslo a název Opatření: 2.6. Potravinová pomoc pro osoby v nouzi 



Aktivity: 2.6.1. Potravinová pomoc pro osoby v nouzi 

Krátký popis Opatření: 
Obsahem opatření je zajištění aktuální pomoci potřebným osobám, které se nacházejí v momentální nouzi. 
Služba zahrnuje poskytnutí základních potravin a hygienických prostředků. Služba je poskytována ve 
spolupráci s OSV města Č. Krumlov. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.6.1. Potravinová pomoc pro osoby v nouzi 

Plánovaný realizátor: 
Církev bratrská, Diakonie církve bratrské v Č. Krumlově, MPSV, další poskytovatelé sociálních a 
souvisejících služeb 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je shromažďování a distribuce trvanlivých potravin a hygienických potřeb osobám v nouzi 
(bezdomovcům, seniorům žijícím na hranici chudoby, rodinám s více dětmi a nedostatečnými příjmy apod.). 
Na potravinovou pomoc navazuje odborná pomoc v podobě odborného sociálního poradenství, popř. 
azylový dům, činnost OSV města Č. Krumlov, OSV Vyšší Brod nebo OSV Horní Planá. Služba probíhá ve 
spolupráci s pracovníky sociálních odborů v ORP a azylových domů v Č. Krumlově. Součástí aktivity je i 
nabídka možnosti sprchování pro osoby bez přístřeší v prostorách Komunitního centra a vyprání osobního 
oblečení. Služba byla v omezeném rozsahu poskytována od r. 2015 pouze pro občany Č. Krumlova, od roku 
2017 došlo k rozšíření na celé. Počet klientů se pohybuje kolem 1 tis. osob ročně. Potřeba potravinové a 
materiální pomoci v terénu se trvale zvyšuje, stoupá počet lidí žijících pod nebo na hranici chudoby a těch, 
kteří i při řádném hospodaření nevystačí se svými příjmy, například vícečetné rodiny samoživitelek apod. 
Z toho důvodu lze očekávat zachování potřebnosti služby minimálně ve stávajícím rozsahu, resp. její 
rozšíření i na další obce v rámci ORP podle jejich potřeby. 

Plánované zdroje: Cca 2 mil. ročně (hodnota plnění poskytnuté potravinové pomoci) 

 

Číslo a název Opatření: 2.7. Podpora adiktologické ambulance a lékařské ambulance pro návykové nemoci 

Aktivity: 2.7.1 Podpora adiktologické ambulance a lékařské ambulance pro návykové nemoci 

Krátký popis Opatření: 

Obsahem opatření je podpora zajištění služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí na 
návykových látkách nebo patologickém hráčství. Psychiatrická léčebna Červený Dvůr s více než 100 lůžky 
poskytuje služby v oblastech léčby  závislosti na nealkoholových drogách, léčby závislosti na alkoholu a 
patologickém hráčství, detoxikace a detoxifikace apod. Od roku 2018 je v rámci léčebny rovněž zřízena 
adiktologická ambulance. Pro návykové nemoci. 

  

Číslo a název Aktivity: 2.7.1. Podpora adiktologické ambulance a lékařské ambulance pro návykové nemoci 

Plánovaný realizátor: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 

Charakteristika Aktivity: 

Cílem aktivity je podpořit další fungování adiktologické a lékařské ambulance pro návykové nemoci. V 
březnu 2018 v Červeném Dvoře byly otevřeny dvě ambulance – adiktologická a lékařská ambulance pro 
návykové nemoci. Cílem je nabídnout lidem možnost ambulantního doléčování i nabídnout specializovanou 
léčbu těm, kteří nepotřebují léčbu ústavní (či ji z různých důvodů nemohou absolvovat). Obě ambulance jsou 
zatím otevřeny v omezených časech. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny. 

 



Průřezové priority a opatření 

Číslo a název Opatření: 3.1. Dobrovolnictví 

Aktivity: 3.1.1. Udržení Dobrovolnického centra Český Krumlov 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je zajistit potřebné dobrovolnické programy a zapojit obyvatele (dobrovolníky) do řešení 
problémů komunity. Dobrovolnictví v sociální oblasti je v současnosti zajištěno především prostřednictvím 
akreditovaného Dobrovolnického centra Č. Krumlov (zřizovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.), které 
spolupracuje s řadou poskytovatelů na zajištění a podpoře programů pro všechny cílové skupiny. Programy 
mohou vznikat i mimo akreditovaná dobrovolnická centra. 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.1. Udržení Dobrovolnického centra Český Krumlov 

Plánovaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.p.s. (Dobrovolnické centrum), poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je zajištění dalšího fungování a rozvoje aktivit akreditovaného Dobrovolnického centra Č. 
Krumlov a jeho programů. Dobrovolnické centrum zajišťuje výběr, proškolování a kontrolu dobrovolníků a 
dobrovolnické činnosti, iniciaci, koordinaci a metodiku programů, supervizi, pojištění, propagaci, proplácí 
vstupní prohlídky, výpisy z rejstříku trestů atd. Dobrovolnické centrum zajišťuje vlastní programy a rozvíjí 
další programy ve spolupracujících organizacích (tj. přijímá i vysílá dobrovolníky do dlouhodobých programů 
– např. program Kamarád v životě ve spolupráci se střediskem výchovné péče, programy v domovech pro 
seniory, nemocnici, Informační centrum pro seniory ad.). Doplňkovými činnostmi jsou správa databáze 
dobrovolníků, zajištění komunikace v rámci sítě dobrovolníků a spolupracujících organizací a zajištění 
informovanosti o dobrovolnictví a jeho možnostech v regionu. 

Plánované zdroje: 

 2018 2019 2020 2021 

Jihočeský kraj 75 000 75 000 80 000 80 000 

Město Český Krumlov 64 000 70 000 75 000 80 000 

Ostatní (MV ČR, MŠMT) 120 000 130 000 130 000 140 000 

Ostatní (dary, nadace) 100 000 100 000 100 000 100 000 

CELKEM 359 000 375 000 385 000 400 000 

 

Číslo a název Opatření: 3.2. Zajištění informovanosti o sociálních a souvisejících službách 

Aktivity: 3.2.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a souvisejících službách 

Krátký popis Opatření: 

Obsahem opatření je zajištění dostatečné a kontinuální informovanosti o sociální oblasti na území ORP. 
Informovanost se týká nabídky sociálních a souvisejících služeb (přehled sociálních služeb a poskytovatelů 
sociálních služeb v území), komunitního plánování a souvisejících oblastí (např. prostřednictvím sociálního 
portálu ORP: www.socialnisluzbyck.cz). Cílem a kritériem opatření bude rovněž zajištění publikování 
základních informací o sociálních službách a komunitním plánování na webových stránkách obcí v ORP, 
aktualizace a šíření katalogu služeb (vč. elektronické formy katalogu a jeho aktualizace). 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a souvisejících službách 

Plánovaný realizátor: 
řídící skupina PSS, pracovní skupiny PSS, Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a 
souvisejících služeb, Jihočeská rozvojová o.p.s., Město Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je podpora aktivit, které přispějí ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti  i účastníků 
plánování - šíření informací o sociálních a souvisejících službách a jejich poskytovatelích v rámci ORP 
(jedná se o umísťování informací na webech obcí a měst, aktualizace a rozšiřování elektronického katalogu 
sociálních a souvisejících služeb, popř. vytvoření a zajištění distribuce tištěné verze katalogu v regionu). 
Dále se jedná o podporu propagace jednotlivých služeb formou tiskových materiálů, zpráv či podporou 
účastí na relevantních akcí (např. setkání starostů, sdružení obcí, MAS apod.). Jako základní platforma pro 
zajištění informovanosti o dostupných službách může být využit vytvořený sociální portál 
(www.socialnisluzbyck.cz). Vzhledem k absenci specializované služby pro oběti domácího násilí je potřeba 
v rámci této aktivity podporovat také šíření informovanosti o možnostech řešení pro tuto cílovou skupinu. 
Specifickou oblastí je pak podpora osvětové činnosti v oblasti protidluhové prevence (šíření informací o 
rizicích zadlužování, omezování lichvy) realizované různými formami a distribučními kanály. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 3.3. Plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov 

Aktivity: 3.3.1. Monitoring, hodnocení a aktualizace plánu sociálních služeb 



Krátký popis Opatření: 

Plánování sociálních služeb a jeho další rozvoj na území ORP Č. Krumlov pomáhá definovat a podporovat 
poskytování služeb (sociálních i souvisejících), které budou odpovídat skutečným aktuálním potřebám 
uživatelů a současně budou efektivně využívat dostupné zdroje. Také napomůže naplňovat povinnosti, které 
pro tuto oblast zákon ukládá obcím (zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám 
osob na svém území a zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních 
služeb na svém území). 
Obsahem opatření je podpora aktivit týkajících se pravidelné aktualizace základního dokumentu 
(Komunitního plánu sociálních služeb pro území celého ORP). Výstupem činnosti všech zainteresovaných 
osob (či pracovních skupin) by měly být kromě aktualizace či tvorby nového plánu také pravidelně prováděný 
monitoring plnění jednotlivých aktivit a aktivizace spolupráce na úrovni jednotlivých obcí v ORP. Zastřešující 
role pro plánování je v gesci obce s rozšířenou působností, tedy města Č. Krumlov, které je koordinátorem 
procesu plánování. 

 

Číslo a název Aktivity: 3.3.1. Monitoring, hodnocení a aktualizace plánu sociálních služeb 

Plánovaný realizátor: 
Město Český Krumlov, Jihočeská rozvojová o.p.s., řídící skupina PSS (iniciační role), pracovní skupiny PSS, 
obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, zástupci uživatelů sociálních 
služeb 

Charakteristika Aktivity: 

Cílem této aktivity je zajistit pravidelné sledování a vyhodnocování plnění opatření a aktivit PSS pro celé 
území ORP. Součástí je rovněž pravidelná aktualizace a vyhodnocování plánu (ideálně v ročním intervalu). 
Jedním z cílů je rovněž posilování zapojení jednotlivých obcí v ORP do procesu plánování, včetně zvyšování 
jejich finančního zapojení do systému financování sociálních služeb v území ORP. 
Cílem aktivity je také zajistit udržení procesu plánování na území ORP, včetně pokračující vzájemné výměny 
informací a zkušeností mezi jednotlivými poskytovateli a zadavateli, která je nezbytná pro co nejpřesnější 
definici aktuálních potřeb cílových skupin uživatelů sociálních a souvisejících služeb. Iniciační roli v tomto 
směru bude mít město Český Krumlov jako obec s rozšířenou působností a Řídící skupina PSS. 
Ve vazbě na cíle a zaměření SPRSS Jihočeského kraje (Opatření 3.1 Podpora procesů plánování sociálních 
služeb na území Jihočeského kraje, Aktivita č. 3.1.2 Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní 
úrovni - SO ORP) je potřeba v rámci této aktivity rovněž postupně dále rozvíjet spolupráci obcí v ORP 
s Jihočeským krajem, s poskytovateli, uživateli sociálních i souvisejících služeb a dalšími subjekty v území. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 3.4. Zázemí pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb 

Aktivity: 
3.4.1. Podpora výstavby, rekonstrukcí či jiných úprav objektů vhodných pro poskytování sociálních a 
souvisejících služeb 

Krátký popis Opatření: 

Cílem opatření je vyhledávat (a případně rekonstruovat či jinak upravovat) vhodné objekty a prostory pro 
poskytování sociálních a souvisejících služeb. Cílem je zajistit co nejvíce efektivní poskytování služeb 
v důstojných podmínkách, které vyhovují standardům kladeným na služby, hygienické podmínky atd. 
Kritérium pro naplnění opatření je zajištění vhodných prostorových podmínek pro stávající i případné nové 
sociální a souvisejících služby na území ORP Č. Krumlov. 

 

Číslo a název Aktivity: 
3.4.1. Podpora výstavby, rekonstrukcí či jiných úprav objektů vhodných pro poskytování sociálních a 
souvisejících služeb 

Plánovaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

Charakteristika Aktivity: 

Obsahem aktivity je vyhledávání vhodných prostor pro poskytování sociálních a souvisejících služeb a jejich 
úprava (rekonstrukce, oprava, modernizace či dispoziční úpravy, případně i využití nevyužívaných objektů pro 
potřeby sociálních a souvisejících služeb). Aktivita se rovněž týká zajištění dalšího fungování a úprav 
stávajících prostor, ve kterých jsou sociální a související služby poskytovány. 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 
 

Číslo a název Opatření: 3.5. Podpora služeb v sociální oblasti prostřednictvím MAS zasahujících do území ORP Č. Krumlov 

Aktivity: 
3.5.1. Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti v obcích Českokrumlovska náležících do území působnosti 
MAS působících na území ORP Č. Krumlov 

Krátký popis Opatření: 

Obsahem opatření je na základě identifikovaných potřeb současných a potenciálních uživatelů sociálních a 
souvisejících služeb v regionu Českokrumlovska zajistit podporu, udržení, rozvoj a vznik dalších služeb, které 
tyto potřeby uživatelů zajišťují a naplňují. Ve spolupráci obcí, svazků obcí a dalších subjektů zapojených do 
rozvoje území MAS, které působí na území ORP Č. Krumlov (MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a 
MAS Pomalší), je plánována podpora služeb v sociální oblasti s důrazem na jejich rozvoj, zkvalitnění a 
zavádění inovativních prvků pomoci osobám z cílových skupin. Podpora v rámci opatření bude zaměřena jak 
na investiční záměry, tak na podporu neinvestičních akcí a zajištění provozních nákladů spojených s realizací 



daných služeb. 

 

Číslo a název Aktivity: 3.5.1. Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti v obcích Českokrumlovska náležících do území 
působnosti MAS působících na území ORP Č. Krumlov 

Plánovaný realizátor: 

Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, obce, svazky obcí v území ORP Český Krumlov, spolupráce 
MAS Rozkvět, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Pomalší 
Další: školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace v území ORP Český Krumlov, spolupráce MAS 
Rozkvět (SCLLD), MAS Blanský les – Netolicko (MAP ORP ČK) 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je podpora rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č Krumlov 
prostřednictvím podpory Místních akčních skupin, které územně zasahují do správního území ORP. Prioritně 
je aktivita zaměřena na tyto oblasti pomoci: 
- Podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních 
službách ve správním území obcí spadajících do působnosti MAS na území ORP Č. Krumlov (zejména rozvoj 
pečovatelské služby, osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb, dále pak sociálně terapeutických 
dílen, sociální rehabilitace a dalších služeb podle aktuálních potřeb uživatelů) 
- Podpora rozvoje komunitních center s cílem podpory sociálního začleňování a prevence sociálního 
vyloučení (investiční podpora) 
- Podpora sociálního bydlení 
- Podpora rozvoje sociálního podnikání 
- Podpora rozvoje terénních služeb a rozvoje terénních týmů v obcích v působnosti MAS (investiční i 
neinvestiční podpora) 
- Podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených (neinvestiční podpora) 
- Podpora zaměstnanosti, především zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, včetně vytváření nových pracovních míst 
(neinvestiční podpora) 
- Podpora prorodinných opatření, především podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době 
školních prázdnin, a dále podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost a podpora individuální péče o děti 
(investiční i neinvestiční podpora) 

Plánované zdroje: Zdroje odpovídají finančním alokacím vyčleněným pro realizaci strategických plánů jednotlivých MAS 
zasahujících do území ORP Č. Krumlov 

 

Číslo a název Opatření: 3.6. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP 

Aktivity: 3.6.1. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP 

Krátký popis Opatření: 

Podstatou opatření je podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, které jsou poskytovány 
klientům z obcí v území ORP Český Krumlov poskytovateli služeb (sociálních i souvisejících), kteří však 
nemají sídlo či pobočku přímo v území ORP Český Krumlov. Za klientem poskytovatel buď přijíždí do obcí 
v ORP Č. Krumlov nebo službu využívá samotný klient mimo území ORP (tzn. vyjíždí za jejím poskytováním 
např. do jiných částí kraje). Může se tak jednat jak o služby terénní nebo ambulantní, tak o služby pobytového 
charakteru. 

 

Číslo a název Aktivity: 3.6.1. Podpora poskytovatelů služeb se sídlem v jiných ORP 

Plánovaný realizátor: 
Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb se sídlem / pobočkou mimo území ORP Český Krumlov, kteří 
prokazatelně poskytují služby klientům v rámci území ORP Č. Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Cílem aktivity je zajistit podporu poskytování služeb, které jsou zajišťovány pro klienty všech cílových skupin 
prostřednictvím poskytovatelů sociálních či souvisejících služeb, kteří nemají sídlo / stálou pobočku či 
kancelář přímo v území ORP Č. Krumlov. Občany ORP jsou využívány např. následující služby: 
 

- Domov pro seniory Kaplice (domovy pro seniory – pobytová) – cílová skupina: senioři od 55 let věku 
- Charita Kaplice (terénní pečovatelská služba) – cílová skupina: osoby od 18 let věku, kteří se z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou postarat sami o sebe, 
svou domácnost nebo si zajistit běžné potřeby a vyřídit obvyklé záležitosti 

- Ledax o.p.s. (terénní pečovatelská služba) – cílová skupina: osoby od 19ti let věku, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu stáří, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám s dětmi 
do 4 let věku v případě narození trojčat nebo více dětí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. 

- Ledax o.p.s (terénní osobní asistence) – cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením od 
7 let věku 



- Ledax o.p.s. (terénní odlehčovací služba) – cílová skupina: cílová skupina: senioři, osoby se 
zdravotním postižením od 40 let věku  (kapacita: 1 klient v daný okamžik pro ORP Č. Krumlov, 
služba je na území ORP poskytována 2 pracovníky v přímé péči) 

- STŘEP, z.s. (tlumočnické služby – ambulantní a terénní forma) – cílová skupina: osoby s 
kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením bez omezení věku 

- Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství českého, stř. Č.B., o.p.s. (terénní 
průvodcovské a předčitatelské služby) – cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením 
bez omezení věku 

- Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. (sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma) - cílová 
skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením od 7 let věku 

- Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. (krizová pomoc – ambulantní a terénní 
forma) – cílová skupina: děti a mládež 6-26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti 
domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku 

- Diecézní charita České Budějovice (intervenční centra – ambulantní a terénní forma) – cílová 
skupiny: oběti domácího násilí od 16 let věku 

- Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (raná péče– ambulantní a 
terénní forma) – cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi do 7 let 
věku 

- ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (terénní programy) – cílová skupina: oběti obchodu s lidmi, osoby 
komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy od 18 let věku do 64 let věku 

- ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (odborné sociální poradenství - Poradenské centrum R-R Č. Budějovice 
- ambulantní) – cílová skupina: dtto, poradna je spádová pro celý Jihočeský kraj 

- Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (odlehčovací služby – pobytová - hospic) – cílová skupina: 
senioři, osoby se zdravotním s postižením od 19 let 

- Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (domovy se zvláštním režimem – pobytová) – cílová skupina: 
senioři, osoby se zdravotním s postižením od 27 let 

- APLA Jižní Čechy, z.ú. (odlehčovací služby - pobytová, ambulantní) – cílová skupina: osoby se 
zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi do 7 let věku (osoby s poruchou autistického spektra 
- dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha v dětství, Rettův 
syndrom) 

- APLA Jižní Čechy, z.ú. (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením) – 
cílová skupina: dtto 

- APLA Jižní Čechy, z.ú. (raná péče – ambulantní a terénní forma) – cílová skupina: dtto do 7 let 
- Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice (raná péče– ambulantní a terénní forma) – 

cílová skupina: rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, předčasně narozené děti 
do 7 let věku 

- I MY, o.p.s. (raná péče – terénní forma) – cílová skupina: rodiny s dětmi s mentálním, tělesným, 
kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, s opožděným a ohroženým vývojem do 
7 let 

Plánované zdroje: Nevyčísleny 

 


