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2 ÚVODNÍ INFORMACE
Sociodemografická analýza a analýza sociální situace území obce s rozšířenou působností
Trhové Sviny byly zpracovány jako jedny z podkladů pro tvorbu Komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb (KPSS) pro území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny. Analýza
obsahuje data, která se většinově váží k roku 2018 (popř. 2019) a časovým řadám
předchozích let. Analýza se týká celého správního území obce s rozšířenou působností
(ORP) Trhové Sviny.
Pro zpracování analýzy byly využity dostupné podklady z veřejných informačních zdrojů
(např. registr poskytovatelů sociálních služeb, Český statistický úřad, databáze úřadů práce,
informace publikované ministerskými resorty apod.). Dále bylo využito informací z webových
stránek jednotlivých poskytovatelů a zadavatelů služeb nebo údaje získané šetřením přímo
od poskytovatelů a zadavatelů (obcí) sociálních služeb v území ORP Trhové Sviny.
Dokument rovněž obsahuje popis sociální situace na území Trhovosvinenska v podobě
analýzy nabídky sociálních a doprovodných služeb a rozboru cílových skupin uživatelů (nebo
potenciálních uživatelů) sociálních služeb v ORP. V době přípravy analytických podkladů pro
KPSS bylo rovněž provedeno anketní šetření mezi obyvateli obcí v ORP. Jeho výsledky jsou
uvedeny rovněž v tomto materiálu.
V dokumentu jsou uvedeny také 4 SWOT analýzy týkající se sociální oblasti v území ORP
Trhové Sviny. Tyto 4 oblasti řešené SWOT analýzami korespondují s tematickým zaměřením
činnosti 4 pracovních skupin složených ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů
sociálních služeb v ORP. SWOT analýzy byly vytvořeny na jednáních všech 4 pracovních
skupin. Hlavní cílové skupiny plánování na Trhovosvinensku jsou následující:
Cílová skupina „Senioři“
Cílová skupina „Osoby se zdravotním postižením“
Cílová skupina „Děti, mládež a rodiny“
Cílová skupina „Osoby v nepříznivé sociální situaci“
Členové pracovních skupin na základě provedených rozborů a výstupů SWOT analýz
připravovali na svých jednáních vlastní návrhovou část dokumentu KPSS.
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3 VYMEZENÍ ÚZEMÍ ORP TRHOVÉ SVINY
Území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny se nachází v jihovýchodní části
Jihočeského kraje. Správní obvod ORP TS je vymezen správním územím 16 obcí,
ve kterých žije celkem necelých 19 tis. obyvatel.
Obrázek 1

Správní obvod ORP Trhové Sviny

Zdroj: ČSÚ

Správní obvod Trhosvinenska na severu sousedí se správním obvodem České Budějovice,
na východě se správním obvodem Třeboň a na západě se správním obvodem Kaplice. Svou
rozlohou 45 240 ha zaujímá 13. místo z celkového počtu 17 obcí s rozšířenou působností
v Jihočeském kraji. Tři obce SO ORP mají statut města (Trhové Sviny, Nové Hrady
a Borovany).
Území 16 obcí v ORP Trhové Sviny je tvořeno celkem 90 místními části částí, což
představuje 109 základních sídelních jednotek, které jsou seskupeny do 68 katastrálních
území. Z celkové rozlohy území ORP necelou polovinu (21 191 ha) zaujímá zemědělská
půda. Rovněž území tvořené lesními pozemky pokrývá významnou část území ORP
(18 710 ha).
SO ORP Trhové Sviny patří vzhledem ke své poloze a méně kvalitní dopravní dostupnosti
menších obcí k odlehlejším regionům v rámci celostátního měřítka. Funkci spádového
regionálního centra pro města a obce v území ORP plní přirozeně především město
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Trhové Sviny. Uvnitř území mají úlohu spádových center dále také města Borovany
a Nové Hrady, částečně i Horní Stropnice.
Přirozenou regionální spádovost pro obyvatele území obce s rozšířenou působností má dále
v mnoha ohledech (včetně zajištění dostupnosti sociálních služeb) krajské město
Č. Budějovice (v některých směrech také Kaplice a Třeboň). Města a obce území ORP
Trhové Sviny se sdružují v několika mikroregionálních svazcích a sdruženích za účelem
vzájemné spolupráce při prosazování a realizaci společných investičních a rozvojových
záměrů. Mezi nejvýraznější a nejsilnější sdružení patří na Trhosvinensku Sdružení Růže
a Místní akční skupina Sdružení Růže. Sdružení Růže pokrývá celé území ORP Trhové
Sviny a několik obcí se sousedících ORP.
Obrázek 2

Správní obvod obcí, které jsou členy Sdružení Růže

Zdroj: Sdružení Růže

Díky nevelké rozloze území ORP jsou rovněž vzdálenosti mezi sídly na Trhovosvinensku
poměrně malé. Přesto v případě terénních sociálních služeb může dojíždění za klienty ve
vzdálenějších částech regionu představovat časovou a ekonomickou zátěž z pohledu
poskytovatelů těchto služeb.
Za mírnou výhodu Trhovosinenska z hlediska spádovosti služeb lze považovat poměrně
dobrou vzdálenost a dopravní dostupnost krajského města, kde je koncentrováno větší
množství dalších služeb. Otázkou však samozřejmě zůstává míra jejich využitelnosti ze
strany občanů žijících v území ORP Trhové Sviny.
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Tabulka 1

Vzdálenosti v rámci území ORP Trhové Sviny

Obce v ORP
Borovany
Čížkrajice
Horní Stropnice
Hranice
Jílovice
Kamenná
Ločenice
Mladošovice
Nové Hrady
Olešnice
Ostrolovský Újezd
Petříkov
Slavče
Svatý Jan nad Malší
Trhové Sviny
Žár
Zdroj: ČSÚ
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Vzdálenost od krajského města (v km)
17,6
24,8
36,0
41,3
25,4
28,6
21,9
22,7
36,7
26,4
15,4
29,6
25,9
22,8
20,0
27,8

Vzdálenost od obce s rozšířenou působností (v km)
9,4
4,7
16,0
24,8
14,0
9,7
9,3
15,0
15,0
6,4
7,7
11,7
6,9
11,1
x
7,8
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4 STRUČNÁ SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP
4.1

SÍDELNÍ STRUKTURA

Hustota zalidnění je ve srovnání s celorepublikovým průměrem stále spíše podprůměrná
(41,9 obyvatel na 1 km2) s výrazným podílem venkovských sídel do 500 obyvatel (jednak
samotné obce, kterých je celkem 7 s počtem obyvatel do 500, ale především jednotlivé
místní části obcí).
Tabulka 2

Základní charakteristiky sídelní struktury v ORP Trhové Sviny (2018)
Obec s počtem obyvatel

ORP Trhové Sviny

Celkem

Do 500 obyvatel

500 - 999

1000 – 4999

16

7

5

4

Zdroj: ČSÚ

ORP Trhové Sviny se podílí na celkovém počtu obyvatel Jihočeského kraje zhruba třemi
procenty. Podíl městského obyvatelstva se pohybuje kolem 62,2 %. V ORP Trhové Sviny,
stejně jako v celém Jihočeském kraji, dominují z hlediska sídelní struktury menší obce. Jak
ukazuje tabulka výše, převažují právě obce s velikostí do 500 obyvatel. V rámci kategorie
úplně nejmenších obcí (obce do 200 obyvatel) vykazují nižší zastoupení těchto obcí dokonce
pouze SO ORP Č. Krumlov, Č. Budějovice a Kaplice.
Co do celkového počtu obcí, SO ORP T. Sviny je územím s třetím nejmenším počtem obcí
v kraji. Z hlediska počtu obyvatel je ORP Trhové Sviny pátým nejmenším správním
obvodem v Jihočeském kraji (z 16 SO ORP). Nižší počet obyvatel mají už jen správní
obvody obcí Vodňany, Blatná, Týn nad Vltavou a Vimperk. K 31. 12. 2018 žilo v ORP
T. Sviny celkem 19 120 obyvatel. Hustota obyvatelstva se dlouhodobě pohybuje kolem
hodnoty 42 obyvatel na 1 km2.

4.2

VÝVOJ POČTU, STRUKTURY A POHYBU OBYVATELSTVA

Věková struktura obyvatelstva, které žije na území ORP Trhové Sviny, je obdobná jako
struktura populace celého Jihočeského kraje. Obdobně lze charakterizovat i základní
charakteristiky demografického vývoje v území.
Základní tendence týkající se vývoje celkového počtu obyvatel na území ORP Trhové Sviny
jsou patrné z dále uvedených tabulek. Z první tabulky plyne především fakt,
že v dlouhodobém horizontu dochází k postupnému mírnému navyšování celkového
počtu obyvatel, i když v letech 2011–2013 se spíše jedná o stagnaci či mírný pokles. Totéž
tvrzení platí i z pohledu natality.
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Tabulka 3

Vývoj počtu obyvatel na území ORP Trhové Sviny (2004-2018)

ORP Trhové
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sviny
Počet obyv.
17 575 17 688 17 797 17 998 18 148 18 244 18 391 18 488 18 563 18 654 18 708 18 740 18 860 18 922 19 120
(k 31. 12.)
Živě narození
182
180
196
181
183
204
203
199
184
188
219
209
215
231
233
Zemřelí
174
183
173
158
187
204
199
209
185
176
201
195
189
195
188
celkem
Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatelstva na území ORP pak dokladuje další tabulka. Přirozený přírůstek
vykazuje v jednotlivých letech kolísavé hodnoty. V posledních letech se přirozený
přírůstek pohybuje v mírně pozitivních hodnotách salda, nicméně nepředstavuje hlavní
tažnou sílu postupného nárůstu počtu obyvatel (z celokrajského pohledu – srovnáním
s ostatními SO ORP v kraji – dosahuje relativní údaj počtu narozených i z hlediska hodnoty
tzv. přirozeného přírůstku /tzn. v přepočtu na 1 tis. obyvatel středního stavu/ na
Trhovosinensku nejvyšší hodnotu ze všech ORP). Tažnou silou nárůstu počtu obyvatel
v ORP Trhové Sviny dlouhodobě zůstává především pozitivní saldo umělého přírůstku
(přírůstku stěhováním, který představuje rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými).
Celkový přírůstek pak tedy ve všech sledovaných letech také dosahuje
kladných hodnot.
Dále uvedená tedy tabulka pak přináší podrobnosti z hlediska vývoje přírůstku / úbytku
obyvatel na celém území ORP, a to jak přirozenou tak umělou formou a potvrzuje výše
uvedené skutečnosti o celkovém kladném vývoji.
Tabulka 4

Pohyb obyvatel na území ORP Trhové Sviny (2005 - 2018)

2005
Počet obyvatel (k
31.12.)
Živě narození
Zemřelí celkem
Přirozený přírůstek
obyvatel (narození
- zemřelí)
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek obyvatel
stěhováním
(přistěhovalí vystěhovalí)
Celkový přírůstek
(úbytek) obyvatel

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

17 688 17 797 17 998 18 148 18 244 18 391 18 488 18 563 18 654 18 747 18 815 18 871 18 969 19 120
180
183

196
173

181
158

183
187

204
204

203
199

199
209

184
185

188
176

219
201

209
195

215
189

231
195

233
188

-3

23

23

-4

-

4

-10

-1

12

18

14

26

36

45

447
331

367
281

448
270

408
254

366
270

424
281

356
276

374
298

379
300

411
336

401
347

382
352

400
338

437
331

116

86

178

154

96

143

80

76

79

75

54

30

62

106

113

109

201

150

96

147

70

75

91

93

68

56

98

151

Zdroj: ČSÚ

Následující údaje v tabulce reflektují vývoj věkové struktury obyvatel na celém území
ORP. Tabulka potvrzuje výše uvedený trend postupného stárnutí populace na
Trhovosvinensku. Jedná se o celokrajský, resp. celorepublikový vývoj. Průměrný věk je
u obyvatel ORP Trhové Sviny nižší než krajský průměr.
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Podíl obyvatel starších 65ti let se postupně v území ORP navyšuje a i když je stále pod
celokrajským průměrem, podíl nejstarší složky obyvatel se stále navyšuje. Hodnota
tohoto ukazatele za celý kraj je přitom vyšší v celém sledovaném období. Obdobný vývoj
a srovnání lze v případě trhovosvinenského a celokrajského vývoje sledovat i u ukazatele
index stáří.
Tabulka 5

Věková struktura obyvatel na území ORP Trhové Sviny (2005 - 2018)
2005

Průměrný věk
mužů (roky)
Průměrný věk
žen (roky)
Podíl obyvatel
ve věku 65 a
více let (%)
Index stáří*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

37,9

38,1

38,5

38,7

38,9

39,1

39,3

39,5

39,8

39,9

40,1

40,4

40,5

40,6

40,7

40,9

41,0

41,1

41,2

41,3

41,6

41,8

42,1

42,1

42,4

42,5

42,5

42,6

13,3

13,4

13,5

13,7

14,1

14,2

14,6

15,1

15,7

16,0

16,8

17,4

18,0

18,5

86,6

89,1

90,4

93,0

94,2

95,2

95,4

98,4

101,7

101,7

106,2

108,2

109,2 111,3

Zdroj: ČSÚ, * index stáří = počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let

ORP T. Sviny z hlediska věkové struktury patří spíše k územím s mladším
obyvatelstvem. Nejvyšší věkový průměr dosahují obyvatelé v ORP Milevsko, nejnižší
naopak v ORP Kaplice (což koresponduje rovněž s výše uvedenou skutečností ohledně
nejvyššího přirozeného přírůstku v tomto ORP). I z pohledu hodnoty indexu stáří patří
ORP T. Sviny mezi území vykazující spíše nižší hodnotu. Nižší podíl starších 65ti let ku
skupině 0-14 let dosahují pouze 2 ORP (Kaplice, Český Krumlov). Nejvyšších hodnot indexu
stáří naopak Milevsko, Blatná, Třeboň a Soběslav.
Tabulka 6

Srovnání věkové struktury obyvatel v jednotlivých ORP kraje (2018)
Celkem

Index stáří

Průměrný věk obyvatel

Podíl obyvatel ve věkové skupině (%):

640 196

125,0

42,5

0–14
15,6

13 705

149,0

43,6

14,4

64,0

21,5

160 269
41 647
18 954
47 131
19 540
18 251

115,4
108,8
137,4
134,0
100,9
169,2

41,9
41,4
43,1
42,8
40,9
44,7

16,3
16,5
14,6
15,1
16,2
13,6

64,8
65,5
65,4
64,7
67,5
63,3

18,9
18,0
20,0
20,2
16,3
23,1

Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň

52 816
33 332
21 936
45 347
80 374
18 969
24 750

132,5
117,5
144,2
125,1
132,8
109,2
147,0

42,9
41,9
43,6
42,7
43,0
41,5
43,5

15,4
15,7
14,8
15,9
15,4
16,4
14,7

64,1
65,9
63,8
64,3
64,0
65,6
63,8

20,5
18,4
21,4
19,8
20,5
18,0
21,5

Týn nad Vltavou

14 099

113,2

41,6

15,3

67,3

17,4

Vimperk

17 368

126,8

42,6

15,3

65,4

19,3

Vodňany

11 708

118,4

41,9

15,4

66,3

18,3

Jihočeský kraj
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko

15–64
64,8

65 a více
19,6

Zdroj: ČSÚ
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Charakteristickým rysem demografického vývoje současnosti v Jihočeském kraji i v ORP
Trhové Sviny je stárnutí obyvatelstva v souvislosti s nižší intenzitou plodnosti a růstem
naděje dožití. Výsledkem je pokles podílu dětské složky v populaci a nárůst podílu
nejstarších obyvatel a hodnoty indexu stáří.
Při srovnání s dalšími ORP v Jihočeském kraji platí z pohledu SO ORP Trhové Sviny,
že míra sňatečnosti (v relativních údajích se jedná o 4,3 sňatku na 1 000 obyvatel středního
stavu) je mírně pod celokrajském průměrem (4,9). Naopak míra rozvodovosti je na
Trhovosvinensku nejnižší ze všech ORP v kraji.
Pokud se podíváme na věkové složení obyvatel v jednotlivých obcích v území ORP
Trhové Sviny, data z roku 2018 přináší následující tabulka. Nejnižší průměrný věk obyvatel
je zaznamenán v obci Svatý Jan nad Malší (v roce 2013 to bylo v obci Hranice). Průměrného
věku nižšího než 40 již nedosahuje obyvatelstvo žádné další obce. V ostatních obcích žije
obyvatelstvo s průměrným věkem zpravidla vyšším než 41 let. Nejvyšší průměrný věk je
vykazován v obci Petříkov.
Tabulka 7

Věková struktura v obcích SO ORP Trhové Sviny (2018)
Počet
obyv.
celkem

v tom podle pohlaví

v tom ve věku (let)

Prům.
věk

19 120

muži
9 601

ženy
9 519

0-14
3 204

15-64
12 371

65 +
3 545

Borovany

4 173

2 028

2 145

723

2 732

718

41,2

Čížkrajice

259

121

138

47

156

56

42,8

SO ORP T. Sviny

Horní Stropnice

41,7

1 475

776

699

219

953

303

42,8

Hranice

204

102

102

34

133

37

41,6

Jílovice

1 010

488

522

181

604

225

42,8

Kamenná

291

149

142

41

205

45

41,5

Ločenice

711

387

324

123

447

141

42,1

Mladošovice

411

223

188

73

275

63

40,0

Nové Hrady

2 524

1 280

1 244

389

1 631

504

42,7

Olešnice

836

412

424

161

529

146

40,4

Ostrolovský Újezd

177

90

87

33

110

34

40,1

Petříkov

288

151

137

45

184

59

43,0

Slavče

687

350

337

113

449

125

41,4

Svatý Jan nad Malší

571

279

292

112

383

76

39,2

5 154

2 591

2 563

865

3 329

960

41,7

349

174

175

45

251

53

41,3

Trhové Sviny
Žár
Zdroj: ČSÚ

Dlouhodobější vývoj věkové struktury obyvatel celého území CO ORP pak je zřejmý
z hodnot uvedených v následující tabulce. Z údajů je zřejmé, že narůstá počet obyvatel
v nejstarší věkové skupině, současně však roste i počet mladších obyvatel ve věku 0-14 let.
Naopak počet obyvatel v produktivní složce dlouhodobě klesá.
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Tabulka 8

Vývoj věkové struktury obyvatel SO ORP Trhové Sviny (2009-2018)

Počet obyvatel celkem

v tom podle pohlaví
muži
ženy

v tom ve věku (let)
0-14
15-64

Průměrný věk
65 a více

2009

18 244

9 159

9 085

2 729

12 945

2 570

40,0

2010

18 391

9 248

9 143

2 743

13 036

2 612

40,2

2011

18 488

9 325

9 163

2 828

12 963

2 697

40,4

2012

18 563

9 358

9 205

2 850

12 910

2 803

40,6

2013

18 654

9 408

9 246

2 877

12 850

2 927

40,9

2014

18 747

9 432

9 315

2 957

12 783

3 007

41,0

2015

18 815

9 483

9 332

2 972

12 688

3 155

41,3

2016

18 871

9 508

9 363

3 037

12 547

3 287

41,4

2017

18 969

9 545

9 424

3 120

12 441

3 408

41,5

2018

19 120

9 601

9 519

3 204

12 371

3 545

41,7

Zdroj: ČSÚ

4.3

NEZAMĚSTNANOST V ORP

Při pohledu na srovnání jednotlivých ORP dle ekonomické aktivity obyvatel je zřejmé,
že v celém území ORP T. Sviny dochází v posledních letech k poklesu podílu uchazečů
absolventů a dlouhodobě nezaměstnaných. Evidovaných uchazečů, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, je dlouhodobě mezi 15-20 %. Často se v těchto případech jedná
o stávající či potenciální uživatele sociálních či souvisejících služeb.
Podíl nezaměstnaných osob se, stejně jako v celém Jihočeském kraji, v posledních letech
drží na nízkých hodnotách a stále mírně klesá. Stejně jako na jiných místech regionu jsou
i na Trhovosvinensku problémy s nedostatkem absolventů zejména technických oborů.
Tabulka 9

Vývoj nezaměstnanosti na trhu práce v ORP T. Sviny (2005-2017)
2005

Evidovaní uchazeči o
zaměstnání
z toho dosažitelní (%)
z toho občané se
zdravotním postižením
(%)
z toho absolventi (%)
z toho osoby s délkou
evid. nad 12 měsíců (%)
Volná pracovní místa
Počet uchazečů na 1
volné pracovní místo
Podíl nezaměstnaných
osob (%) 3)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

558

448

362

382

723

738

658

.

903

756

508

475

343

91,4

89,5

91,4

93,2

95,7

94,3

93,9

.

94,7

92,9

92,7

89,1

87,2

14,5

22,1

24,3

17,3

14,2

13,7

16,9

.

13,4

15,2

16,3

19,4

17,5

10,0

7,4

9,7

7,1

7,9

8,4

6,8

.

6,8

6,5

5,7

3,6

2,9

21,5

22,5

20,7

12,6

8,0

14,1

19,1

.

25,4

24,9

16,5

13,1

12,5

31

30

98

41

26

46

52

.

29

72

83

64

89

18,0

14,9

3,7

9,3

27,8

16,0

12,7

.

31,1

10,5

6,1

7,4

3,9

4,04

3,15

2,57

2,74

5,35

5,34

4,77

.

6,62

5,46

3,68

3,33

2,38

Zdroj: ČSÚ
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5 ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP
5.1

CÍLOVÉ SKUPINY PLÁNOVÁNÍ V ORP

Uživateli sociálních služeb se obecně rozumí lidé nacházející se v nepříznivé nebo tíživé
sociální situaci, kteří využívají některou z nabídky sociálních služeb. Zpravidla se jedná
o osoby uvedené v popisu cílových skupin níže. Sociální služby se zaměřují na celou řadu
cílových skupin. Tyto cílové skupiny lze v rámci ORP Trhové Sviny vymezit dle následujícího
přehledu (odpovídá rozdělení cílových skupin uživatelů sociálních služeb podle toho, jak byly
definovány a následně řešeny pracovními skupinami v rámci procesu tvorby KPSS v ORP
Trhové Sviny).
Tabulka 10

Popis cílových skupin řešených v rámci KPSS v ORP Trhové Sviny

Název cílové

Popis cílové skupiny

skupiny

-

Senioři

-

Osoby se
zdravotním
postižením

-

(zdravotně
postižení)

-

senioři, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené věkem a neuspokojivým
zdravotním stavem potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání základních činností
spojených s péčí o vlastní osobu, a to za pomoci rodiny nebo formou odborné pečovatelské
a ošetřovatelské péče poskytovatelů sociálních služeb (terénních, ambulantních a pobytových)
osoby s nevyléčitelnou nemocí v preterminálním a terminálním stadiu onemocnění, které
využívají služby hospicové péče
senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním v chronické sociální krizi (přesah do PS osoby
v nepříznivé sociální situaci)
věková hranice cílové skupiny - věk je konkrétní hodnota, která převážně označuje hranici 65
let, ale i mladší, s ohledem na disabilitu v bio-psycho-sociální a spirituální oblasti
zdravotně postižení dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. č. 108/2006 Sb. vymezuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální, duševní,
smyslové nebo kombinované postižení (včetně postižení autismem a dlouhodobě nemocných),
jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby
věková hranice cílové skupiny – zpravidla do 65 let, i starší s ohledem na specifické potřeby
děti a mládež ve věku od 0 do 26 let ohrožené rizikovým způsobem života
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat a u kterého existují další
rizika ohrožení jeho vývoje (např. ohrožení ztrátou bydlení)

Společensky nežádoucí jevy, které nejčastěji negativně ovlivňují rodiny s dětmi:
Mládež a rodiny
s dětmi

-

násilí a šikanování;
kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování;
ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže;
xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus;
netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) - nedrogové závislosti;
výchovné problémy, záškoláctví, útěky z domova;
nepříznivá rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny - zadluženost, chybějící
rodič, nefunkční rodiny, nízká sociální a životní úroveň apod.);
experimentování s návykovými látkami, užívání návykových látek;
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Osoby v nepříznivé

-

sociální situaci

-

nezaměstnanost;
omezená možnost aktivního trávení volného času, nedostatek finančních prostředků k realizaci
určitých volnočasových aktivit;
neplánované rodičovství.
zadlužené osoby a rodiny, chudoba
senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním v chronické sociální krizi (přesah do PS pro
seniory a PS OZP)
pachatelé trestné činnosti a osoby opouštějící zařízení po výkonu trestu
osoby ohrožené závislostí a osoby závislé na návykových látkách a nelátkových závislostech
a jejich okolí (přesah do PS Mládež a rodiny s dětmi)
osoby v akutní psychické krizi a osoby se zdravotním postižením v akutní krizi (přesah do PS
Osoby se zdravotním postižením)
osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. lidé dlouhodobě nezaměstnaní; lidé s nízkým
stupněm vzdělání, lidé žijící v dluhové pasti apod.)
osoby ohrožené prostitucí (osoby komerčně zneužívané)
osoby bez přístřeší
osoby v krizi (náhlá krizová životní situace)
oběti domácího násilí a trestné činnosti

Zdroj: KPSS, vlastní šetření

5.2

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP

V následujícím přehledu je uveden přehled všech poskytovatelů sociálních služeb
působících na území ORP Trhové Sviny. Uvedený seznam poskytovatelů sociálních služeb
v ORP Trhové Sviny vychází z údajů v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Údaje
z registru byly doplněny o informace pocházející z jednání se zástupci poskytovatelů
a z jejich webových stránek a poskytnutých dokumentů (např. výroční zprávy apod.).
Poskytovatelé sociálních služeb jsou v přehledu řazeni dle abecedy.
Odborné sociální poradenství
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost

Územní
dostupnost
Cílová skupina

ICOS český Krumlov, o.p.s.
odborné sociální poradenství
Trhové Sviny: Po a St, 08.00 – 12.00 (pro neobjednané klienty) a 12.30 - 16.30 (pouze pro objednané
klienty).
Kromě 3. středy a 3. pondělí v měsíci, kdy funguje poradna v N. Hradech.
Nové Hrady: vždy pouze 3. pondělí a 3. středa v měsíci: 8.00 – 12.00 (pro neobjednané klienty) a 12.30
- 16.30 (pouze pro objednané klienty)
ORP Trhové Sviny
osoby v nepříznivé sociální situaci, senioři, osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, oběti
domácího násilí, etnické menšiny a další
bez omezení věku

Věkové
vymezení
Bezplatná poradna mezi paragrafy poskytuje základní a odborné sociální a právní poradenství převážně v těchto oblastech:
občanské právo - např. nájem a pronájem, spotřebitelská problematika; finanční, dluhová a rozpočtová problematika - např.
rodinné rozpočty, splátkové kalendáře, exekuce, „osobní bankrot“; pracovní právo - např. pracovní smlouvy, ukončení
pracovního poměru, nárok na dovolenou; rodinné právo - např. vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým
dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory; správní právo - nesprávné rozhodování
úřadů, pracovníků úřadů aj.; sociální systém – jaké existují dávky pro nízkopříjmové rodiny a jednotlivce; lidská práva.
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Centrum denních služeb
Poskytovatel

Nazaret, středisko Diakonie
a misie Církve československé husitské
centrum denních služeb
Po-Pá: 8.00-14.00

Druh služby
Časová
dostupnost
Územní
ORP Trhové Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním
Věkové
od 18 do 64 let
vymezení
Posláním Centra denních služeb je umožnit uživatelům plnohodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit,
v sociálním kontaktu s ostatními uživateli a s podporou jejich soběstačnosti. Cílem Centra denních služeb je, aby si většina
klientů udržela/zvýšila sebepéči, příp. měla zajištěnu nezbytnou míru péče o vlastní osobu (hygiena, stravování), zvyšovala
svou soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech běžného života a dosáhla tak svého osobního maxima, rozvíjela své
dovednosti (potřebné pro běžný život) i osobnost, trávila smysluplně a aktivně svůj čas, nebyla sociálně izolována, byla
zapojena do kolektivu Nazaretu, uměla v něm vhodně komunikovat a vycházet s ostatními a tím snižovala sociální
izolovanost v běžném životě a osvojila si základní sociální návyky (chodit včas, dodržovat hygienické návyky atd.).

Domov pro seniory
Poskytovatel
Domov pro seniory Horní Stropnice
Druh služby
domov pro seniory
Časová
nepřetržitě
dostupnost
Územní
Jihočeský kraj
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
od 60 let
vymezení
Domov pro seniory poskytuje celodenní péči o seniory, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují kompletní péči
a ve zvýšené formě též ošetřovatelské úkony, jež jim nemohou být zajištěny členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou
nebo jinými službami sociální péče, a dále pro seniory, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.
Nemohou však být přijati senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Poskytovatel
Domov pro seniory Chvalkov
Druh služby
domov pro seniory
Časová
nepřetržitě
dostupnost
Územní
Jihočeský kraj
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
od 60 let
vymezení
Domov pro seniory poskytuje celodenní péči o seniory, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují kompletní péči
a ve zvýšené formě též ošetřovatelské úkony, jež jim nemohou být zajištěny členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou
nebo jinými službami sociální péče, a dále pro seniory, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.
Nemohou však být přijati senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
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Chráněné bydlení
Poskytovatel
FOKUS České Budějovice, z.ú.
Druh služby
chráněné bydlení
Časová
nepřetržitě
dostupnost
Územní
České Budějovice
dostupnost
Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním
Věkové
od 18 let
vymezení
Služba je poskytována osobám s duševním onemocněním, které nemají dostatečné kompetence v oblasti samostatného
bydlení, péče o sebe apod. Služba jim poskytuje podporu v rozsahu, který potřebují, např. pomoc při péči o domácnost, péči
o sebe, doprovody na úřad nebo poradenství. Cílem služby je, aby to dokázaly tyto činnosti dlouhodobě zvládat, což jim
v budoucnu umožní bydlet samostatně tak, jak je to obvyklé u běžné populace. Chráněné bydlení je pobytová
sociální služba.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Poskytovatel
Nízkoprahový klub Archa - Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH
Druh služby
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Časová
Po-St: 15.00-18.00, Čt-Pá: 15.00-19.00
dostupnost
Územní
Trhové Sviny a okolí
dostupnost
Cílová skupina děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
Věkové
od 12 do 20 let
vymezení
Nízkoprahový klub Archa je zařízení pro děti a mládež, které nabízí prostor pro smysluplné trávení volného času (stolní hry,
hudební produkce, doučování apod.). Současně jsou dětem a mládeži k dispozici následující služby: výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poskytovatel
Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH
Druh služby
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Časová
Po, St, Čt: 13.00-17.00
dostupnost
Územní
Trhové Sviny a okolí
dostupnost
Cílová skupina děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
Věkové
od 6 do 20 let
vymezení
Nízkoprahový klub Domeček je zařízení pro děti a mládež, které nabízí prostor pro smysluplné trávení volného času
(výtvarná dílna, stolní hry, hudební dílna, doučování, biblický klub). Současně jsou dětem a mládeži k dispozici následující
služby: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně
terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odlehčovací služba
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost
Územní

ARCHA Borovany, o.p.s.
odlehčovací služba
Po-Pá: 7.00-15.00, Po a St: od 15.30 do 18.00
přítomna sociální pracovnice
ORP Trhové Sviny
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dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním
Věkové
od 15 do 64 let
vymezení
Terénní odlehčovací služba je poskytována v domácím prostředí klientů. Služba je primárně určena osobám se zdravotním
a tělesným postižením od 15 do 64 let. Služba má za cíl zejména ulevit členům rodiny pečujícím o klienta a umožnit jim
realizovat se, odpočinout si nebo vyřídit neodkladné záležitosti mimo domov. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti.
Poskytovatel
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Druh služby
odlehčovací služba
Časová
Po-Pá: 8.00-14.00
dostupnost
Územní
ORP Trhové Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
od 19 let věku
vymezení
Terénní odlehčovací služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí klienta v dojezdové vzdálenosti služby do 35
km od Třeboně (po dohodě smluvních stran lze ve výjimečných případech přijmout do péče klienta i ze vzdálenějšího místa
pobytu). Služba je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům, se zaměřením na osoby nevyléčitelně nemocné
v poslední etapě svého života, o které je celodenně pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí, a které si přejí
ve svém prostředí zůstat. Cílem služby je profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak
nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitosti a zkvalitnit tak život rodinám
pečujících. Dalším cílem je nezbytná a profesionální edukace rodiny v oblasti pečování o těžce nemocného.
Poskytovatel
Ledax o.p.s.
Druh služby
odlehčovací služba
Časová
Po-Ne: 7.00-15.30
dostupnost
Územní
ORP Trhové Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
od 40 let
vymezení
Terénní odlehčovací služba nabízí podporu osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24 hodinové
péče. Cílem služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas
na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života. Jde o služby nepravidelné
s vícehodinovým rozsahem, po dohodě i celodenním, které se odehrávají v domácím prostředí uživatele.

Osobní asistence
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost
Územní
dostupnost
Cílová skupina
Věkové
vymezení
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Ledax o.p.s.
osobní asistence
nepřetržitě
ORP Trhové Sviny
osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
od 7 let
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Osobní asistence je služba, která je poskytována v domácnosti klienta. Je určena seniorům a osobám se sníženou
soběstačností, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. Součástí
služby je i základní sociální poradenství. Osobní asistence může být poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Osobní
asistenti klientům pomáhají nejen fyzicky, ale také pomáhají zvládat mnohdy všudypřítomnou samotu a izolaci, s uživateli
procvičují paměť, asistují na procházkách, kulturních akcích a tím umožňují člověku žít doma ve vlastní domácnosti životem
blízkým běžnému standardu.

Pečovatelská služba
Poskytovatel
ARCHA Borovany, o.p.s.
Druh služby
pečovatelská služba
Časová
Po-Pá: 7.00-19.00, So-Ne: 6.00-19.00
dostupnost
Územní
Borovany, Ledenice, Jílovice, Olešnice, Trhové Sviny a okolí
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
od 18 let
vymezení
Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti klienta. Je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností, které
potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci pečovatelské služby je
poskytováno také základní sociální poradenství. Služba zahrnuje např. pomoc při péči o vlastní osobu (pomoc při oblékání,
pomoc při prostorové orientaci, při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při osobní hygieně atd.), pomoc s chodem
domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, běžné i velké nákupy,
praní a žehlení ložního i osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy), pomoc při pobytu venku (procházky, nutné
obchůzky), pomoc při zajištění stravy (donáška snídaně, oběda či večeře – 7 dní v týdnu, případně pomoc s přípravou
vlastního jídla), pomoc s vyřizováním úředních záležitostí, setrvání s klienty v době, kdy jejich pečující osoby musí odejít,
aktivizační činnosti.
Poskytovatel
Borůvka, Borovany spolek
Druh služby
pečovatelská služba
Časová
Po-Pá: 7.00-17.00
dostupnost
Územní
Borovany, Čížkrajice, Dvorec, Hluboká u Borovan, Chvalkov, Jílovice, Ledenice, Lhota, Radostice,
dostupnost
Slavče, Strážkovice, Trhové Sviny, Trocnov, Vrcov
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
od 18 let
vymezení
Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti klienta. Je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností, které
potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci pečovatelské služby je
poskytováno také základní sociální poradenství. Služba zahrnuje např. péči o vlastní osobu klienta, pomoc při osobní
hygieně, stravování, dovozu k lékaři, na pravidelné rehabilitace, podání léků, ošetření na lůžku, úklid, pomoc s vyřizováním
na úřadech, s pracemi na zahradě a kolem domu, nákupy, dovoz stravy apod. Poskytovatel dále zajišťuje fakultativní služby
„školka pro seniory“ a „denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením“.
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost
Územní
dostupnost
Cílová skupina
Věkové
vymezení

Ledax o.p.s.
pečovatelská služba
Po-Pá: 6.30-18.00, So-Ne: 7.00-13.00
ORP Trhové Sviny
osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
osoby od 19 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stáří, chronického onemocnění nebo
postižení
rodiny s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat nebo více dětí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
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fyzické osoby
Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná v domácnosti klienta. Je určena seniorům a osobám se sníženou
soběstačností, které potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci
pečovatelské služby je poskytováno také základní sociální poradenství. Služba zahrnuje např. pomoc při osobní hygieně
(koupání, omývání na lůžku), pomoc při zajištění chodu domácnosti (poklizení, praní a žehlení), nákupy, pomoc při zajištění
stravy (dovoz obědů), doprovod k lékaři, na instituce, úřady, aktivizační služby atd.

Průvodcovské a předčitatelské služby
Poskytovatel
Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství českého, stř. Č.B., o.p.s.
Druh služby
průvodcovské a předčitatelské služby
Časová
Po-Pá: 6.00-16.00
dostupnost
Územní
Trhové Sviny, Borovany
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
bez omezení věku
vymezení
Cílem služby je podporovat rodiny pečující o děti, mládež a osoby s postižením. Obsahem je doprovození dětí, mládeže
a ostatních osob s postižením do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích formou svozu z okolních měst a obcí
(zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím). Tato činnost probíhá pravidelně od pondělí do pátku po dobu
školního roku na základě individuálního plánu uživatele a podle časového harmonogramu – ranní svoz od 6.00 do 9.00
hodin, pro odpolední svoz od 13.00 do 16.00 hodin. Na území ORP T. Sviny je provozována trasa B (Trhové Sviny,
Borovany, Strážkovice, České Budějovice). Poskytovatelem je zajišťována rovněž zdravotnická a humanitární pomoc
a psychosociální pomoc.

Sociálně terapeutická dílna
Poskytovatel
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Druh služby
sociálně terapeutická dílna
Časová
Po-Pá: 8.00-14.00
dostupnost
Územní
ORP Trhové Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním
Věkové
od 18 do 80 let
vymezení
Posláním Sociálně terapeutické dílny je podporovat uživatele, aby získali či zdokonalili svoje pracovní návyky a dovednosti
a zároveň tím posílili svou soběstačnost v běžném životě. Klientem může být osoba, která ovládá základní pracovní návyky,
ovládá potřebné manuální dovednosti, zvládá péči o vlastní osobu a je soběstačná. Uživatelé Sociálně terapeutické dílny
během svého pobytu v Nazaretu mohou také navštěvovat Centrum denních služeb, pokud si potřebují odpočinout nebo mají
zájem o konkrétní aktivitu v tomto centru. Pro střídavé využívání obou sociálních služeb jsou nastavena Pravidla
navštěvování Centra denních služeb.

Sociální rehabilitace
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost

Územní
dostupnost
Cílová skupina
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FOKUS České Budějovice, z.ú.
sociální rehabilitace
Po-Čt: 7.30-16.00, Pá: 7.30-15.00
(ambulantně, Č. Budějovice)
Po-Čt: 7.30-17.00, Pá: 7.30-16.00
(terénní, ORP Trhové Sviny)
ORP Trhové Sviny
osoby s chronickým duševním onemocněním
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Věkové
od 16 let
vymezení
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k podpoře dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob s duševním onemocněním. Služba je poskytována uživatelům na Trhovosvinensku v jejich přirozeném
sociálním prostředí (služba je zajištěna i v dalších lokalitách kraje - ORP Kaplice, Č. Krumlov, Č. Budějovice a Týn nad Vlt.).
Poskytování služby zahrnuje sociální poradenství, podporu a pomoc při využívání běžných služeb (veřejné služby,
zaměstnavatelé, pracovní agentury, úřady, a to ve formě tréninku dovedností, asistence, podpory při zvládání činností,
doprovodu, vyjednávání ve prospěch uživatele), spolupráci s rodinou uživatele služeb a aktivní kontaktování. Součástí
pečujícího týmu jsou i zdravotní sestry.

Terénní program
Poskytovatel
Jihočeský streetwork PREVENT 99 z.ú.
Druh služby
terénní program
Časová
Nové Hrady: Čt:15.30-16.30
dostupnost
Trhové Sviny: Čt:17.00-18.00
Územní
Trhové Sviny, Nové Hrady a okolí
dostupnost
Cílová skupina osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Věkové
od 15 let
vymezení
Jedná se o terénní sociální práci, která je určená uživatelům jakýchkoli návykových či psychotropních látek, ať už je berou
injekčně, šňupají nebo kouří a také ženám poskytujícím placené sexuální služby. Primární cílovou skupinou jsou osoby
ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Poskytované služby: výměna injekčního materiálu a distribuce
materiálu ke snižování zdravotních rizik, poradenství a zprostředkování testování na žloutenku B, C, HIV a Syfilis,
zprostředkování detoxu a léčby závislostí, sociální práce a asistence – poradenství a asistence při jednání z úřady, hledání
práce, ubytování atd. Jednotlivé programy jsou provázané a poskytují služby nejen uživatelům drog, ale také jejich
sociálnímu okolí. Organizace Prevent 99 dále zajišťuje ambulantní služby Kontaktní centrum a Adiktologická poradna.
Zdroj: Město T. Sviny

5.3

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V ÚZEMÍ

Kromě organizací, které mají svoje služby registrované podle zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách, působí na území ORP také další subjekty, jejichž činnost úzce souvisí
se sociální tématikou a je určena pro obdobné cílové skupiny, se kterými pracují registrovaní
poskytovatelé sociálních služeb. Řada služeb je rovněž poskytována přímo poskytovateli
sociálních služeb a rozšiřují tak portfolia nabídky služeb u těchto subjektů. V řadě případů
pak vytváří registrované a související služby významné synergie a komplexy služeb pro
určitou cílovou skupinu. Seznam těchto služeb je uveden v následujícím přehledu:
Adiktologická poradna
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost

Územní
dostupnost
Cílová skupina
Věkové
vymezení

PREVENT 99 z.ú.
odborné sociální poradenství
Po-Čt: 9.00-17.00, Pá: 9.00-15.00
(Út, Čt, Pá - pouze pro objednané klienty)
skupiny pro abstinující klienty: sudé úterky 17.00-18.30 skupiny pro rodiče: 1x měsíčně ve středu 17.0018.30
České Budějovice a okolí
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
od 10 let
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Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Poskytovatel
Borůvka, Borovany spolek
Druh služby
denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Časová
Po-Pá: 7.00-15.30
dostupnost
Územní
Borovany a okolí
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
vymezení
Služba je určena pro odlehčení rodinám, které se o své blízké chtějí starat a nechtějí je umístit do některého z pobytových
zařízení, ale je i pro osoby se zdravotním postižením, které už v nějakém zařízení jsou, ale chtějí si zpříjemnit den a využít
tak nabízených aktivit právě v našem zařízení. Službu je možné využít i při jednorázové potřebě si zajistit osobní či rodinné
záležitosti. Pro zájemce může být po dohodě zajištěna celodenní strava a doprava pro imobilní do zařízení a zpět. Během
dne jsou organizovány různé aktivity, programy, hry, poslech hudby, vycházky po okolí anebo jen povídání s pečovatelkou,
která je klientovi po celý den k dispozici. V případě zájmu využít tuto službu je potřeba se telefonicky nebo osobně objednat
s dvoudenním předstihem.

Domácí hospicová péče
Poskytovatel

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Pracoviště: Domácí hospic sv. Veroniky
České Budějovice
domácí hospicová péče
nepřetržitě

Druh služby
Časová
dostupnost
Územní
ORP Trhové Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
vymezení
Domácí hospic sv. Veroniky nabízí specializovaný typ péče, jejíž cílem je, aby těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít
závěr svého života doma mezi svými blízkými. Služba pomáhá nevyléčitelně nemocným, kterým byla ukončena léčba
vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba paliativní. Služba poskytuje komplexní odbornou zdravotní, sociální, příp.
psychologickou i duchovní péči včetně zapůjčení pomůcek usnadňujících péči (automatické polohovací lůžko, antidekubitní
matrace, koncentrátor kyslíku atd.). Přáním Domácího hospice je, aby nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez
bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen (aby mohl být obklopen především svými blízkými) a aby za každých
okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

Domácí hospicová péče
Poskytovatel
Ledax o.p.s.
Druh služby
domácí hospicová péče
Časová
nepřetržitě
dostupnost
Územní
ORP Trhové Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
od 40 let
vymezení
Domácí hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran,
stomií aj. Domácí hospicovou péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo v domácím prostředí klienta 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Péči předepisuje praktický lékař, ošetřující lékař v nemocnici nebo o ni může požádat sám klient.
Vedle zdravotní je poskytována i sociální, psychologická a duchovní péče. Péči zajišťují zdravotní sestry, sociální pracovník,
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lékař, pečovatelky, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Cílem je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti,
nezůstal v posledních chvílích svého života osamocen a byl ve svém domácím prostředí se svými blízkými a aby byla
zachována jeho lidská důstojnost.

Domácí zdravotní péče
Poskytovatel
Ledax o.p.s.
Druh služby
domácí zdravotní péče
Časová
Po-Pá: 7.30-15.30
dostupnost
Územní
ORP Trhové Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
od 40 let
vymezení
Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout
běžnou laickou péči, a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou
praxí. Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře je plně hrazena smluvní zdravotní
pojišťovnou (VZP). Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním
onemocněním. Jsou prováděny např. výkony: odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné)
včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři, měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie
glukometrem, aplikace injekcí – pod kůži nebo do svalu, aplikace infuzí do žíly dle ordinace lékaře, péče o klienty s katetry
PICC/Midline, péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika, převazy ran – bércové
vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně, ošetření všech druhů stomií
(tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie - PEG...), klyzma, ošetření a výměna
permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů, aktivní ošetřovatelská rehabilitace u klientů po CMP nebo po úrazu.

Domy s pečovatelskou službou
Poskytovatel
Domy s pečovatelskou službou
Druh služby
domy s pečovatelskou službou
Časová
dle jednotlivých poskytovatelů
dostupnost
Územní
Trhové Sviny, Borovany, Nové Hrady, Jílovice
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
vymezení
Domy s pečovatelskou službou (DPS) poskytují bydlení určené především pro seniory či zdravotně postižené dospělé. Jde
zejména o občany žijící osaměle, uživatele pečovatelské služby, občany, kteří jsou v základních životních úkonech
soběstační, ale pro zajištění některých situací potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby
a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Získání bytu a bydlení v DPS má individuální pravidla dle
každého jednotlivého zařízení. V DPS je zpravidla pro bydlící zajištěna pečovatelská služba poskytovateli v regionu.

Doprovod, doprava klientů
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost
Územní
dostupnost
Cílová skupina
Věkové
vymezení

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
doprovod, doprava klientů
dle individuální domluvy
Borovany
osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním
-
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Nazaret poskytuje uživatelům sociálních služeb fakultativní (doplňkové) služby: přeprava uživatele z bydliště do organizace
a zpět či v rámci akcí pořádaných mimo prostory organizace a/nebo mimo provozní dobu sociální služby (např. večerní
nebo víkendové akce) a doprovod na akce mimo provozní dobu sociální služby. Počítá se celkový čas doprovázející osoby,
tj. i čas potřebný k vyzvednutí uživatele sociální služby. Cena za doprovod se rozpočítá mezi všechny uživatele, kteří se
akce účastní. Minimální účtovaná doba je 15 min.

Ergoterapeutická dílna, chráněná dílna
Poskytovatel
Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH
Druh služby
ergoterapeutická dílna, chráněná dílna
Časová
Po, Út, Čt: 8.00–14.00
dostupnost
(je nutno se předem telefonicky objednat na tel: 386 322 545)
Územní
Trhové Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním
Věkové
vymezení
Ergoterapeutická dílna je koncipována jako dopolední integrační a řemeslná dílna pro klienty s těžkým zdravotním
postižením (tělesné, smyslové, mentální…). Ergoterapie pomáhá integrovat osobu s postižením do společnosti, pomáhá
aktivizovat síly a dovednosti klienta a v neposlední řadě posiluje sebevědomí klienta. Klienti naší dílny se věnují zejména
výrobě keramických výrobků. Dílna je otevřena jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny. Klientům se věnuje kvalifikovaná
ergoterapeutka. V chráněné keramické dílně pracují osoby se zdravotním postižením či se zdravotním znevýhodněním.
Poskytovatel služby zajišťuje tuto službu prostřednictvím náhradního plnění. V dílně jsou realizovány výhradně ruční práce.
Květníky a zahradní keramika jsou vhodné na celoroční využití i ve venkovních podmínkách. Užitá keramika jako hrnečky,
talíře a misky mají zkušební certifikát a jsou vhodné do myčky nádobí.

Chráněné dílny
Poskytovatel
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Druh služby
chráněné dílny
Časová
Po-Pá: 8.00-14.00
dostupnost
Územní
Borovany
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním
Věkové
vymezení
Nazaret zaměstnává osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, provozuje dvě chráněné dílny - keramickou
a textilní. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením podporuje úřad práce a všichni, kdo nakupují výrobky chráněných
dílen. Do keramické dílny spadá licí dílna, rukodělná dílna a výtvarná dílna. V keramické dílně vznikají originální malované
hrnky, misky, talíře nebo hodiny, ale také glazované květináče, truhlíky, mísy. V textilní dílně jsou vyráběny ručně tkané
koberce a další užitkové textilní výrobky – zástěry a chňapky, polštáře, tašky a kabelky. Nazaret pořádá také aktivity pro
veřejnost – pravidelné kroužky keramiky pro děti i dospělé a víkendové kurzy keramiky. Dále nabízí výtvarnou aktivitu
Namaluj si, kde si děti i dospělí mohou sami namalovat nazaretskou keramiku a vytvořit tak originální dárek pro sebe nebo
své blízké.

Komunitní centrum
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost
Územní
dostupnost
Cílová skupina
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Věkové
vymezení
Komunitní centrum se zaměřuje na realizaci aktivit přímé komunitní sociální práce. Zajišťuje prostor pro sociální
poradenství, prezentaci lokálních sociálních a souvisejících služeb, pomáhá zjišťovat dostupnost sociální pomoci a realizuje
komunitní sociální práci na Novohradsku. Jsou zde rovněž prostory pro volnočasové aktivity a organizaci vzdělávacích
a dalších akcí. V Komunitním centru působí rovněž bezplatná právní poradna a pečovatelská služba organizace Archa
Borovany.

Komunitní centrum
Poskytovatel
Komunitní škola Borovany
Druh služby
komunitní centrum
Časová
Po–Ne dle aktuálního rozvrhu
dostupnost
Územní
Borovany
dostupnost
Cílová skupina osoby v nepříznivé sociální situaci, rodiny, děti, mládež
Věkové
vymezení
Komunitní škola Borovany je občanské sdružení, které se orientuje na rozvoj celoživotního vzdělávání, setkávání obyvatel
a posilování vztahu k místu, kde žijeme. Škola působí především v Borovanech a svou působnost rozšiřuje také do
přilehlých osad (Vrcov, Hluboká u Borovan, Dvorec, Třebeč, Radostice, Trocnov). Škola nabízí kurzy zaměřené na
celoživotní vzdělávání, kulturní rozvoj a organizuje příměstské tábory.

Podpora pěstounských rodin
Poskytovatel
Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH
Druh služby
podpora pěstounských rodin
Časová
dle individuální domluvy
dostupnost
Územní
ORP Trhové Sviny a České Budějovice
dostupnost
Cílová skupina děti a mládež, rodiče, rodiny
Věkové
vymezení
Cílem služby je podpora, pomoc a doprovázení pěstounských rodin. Jejím smyslem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý
vývoj dětí a posílení rodiny jako celku prostřednictvím pravidelných i mimořádných setkávání a rozhovorů, předáváním
informací, povzbuzováním, pomocí, poradenstvím, vzděláváním. Služba je vykonávána na základě pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí. Služba nabízí pečujícím osobám (pěstounům) podporu, poradenství, vzdělávání a vstřícnost při
spolupráci.

Podpora rodin s dětmi
Poskytovatel
Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH
Druh služby
podpora rodin s dětmi
Časová
dle individuální domluvy
dostupnost
Územní
Trhové Sviny a okolí
dostupnost
Cílová skupina děti a mládež, rodiče, rodiny
Věkové
vymezení
Cílem služby je zlepšit kvalitu života rodiny a péče o děti. Aktivizovat vlastní síly rodiny, posilnit rodičovské role. Podpořit
rodinu tak, aby zvládla samostatně řešit problémy každodenního života nezávisle na službě. Jedná se o terénní službu
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poskytovanou v přirozeném prostředí rodiny. Rozsah pomoci je široký a odpovídá aktuálním potřebám rodiny. Rodiny jsou
vybírány odborem sociálně právní ochrany dětí MÚ v Trhových Svinech s ohledem na ohrožení dítěte. Cílem je předejít
prohloubení krize v rodině a předcházet případnému odebrání dítěte z rodiny.

Poradna pro nelátkové závislosti
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost
Územní
dostupnost
Cílová skupina

PREVENT 99 z.ú.
odborné sociální poradenství
Po, Pá: 9.00–15.00 (pouze pro objednané),
Út, St: 9.00–19.00, Čt: 12.00–19.30 (pouze pro objednané)
České Budějovice a okolí
problémoví a patologičtí hráči a sázkaři a osoby nekontrolovatelně nebo škodlivě užívající internet
a počítačové hry a jejich sociální okolí – rodiče a partneři těchto osob, kteří trpí jejich situací druhotně
od 15 let za účasti zákonného zástupce

Věkové
vymezení
Služba je určena lidem, kteří se na své životní cestě dostali do obtíží spojených s hazardním hraním (sázením, hraním PC
her atd.) nebo jejich blízkým, kteří také hledají odbornou pomoc a je jim poskytována na základě individuální a skupinové
terapie a poradenství. Součástí je i sociální práce a poradenství v oblasti oddlužení pro uvedenou cílovou skupinu (služba je
určena pro rodiny, páry i jednotlivce).

Preventivní a poradenská setkávání seniorů s terénní zdravotní sestrou
Poskytovatel
ARCHA Borovany, o.p.s.
Druh služby
preventivní a poradenská setkávání seniorů s terénní zdravotní sestrou
Časová
Po-Pá: 7.00-15.00
dostupnost
Územní
Borovany, Ledenice, Jílovice, Trhové Sviny a okolí
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
vymezení
Pravidelná preventivní a poradenská setkávání seniorů s terénní zdravotní sestrou probíhají v domovech s pečovatelskou
službou, jako jsou Jílovice, Ledenice, Borovany a Trhové Sviny. Terénní zdravotní sestra seniorům měří tlak, hladinu cukru
v krvi, radí ohledně jejich zdraví (životosprávu aj.). Aktivita vznikla na základě poptávky seniorů, kdy jejich obvodní lékaři
kvůli přehlcené kapacitě nemají čas na pravidelné sledování a měření tlaku, hladiny cukru v krvi a řešení životosprávy.

Půjčovny kompenzačních pomůcek
Poskytovatel
Půjčovny kompenzačních pomůcek
Druh služby
půjčovny kompenzačních pomůcek
Časová
dle jednotlivých poskytovatelů
dostupnost
Územní
ORP Trhové Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
vymezení
Pronájem zdravotnických pomůcek je určen klientům, kteří jsou v důsledku poranění nebo nemoci nuceni dočasně nebo
trvale používat zdravotnické či kompenzační pomůcky. K pronájmu zdravotnických pomůcek není potřeba doporučení
lékaře ani potvrzení zdravotní pojišťovny. Poskytovatelé mají k dispozici různé pomůcky (jedná se např. o lůžka,
antidekubitní matrace, chodítka, mechanické vozíky, berle, hole, polohovací pomůcky atd.).
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Regionální humanitární středisko
Poskytovatel
Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH
Druh služby
regionální humanitární středisko
Časová
Po a St: 10.00-12.00 a 12.30-17.00
dostupnost
Út a Čt: 9.00-13.00
Územní
Trhové Sviny, Borovany a okolí obce
dostupnost
Cílová skupina osoby v nepříznivé sociální situaci
Věkové
vymezení
Cílem je reagovat na aktuální potřeby regionu a nabídnout materiální pomoc potřebným – zejména rodinám s dětmi.
Činnost humanitárního střediska je úzce provázána s činností Odboru sociálně právní ochrany dětí, čímž je zajištěno,
že pomoc je směřována efektivně k opravdu potřebným lidem. Součástí humanitárního střediska jsou: sociální šatník,
materiální pomoc (lůžkoviny, nádobí, další) a potravinový fond (trvanlivé potraviny). Výdej zboží je zdarma a není nárokový.
Zboží je vydáno na základě potvrzení vystaveného sociálními pracovníky (městský úřad – sociálně-právní ochrana či
Domeček). O množství a kvalitě vydaného zboží rozhoduje pověřený pracovník Domečku.

Rodinné centrum
Poskytovatel
Rodinné centrum Trhováček z.s.
Druh služby
rodinné centrum
Časová
Po-Pá – dle akcí a kurzů v centru (viz www.trhovacek.cz)
dostupnost
Územní
Trhové Sviny a okolí
dostupnost
Cílová skupina děti a mládež, rodiče, rodiny
Věkové
vymezení
Hlavním posláním centra je vytvořit v Trhových Svinech prostor k setkávání rodin, snižovat izolovanost rodičů s dětmi
a vytvářet pro ně smysluplný program. Děti se díky setkávání s vrstevníky mohou nenásilnou formou rozvíjet a socializovat.
Aktivity Rodinného centra Trhováček jsou určeny dětem různých věkových kategorií, ale své si zde najdou i jejich rodiče či
prarodiče. Kromě pravidelných kroužků pro děti a dospělé centrum organizuje i různé jednorázové kurzy či odpolední
a sobotní akce pro širokou veřejnost. O chod Rodinného centra Trhováček se starají dobrovolníci – zejména maminky na
mateřské či rodičovské dovolené a jejich rodinní příslušníci.

Sociální šatník
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost

Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH
sociální šatník
Trhové Sviny: Po a St: 10.00-12.00 a 12.30-17.00,
Út a Čt: 9.00–13.00
Borovany: Po a St: 8.00-17.00, Út a Čt: 08.00–14.00
Trhové Sviny, Borovany

Územní
dostupnost
Cílová skupina osoby v nepříznivé sociální situaci
Věkové
vymezení
Šatník poskytuje činnost sociální materiální povahy – mimo režim Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Oblečení
a obuv se poskytuje za určitých podmínek (bezplatně – po předložení aktuálního potvrzení o sociální potřebnosti, za úplatu
– z prodeje ošacení za minimální částky je tvořen Fond humanity Domečku, ze kterého se hradí např. neziskové služby pro
děti a mládež, podpora zaměstnání osob se zdravotním postižením apod.). Šatník má humanitární povahu a jeho služby
jsou nenárokové.
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Školka pro seniory
Poskytovatel
Borůvka, Borovany spolek
Druh služby
školka pro seniory
Časová
Po-Pá: 7.00-15.30
dostupnost
Územní
Borovany a okolí
dostupnost
Cílová skupina senioři
Věkové
vymezení
Služba je určena nejen pro odlehčení rodinám, které se o své blízké chtějí starat a nechtějí je umístit do některého
z pobytových zařízení, ale je i pro samotné seniory a pro seniory, kteří už v nějakém zařízení jsou, ale chtějí si zpříjemnit
den a využít tak nabízených aktivit právě v našem zařízení. Službu je možné využít i při jednorázové potřebě si zajistit
osobní či rodinné záležitosti. Pro zájemce může být po dohodě zajištěna celodenní strava a doprava pro imobilní do
zařízení a zpět. Během dne jsou organizovány různé aktivity, programy, hry, poslech hudby, vycházky po okolí anebo jen
povídání s pečovatelkou, která je klientovi po celý den k dispozici. V případě zájmu využít tuto službu je potřeba se
telefonicky nebo osobně objednat s dvoudenním předstihem.

Tábory a volnočasové aktivity pro děti a mládež
Poskytovatel
Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH
Druh služby
tábory a volnočasové aktivity
Časová
dle termínů jednotlivých aktivit
dostupnost
Územní
Trhové Sviny a okolí
dostupnost
Cílová skupina děti a mládež, rodiče, rodiny
Věkové
vymezení
Domeček zajišťuje organizaci letních pobytových a příměstských táborů pro děti (např. křesťanské tábory, keramické
tábory, příměstský keramický tábor a Putování s Domečkem pro osoby se zdravotním postižením). Tábor je vždy zaštítěn
vedoucím s mnohaletou praxí obklopeným velmi schopným týmem pracovníků a dobrovolníků. Část táborů probíhá na naší
táborové základně v Borové v CHKO Blanský les, ostatní pak mají svoji základnu přímo na Domečku v Trhových Svinech.

Trénování paměti, volnočasové aktivity
Poskytovatel
ARCHA Borovany, o.p.s.
Druh služby
trénování paměti, volnočasové aktivity
Časová
Po-Pá: 7.00-15.00
dostupnost
Územní
Borovany, Jílovice
dostupnost
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, senioři
Věkové
vymezení
Kurz trénování paměti pro seniory probíhá v 10 lekcích, ve kterých mají účastníci možnost odhalit možnosti mysli (počet
zájemců 10-12 osob). Účastníci se učí techniky, které napomáhají si zapamatovat čísla, data, obličeje, či jména. Aktéři
kurzu se dozvědí, jaké tipy na trénování paměti existují a zjistí, jak svou paměť rychle a trvale zlepšit. Trénování paměti
skupinové a individuální probíhá ve dvou turnusech v Borovanech ve společenských prostorách v Domě s pečovatelskou
službou a v Českých Velenicích v Česko-rakouském komunitním centru FENIX. Společenské volnočasové aktivity pro
seniory jsou organizovány jednou týdně v hale domu s pečovatelskou službou v Jílovicích. Na programu jsou např. besedy
o cestování, háčkování, práci s fimo hmotou, drátkování, vyšívání a jiné či posezení s poslechem harmoniky.
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Vzdělávání a výchova dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Poskytovatel
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny
Druh služby
vzdělávání
Časová
viz www.zspssviny.cz
dostupnost
Územní
ORP T. Sviny
dostupnost
Cílová skupina děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Věkové
vymezení
Základní škola se zabývá vzděláváním a výchovou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. dětí, které jsou bez
individuálního speciálně pedagogického přístupu v procesu vzdělávání znevýhodněné a výrazně limitované z důvodu
mentálního, smyslového, tělesného postižení, autismu a sociálního omezení. Základní škola speciální pak zajišťuje
vzdělávání pro kategorii dětí s velmi těžkým stupněm postižení, které byly v minulosti ze vzdělávání vyloučeny aktem
osvobození od povinné školní docházky. Žáci končící povinnou školní docházku mohou pokračovat na jednoleté praktické
škole v Českých Budějovicích, která je také součástí školy.

Zdravotní péče pro osoby s chronickým duševním onemocněním
Poskytovatel
FOKUS České Budějovice, z.ú.
Druh služby
zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí
Časová
dle domluvy s klientem
dostupnost
Územní
ORP T. Sviny
dostupnost
Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním
Věkové
vymezení
Jedná se o zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta (domácí péče dle zákona o zdravotních
službách č. 372/2011 Sb.). Služba je poskytována osobám s duševním onemocněním, kdy po domluvě s klientem je možné
zajistit následující činnosti: dohled nad výživou, lékový management, aplikace depotních injekcí ad.

Poliklinika Trhové Sviny
Poskytovatel
Zdravotní služby – Poliklinika Trhové Sviny
Druh služby
zdravotní služby v regionu – Poliklinika Trhové Sviny
Časová
Po, Út, Pá: 6.45–17.00,
dostupnost
St, Čt: 6.45–18.00
Územní
Trhové Sviny a okolí
dostupnost
Cílová skupina Věkové
vymezení
V objektu polikliniky jsou k dispozici následující zdravotní služby: lékař pro dospělé, lékař pro děti a dorost, gynekologie,
oční lékař, ušní, nosní, krční – ORL, kožní oddělní, interna, chirurgie, ortopedie, zubní lékař, ordinace multispektrální
terapie, rehabilitace, RTG – rentgen, logopedická ordinace, odběry krve, lékárna, lékařská služba první pomoci, převoz
pacientů, Zdravotnická záchranná služba.

Zdravotní středisko Borovany
Poskytovatel
Druh služby
Časová
dostupnost

Zdravotní služby – Zdravotní středisko Borovany
zdravotní služby – Zdravotní středisko Borovany
viz www.borovany-cb.cz
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Územní
Borovany a okolí
dostupnost
Cílová skupina Věkové
vymezení
V objektu zdravotního střediska jsou k dispozici následující zdravotní služby: lékař pro dospělé, lékař pro děti a dorost,
zubní lékař, lékárna, rehabilitační a regenerační centrum, lékařská služba první pomoci.

Zdravotní středisko Horní Stropnice
Poskytovatel
Zdravotní služby – Zdravotní středisko Horní Stropnice
Druh služby
zdravotní služby – Zdravotní středisko Horní Stropnice
Časová
viz www.horni-stropnice.cz
dostupnost
Územní
Horní Stropnice a okolí
dostupnost
Cílová skupina Věkové
vymezení
V objektu zdravotního střediska je k dispozici ordinace praktického lékaře pro dospělé.
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6 ANKETNÍ ŠETŘENÍ
Během přípravy nového Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny
pro období 2019 – 2021 bylo rovněž provedeno anketní šetření mezi obyvateli regionu.
Cílem provedeného anketního šetření bylo zjistit názory občanů v území ORP T. Sviny
(pro lepší oslovení místních obyvatel bylo použito vymezení „občanů Trhovosvinenska,
Borovanska a Novohradska“) na zajištění a dostupnost sociálních služeb v regionu. Anketa
zároveň posloužila jako prostředek pro informování o probíhajícím procesu KPSS a možnosti
zapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování sociálních služeb na
Trhovosvinensku.
V rámci šetření byly použity následující dotazy:
1. Jak jste spokojeni se zajištěním následujících oblastí ve Vašem regionu?
-

Místa pro trávení volného času pro děti a mládež (hřiště apod.)

-

Nabídka služeb pro děti ohrožené sociálními problémy (šikana, výchovné problémy
apod.)

-

Nabídka organizované činnosti pro děti a mládež (kroužky, prázdninové tábory apod.)

-

Bezbariérovost veřejných ploch a budov (vstupy, nájezdy, výtahy apod.)

-

Kapacita míst v domovech pro seniory (Chvalkov, H. Stropnice)

-

Kapacita a dostupnost bytů v domech s pečovatelskou službou

-

Péče o osoby ohrožené závislostmi a práce s nimi (drogy, alkohol, gamblerství,
internet)

-

Pečovatelská služba (pomoc s os. hygienou, péčí o domácnost, zejm. pro seniory)

-

Dostatek pracovních míst v regionu

-

Bezpečnost regionu (pocit bezpečí pro život)

-

Dostupnost sociálních bytů (státem dotované bydlení s regulovaným nájmem)

-

Prevence zadluženosti obyvatel (půjčky, exekuce atd.)

-

Poradenství v obtížných životních situacích (např. problémy v rodině)

2. Kde hledáte informace o sociálních službách nebo sociálních potřebách?
-

Nehledám tyto informace, nepotřebuji je

-

Internet (vyhledám si sám, co potřebuji)

-

Místní periodika (např. obecní zpravodaje)

-

Letáky nebo jiné informace na veřejných místech (např. ÚP, obecní/městský úřad
ad.)

-

Letáky nebo jiné informace u lékaře

-

Přímo u poskytovatelů služeb ve Vašem regionu
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3. Chybí Vám nějaká sociální služba ve Vašem regionu? Chcete se nějakým
způsobem vyjádřit k některé ze služeb ve Vašem regionu?
Celkem bylo posbíráno a vyhodnoceno 476 vyplněných anket. Sběr probíhal ve spolupráci
se studenty trhovosvinenského gymnázia, místními základními školami a poskytovateli
sociálních služeb, kteří v území ORP Trhové Sviny působí. Obyvatelé měli možnost rovněž
vyplňovat anketu online na webových stránkách města T. Sviny. Publicita ankety byla dále
zajištěna uveřejněním tiskových zpráv. Anketní šetření probíhalo v období v roce 2018.
Kompletní výsledky anketního šetření jsou uvedeny v následujících grafech.
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Zdroj: anketní šetření, 2018
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7 SWOT ANALÝZY DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ
V rámci procesu KPSS byly v roce 2018 aktualizovány rovněž SWOT analýzy za jednotlivé
tematické oblasti. Aktualizace proběhla prostřednictvím zhodnocení stavu bodů původních
SWOT analýz (aktuálnost x neaktuálnost bodu, upřesnění vývoje, který dané body SWOT
analýzy popisují, popř. upřesnění znění jednotlivých bodů).
Aktualizace SWOT analýz byla provedena členy pracovních skupin a následně projednána
také na úrovni řídicí skupiny.

7.1

SWOT ANALÝZA ZA PS 1 SENIOŘI

Silné stránky

Slabé stránky











dobře fungují stávající služby
dobře funguje odbor sociálních věcí na Městském úřadě
Trhové Sviny (částečně nahrazuje některé chybějící
služby)
na celém území správního obvodu Trhové Sviny (pro
všechny obce) pokračuje proces komunitního plánování
sociálních služeb
aktivně fungující organizace pro práci se seniory
(např. seniorské kluby)



v regionu existují možnosti přepravy pro seniory
a handicapované osoby



v regionu jsou nabízeny zdravotně-sociální služby
(např. domácí hospicová péče, domácí ošetřovatelská
péče)



terénní služby pro seniory jsou dostupné i o víkendech





není dostatek bezbariérových bytů



nedostatečná kapacita bydlení pro seniory (domy
s pečovatelskou službou apod.) – zejména pro
manželské páry
není dostatečná návaznost mezi bydlením pro seniory
v domech s pečovatelskou službou a domovech pro
seniory (dojde-li ke zhoršení zdrav. stavu uživatele) resp.
souvisí s nedostatečnou kapacitou v domech pro seniory





není zajištěna bezbariérovost veřejných budov
a prostranství



v některých částech regionu nefungují dostatečně
volnočasové aktivity pro seniory



není dostatečná spolupráce mezi poskytovateli
sociálních služeb a zdravotním resortem (návaznost
služeb, informovanost)



chybí finanční zdroje na rozvoj sociálních služeb (zřízení
nových potřebných služeb nebo navýšení kapacity
u služeb stávajících)
chybí denní stacionář pro seniory, případně alternativní
řešení službou mimo režim zákona
není zajištěno systémové financování domácí
ošetřovatelské péče




Příležitosti

není dostatečná kapacita v domech pro seniory
chybí oddělení pro uživatele se specifickými problémy
v domovech pro seniory (absence domova se
zvl. režimem)
absence odlehčovací služby (službu pro uživatele není
možné zajistit v dostatečné kapacitě ani v krajském
městě)

chybí hospicové zařízení v dojezdové vzdálenosti
od regionu

Ohrožení



rozvoj dobrovolnictví (např. vznik dobrovolnického
centra)



demografický vývoj (stárnutí obyvatel)



zajištění služby tísňové péče



nedostatečná dopravní obslužnost regionu
(zejm. okrajových částí)
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využití externích zdrojů pro financování sociálních služeb

(vícezdrojové financování, včetně zdrojů MAS)
blízkost krajského města – možnost využití některých

v místě chybějících sociálních služeb v Č. Budějovicích



zlepšení spolupráce s lékaři



informovanost o sociálních službách na webech všech
obcí regionu



využití ergoterapeutické dílny v Domečku T. Sviny,
v Nazaretu v Borovanech

finanční zajištění sociálních služeb
nesystémové dělení dotací na sociální služby v regionu
a nezajištěná udržitelnost fungování stávajících služeb



nesprávné používání příspěvku na péči



není zajištěna místní dostupnost odborných lékařů,
v některých menších obcích i dostupnost praktického
lékaře



legislativní prostředí



nárůst potenciálních klientů domovů se zvláštním
režimem a současně hrozba omezení přijímání klientů
poskytovateli z jiných regionů

Zdroj: Výstup činnosti dané pracovní skupiny

7.2

SWOT ANALÝZA ZA PS 2 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Silné stránky

Slabé stránky




dobře fungující stávající služby pro osoby se
zdrav. postižením



spolupráce poskytovatelů služeb s praktickou školou při

zajištění potřeb uživatelů

poskytovatelé sociálních služeb dobře spolupracují
s obcemi






na celém území správního obvodu T. Sviny (pro všechny
obce) pokračuje proces komunitního plánování

sociálních služeb

v regionu jsou nabízeny zdravotně-sociální služby
(Fokus ČB)








Příležitosti

není zajištěna místní dostupnost odborných lékařů,
v některých menších obcích i dostupnost praktického
lékaře
není dostatek bezbariérových bytů
nedostatečná kapacita služeb umožňující uživatelům
uplatnit se na otevřeném trhu práce (např. formou služby
podporovaného zaměstnávání, sociální firmy)
absence odlehčovací služby v regionu
chybí finanční zdroje na rozvoj sociálních služeb (zřízení
nových potřebných služeb nebo navýšení kapacity
u služeb stávajících)
není dostatečná kapacita a místní dostupnost stávajících
sociálních služeb (např. centrum denních služeb
a sociálně terapeutické dílny)
není dostatečná spolupráce mezi poskytovateli
sociálních služeb a zdravotním resortem (návaznost
služeb, informovanost)
není zajištěna bezbariérovost veřejných budov
a prostranství
informovanost o sociálních službách není dostatečná –
cílem je zlepšit informovanost obcí, aby mimo jiné více
participovaly na zajištění potřeb svých občanů
chybí sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně
postižené

Ohrožení



využití externích zdrojů pro financování soc. služeb
(vícezdrojové financování, včetně zdrojů MAS)



nedostatečné finanční zajištění sociálních služeb



zajištění služby tísňové péče



nesprávné používání příspěvku na péči



nové pracovní možnosti pro lidi se zdrav. postižením –
SOCIÁLNÍ FIRMA KLÍČ



legislativní prostředí
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informovanost o sociálních službách na webech všech
obcí regionu



zajištění vhodného bydlení pro osoby se zdravotním
postižením



navýšení kapacity služby sociální rehabilitace pro osoby
s psychickým onemocněním



rozvoj podpory rodin pečujících o seniory a zdravotně
postižené (vzdělávání, informovanost a sdílení dobré
praxe)
rozvoj dobrovolnictví (např. vznik dobrovolnického
centra)










není zajištěna místní dostupnost odborných lékařů,
v některých menších obcích i dostupnost praktického
lékaře
hrozí omezení lékařské péče (odchod a stárnutí
specialistů i praktických lékařů)
nárůst potenciálních klientů domovů se zvláštním
režimem a současně hrozba omezení přijímání klientů
poskytovateli z jiných regionů
nereflektování identifikovaných potřeb uživatelů v ORP
v rámci KPSS na krajské úrovni

Zdroj: Výstup činnosti dané pracovní skupiny

7.3

SWOT ANALÝZA ZA PS 3 MLÁDEŽ A RODINY S DĚTMI

Silné stránky

Slabé stránky



dobře fungují stávající služby resp. poskytovatelé
sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu (platí
především pro spádové území města T. Sviny)



dobře fungující odbor sociálních věcí na Městském
úřadě Trhové Sviny (zajišťující nadstandardní služby)



dobře fungující nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Domeček

chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (v Nových
Hradech)



dobrá znalost území z hlediska potřeb uživatelů

v regionu (jsou zmapovány potřeby uživatelů stávajících
i potenciálních)

chybí prostory pro volnočasové aktivity (veřejně
přístupná venkovní multihřiště pro děti a mládež,
nedostatečná kapacita krytých sportovišť pro veřejnost)



pro uživatele jsou další alternativní možnosti využít
služeb u poskytovatelů z okolních regionů

nedostatek odborných pracovníků



v Trhových Svinech je poměrně široká nabídka
základního a středního vzdělávání (je třeba stávající stav 
udržet)



daří se dostatečně motivovat stávající uživatele pro
využívání služeb



na celém území správního obvodu Trhové Sviny
(pro všechny obce) pokračuje komunitní plánování
sociálních služeb



realizace projektu 3P pro rodinu s dětmi (pomoc,
podpora, prevence), který současně nahrazuje chybějící
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
existence „regionálního humanitárního střediska“ při
Domečku (ošacení, potraviny, materiální pomoc)
podpora pěstounských rodin (např. zajišťováno
Domečkem od 1.7.2014)





nerovnoměrné pokrytí sociálními službami pro tyto cílové
skupiny v okrajových částech regionu (menší obce)



nejsou dostatečné finanční prostředky na stávající
sociální služby v regionu a jejich další rozvoj



není dostupný dětský psycholog a psychiatr



chybí poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy



stávající prostory NZDM v T. Svinech nejsou vyhovující
pro další rozvoj služby

v regionu jsou realizovány preventivní programy

Příležitosti




Ohrožení

zamezení prodeje a podávání návykových látek dětem

a mládeži (alkohol, cigarety) včetně pozitivního působení
na prodejce (osvěta)

nedostatek odborných pracovníků a syndrom vyhoření
stávajících pracovníků
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nedostatečná dopravní dostupnost služeb v regionu
(z pohledu okrajových obcí a částí regionu)



využití odborných programů pro ZŠ a SŠ – prevence
a intervence v oblasti sociálně patologických jevů
rozšíření nabídky pro využití volného času dětí
a mládeže (budování volně přístupných víceúčelových
hřišť apod.)



horší dostupnost odborných lékařů, v menších obcích
rovněž praktických lékařů



rozvoj dobrovolnictví



snadná dostupnost návykových látek pro děti a mládež



vyhledávání a kontaktování dětí a mládeže ohrožených
užíváním návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu)
s cílem informovat o nebezpečnosti a rizicích užívání
těchto látek
užší mezioborová spolupráce v rámci Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání ORP T. Sviny (MAP)
budování a rozvoj komunitních center a zázemí pro
služby v regionu



omezené prostředky některých rodin pro financování
služeb a využití volného času dětí a mládeže



nejisté legislativní prostředí a nekoncepční změny




Zdroj: Výstup činnosti dané pracovní skupiny

7.4

SWOT ANALÝZA ZA PS 4 OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

Silné stránky


dobře fungující odbor sociálních věcí na Městském
úřadě Trhové Sviny komunikující s poskytovateli služeb

Slabé stránky




nedostatek služeb věnujících se zaměstnávání osob
z cílových skupin (např. formou podporovaného
zaměstnávání)
neexistence možnosti získání přiměřeného bydlení
navazujícího na bydlení azylové (např. pro osoby
vracející se z výkonu trestu či z ústavní péče a ústavní
výchovy), nejsou krizové byty pro osoby v akutně
nepříznivé sociální situaci, není systém vícestupňového
bydlení



fungující odborné sociální poradenství a poradenství
v oblasti dluhové problematiky



na celém území správního obvodu Trhové Sviny (pro

všechny obce) pokračuje proces komunitního plánování
sociálních služeb

informovanost o sociálních službách není dostatečná, –
cílem je zlepšit informovanost obcí, aby mimo jiné více
participovaly na zajištění potřeb svých občanů



dostupnost sociálních služeb v krajském městě

(umožňuje zajištění potřeb uživatelů z některých cílových
skupin, např. osoby bez přístřeší)
existence „regionálního humanitárního střediska“ při

Domečku (ošacení, potraviny, materiální pomoc)

cílové skupiny nevyužívají dostatečně možnosti
informací o hrozbách např. v oblasti zadluženosti
(osvěta)
chybí služby pro cílovou skupinu obětí domácího násilí
a monitoring potřeb této skupiny




dobře fungující terénní program v území ORP



fungující spolupráce s Městskou policií T. Sviny



dostupnost krátkodobého ubytování pro osoby v krizi
(krizový byt v T. Svinech)

Příležitosti

Ohrožení



zlepšení spolupráce mezi příslušnými subjekty (mezi
obcemi, mezi organizacemi a institucemi zajišťujícími
sociální služby a poradenství)



zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb – 
např. rozvoj sociální ekonomiky (sociální firmy)
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nedostatek odborných pracovníků a syndrom vyhoření
stávajících pracovníků
nedostatečná místní (dopravní) dostupnost služeb
v regionu (z pohledu okrajových obcí a částí regionu)
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zvýšení informovanosti (např. katalog poskytovatelů
sociálních služeb)



legislativní prostředí umožňuje zadlužování osob
z cílových skupin



negativní vnímání cílové skupiny veřejností

Zdroj: Výstup činnosti dané pracovní skupiny
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8 INFORMACE O SOCIÁLNÍ SITUACI V OBCÍCH ORP
Během přípravy analytických podkladů pro KPSS v území ORP Trhové Sviny bylo provedeno šetření v jednotlivých obcích v ORP. Byla
provedena osobní návštěva každé obce v území ORP.

8.1

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Následující tabulka shrnuje přehled o využívání sociálních služeb v jednotlivých obcích ORP v roce 2018. Kompletní výsledky šetření v obcích
jsou pak uvedeny v přílohách dokumentace KPSS.
Tabulka 11
Obec

Borovany

Čížkrajice

Horní
Stropnice

Přehled o využívání sociálních služeb v obcích ORP (2018)
Využívání sociálních sužeb v obcích – stav v roce 2018
-

DS Chvalkov (4 osoby)
DS D. Voda u Č. Budějovic (1 osoba)
DS Horní Stropnice (2 klienti)
Obyvatelé města využívají služeb pečovatelské služby Borůvka, Ledax a Archa
Obyvatelé města využívají služeb bezplatné právní poradny
Obyvatelé města využívají služeb osobní asistence (klienti v DPS Borovany)
Obyvatelé města využívají sociálních služeb poskytovaných Nazaretem (STD 16, DC 17 – celkové počty uživatelů)
Nazaret – dále několik zaměstnanců chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny a centra denních služeb – občanů Borovan
Terénní program (Prevent) - dlouhodobě mezi 5-10 klienty z území Borovanska (z toho 4-6 nitrožilních uživatelů)
Průvodcovská a předčitatelská služba (Česká Maltézská pomoc) - 1 klient Borovany, 2 klienti Hluboká
Ve městě i nadále funguje Klub mladých (město financuje i pracovníka, který zajišťuje jeho provoz) – provoz je celý financován městem Borovany
Dříve zde fungovalo Mateřské centrum Borovánek (spíše na neoficiální úrovni – nebyl to oficiální spolek) – aktuálně (08/2018) byla činnost tohoto centra ukončena
– pokud by byl zájem, aby jej někdo znovu provozoval, město to podpoří
Nad Nazaretem funguje Komunitní škola (organizace příměstských táborů, kroužků a volnočasových aktivit pro dospělé)
DS Chvalkov (v současnosti 16 klientů, kteří přišli z jiných regionů a udělali si trvalý pobyt v Čížkrajicích a jsou klienty DS)
Pečovatelská služba Borůvka (2 klienti)
Pečovatelská služba Ledax (1 klient)
Nazaret - 1 zaměstnanec chráněné dílny (CHD) z Čížkrajic
Občané využívají služeb bezplatné poradny v T. Svinech
Obyvatelé využívají služeb DS Horní Stropnice, bezplatné právní poradny (roční počet dle vyúčtování)
Pečovatelská služba Ledax (cca 5 klientů ročně)
Probíhá zde pravidelně sběr ošacení (Charita Broumov)
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Hranice

Jílovice

Kamenná

Ločenice

Mladošovice

Nové Hrady

Olešnice

-

Další případné problémy jednotlivých obyvatel řeší i obec ve své působnosti
Bezplatná právní poradna ICOS – T. Sviny a N. Hrady (dle ročního vyúčtování za využívání služeb)
Pečovatelská služba Ledax – do nedávna 3 klienti (2 bydlící v DPS N. Hrady) – 1 klientka nedávno zemřela
Za jednou paní dojíždí paní z Domečku (jedná se o paní, pro kterou je obec opatrovníkem) – pomoc v domácnosti
Obyvatelé obce využívají bezplatnou právní poradnu ICOS (počet uživatelů dle ročního vyúčtování služby)
Pečovatelská služba Ledax (cca 12 klientů)
Pečovatelská služba Archa (cca 15 klientů)
Nazaret - několik klientů chráněné dílny (CHD) 1 klient STD Nazaret
DS Chvalkov – 1 klient
Hospic Kleofáš – 1 klient zde byl (roste poptávka ze strany obyvatel)
Občané obce využívají služeb bezplatné právní poradny (počet uživatelů dle ročního vyúčtování služby)
Dříve 1 pracovník na chráněném pracovním místě (Domeček) – v roce 2018 už neplatí
Pečovatelská služba Ledax (2 klienti) – dnes je to více osob, obec na zajištění pečovatelské služby občanům nepřispívá
Pečovatelská služba Ledax (2 klienti)
1 osoba v DS Chvalkov
I MY sem dojíždí do jedné rodiny s postiženým dítětem
Nejsou zde zatím klienti bezplatné právní poradny
Obec dále ve své působnosti provozuje službu – nákupy pro občany, drobné úklidy a pomoc v domácnosti (realizuje jedna paní na DPČ) – cca 5-6 klientů
Pečovatelská služba Ledax (dříve 9 klientů, dnes cca 5 klientů) – zpravidla dovážka obědů – lidé většinou nechtějí využívat další služby
Dále sem dojíždí Oblastní Charita Třeboň (1 klient v Petrovicích) – v roce 2017 zemřel
1 klient v Domečku v T. Svinech
Několik místních pracuje na chráněných pracovních místech v Borovanech
Několik lidí využívá služby bezplatné právní poradny (2-3 lidi ročně – dle ročního vyúčtování)
Několik lidí v DPS Borovany a v DS Chvalkov
DS Horní Stropnice - v současné době 6 klientů
1 uživatel ergoterapeutické dílny (Domeček)
Bezplatná právní poradna (počet uživatelů dle ročního vyúčtování služby)
Terénní programy (Prevent)
Pečovatelská služba Ledax – dle počtu klientů
Mobilní hospic Kleofáš z Třeboně (cca 2 klienti v N. Hradech)
Ve městě je DPS (V DPS Nové Hrady jsou evidovány k 11/2017 4 „neaktuální“ žádosti (celkový počet bytů 52 / obsazených bytů 47)
Dříve hodně aktivit a informovanost zajišťoval i místní klášter – loni byly zrušeny ubytovací kapacity a jídelna, činnost v tomto směru spíše utlumena
Spolupráce s Diecézní charitou České Budějovice (spolupráce s klášterem Nové Hrady - sbírka ošacení, využití služeb intervenčního a dobrovolnického centra
atd.) – probíhá i nadále, plus zde probíhá burza věcí mezi maminkami (cca 1x ročně)
Obyvatelé využívají služeb DS Chvalkov (2) a DS Horní Stropnice (2 klienti) – Buková
Obyvatelé využívají Bezplatné právní poradny ICOS (počet uživatelů dle ročního vyúčtování služby)
Dříve 1 klient průvodcovská a předčitatelská služba (Č. Maltézská pomoc) – aktuálně již neplatí
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Ostrolovský
Újezd

Petříkov

Slavče

Svatý Jan nad
Malší

Trhové Sviny

Žár

-

Pečovatelská služba zajištěno prostřednictvím služeb Archa (2-3 osoby)
Bezplatná právní poradna ICOS (dle ročního vyúčtování)
Nazaret - 1 zaměstnanec CHD z O. Újezdu (klient)
1 klient pečovatelské služby
2 klienti jsou v DPS Borovany
Senioři jsou zabezpečeni v rámci rodin
Pečovatelská služba Ledax (2 klienti)
Nazaret - 1 zaměstnanec CHD z Petříkova
2 klienti DS Chvalkov, 1 klient v H. Stropnici
Občané obce využívají služby bezplatné právní poradny (počet uživatelů dle ročního vyúčtování služby)
Pečovatelská služba Ledax (4 klienti aktuálně)
Nazaret - 1 zaměstnanec CHD ze Slavče - Dobrkovská Lhotka
Průvodcovská a předčitatelská služba (Č. Maltézská pomoc) – 1 klient do Arpidy
Pečovatelská služba (2 klienti) - pečovatelské služby z Kaplice
Občané využívají služeb bezplatné poradny (cca 2-3 ročně - počet uživatelů dle ročního vyúčtování služby)
Obec pomáhá s doručováním obědů pro starší občany, jinak si pro ně chodí sami – možností je několik (ve školní jídelně, ZD nebo místní hospoda)
Několik obyvatel města umístěno v DS Chvalkov a v DS Horní Stropnice
Obyvatelé města využívají pečovatelskou službu Borůvka, Ledax a Archa, dále i osobní asistence Ledax
Bezplatná právní poradna ICOS – počet osob proměnlivý dle ročního rozúčtování v ORP
Terénní program (Prevent) – cca 15 klientů Trhosvinensko dlouhodobě, v roce 2017 to bylo 11 klientů (56 kontaktů)
Domeček NZDM (převážně službu využívají obyvatelé města T. Sviny – služba je anonymní)
Dále obyvatelé využívají služeb ergoterapeutické dílny (Domeček)
Několik pracovníků na chráněných pracovních místech (Domeček)
Průvodcovská a předčitatelská služba (Česká Maltézská pomoc) - 3 klienti dlouhodobě
Několik zaměstnanců CHD z T. Svin a 2 klienti STD a CDS
Několik osob z území ORP využívá služeb STD a Chráněné bydlení v Č. Budějovicích (Fokus)
Několik osob z území ORP využívá Tlumočnické služby (3 klienti za ORP)
Několik osob z území ORP využívá služeb Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením
Dále několik klientů rané péče
Služby sociální rehabilitace (na území ORP 11 aktivních klientů služby)
Občané obce využívají služeb bezplatné právní poradny
Dříve pečovatelská služba Ledax (2 klienti) – v současnosti žádný klient, pouze dovážka obědů do MŠ

Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny
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8.2

PŘEHLED FINANČNÍCH TOKŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

V území ORP Trhové Sviny jsou sociální služby financovány zejména z prostředků státu (MPSV), obcí (buď obcemi samostatně nebo
prostřednictvím mikroregionu Sdružení Růže) a sponzorských zdrojů (na základě jednání zástupců poskytovatelů se sponzory). Samostatnou
kapitolou jsou pak zdroje Jihočeského kraje (buď prostřednictvím financování vlastních zařízení v území nebo prostřednictvím grantů
poskytovaných na zajištění terénních služeb či na zajištění procesu KPSS).
Výdaje jednotlivých obcí na zajištění sociálních služeb na jejich území byly zjišťovány opět během dotazníkového šetření přímo od starostek
a starostů jednotlivých obci. Většina obcí v ORP zpravidla přispívá pouze na zajištění terénní pečovatelské služby pro své občany.
Všechny obce se pak podílí společnými prostředky podílí na výběru finančních prostředků pro potřeby fungování vybraných organizací v území
(jedná se o částku 10 Kč na obyvatele – je realizováno v rámci činnosti mikroregionu Sdružení Růže). To lze ve vztahu j zajištění sociálních
s souvisejících služeb považovat za velmi příznivou skutečnost.
Podpora jiných služeb či konkrétních sociálních případů je spíše nepravidelného charakteru, v některých (zejména menších) obcích není
realizována vůbec. Následující tabulka shrnuje přehled finančních prostředků vynakládaných do sociální oblasti ze strany jednotlivých obcí
(jedná se o informace poskytnuté vedením obce v rámci schůzek organizovaných během roku 2018).
Tabulka 12

Rámcový přehled o financování sociální oblasti obcí v ORP (informace 2018)

Název obce

Financování sociálních služeb a souvisejících služeb a aktivit

Borovany

-

DS Chvalkov (4 osoby)
DS D. Voda u Č. Budějovic (1 osoba)
DS Horní Stropnice (2 klienti)
Obyvatelé města využívají služeb pečovatelské služby Borůvka, Ledax a Archa
Obyvatelé města využívají služeb bezplatné právní poradny
Obyvatelé města využívají služeb osobní asistence (klienti v DPS Borovany)
Obyvatelé města využívají sociálních služeb poskytovaných Nazaretem (STD 16, DC 17 – celkové počty uživatelů)
Nazaret – dále několik zaměstnanců chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny a centra denních služeb – občanů Borovan
Terénní program (Prevent) - dlouhodobě mezi 5-10 klienty z území Borovanska (z toho 4-6 nitrožilních uživatelů)
Průvodcovská a předčitatelská služba (Česká Maltézská pomoc) - 1 klient Borovany, 2 klienti Hluboká
Ve městě i nadále funguje Klub mladých (město financuje i pracovníka, který zajišťuje jeho provoz) – provoz je celý financován městem Borovany
Dříve zde fungovalo Mateřské centrum Borovánek (spíše na neoficiální úrovni – nebyl to oficiální spolek) – aktuálně (08/2018) byla činnost tohoto centra
ukončena – pokud by byl zájem, aby jej někdo znovu provozoval, město to podpoří
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-

Nad Nazaretem funguje Komunitní škola (organizace příměstských táborů, kroužků a volnočasových aktivit pro dospělé)

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže a Pomalší (30 Kč na obyvatele ročně) – cca 20,5 tis. ročně za obec
Cca 2 tis. ročně na 2 klienty pečovatelské služby Ledax
Podpora na Prevent (cca 8 tis. ročně)
I MY (15 tis. Kč) – rodina s postiženým dítětem
Obec přispívá i cca 2 tis. měsíčně na konto té postižené rodiny

Mladošovice

-

Nové Hrady

-

Čížkrajice

Horní Stropnice

Hranice

Jílovice

Kamenná

Ločenice
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4 tis. Kč ročně na pečovatelskou službu Ledax (1 klient)
Cca 2,5 tis. Kč ročně v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně)
Dále obec přispívá přímo z obecního rozpočtu na činnost Domečku v T. Svinech
Cca 20 tis. ročně na pečovatelskou službu
Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) - cca 15 tis. ročně za obec
Příspěvek pro o.s. Prevent – práce s uživateli a prevence užívání na Hornostropnicku (příspěvek na rok 2015, 2016 a 2017 (7,5 tis. Kč v roce 2017)
Poslední dva roky se přispívalo i na drobné investice DS H. Stropnice (např. v roce 2017 – polohovatelné lůžko, společenské akce, celkem 60 tis. Kč)
Každoročně příspěvky v rámci Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně, celkem cca 2,2 tis Kč ročně)
8 tis. za rok na klienty pečovatelské služby Ledax
Příspěvek na financování služeb LSPP (přeúčtování)
2016 byl příspěvek na terénní programy Preventu, 2017 na linku bezpečí
Cca 80 - 100 tis. Kč ročně na klienty pečovatelské služby
Každoročně příspěvky v rámci Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně, celkem cca 9 tis. Kč ročně)
Úhrada provozních nákladů DPS
Dále jednorázové akce pro seniory, klienty DPS, děti apod., jiné výdaje do sociální oblasti nejsou (např. kulturní akce, zájezdy apod.)
Příspěvek pro Prevent (cca 5 tis. Kč ročně)
Příspěvek na LSPP (cca 20-25 tis. Kč dle rozúčtování)
Každoročně příspěvky v rámci Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – cca 3 tis. Kč za obec
Jiné výdaje do sociální oblasti nejsou, jednorázově obec přispěla na baby-box do ČB v roce 2013, příspěvek na LSPP každoroční dle vyúčtování (do T.
Svin)

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb - cca 3,5 tis.
Kč ročně
Cca 16 tis. Kč ročně na klienty pečovatelské služby (4 klienti)
Další příspěvky nejsou poskytovány
Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) - cca 25 tis. Kč ročně
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-

Ostrolovský Újezd

-

Petříkov

-

Olešnice

Slavče

Svatý Jan nad Malší

Trhové Sviny

-

Ročně cca 130 tis. Kč za služby pečovatelské služby (z těch 46 klientů město přispívá na cca 35 klientů – dle dodaného rozpisu poskytnutých služeb) –
přispívá se pouze na obyvatele města, kteří jsou v DPS
Poměrné financování bezplatné právní poradny
Roční příspěvky – Prevent, DS H. Stropnice, provoz objektu DPS
Město má v rámci rozpočtu rezervní fond na jednorázové finanční prostředky, ze kterého se mohou financovat jednorázové platby i do sociální oblasti (např.
příspěvek na zdravotně postiženého občana, pomoc rodičům dětí při pobytu dítěte v nemocnici apod.)
Přímá finanční podpora pro různé spolky a sdružení (např. Senior klub - platí, volnočasové aktivity) – cca 1,3 mil. Kč ročně se rozděluje mezi NNO, spolky
(kultura, sport, soc. oblast) – cca 1,5 mil. Kč formou grantového programu – o prostředky se uchází cca 30-40 spolků
Pouze příspěvek v rámci Sdružení Růže (10 Kč na občana) – cca 8 tis. Kč ročně
Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 1,5
tis. Kč ročně
Příspěvek na bezplatnou právní poradnu (v roce 2018 to bylo 288 Kč) a na LSPP
Jiné výdaje do sociální oblasti z obecního rozpočtu nejsou
Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb – cca 3 tis.
ročně
Obec hradí dopravu za dovážku obědů
Obec věnovala v roce 2017 cca 15 tis. na lůžko v DS H. Stropnice
Na klienty pečovatelské služby obec nepřispívá
Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – celkem cca 6,3 tis. Kč ročně
Obec přispívá na pečovatelskou službu (cca 16 tis. ročně)
Občas jednorázové příspěvky (např. na postel DS Chvalkov nebo akce DS H. Stropnice)
Dále jednorázové akce (např. setkání pro seniory apod.)
Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – cca 5,5 tis, Kč ročně
Dále příspěvky v rámci SMO Pomalší
Dále se přispívá na právní poradnu v T. Svinech (výše úhrady dle ročního vyúčtování služby)
Financování LSPP z T. Svin (dle poměru výjezdů do obce)
Dále jednorázový příspěvek na ČMP ve výši 10 tis. ročně
Obec pořádá obecní bál nebo sbírku a přispívá na postiženého chlapce do M. Lomu (mozková obrna) – cca 25 tis. ročně
Každoroční akce „Běh pro Bazalku“ (výtěžek v řádu desetitisíců – cca 50-70 tis. ročně)
Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na obyvatele ročně) – rozdělení mezi místní poskytovatele sociálních služeb - cca 50 tis.
ročně
Příspěvek města za služby bezplatné právní poradny – dle ročního vyúčtování služeb
Příspěvek občanům na úhradu pečovatelské služby Ledax (plus osobní asistence), Archa, Borůvka
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Žár

-

Nově (od 2018) bude příspěvek na terénní odlehčovací službu Ledax a Archa
MC Trhováček (dříve Človíček Nebojsa) - v roce 2017: 60 ti. Kč
Každoročně příspěvek na LSPP dle ročního rozúčtování
Domeček NZDM
DS Chvalkov (50 tis. v roce 2016)
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna (2016: 15 tis, 2017: 10 tis. Kč)
Česká maltézská pomoc
Svaz postižených civilizačními chorobami (10 tis. ročně)
Fokus ČB (2016: 12 tis, 2017: 5 tis.)
I MY (2016: 5 tis. Kč)
Prevent (25 tis. ročně)
Dále jsou poskytovány příspěvky i do jiných oblastí, které však rovněž podporují řešení sociálních problémů a prevence ve městě (např. sportovní činnosti
dětí i mládeže, mimo jiné jako prevence soc. patologických jevů apod.)

-

Každoročně příspěvky v rámci mikroregionu Sdružení Růže (10 Kč na oby. ročně) - cca 3,5 tis. Kč ročně
Každoročně příspěvek na postiženou obyvatelku obce – viz výše
Preference zastupitelstva obce k příspěvku na konkrétní případ občana v obci před paušální podporou – platí

Zdroj: vlastní šetření v obcích ORP Trhové Sviny

8.3

OBČANSKÁ VYBAVENOST – VYBRANÉ ÚDAJE

Následující tabulka shrnuje analýzu vybavenosti obcí ORP občanskou vybaveností. Analýza je provedena na základě informací poskytnutých
zástupci vedení jednotlivých obcí v území ORP v roce 2018. Pro srovnání vývoje jsou do tabulky zařazeny rovněž informace poskytnuté
představiteli obcí (starostka/starosta) v roce 2014. Jedná se o koncentrované (nikoliv úplné) informace.
Tabulka 13

Vybrané údaje k občanské vybavenosti v obcích ORP (2014, 2018)

Obec ORP

Údaje týkající se dostupnosti občanské vybavenosti (zejména zdravotnictví,
předškolní a základní vzdělávání) - 2014

Borovany

-
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Údaje týkající se dostupnosti občanské vybavenosti (zejména zdravotnictví,
předškolní a základní vzdělávání) - 2018

Dostupnost základních služeb ve městě je dostačující
2 všeobecní lékaři, dětská lékařka (dojíždí i do Ledenic), 2 zubaři, lékárna, ostatní
lékařské specializace jsou dostupné v T. Svinech, Č. Budějovicích
ZŠ a MŠ je dostupná ve městě (škola je spádová i pro okolní obce - do budoucna
však pro ně hrozí omezení – zmenšení školního obvodu – dopady vyšší
-

Problém do budoucna bude dostupnost praktických lékařů (dnes jsou lékaři již
cca 75 let) – není perspektiva na generační obměnu
2 všeobecní lékaři, dětská lékařka (dojíždí i do Ledenic), 2 zubaři, lékárna, ostatní
lékařské specializace jsou dostupné v T. Svinech, Č. Budějovicích
ZŠ a MŠ je dostupná ve městě (škola je spádová i pro okolní obce – v posledních
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Čížkrajice

-

Horní
Stropnice

-

Hranice

-

Jílovice

-

Kamenná

Ločenice

-

-

porodnosti v posl. letech v Borovanech)

letech byla hrozba v podobě zmenšení školního obvodu – dopady vyšší
porodnosti v posl. letech v Borovanech) – zatím se však školské obvody neměnily

ZŠ a MŠ – dostupnost v T. Svinech, výhledově lze očekávat problém z hlediska
kapacit (souvislost s demografickým vývojem, dříve byly děti brány i do Slavče)
Dostupnost zdravotní péče je v T. Svinech, odborní lékaři popř. v Č. Budějovicích

ZŠ a MŠ – dostupnost v T. Svinech a Slavči
Dostupnost zdravotní péče je v T. Svinech, odborní lékaři popř. v Č. Budějovicích,
lékař sem nedojíždí

Cca 4 roky funguje nové zdrav. středisko, ale není optimální frekvence
ordinačních hodin (nyní 2x týdně)
V obci je dostupná ZŠ i MŠ

I nadále funguje nové zdrav. středisko, frekvence ordinačních hodin (4x týdně) –
praktický lékař, zubní ordinace, rehabilitace, dětský lékař
V obci je dostupná ZŠ i MŠ – kapacita ZŠ není plně využita
V obci je několik kroužků pro mládež (např. dobrovolní hasiči, rybáři, sportovní
kroužky (TJ), šachový oddíl, fotbalový oddíl, apod.)

Spádová oblast N. Hradů – nutnost dojíždění…ale dostupnost je rámcově
v pořádku
Dříve byla doktorka 1x za 14 dní, dnes už jen N. Hrady anebo si doktorka objíždí
klienty samostatně

-

Zdravotní péče (1x týdně)
Dostupnost zdravotní péče – je v okolních obcích, ale je to relativně daleko všude (problém např. Kojákovice – spádovost Borovany nebo Třeboň
ZŠ, MŠ je v Jílovicích – není problém
-

Zdravotní péče (1x týdně) – praktický pro dospělé
MŠ je nyní plná, děti se dále vozí do Mladošovic, kde kapacita je (zajišťuje obec)
– odhad na dalších cca 10 let než se situace srovná
ZŠ malotřídka – kapacitně dostačující

Nejsou zásadní problémy, dostupnost služeb je v okolí (T. Sviny, Slavče)
Dlouhodobě je obec obcí s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v okrese
Č. Budějovice

-

Nejsou zásadní problémy, dostupnost služeb je v okolí (T. Sviny, Slavče) – vše
platí (dostupnost T. Sviny)
Dlouhodobě je obec obcí s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v okrese
Č. Budějovice – situace na trhu práce je o hodně lepší (platí však celokrajsky)

MŠ je v obci k dispozici
Lékař dojíždí 1x týdně, ostatní služby dostupné v T. Svinech, obec zajišťuje na
přání občana i dopravu za lékařem

-

-

-

Mladošovice

-

Lékařská péče, předškolní vzdělávání - spádová oblast do N. Hradů – nutnost
dojíždění…ale dostupnost je rámcově v pořádku, popř. řešení vlastní dopravou
Dříve byla doktorka 1x za 14 dní, dnes už jen N. Hrady

V obci je MŠ (spadá pod MŠ Jílovice, ale budova je obce Mladošovice), spádová
je i pro některé obce v okolí

-

MŠ je v obci k dispozici, není problém
Dříve lékař dojížděl 1x týdně – dnes již do obce nedojíždí, čili lékař není
Obec přestavuje v budově pošty vybudování bezbariérové ordinace – otázkou je,
zda se sežene lékař
Další služby občanské vybavenosti jsou dostupné v T. Svinech, obec zajišťuje na
přání občana i dopravu za lékařem, případně vyzvednout léky apod. (řešeno
prostřednictvím pracovnice na DPČ – viz výše)
V obci je MŠ (dříve spadala pod MŠ Jílovice, ale nově je již obce Mladošovice),
spádová je i pro některé obce v okolí
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Nové Hrady

-

Zdravotnická péče je dostupná v okolí (Borovany, Třeboň, popř. T. Sviny,
Č. Budějovice)
V menších obcích v okolí je problém se signálem operátorů mobilních telefonních
služeb (problém např. při řešení akutních případů LSPP apod.)

Zdravotnická péče je dostupná v okolí (Borovany, Třeboň, popř. T. Sviny,
Č. Budějovice)

ZŠ ve městě je, MŠ ve městě je a je spádová i pro okolní obce
Zdravotnické služby ve městě jsou dostupné

-

ZŠ ve městě je, MŠ ve městě je a je spádová i pro okolní obce
Zdravotnické služby ve městě jsou – je zde zdravotní středisko, praktický lékař
dětský i pro dospělé, zubní lékař, 1x týdně lékař specialisté, rehabilitace dostupná
v T. Svinech a H. Stropnici
Je zde skatepark, kurty na volejbal atd.
Hřiště se v nedávné minulosti realizovala i v místních částech města Nové Hrady

-

Olešnice

-

Základní služby občanské vybavenosti jsou dostupné v obci
Problém je využitelnost bytů v DPS

-

Není zásadní problém, zdravotní péče dostupná ve větších sídlech v okolí
Lékař 1x za 14 dní v obci
MŠ je nová, rekonstruovaná, kapacitně dostačující

Ostrolovský
Újezd

-

Lékař, MŽ, ZŠ – dostupnost vše v T. Svinech
Pouze špatná dopravní dostupnost autobusem (nevhodné časy)

-

Lékařská péče – dostupnost vše v T. Svinech a Borovany
MŠ, ZŠ – spádovost do Strážkovic, některé děti i do Borovan a T. Sviny (střední
školy)
Pouze špatná dopravní dostupnost autobusem (nevhodné časy)

Petříkov

-

Vše dostupné v T. Svinech, nejsou zásadní problémy
ZŠ je v obci (1. – 5. stupeň, ostatní spádově do Borovan)
MŠ Jílovice, Olešnice, Žár

-

Vše dostupné v T. Svinech, popř. Č. Budějovice, Č. Velenice, Borovany
V obci nejsou dostupné lékařské služby
ZŠ je v obci (1. – 5. stupeň, ostatní spádově do Borovan)
MŠ Jílovice, Olešnice, Žár

Slavče

-

Zdravotnictví – zajištěno dojížďkou do T. Svin
MŠ je v obci

-

Lékařská péče – zajištěno dojížďkou do T. Svin (vlastní nebo autobusem)
MŠ byla rozšířena na kapacitu 40 dětí – je dostačující

Sv. Jan nad
Malší

-

MŠ je, ZŠ do 5. třídy je
Lékař praktický dojíždí jednou za 14 dnů

-

MŠ je, ZŠ do 5. třídy je, pošta, obchod
Lékař praktický dojížděl jednou za 14 dnů do konce roku 2017 – je k dispozici
ordinace zařízená, ale lékař dal výpověď – občané jezdí do Velešína, Kaplice
a T. Svin
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Základní lékařská (praktická i specializovaná) péče je ve městě dostupná
(poliklinika)
Problém je ale udržení lékařů specialistů (aktuálně zejména chirurgie a ortopedie) -

Základní lékařská (praktická i specializovaná) péče je ve městě dostupná
(poliklinika)
Do budoucna může být problém udržení lékařů specialistů (generační obměna)
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Žár

-

Poměrně široká nabídka základního a středního vzdělávání
Chybí prostory pro volnočasové aktivity (veřejně přístupná venkovní multihřiště
pro děti a mládež)
Není služba věnující se zaměstnávání osob z cílových skupin (např. formou
podporovaného zaměstnávání)

-

Poměrně široká nabídka základního a středního vzdělávání
Není dostatek prostor pro volnočasové aktivity pro náctileté děti (tato věková
skupina nemá mnoho příležitostí – např. nedostatek veřejně přístupných
venkovních multihřišť pro děti a mládež)

Není zásadní problém s dostupností těchto služeb (buď přímo v obci nebo
v N. Hradech či T. Svinech)

-

Není zásadní problém s dostupností těchto služeb
MŠ je v obci, je kapacitně dostačující
Praktický lékař je dostupný 1x měsíčně

Zdroj: Vlastní šetření
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