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Úvod
Město Dačice zahájilo proces komunitního plánování na území správního obvodu ORP
Dačice v roce 2007. Ve spolupráci s dalšími subjekty a cílovými skupinami ho dokázalo
trvale udržet do současnosti. Postupně se realizovalo několik projektů financovaných
z veřejných zdrojů. Realizátorem prvního projektu (období 2007 – 2008) bylo město.
Hlavním výstupem byl Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Dačice 2008, byl také
vydán katalog poskytovatelů sociálních služeb. V následujících letech se postupně realizovaly
další dva projekty, zaměřené na udržení procesu plánování na území správního obvodu ORP
Dačice a na zpracování aktuálních plánů a katalogů. Realizovalo je CpKP jižní Čechy, město
Dačice bylo partnerem. Město se také zapojovalo do zpracování zakázek v rámci krajských
projektů plánování sociálních služeb. Poslední projekt zaměřený na komunitní plánování byl
ukončen v březnu 2015, následně začala probíhat implementace plánu. Proces plánování
sociálních služeb je udržován (podpora implementace plánu, průběžný monitoring plnění).

V roce 2015 a 2016 se město Dačice ve spolupráci s CpKP jižní Čechy zapojilo do
Grantového programu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s
rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V rámci programu se realizují projekty, zaměřené
na udržení a rozvoj místního partnerství a zpracování aktuálních a relevantních výstupů pro
místní potřeby a pro optimalizaci sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Cílem je
udržení činnosti organizační struktury (řídící skupina a pracovní skupiny), podpora
spolupráce mezi obcemi na území správního obvodu ORP Dačice, monitoring plnění platného
plánu, definování priorit a cílů rozvoje sociálních služeb pro další období, zpracování
strategické části plánu pro další období, vzdělávání cílových skupin a informování veřejnosti,
propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni. Hlavním výstupem z projektu
realizovaného v roce 2016 je akční plán na rok 2017. Je doplněním Komunitního plánu
sociálních služeb ORP Dačice 2014, který má platnost na období 2015 – 2017.
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1 Organizace projektu
Projekt: Podpora plánování sociálních služeb na území správního obvodu ORP Dačice 2016
Území: správní obvod ORP Dačice (23 obcí)
Období realizace projektu: srpen 2016 – prosinec 2016
Aktivity projektu:
Aktivita 1 - Udržení organizačních struktur procesu plánování
Aktivita 2 - Podpora komunikace a spolupráce mezi obcemi
Aktivita 3 - Monitoring realizace platného plánu sociálních služeb
Aktivita 4 - Zpracování strategické části navazujícího plánu sociálních služeb
Aktivita 5 - Vzdělávání a informování o sociálních službách a jejich plánování
Aktivita 6 - Propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni.

Organizační zajištění:
Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, Č. Budějovice
Garant projektu: Město Dačice, Krajířova 27/1, Dačice

Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb:
Ing. Karel Macků – starosta města Dačice
Bc. Miloš Novák – místostarosta města Dačice
Bc. Vít Svoboda – člen rady města Dačice
Bc. Pavlína Hořáková – pracovnice Diecézní charity Brno – Oblastní charita Jihlava
Věra Janáková – vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice
Mgr. Irena Vašíčková – pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice

Pracovní skupiny:
• Senioři a osoby se zdravotním postižením
• Děti a mládež a osoby ohrožené závislostmi
• Lidé v krizi
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2 Dostupnost sociálních služeb v říjnu 2016
Přehled poskytovatelů a jejich služeb na území ORP Dačice
poskytovatel
zařízení

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Domov seniorů Budíškovice

služba

domovy pro seniory

poskytovatel
zařízení

Ledax o.p.s.
Ledax o.p.s. – Středisko Dačice

služba

pečovatelská služba

poskytovatel
zařízení

RESIDENT 2000 o.p.s.
RESIDENT 2000 s.r.o.

služba

pečovatelská služba

poskytovatel
zařízení
služba

Diecézní charita Brno
Osobní asistence Dačice
Centrum U Větrníku
osobní asistence
kontaktní centra

poskytovatel

Nemocnice Dačice a.s.

služba

sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

poskytovatel

Metha z.ú.

poskytovatel
zařízení

odborné sociální poradenství
terénní programy
Společnost Podané ruce o.p.s.
Terapeutická komunita Podcestný Mlýn

služba

terapeutické komunity

poskytovatel
zařízení

Rybka, o.p.s.
Azylový dům Rybka Studená

služba

azylové domy

poskytovatel

Občanská poradna Jihlava

služba

odborné sociální poradenství

poskytovatel
zařízení

Otevřená OKNA, z. ú.
Sociálně terapeutická dílna "Dačické okénko"

služba

sociálně terapeutické dílny

služba

V tabulce jsou uvedeny služby se sídlem (poskytovatele, zařízení nebo pracoviště) na území
ORP Dačice a terénní služby, které zde pravidelně působí. Mimo to zajišťuje sociální služby na
Dačicku několik poskytovatelů z okolních regionů (služby poskytované terénní formou). To je
zohledněno v tabulce následující (pokud byli jejich uživatelé na ORP Dačice zmapováni).
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Celkový přehled zajištěnosti sociálních služeb na Dačicku

Sociální služba
Sociální poradenství základní
Sociální poradenství odborné
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionář
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Soc. služby ve zdrav. zařízeních ústavní péče
Raná péče

Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Intervenční centra
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace

Služba zajištěna alespoň na části území /
zajišťuje poskytovatel
všichni poskytovatelé soc. služeb
Metha z.ú.
Občanská poradna Jihlava
Diecézní charita Brno
Pečovatelská služba LEDAX
RESIDENT 2000 o.p.s.

Centrum sociálních služeb Jindřichův
Hradec

Nemocnice Dačice a.s.
I MY, o.p.s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Asociace pomáhající lidem s autismem
Jižní Čechy, o.s.
Středisko rané péče SPRP České
Budějovice
různí poskytovatelé s regionální nebo
celostátní působností
Rybka, o.p.s.
Diecézní charita Brno

Diecézní charita České Budějovice

Otevřená OKNA, z. ú.
Společnost Podané ruce o.p.s.
Metha z.ú.
Fokus Tábor
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3 Strategická část
PŘEHLED OPATŘENÍ A AKTIVIT

PRIORITA 1 – Udržení stávajícího systému sociálních služeb
1.1 OPATŘENÍ – Udržení odborného sociálního poradenství
AKTIVITY
1.1.1 Udržení odborného sociální poradenství (Občanská poradna Jihlava)
1.1.2 Udržení odborného sociální poradenství (Metha z.ú.)
1.2 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální péče
AKTIVITY
1.2.1 Udržení pečovatelské služby (Pečovatelská služba LEDAX)
1.2.2. Udržení pečovatelské služby (RESIDENT 2000 o.p.s.)
1.2.3 Udržení služby domov pro seniory
1.2.4 Udržení osobní asistence
1.2.5 Udržení sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
1.3 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální prevence
AKTIVITY
1.3.1 Udržení azylového bydlení pro rodiny s dětmi
1.3.2 Udržení terénního programu
1.3.3 Udržení služby kontaktní centra
1.3.4 Udržení terapeutické komunity
1.3.5 Podpora dostupnosti sociální rehabilitace
1.3.6 Podpora dostupnosti rané péče
1.3.7 Udržení sociálně terapeutické dílny
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PRIORITA 2 – Rozvoj sociálních služeb
2.1 OPATŘENÍ – Rozvoj odborného sociálního poradenství
AKTIVITY
2.1.1

není v akčním plánu 2017

2.2 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální péče
AKTIVITY
2.2.1 Zřízení denního stacionáře
2.2.2 Monitoring potřebnosti chráněného bydlení
2.2.3 Monitoring potřebnosti odlehčovací služby
2.2.4 Navýšení kapacity osobní asistence
2.2.5 Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby
2.3 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální prevence
AKTIVITY
2.3.1 Zřízení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
2.3.2

není v akčním plánu 2017

PRIORITA 3 – Zajištění doprovodných oblastí
3.1 OPATŘENÍ – Doprovodné služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
AKTIVITY
3.1.1 Dostupnost bytů zvláštního určení – DPS
3.1.2 Zřizování dalšího vhodného bydlení pro seniory a osoby se ZP
3.1.3

není v akčním plánu 2017

3.1.4 Udržení domácí ošetřovatelské péče
3.1.5 Udržení činnosti organizací podporujících seniory a osoby se zdravotním postižením
3.1.6 Odstraňování architektonických bariér
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3.2 OPATŘENÍ – Prevence nežádoucích jevů
AKTIVITY
3.2.1 Dostupnost volnočasových aktivit
3.2.2 Specifická prevence pro školy a podpora rodin
3.2.3 Činnost městské policie Dačice
3.2.4 Výchovně rekreační tábory
3.2.5 Udržení pedagogicko - psychologické poradny
3.2.6 Udržení pobočky insolvenční správkyně
3.2.7 Udržení dostupnosti střediska výchovné péče
3.2.8 Zajištění školního psychologa
3.2.9 Výstavba nového Domu dětí a mládeže v Dačicích
3.2.10 Vybudování volnočasové zóny v Dačicích
3.2.11 Podpora komunitní sociální práce

PRIORITA 4 – Průřezová témata
4.1 OPATŘENÍ – Informování o sociálních a doprovodných službách
AKTIVITY
4.1.1 Zveřejňování informací o sociálních službách
4.1.2

není v akčním plánu 2017

4.1.3 Zajištění informovanosti obcí
4.2 OPATŘENÍ – Udržení procesu plánování sociálních služeb
AKTIVITY
4.2.1 Udržení a rozvoj spolupráce
4.2.2 Monitoring plnění komunitního plánu
4.2.3 Aktualizace komunitního plánu
4.3 OPATŘENÍ – Podpora sociálního začleňování
AKTIVITY
4.3.1 Podpora slaďování rodinného a pracovního života
4.3.2 Dostupnost pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
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PRIORITA 1 – Udržení stávajícího systému sociálních služeb

1.1 OPATŘENÍ – Udržení odborného sociálního poradenství
POPIS OPATŘENÍ
Odborné sociální poradenství je na Dačicku zajištěno prostřednictvím dvou poskytovatelů. Metha,
z.ú. poskytuje odborné sociální poradenství adiktologické terénně přímo v rodinách, kde se
vyskytuje závislostní chování u rodičů nebo osob pečujících o děti. Dále Metha z.ú. poskytuje
odborné sociální poradenství ve službě Terénní program HR, pro osoby se závislostí. Součástí
služeb je i nabídka terapie a zprostředkování léčby.
Druhým poskytovatelem je Občanská poradna Jihlava. Ta má v Dačicích kontaktní místo, kde je
služba poskytována ambulantně. Zřízení občanské poradny v Dačicích bylo jednou z aktivit
střednědobého komunitního plánu z roku 2012. Záměr se podařilo realizovat, občanská poradna
v Dačicích funguje a její služby jsou občany využívány.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení odborného sociální poradenství (Občanská poradna Jihlava)
• Udržení odborného sociální poradenství (Metha z.ú.)

1.1.1 AKTIVITA: Udržení odborného sociální poradenství (Občanská poradna Jihlava)

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Cílem aktivity je udržet dostupnost odborného sociálního
poradenství, které je poskytováno prostřednictvím občanské poradny
na kontaktním místě v Dačicích. Služba je poskytována 1x týdně
v domě s pečovatelskou službou a je určena pro veřejnost. Poradna
poskytuje rady, informace, aktivní pomoc a asistenci lidem, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci nebo jim taková situace hrozí. Pomáhá
jim hledat řešení, informuje je o jejich právech, povinnostech a
dostupných službách, pomáhá jim při vyjádření jejich vlastních
potřeb a hájení oprávněných zájmů. Podporuje je při vlastním
zvládání problémů. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a
nestranné pomoci. Fungování poradny je jednou z forem prevence
před sociálním vyčleňováním lidí, kteří mají problémy a neumí je
řešit, případně nemají peníze na zaplacení komerční pomoci.
Občanská poradna řeší velkou škálu náročných situací – rodinná
problematika, bydlení, pracovně-právní vztahy, dluhové poradenství,
sociální dávky, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, okrajově
trestní právo apod. Úkolem poradny je pomoci klientovi zorientovat
se v situaci a poskytnout mu takovou pomoc, na jejímž základě bude
schopen problém řešit. Pokud poradna nevyřeší problém přímo, tak
podá klientovi informaci, kde může pomoc získat.
trvale
Občanská poradna Jihlava (případně další poskytovatel)
obce v ORP, organizace, úřady
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Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
ostatní zdroje

lidé, kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou nedokážou
řešit vlastními silami
rok 2017
350 intervencí
rok 2017
484 000
411 000
73 000

1.1.1 AKTIVITA: Udržení odborného sociální poradenství (Metha z.ú.)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Počet uživatelů služby

Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
ostatní zdroje

Udržení dostupnosti odborného sociální poradenství poskytovaného
terénní formou.
V rámci terénního programu HR je cílem udržení terénní formy
odborného sociálního poradenství. Služba je zaměřená především na
protidrogovou problematiku, problémové uživatele drog (HR).
Odborného sociální poradenství adiktologické je poskytované terénně
přímo v rodinách, kde se vyskytuje závislostní chování u osob pečující o
děti nebo u nezletilých dětí a související problémy s mezilidskými
vztahy v rodině, škole, na pracovišti a v širší společnosti včetně jednání
s úřady a institucemi. Poradenství je poskytováno i dalším skupinám
osob v nepříznivé sociální situaci. Součástí služby je pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, informace o možnostech léčby, pomoc při zprostředkování
léčby, zprostředkování Probačního programu.
trvale
Metha, z.ú. (případně další poskytovatel)
obce v ORP, organizace, úřady, školy, lékaři

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
rok 2017
1400
(odhad max. ročního počtu intervencí)
rok 2017
968 000
822 000
146 000
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1.2 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální péče
POPIS OPATŘENÍ
Na Dačicku byli čtyři poskytovatelé služeb sociální péče, od září 2016 přibyl další poskytovatel.
Jejich prostřednictvím je zajištěna dostupnost pečovatelské služby, služby domovy pro seniory,
osobní asistence a sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (sociální lůžka
v nemocnici). Při komunitním plánování byl vytyčen cíl, že všechny tyto služby budou udrženy
minimálně na stávající kapacitě. K tomu směřují aktivity tohoto opatření.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení osobní asistence
• Udržení pečovatelské služby
• Udržení pečovatelské služby
• Udržení služby domovy pro seniory
• Udržení sociální služby ve zdravot. zařízeních ústavní péče

1.2.1 AKTIVITA: Udržení osobní asistence

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Udržení dostupnosti osobní asistence a zachování její stávající
kapacity (20 uživatelů). Asistence je poskytována ve škole i v
domácím prostředí. Jedná se o komplex služeb, jejichž cílem je
pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím
osobního asistenta úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení.
Zahrnuje například osobní péči, hygienu, toaletu, pomoc při
oblékání, dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, pomoc při
nouzových a havarijních situacích, při zajištění chodu domácnosti,
nákupy, kontakt se společenským prostředím, jednání a pochůzky,
pomoc při zájmových aktivitách atd. Práce s uživateli se zaměřuje na
posílení jejich zdravé stránky a vedení k samostatnosti.
trvale
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – Osobní asistence
Dačice (případně další poskytovatel)
školy, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby se zdravotním postižením, senioři
rok 2017
20
rok 2017
1 024 000
204 000
103 000
250 000
463 000
4 000
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1.2.2 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby (LEDAX o.p.s)

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Na území ORP Dačice bude zajištěno udržení terénní pečovatelské
služby minimálně na stávající kapacitě. Služba bude nadále
poskytována v domech s pečovatelskou službou i v domácím
prostředí uživatelů. Umožní jim, aby si v maximální možné míře
zachovali dosavadní způsob života. Bude kompenzovat jejich
sníženou soběstačnost a oddálí nutnost ústavní péče. Pečovatelská
služba bude nadále poskytována sedm dní v týdnu, budou zajištěny
činnosti dle zákona o sociálních službách. Služba obsahuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
pomoc při prosazování práv a zájmů.
Aktivita je zaměřena na udržení kapacity služby, kterou v současné
době zajišťuje Ledax o.p.s.
Město Dačice bude i v budoucnu prostřednictvím výběrového řízení
vyhledávat vhodného poskytovatele, který zajistí maximální
spokojenost uživatelů.
trvale
LEDAX o.p.s, případně další poskytovatel
obce v ORP, ve kterých je služba poskytována
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
Senioři, osoby od 19 let věku se sníženou soběstačností, rodiny
s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
rok 2017
320
rok 2017
10 017 000
4 110 000
192 000
2 695 000
2 827 000
193 000
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1.2.3 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby (RESIDENT 2000 o.p.s.)

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Cílem aktivity je udržet pečovatelskou službu nového poskytovatele,
která je zajištěna od 27.9.2016.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních
sociálních služeb vyjmenované úkony.
(2) Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
RESIDENT 2000 o.p.s. poskytuje službu 7 dní v týdnu od 6 do 20
hodin.
trvale
RESIDENT 2000 o.p.s.
obce v ORP, ve kterých je služba poskytována
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením, senioři
rok 2017
1 uživatel v daný okamžik
rok 2017
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
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1.2.4 AKTIVITA: Udržení služby domovy pro seniory

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Cílem aktivity je udržet službu domov pro seniory ve stávající
kapacitě. Službu v současné době poskytuje Centrum sociálních
služeb Jindřichův Hradec v zařízení Domov seniorů Budíškovice.
Jeho kapacita byla 138 lůžek, postupně se snižuje. Zařízení je
v zámku ve dvou vzájemně propojených budovách, v nich jsou
jednolůžkové až šestilůžkové pokoje. Pobytová služba zahrnuje
pomoc při osobní hygieně a převlékání, roznášení stravy, pomoc při
jídle, péče o dobrou psychickou pohodu klientů, provádění
jednoduchých rehabilitačních úkonů, zajišťování doprovodu klientů a
základních zdravotních úkonů. Péče je poskytována 24 hodin denně.
V domově je dostatečná nabídka volnočasových aktivit - ruční práce,
kreslení, účast na kulturních a sportovních akcích, zájmové činnosti
(vycházky, návštěva knihovny, atd.). Klienti mohou využívat běžně
dostupné služby v obci - prodejna, hostinec, ordinace lékaře, pošta,
obecní knihovna, kostel, kadeřník. Kontakt s veřejností je umožněn
návštěvami v zařízení (každý den v průběhu celého dne), volným
pohyb uživatelů po celém areálu a okolí a využíváním spolupráce
s dobrovolníky.
Ke zkvalitnění služby a spokojenosti uživatelů by přispěla výstavba
nového krajského zařízení přímo v centru mikroregionu – v Dačicích.
trvale
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Domov seniorů
Budíškovice (případně další poskytovatel)
Jihočeský kraj
senioři, osoby se zdravotním postižením
rok 2017
100
rok 2017
42 336 000
10 559 000
526 000
1 257 000
22 492 000
7 502 000
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1.2.5 AKTIVITA: Udržení sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV a Jihočeský kraj
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Aktivita podporuje udržení sociálních lůžek v nemocnici. Pobytová
sociální služba je určena osobám, které již nevyžadují ústavní
zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou
schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být
proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou
osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních
sociálních služeb. Služba zajišťuje poskytnutí ubytování a stravy,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pobyt na sociálním lůžku je pouze dočasným řešením situace klienta,
a proto je omezen na nezbytně dlouhou dobu, dokud pomoc nemůže
být zajištěna v přirozeném sociálním prostředí nebo jiném typu
sociálního zařízení s trvalým pobytem.
trvale
Nemocnice Dačice a.s.
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, obce, úřady, lékaři
pacienti nemocnice se stabilizovaným zdravotním stavem
rok 2017
8 (počet lůžek)
rok 2017
1 126 000
640 000
411 000
75 000
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1.3 OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální prevence
POPIS OPATŘENÍ
Vedle služeb sociální péče je na Dačicku potřeba udržet také stávající služby sociální prevence.
Jedná se o služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí (terénní programy, kontaktní centra,
terapeutická komunita), které už mají na Dačicku svojí historii a jsou ověřeny jako potřebné. Služba
azylové domy pro rodiny bez přístřeší byla zaregistrována v roce 2011 a její poskytování se
osvědčilo. Vzhledem k vývoji ve společnosti (problémy spojené s předlužeností rodin) je zřejmé, že
služba bude nadále potřebná. Služba raná péče pomáhá rodinám, které mají dítě se zdravotním
postižením, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Tuto službu
zajišťuje na Dačicku několik poskytovatelů terénní formou. Fokus Tábor poskytuje terénní sociální
rehabilitaci osobám s duševním onemocněním. V roce 2016 byl v Dačicích zahájen provoz sociálně
terapeutické dílny. Všechny tyto služby jsou dlouhodobě využívány a při procesu plánování bylo
ověřeno, že je potřeba zachovat je i do budoucna. Cílem opatření je udržet služby minimálně na
stávající kapacitě.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení azylového bydlení pro rodiny s dětmi
• Udržení terénního programu
• Udržení služby kontaktní centra
• Udržení terapeutické komunity
• Podpora dostupnosti sociální rehabilitace
• Podpora dostupnosti rané péče
• Udržení sociálně terapeutické dílny

1.3.1 AKTIVITA: Udržení azylového bydlení pro rodiny s dětmi

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Udržení azylového bydlení pro rodiny s dětmi ve Studené. Uživateli
a jeho rodině se poskytují místnosti vybavené lůžky. K dispozici je
hygienické zázemí (sprchy, toalety). Je vymezen prostor, kde jsou k
dispozici společné pračky a dále i sušárna. Poskytovatel vytváří
podmínky pro přípravu stravy v místnosti, kde je k tomuto účelu
potřebné zařízení a vybavení. Mimo svůj poskytnutý prostor mohou
uživatelé užívat společně s ostatními uživateli prostory na chodbách,
místnost pro aktivity, venkovní prostory.
Služba zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí. Dále pomoc při vyřizování
běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s
rodinou. Jsou podpořeny aktivity směřující k sociálnímu začleňování
osob, včetně uplatňování zákonných nároku a pohledávek. Poskytuje
se základní sociální poradenství.
trvale
Rybka, o.p.s. – Azylový dům Rybka Studená
(případně další poskytovatel)
obce v ORP, poskytovatelé sociálních služeb
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Cílová skupina uživatelů
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady

osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi
rok 2017
35
rok 2017
6 754 000

MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

445 000
610 000
5 699 000

1.3.2 AKTIVITA: Udržení terénních programů

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Počet kontaktů
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Udržení terénního programu Harm Reduktion (redukce škod) pro
injekční uživatele drog. Výměnný program injekčních jehel a setů,
distribuce zdravotního materiálu a kondomů klientům závislým na
nealkoholových drogách. Práce probíhá v jejich přirozeném
prostředí. Služba zahrnuje základní zdravotní a sociální poradenství,
terénní sociální práce, zprostředkování dalších služeb návazné péče.
Cílovou skupinou jsou injekční uživatelé drog. Podstatnou součástí
terénní práce je také monitoring rizikových lokalit spojený s
bezpečnou likvidací pohozeného injekčního materiálu.
Cílem služby je redukce škod způsobených životním stylem
uživatelů, zdravotní a sociální pomoc, motivace ke změně chování,
ochrana veřejného zdraví v prevenci šíření krví přenosných
infekčních chorob způsobených rizikovým chováním uživatelů.
Prostřednictvím služby se snižují a omezují rizika spojená s užíváním
drog v populaci uživatelů drog i široké veřejnosti.
trvale
Metha, z.ú. (případně další poskytovatel)
školy, organizace, instituce, obce v ORP
osoby ohrožené závislostmi, uživatelé drog
rok 2017
200
rok 2017
1 089 000
484 000
302 000
60 000
0
243 000
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1.3.3 AKTIVITA: Udržení služby kontaktní centra

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Služba kontaktní centra je na Dačicku poskytována terénní formou.
Poskytují ji dva pracovníci zařízení pravidelně jednou týdně
v odpoledních a večerních hodinách.
Cílem terénní práce je zprostředkovávat informace a poskytovat
služby cílové skupině v jejím přirozeném prostředí. Práce spočívá ve
vyhledávání kontaktů mimo rámec instituce. Základním úkolem
terénní práce je šíření informací o možných zdravotních rizicích,
minimalizace rizik, podpora změn směrem od rizikového chování a
podpora udržení pozitivní změny v chování.
Základními složkami přímé terénní práce jsou monitoring místní
drogové scény, vyhledávání kontaktů, poskytování praktické pomoci
(výměna použitého injekčního materiálu, distribuce materiálu pro
snižování rizik, poskytování ošetření, krizová intervence,
poradenství, testování na infekční choroby, tj. žloutenka typu C,
HIV, syfilis apod.), poskytování teoretické pomoci (informace
v oblasti zdravotní, sociální a právní, předání kontaktů apod.).
Nepřímou terénní prací je například jednání s institucemi.
trvale
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava – Centrum U
Větrníku (případně další poskytovatel)
školy, organizace, instituce, obce v ORP
osoby v různém stupni závislosti v důsledku zneužívání nelegálních
nealkoholových drog a osoby jim blízké
rok 2017
25
rok 2017
154 000
64 000
0
67 000
0
23 000
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1.3.4 AKTIVITA: Udržení terapeutické komunity

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Udržení služby, která je určena pro osoby s diagnózou závislosti na
nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Klienti/ky
mohou být muži a ženy starší 18 let. Kapacita zařízení je 15 míst, z
nich jsou čtyři místa trvale rezervována pro ženy. Klienty jsou
převážně muži a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním
užíváním a četnými kriminálními delikty. Terapeutická komunita
nabízí pobytovou léčbu na 9-12 měsíců. Služba obsahuje tyto
základní činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
trvale
Sdružení Podané ruce, o.s., Terapeutická komunita Podcestný Mlýn
poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, úřady práce,
PMS ČR, Policie ČR
osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě
smíšené závislosti starší 18- ti let
rok 2017
15
rok 2017
9 533 000
2 180 000
1 288 000
483 000
1 080 000
629 000
3 873 000
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1.3.5 AKTIVITA: Podpora dostupnosti sociální rehabilitace

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV a Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Udrženi dostupnosti služeb Komunitního týmu /sociální rehabilitace,
která je na území správního obvodu ORP Dačice poskytována terénní
formou osobám s duševním onemocněním. Cílem služby je
vyhledávat lidi s duševním onemocněním, posilovat jejich
samostatnost a podporovat je při zvládání běžných životních situací.
Terénní forma nepreferuje standardní služby pro duševně nemocné,
ale klade důraz na zapojování sociálního okolí uživatele a snaží se
také o začlenění uživatelů do vhodných služeb v regionu. V rámci
služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním je
většinově aplikovaná metoda tzv. případového vedení (case
managementu), která se v rámci individuální podpory uživatele
zaměřuje i na vytváření podpůrné sítě, tedy cílenému propojování
sociálně zdravotních služeb a programů, služeb zaměstnanosti i
neformálních subjektů (rodina, přátele apod.). Osoba s duševním
onemocněním může za podpory této sítě setrvávat ve svém
přirozeném prostředí. Důraz je proto kladen na poskytování služby
přímo v komunitě.
trvale
FOKUS Tabor ((případně další poskytovatel)
obce v ORP, psychiatrické ambulance, poskytovatelé sociálních
služeb, úřady
osoby s chronickým duševním onemocněním
rok 2017
8
rok 2017
300 000
118 000
34 000
148 000

21

1.3.6 AKTIVITA: Podpora dostupnosti rané péče

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor

Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV a Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Podpora udržení služby raná péče, která významně pomáhá rodinám
dětí se zdravotním postižením nebo rodinám, ve kterých je vývoj
dětí ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Podle zákona
108/2006 Sb. obsahuje služba výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti. Součástí služby je také pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí uživatelů.
Na území správního obvodu ORP Dačice nesídlí žádná organizace
poskytující ranou péči. Službu zajišťuje terénní formou několik
poskytovatelů z jiných regionů:
Středisko rané péče pod I MY, o.p.s. – pro rodiny dětí s mentálním,
těl a kombinovaným postižením a děti s ohroženým vývojem,
Středisko rané péče SPRP České Budějovice – pro rodiny s dětmi
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání,
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o. s. – pro
rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – pro rodiny s dětmi se
sluchovým a kombinovaným postižením.
Cílem je zachovat služby několika poskytovatelů, aby rodiny měly
možnost vybrat si specifický typ služby vyhovující potřebám jejich
dítěte.
trvale
I MY, o.p.s
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o. s.
(případně další poskytovatel)
Jihočeský kraj, obce v ORP, lékaři, úřady, poskytovatelé sociálních
služeb
rodiny dětí se zdravotním postižením a rodiny dětí s opožděným
vývojem
(děti kojeneckého věku do 1 roku, děti předškolního věku 1 – 7 let)
rok 2017
10
rok 2017
484 000
284 000
30 000
170 000
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1.3.7 AKTIVITA: Udržení sociálně terapeutické dílny

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV a Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Udržení sociálně terapeutické dílny „Dačické okénko“, která byla
v roce 2016 zřízena ve spolupráci Města Dačice, Krajského úřadu
Jihočeského kraje a organizace Otevřená OKNA, z. ú. Provoz dílny
byl zahájen od června 2016.
Účelem sociálně terapeutických dílen je dlouhodobá a pravidelná
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba podle obsahuje
tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností.
trvale
Otevřená OKNA, z. ú.
obce v ORP, organizace, úřady, rodiny osob se zdravotním
postižením
osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením
rok 2017
10
rok 2017
624 360
441 100
30 000
30 000
123 260
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PRIORITA 2 – Rozvoj sociálních služeb
2.2 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální péče
POPIS OPATŘENÍ
Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice na období 2015 – 2017 obsahuje opatření zaměřené
na rozvoj odborného sociálního poradenství (zřízení adiktologické poradny), opatření zaměřené na
rozvoj služeb sociální péče a opatření podporující rozvoj služeb sociální prevence. Toto opatření
akčního plánu řeší rozvoj služeb sociální péče. Na Dačicku je dlouhodobým záměrem a prioritou
rozvoje sociálních služeb zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením.
Některým lidem se zdravotním postižením chybí také chráněné bydlení. Zájem o službu je
monitorován, v roce 2016 se zřízení služby ukazuje jako potřebné. Monitorována je také potřebnost
odlehčovacích služeb, v případě skutečné potřebnosti budou hledány možnosti zřízení. Trvá záměr
navyšování kapacity osobní asistence v souvislosti potřebami cílové skupiny uživatelů. V případě
zájmu uživatelů budou hledány možnosti rozšíření pečovatelské služby do míst, kde zatím není
ještě dostupná.
Je předpoklad, že pro rozvoj odborného sociálního poradenství nebudou v roce 2017 vhodné
podmínky. Rozvoj služeb sociální prevence je zahrnuto v dalším opatření.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Zřízení denního stacionáře
• Monitoring potřebnosti chráněného bydlení
• Monitoring potřebnosti odlehčovací služby
• Navýšení kapacity osobní asistence
• Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby

2.2.1 AKTIVITA: Zřízení denního stacionáře

Charakteristika aktivity

Cílem aktivity je pokračování přípravy zřízení denního stacionáře
v Dačicích. V rámci rekonstrukce nevyužité budovy v areálu
Nemocnice Dačice, a. s. budou vytvořeny vhodné prostory pro
poskytování sociální služby domovy pro seniory. Poskytovatelem
služby bude organizace zřizovaná Jihočeským krajem. V souvislosti
s tím je možné vytvořit vhodné prostory a zajistit poskytování služby
denní stacionáře pro 10 – 15 osob. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při
zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Kromě zajištění
základních potřeb může služba nabídnout i pestrý výběr činností a
aktivit, kterými uživatelé vyplní svůj volný čas.

24

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV a Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

příprava zřízení služby v roce 2017
Jihočeský kraj
obce v ORP, organizace, úřady, rodiny osob se zdravotním
postižením
osoby se zdravotním postižením (mentálním, kombinovaným)
rok 2017
příprava poskytování služby pro 10 - 15 uživatelů
rok 2017
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno

2.2.2 AKTIVITA: Monitoring potřebnosti chráněného bydlení

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
(předpokládaný)

Aktivní monitoring potřebnosti chráněného bydlení ve správním
obvodu ORP Dačice. Zajištění dostupnosti této služby bylo jedním
z rozvojových záměrů v komunitním plánu z roku 2012. V roce 2014
nebylo zřízení této služby hodnoceno jako prioritní. V roce 2015 byly
hledány možnosti vedoucí ke zřízení a provozování služby (prostory,
provozovatel). V roce 2016 bylo vedeno jednání mezi Městem
Dačice, firmou Centropen, organizací Otevřená OKNA, z. ú. a
Jihočeským krajem. Výstupem je záměr opravit prostory, vhodné
k provozování chráněného bydlení pro 12 klientů. Zahájení
provozování služby chráněné bydlení je naplánováno na leden 2018.
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění (včetně duševního onemocnění), jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má
formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba
obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.
monitoring trvale, zřízení služby dle potřeby uživatelů
monitoring potřebnosti služby – obce v ORP, organizace, úřady
poskytování služby – zatím neurčený poskytovatel
rodiny osob se zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením (mentálním, kombinovaným)
rok 2017
0 (poskytování služby bude zahájeno v roce 2018)
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Předpokládané roční
provozní náklady
(v případě zřízení služby)

rok 2017
neurčeno

MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno

2.2.3 AKTIVITA: Monitoring potřebnosti odlehčovací služby

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
(předpokládaný)
Předpokládané roční
provozní náklady
(v případě zřízení služby)
MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Aktivní monitoring potřebnosti odlehčovacích služeb, které na území
správního obvodu ORP Dačice nikdo neposkytuje. Při komunitním
plánování v roce 2011–2012 nebyla potřebnost služby zjištěna a
Jihočeský kraj navyšování kapacity této služby nepodporuje. Při
průzkumech v roce 2014 ale vyplynulo, že někteří lidé z Dačicka
odlehčovací služby postrádají. Zájem potenciálních uživatelů je
potřeba sledovat a v případě potřeby hledat možnosti zajištění služby.
Odlehčovací služba je určena osobám se zdravotním postižením a
seniorům, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem
služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti atd pomoc při prosazování práv a
zájmů.
monitoring trvale, zřízení služby dle potřeby uživatelů
monitoring potřebnosti služby – obce v ORP, organizace, úřady
poskytování služby - zatím neurčený poskytovatel
obce v ORP, poskytovatelé sociálních služeb
senioři a osoby se zdravotním postižením
rok 2017
neurčeno
rok 2017
neurčeno

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
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2.2.4 AKTIVITA: Navýšení kapacity osobní asistence

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

Navýšení kapacity osobní asistence v souvislosti s potřebami cílové
skupiny uživatelů. Osobní asistence je komplexem služeb, jejichž
cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout
prostřednictvím osobního asistenta úkony, které by dělal sám, kdyby
neměl postižení. Zahrnuje například osobní péči, hygienu, toaletu,
pomoc při oblékání, dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči,
pomoc při nouzových a havarijních situacích, při zajištění chodu
domácnosti, nákupy, kontakt se společenským prostředím, jednání a
pochůzky, pomoc při zájmových aktivitách atd. Práce s uživateli se
zaměřuje na posílení jejich zdravé stránky a vedení k samostatnosti.
navyšování kapacity dle potřeby v r. 2017, poskytování služby trvale
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – Osobní asistence
Dačice (případně další poskytovatel)
školy, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby se zdravotním postižením, senioři
rok 2017
navýšení o 5 uživatelů
rok 2017
190 000
38 000
19 000
47 000
87 000
1 000

2.2.5 AKTIVITA: Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady

Cílem aktivity je rozšíření služby do míst, kde je potřebná a uživatelé
o ní mají zájem. Dalším cílem aktivity je případné rozšíření časové
dostupnosti pečovatelské služby v návaznosti na potřeby klientů.
Rozšíření služby je podmíněno zajištěním potřebného materiálně
technického zázemí.
navyšování kapacity dle potřeby v r. 2017
poskytovatelé sociálních služeb
obce v ORP, MPSV, Jihočeský kraj
osoby se sníženou soběstačností
rok 2017
neurčeno
rok 2017
neurčeno
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Předpokládané fin. zdroje
MPSV
Jihočeský kraj
obce v ORP
příjmy od uživatelů
ostatní zdroje

neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno
neurčeno

2.3 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální prevence
POPIS OPATŘENÍ
Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice na období 2015 – 2017 obsahuje záměry rozvoje
služeb sociální prevence (zřízení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, zajištění sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi). Je předpoklad, že pro poskytování sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi nebudou v roce 2017 vhodné podmínky. Pro rok 2016 bylo záměrem
vybudování a zahájení provozu sociálně terapeutické dílny. Tato aktivita byla splněna.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Zřízení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

2.3.1 AKTIVITA: Zřízení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Cílem aktivity je zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Dačicích, stejnou službu je potřeba zřídit i ve Slavonicích. Služba
bude poskytována ambulantní formou, věk cílové skupiny bude ještě
upřesněn, primárně půjde o mládež ve věku od 12 do 18 let,
ohroženou společensky nežádoucími jevy. Služba bude zahrnovat
činnosti dle zákona o sociálních službách.
Služba bude orientovaná primárně na sociální práci a poradenství a
až sekundárně na volnočasové aktivity. Jejím cílem je odvrácení
cílové skupiny od rizikového životního stylu a zmírnění následků
rizikového chování, pokud se již vyskytlo.
zřízení služby v roce 2017
Dačice – zatím neurčený realizátor služby
Slavonice – Slavonická renesanční o.p.s. (příp. další poskytovatel)
obce a další subjekty

Mladí lidé a děti, kteří:
- zažívají nepříznivé životní situace
- tráví neproduktivně volný čas, mají životní styl, díky kterému se
dostávají do konfliktů a který ohrožuje je samé nebo jejich okolí.
Počet uživatelů služby
2017
zatím neurčeno
Předpokládané roční
2017
provozní náklady
zatím neurčeno
Předpokládané fin. zdroje - MPSV, Jihočeský kraj, ostatní zdroje
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PRIORITA 3 – Zajištění doprovodných oblastí
3.1 OPATŘENÍ - Doprovodné služby pro seniory a osoby se ZP
POPIS OPATŘENÍ
Doprovodné služby vhodně doplňují služby sociální a pomáhají zkvalitňovat život lidí ohrožených
sociálním vyloučením. Na Dačicku je touto službou například domácí ošetřovatelská péče, která
v kombinaci s dalšími službami umožňuje některým lidem se sníženou soběstačností žít v domácím
prostředí. Pro část obyvatel Dačicka je důležitá možnost bydlení v bytech zvláštního určení
v domech s pečovatelskou službou. Toto bydlení jim v kombinaci s vhodnými službami umožňuje
žít bez pomoci služeb ústavních. Nabídku bydlení v domech s pečovatelskou službou je vhodné
doplňovat dalšími variantami bydlení pro cílovou skupinu. Důležitá je činnost sdružení a klubů,
která pomáhá snižovat sociální izolaci seniorů a osob s postižením. Na rozdíl od Komunitního
plánu sociálních služeb ORP Dačice platného na období 2015 – 2017 není v akčním plánu na rok
2017 uveden záměr instalace výtahu v DPS v Dačicích, splnění aktivity se v tomto roce
nepředpokládá.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Dostupnost bytů zvláštního určení
• Zřizování dalšího vhodného bydlení pro seniory a osoby se ZP
• Udržení domácí ošetřovatelské péče
• Udržení činnosti organizací podporujících seniory a osoby se zdravotním postižením
• Odstraňování architektonických bariér

3.1.1 AKTIVITA: Dostupnost bytů zvláštního určení

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Na Dačicku jsou čtyři domy s pečovatelskou službou (Dačice,
Slavonice, Studená, Cizkrajov). O bydlení v nich je zájem, byty jsou
plně obsazeny a jsou evidovány neuspokojené žádosti. Možnost
tohoto bydlení bude zachována, budovy a byty budou průběžně
opravovány a udržovány. Pro všechny obyvatele bytů zvláštního
určení bude i nadále dostupná pečovatelská služba a další typy
sociálních a doprovodných služeb.
trvale
obce v ORP
poskytovatelé terénních sociálních a doprovodných služeb
senioři a osoby se zdravotním postižením
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3.1.2 AKTIVITA: Zřizování dalšího vhodného bydlení pro seniory a osoby se ZP

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Na Dačicku bude nadále podporováno udržení a budování
víceúrovňového systému bydlení pro seniory a osoby se ZP.
Jednotlivé stupně (úrovně) systému:
- bydlení v přirozeném prostředí
- bydlení v domech s pečovatelskou službou a dalších
vhodných bytech s dostupnými terénními službami, případně
chráněné bydlení
- pobytová sociální služba.
Byty v domech s pečovatelskou službou na Dačicku jsou v současné
době plně obsazeny, počet zájemců o bydlení v DPS je vyšší než je
kapacita DPS. Vedle udržování dostupnosti bydlení ve stávajících
domech s pečovatelskou službou je tedy vhodné zřizovat další
vhodné bydlení pro seniory a osoby se ZP (tzn. budovat
malometrážní bezbariérové byty, zejména na venkově). Možností je
např. rekonstrukce nevyužitých budov. Propojením tohoto bydlení
s dostupnými sociálními a doprovodnými službami se sníží zájem o
pobyt v DPS v Dačicích a v zařízení se službou domovy pro seniory.
trvale
obce v ORP
poskytovatelé terénních sociálních a doprovodných služeb
senioři a osoby se zdravotním postižením

3.1.4 AKTIVITA: Udržení domácí ošetřovatelské péče

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor

Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Na Dačicku bude trvale zajištěna domácí ošetřovatelská péče. Jedná
se o zdravotní péči, která představuje zajištění péče o krátkodobě i
dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí. Kvalifikované
sestry budou trvale poskytovat odborné ošetření při dlouhodobém
onemocnění pacienta (převazy, injekce, aplikace inzulínu, odběry
biologického materiálu, péče při pooperačních a terminálních
stavech, rehabilitační ošetřování, masáže, poradenská činnost).
Budou nadále poskytovány i služby, které nehradí pojišťovna –
výpomoc v domácnosti nahrazující pečovatelskou službu, kontrola
pacientů, hygiena, cvičení.
trvale
Domácí péče Dačice s.r.o.
Domácí péče Vlasta Bačáková
RESIDENT 2000 o.p.s.
případně další poskytovatelé
lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, obce v ORP
osoby propuštěné z nemocnice, osoby s akutním nebo chronickým
onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu
života
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3.1.5 AKTIVITA: Udržení činnosti organizací podporujících seniory a osoby se ZP

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Bude udržena a podporována činnost organizací, které sdružují
seniory a osoby se zdravotním postižením a které těmto cílovým
skupinám poskytují doprovodné služby. Jedná se například o:
Dačický ZVONEČEK zapsaný spolek - začleňuje děti a dospělé
se zdravotním postižením do všech sfér občanské společnosti
a podporuje zřízení denního stacionáře v Dačicích.
Klub seniorů Dačice – setkávání, přednášková činnost, besedy,
volnočasové aktivity, pořádání zábavných a společenských akcí.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. – místní organizace Dačice organizace poskytuje základní sociální poradenství a nabízí
zprostředkování odborného poradenství. Nabídka konzultací a
pomoci při výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Rekondiční cvičení, přednášková činnost, volnočasové aktivity.
Svaz tělesně postižených v ČR , z.s. - místní organizace Studená –
zprostředkování odborného poradenství, podpora osob se
zdravotními problémy, pomoc při jejich zapojení do společenského
života. Aktivity: rekondiční cvičení, rehabilitační plavání,
přednáškové činnosti, setkání heligonkářů a další volnočasové
aktivity.
Český červený kříž – setkávání, poradenství, sběr léčivých bylin atd.
trvale
jmenované organizace
obce v ORP
senioři a osoby se zdravotním postižením

3.1.6 AKTIVITA: Odstraňování architektonických bariér

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Bezbariérovost veřejných budov byla jednou z aktivit prvního
komunitního plánu na Dačicku. Aktivita je plněna, bariéry jsou
průběžně dle možností odstraňovány. Obce a ostatní majitelé budov
budou pokračovat v odstraňování bariér a budou hledat možnosti, jak
zpřístupňovat budovy a veřejná prostranství.
trvale
obce v ORP
majitelé veřejně přístupných budov, správci veřejných prostranství
veřejnost, senioři, osoby s pohybovým omezením, maminky s
kočárky
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3.2 OPATŘENÍ – Prevence nežádoucích jevů
POPIS OPATŘENÍ
V Dačicích a v některých obcích v mikroregionu je široká nabídka volnočasových aktivit pro děti a
mládež. Stávající nabídku volnočasových aktivit je potřeba udržet, podporovat a doplňovat.
Správné využití volného času je prevencí proti šíření sociálně patologických jevů a má vliv na
celkovou kvalitu života. Mladým lidem pomáhá v jejich rozvoji, u seniorů ovlivňuje udržení
aktivity. Pro rok 2017 bude smysluplné trávení volného času podpořeno výstavbou nového Domu
dětí a mládeže a vybudováním volnočasové zóny v Dačicích.
V Dačicích funguje poradenství zaměřené na prevenci patologických jevů, významnou roli v této
oblasti má také Městská policie Dačice. Na Slavonicku je zajištěna selektivní prevence mimo školní
docházku. Pro prevenci nežádoucích jevů je důležitá také pobočka pedagogicko – psychologické
poradny a pobočka insolvenční správkyně. Problémem byla špatná dostupnost střediska výchovné
péče, jeho fungování bylo v roce 2016 zajištěno v Jindřichově Hradci. Cílem pro další období je
zřízení pracoviště školního psychologa v Dačicích.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Dostupnost volnočasových aktivit
• Specifická prevence pro školy a podpora rodin
• Činnost městské policie Dačice
• Výchovně rekreační tábory
• Udržení pedagogicko - psychologické poradny
• Udržení pobočky insolvenční správkyně
• Podpora lepší dostupnosti střediska výchovné péče
• Zajištění školního psychologa
• Výstavba nového Domu dětí a mládeže v Dačicích
• Vybudování volnočasové zóny v Dačicích

3.2.1 AKTIVITA: Dostupnost volnočasových aktivit

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita je zaměřena na zachování dostupnosti volnočasových
aktivit. Jedná se například o mateřská centra, aktivity Katolického
domu Dačice z.s., Slavonické renesanční o.p.s. a Dačického
Zvonečku, Domu dětí a mládeže Dačice, baby klubu, sportovních
organizací (Sokol, TJ Centropen), pionýrské skupiny. Významnou
roli mají v oblasti kvalitního využití času také sbory dobrovolných
hasičů, rybáři, myslivci, kulturní spolky, divadelní spolek, kulturní a
informační centra. Důležitá je i dostupnost dětských hřišť, sportovišť,
sportovní haly, kuželny, posilovny, městského koupaliště atd.
trvale
obce v ORP, organizace, spolky, sdružení
firmy, školy
široká veřejnost
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3.2.2 AKTIVITA: Specifická prevence pro školy a podpora rodin

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Udržení a podpora specifické prevence pro školy a školská zařízení
(prevence rizikového chování a výchova ke zdravému životnímu
stylu). Obsahem prevence jsou informace o závislostech, legislativa
spojená s užíváním návykových látek, prevence závislosti na tabáku,
alkoholu a marihuaně, seznámení se stádii vzniku závislostí a jejich
riziky, výchova k rodičovství, informace o nebezpečí sekt, finanční
gramotnost, zdravý životní styl, výživa, pohyb, prevence vzniku
nadváhy, prevence nemoci AIDS a další.
trvale
Metha, z.ú.
školy, organizace, obce v ORP

3.2.3 AKTIVITA: Činnost městské policie Dačice

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita podporuje udržení činnosti městské policie v Dačicích.
Policie se mimo jiné zaměřuje na prevenci sociálně patologických
jevů a prevenci kriminality. Součástí prevence je také přednášková
činnost a realizace preventivních programů pro různé věkové
skupiny. Policie také kontroluje, zda děti a mladí lidé v ulicích
nepožívají návykové látky.
trvale
Město Dačice, Městská policie Dačice
školy, organizace
veřejnost
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3.2.4 AKTIVITA: Pořádání výchovně rekreačních táborů

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Předpokládané náklady
Předpokládané finanční
zdroje

Aktivita je zaměřena na hledání možností pořádání výchovně
rekreačních táborů pro děti. Tábory by se měly realizovat
každoročně v období letních prázdnin. Cílem táborů je výchovné
působení na děti, které vyrůstají v sociálně nepodnětném rodinném
prostředí, zmírnění poruch jejich chování a získání potřebných
společenských a hygienických návyků. Tábory jsou vhodné pro děti
se specifickými potřebami, tedy pro děti, které se těžko začleňují do
tradiční formy vedení letních táborů. Obsah programu:
Pracovníci formou letních prázdninových pobytů poskytují dětem
podporu v obtížných životních situacích a nabízejí aktivní a
smysluplné trávení volného času, včetně rozvoje spolupráce mezi
vrstevníky. Zaměření na rozvíjení pozitivních vlastností, základních
dovedností a soběstačnosti dětí (empatie, smyslové vnímání, fyzická
zdatnost, samostatnost). Dalším cílem je zajistit vhodnou náplň
činností během části letních prázdnin tak, aby si děti osvojily základy
společenského chování ve vzájemném kontaktu, i ve vztahu
k dospělým, upevnily si hygienické návyky, učily se udržovat
pořádek v osobních věcech i ve společenských prostorách. Stejně tak
by měl pobyt působit jako prevence sociálně patologických jevů.
Pracovníci tráví s dětmi více času a mají tak prostor pro individuální
přístup k těmto dětem. Individuální přístup má být zajištěn zesíleným
počtem dospělých (průměrně na 1 dospělého připadají 2 děti,
maximální počet dětí cca 24). Vedoucími jsou buď odborníci na péči
o ohrožené děti, nebo proškolení dobrovolníci. Účast dětí by byla
motivována a doporučována rodinám pracovníky sociálního odboru
MěÚ Dačice.
trvale 1 x za rok o letních prázdninách
zatím neurčený poskytovatel sociálních služeb
Městských úřadů ORP Dačice, školy, organizace
Děti ve věku 7-16 let, jejichž život je ovlivněn sociálním
znevýhodněním – děti ze sociálně slabších rodin a z disfunkčních
rodin, děti s výchovnými problémy, děti se specifickými potřebami a
nutností individuálního přístupu dospělých (např. děti uzavřené,
úzkostné, hyperaktivní, s problémovým chováním, s poruchou
pozornosti, s bolestmi hlavy apod.).
dle rozsahu
dotace, příspěvky, obce v ORP, spoluúčast rodičů
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3.2.5 AKTIVITA: Udržení pedagogicko - psychologické poradny

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Udržení pracoviště pedagogicko-psychologické poradny v Dačicích.
Poradna poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně
pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc
při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem
od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou
bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních
pedagogů a sociálních pracovnic. Vyšetření dětí jsou realizována se
souhlasem zákonných zástupců a na jejich žádost.
trvale
Pedagogicko-psychologická poradna
školy, organizace
veřejnost

3.2.6 AKTIVITA: Udržení pobočky insolvenční správkyně

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Cílem je udržení pobočky insolvenční správkyně a advokátky
v Dačicích. Služba zajišťuje poskytování základního a bezplatného
právního poradenství v oblasti zejména dluhové problematiky,
oddlužení (tzv. osobního bankrotu) a insolvenčního řízení
jednotlivým klientům, kteří navštíví pobočku s žádostí o právní
pomoc. Podávání informací, jaká práva anebo povinnosti vyplývají
pro fyzické osoby ze smluvních ujednání nebo z právních vztahů
jako jsou půjčky, zápůjčky a úvěry, včetně spotřebitelských smluv a
rozhodčích doložek. Informace, co je účelem insolvenčního řízení a
jaký je jeho základní smysl.
trvale
Mgr. Monika Urbanová
úřady, organizace
veřejnost

3.2.7 AKTIVITA: Udržení dostupnosti střediska výchovné péče

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram

Podpora zřízení pracoviště střediska výchovné péče v Jindřichově
Hradci. Středisko poskytuje služby zaměřené na děti s rizikem
poruchy chování a dětem s rozvinutými poruchami chování. Služby
jsou poskytovány též rodičům a pedagogům. Aktivita byla splněna,
středisko výchovné péče je v provozu od 1.1.2016. Provozní náklady
zajišťuje Město J. Hradec. Personálně ho zajišťuje Výchovný ústav,
středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec. Středisko
výchovné péče bude poskytovat služby ambulantně na adrese:
Janderova 147/II, 3. patro (budova Úřadu práce), Jindřichův Hradec.
Pracovat zde bude psycholog, etoped a sociální pracovník.
trvale
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Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův
Hradec
město J. Hradec, školy, organizace, úřady
děti a mládež

3.2.8 AKTIVITA: Zajištění školního psychologa

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Hledání možností zřízení pracoviště školního psychologa v Dačicích,
činnost školního psychologa.
Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské,
diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy
i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy
o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.
Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými
a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogickopsychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi
zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními,
s organizacemi péče o děti a mládež apod.
zřízení pracoviště v roce 2017, činnost psychologa od 2017 trvale
školy
město Dačice, MŠMT, organizace, instituce
žáci, rodiče, učitelé

3.2.9 AKTIVITA: Výstavba nového Domu dětí a mládeže v Dačicích

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Výstavba nového Domu dětí a mládeže v Dačicích umožní udržet
dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež z Dačic a okolí.
Dům dětí a mládeže v Dačicích je odloučeným pracovištěm DDM J.
Hradec. Zajišťuje širokou nabídku kroužků a kurzů, pořádá tábory.
Rodičům s malými dětmi je určen Baby ateliér Dačice.
Ve stávající budově domu dětí a mládeže jsou nevyhovující
podmínky pro realizaci aktivit, proto je potřeba zajistit výstavbu nové
budovy (stavba samostatného objektu DDM v ul. Bratrská).
2017
město Dačice, Jihočeský kraj
DDM J. Hradec
děti, mládež, rodiče s dětmi
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3.2. 10 AKTIVITA: Vybudování volnočasové zóny v Dačicích

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Vybudování volnočasové zóny pro setkávání a aktivity všech
věkových skupin. Bezbariérová plocha s lavičkami, kašnou a
prostorem pro pořádání společenských akcí, her a různých aktivit.
Zóna bude vybudovaná v souvislosti s revitalizaci Kancnýřova sadu
na Palackého náměstí v Dačicích.
2017
město Dačice

3.2.11 AKTIVITA: Podpora komunitní sociální práce

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Podpora komunitní sociální práce jako prostředku sociálního
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení a výstavba nových
komunitních center jako míst aktivního začleňování vyloučených
osob. Komunitní centra jsou veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých
se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních,
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální
situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto
cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných
služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v
ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé
sociální situace a sociální začleňování.
2017
obce v ORP, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, NNO
MAS Česká Kanada, MAS „Přiďte pobejt!“
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PRIORITA 4 – Průřezová témata

4.1 OPATŘENÍ - Informování o sociálních a doprovodných službách
POPIS OPATŘENÍ
Při průzkumech realizovaných v rámci komunitního plánování bylo zjištěno, že lidé mají málo
informací o sociálních službách a možnostech jejich vyžití. I přes to, že jsou pravidelně
informováni prostřednictvím Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, poskytovatelů, místních
zpravodajů, atd. Proto budou informace dál pravidelně publikovány. Občané preferují jako zdroj
informací zejména městské a obecní úřady a internet. Tyto a další zdroje budou nadále využívány
k šíření informací o sociálních službách. Většina členů samospráv malých obcí má malé povědomí
o sociálních službách, budou hledány možnosti jejich informování a proškolování. Akční plán
neobsahuje aktivitu „Dostupnost katalogu poskytovatelů sociálních služeb“ z Komunitního plánu
sociálních služeb ORP Dačice na období 2015 – 2017. Aktivita je zaměřena na zpracování a tisk
aktualizovaného katalogu. V roce 2017 na to nebude dostatek finančních zdrojů, vydání tištěného
katalogu se plánuje na další období.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Zveřejňování informací o sociálních službách
• Zajištění informovanosti obcí

4.1.1 AKTIVITA: Zveřejňování informací o sociálních službách

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Poskytovatelé služeb, obce v ORP, úřady a organizace budou
využívat všechny dostupné zdroje pro šíření informací o sociálních a
doprovodných službách. Informace budou nadále podávány přímo na
úřadech a v zařízeních poskytovatelů, budou využívány letáky,
katalogy, místní tisk, rozhlas, internet, přednášky atd. Budou hledány
i další zdroje informování – například přes lékaře, školy atd. Plánuje
se také propojení pravidelně pořádaného Dne zdraví s prezentací
sociálních služeb.
Cílem je informovat o všech dostupných sociálních a doprovodných
službách a podávat další informace související se sociální oblastí například o možnostech využití příspěvku na péči, o prevenci
nežádoucích jevů, o možnostech řešení krizových situací atd.
trvale
obce v ORP, poskytovatelé sociálních služeb, úřady
lékaři, školy, svazy a sdružení, poskytovatelé doprovodných služeb
veřejnost
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4.1.3 AKTIVITA: Zajištění informovanosti obcí

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Budou hledány možnosti pořádání osvětových akcí a programů pro
místní samosprávy. Budou jim předávány informace o sociálních
službách, o možnostech jejich využívání, o možnostech získání
financí na zaplacení nákupu služeb (příspěvek na péči) atd. Občané
v nepříznivé sociální situaci často hledají první podporu na obecních
úřadech, proto je potřeba, aby získali relevantní informace a pomoc
při zprostředkování služby. Znalost potřebnosti a dostupnosti služeb
je také základem pro dobrou spolupráci obcí a poskytovatelů služeb.
Na Dačicku je možné realizovat osvětu například prostřednictvím
Mikroregionu Dačicko, který zajišťuje pravidelné setkávání starostů.
trvale
Mikroregion Dačicko
poskytovatelé sociálních služeb, organizace podporující rozvoj
sociálních služeb
členové místních samospráv

4.2 OPATŘENÍ – Udržení procesu plánování sociálních služeb
POPIS OPATŘENÍ
Na Dačicku byl v roce 2007 zahájen proces komunitního plánování, který významně přispívá
k udržení a rozvoji sociálních a doprovodných služeb. Proces se podařilo do roku 2016 udržet a je
potřeba udržet ho i do budoucna. Předpokladem k tomu je udržení a rozvoj spolupráce hlavních
skupin (zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé) za účasti široké veřejnosti. Je potřeba udržet činnost
organizační struktury, pravidelně monitorovat plnění plánu a zajistit jeho aktualizaci.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení a rozvoj spolupráce
• Monitoring plnění komunitního plánu
• Aktualizace komunitního plánu
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4.2.1 AKTIVITA: Udržení a rozvoj spolupráce

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Pro udržení a rozvoj systému sociálních služeb je důležitá spolupráce
zadavatelů (obcí), poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů.
Velký význam má i zapojení široké veřejnosti.
Z toho důvodu je potřeba udržet aktivní činnost Mikroregionu
Dačicko, který podporuje spolupráci obcí a udržet také vzájemnou
spolupráci poskytovatelů služeb. Dále bude zachována činnost
organizační struktury komunitního plánování (zástupci zadavatelů,
poskytovatelů a uživatelů), proto se bude nadále scházet řídící
skupina a pracovní skupiny (nebo zástupci pracovních skupin).
Spolupráci by podpořilo zřízení Komunitního centra, ve kterém by
byly prostory pro sociální a doprovodné služby (mateřské centrum,
šatník, poradny, denní stacionář, zázemí pro osobní asistenci, terénní
programy atd.), prostory pro činnost svazů a sdružení, prostory na
akce pro uživatele služeb a veřejnost (přednášky, kulturní akce atd.).
udržení spolupráce – trvale
zřízení Komunitního centra - výhledově
obce v ORP, organizace, uživatelé služeb
veřejnost

4.2.2 AKTIVITA: Monitoring plnění komunitního plánu

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Plnění komunitního plánu bude monitorováno. Bude sledováno
plnění jednotlivých aktivit, budou vyhodnoceny splněné aktivity a
budou hledány možnosti realizace aktivit nesplněných. Zároveň bude
posouzeno, zda jsou aktivity stále aktuální (v souvislosti s potřebami
obyvatel a poptávkou). Plán na období 2015-2017 byl monitorován a
vyhodnocován na konci roku 2015 a na konci roku 2016. V roce
2017 budou monitoring a vyhodnocení plánu aktivitami dalšího
procesu komunitního plánování, který bude přípravou na zpracování
aktuálního plánu pro následující období.
trvale
Mikroregion Dačicko, OSV MěÚ Dačice
zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, obce v ORP,
organizace, Jihočeský kraj, MPSV
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4.2.3 AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Město Dačice, obce a organizace zabývající se rozvojem sociálních
služeb budou hledat finanční zdroje na aktualizaci komunitního plánu
sociálních služeb. Následně podpoří proces směřující k aktualizaci
plánu. Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná
aktualizace umožní přizpůsobení plánu novým podmínkám, trendům
a potřebám uživatelů služeb. Kompletní aktualizace bude probíhat
pravidelně (minimálně 1x za 3 roky) v těchto krocích:
- aktualizace analýz
- stanovení priorit pro nové období
- návrh opatření a aktivit.
průběžná aktualizace dle potřeby, kompletní aktualizace v roce 2017
-2018 (vypracování plánu na období 2018-2020)
Mikroregion Dačicko
obce v ORP, organizace, Jihočeský kraj, MPSV

4.3 OPATŘENÍ – Podpora sociálního začleňování
POPIS OPATŘENÍ
Ekonomická neaktivita přispívá ke zvýšení rizika sociálního vyloučení osob. Mezi skupiny nejvíce
ohrožené z pohledu trhu práce, a tím vystavené vyššímu riziku sociálního vyloučení, patří mimo
jiných osoby se zdravotním postižením a matky s malými dětmi.
V České republice přetrvává relativně nízká míra ekonomické aktivity žen v porovnání s mírou
ekonomické aktivity mužů. Druhým nejčastějším důvodem ekonomické neaktivity žen je péče o
rodinu a domácnost. Předškolní zařízení typu mateřské školy v současné době kapacitně
nevyhovují. Praxe posledních let ukazuje, že umístit dítě do mateřské školy se v České republice
stává stále problematičtějším, a to zejména v některých oblastech. Počty odmítnutých žádostí o
přijetí do mateřské školy se neustále zvyšují. Dlouhé výpadky v kariéře žen z důvodu potřeby
zajištění péče o malé děti a nedostatečné nabídky těchto služeb vedou k vysokým rozdílů mezi
muži a ženami v mírách zaměstnanosti i nezaměstnanosti v neprospěch žen. To se následně promítá
i do odměňování. Rozdíly v odměňování se projevují u žen nejenom v produktivním věku, ale mají
také následně dopad na důchody žen. Cílem je vytvářet podmínky pro lepší slaďování rodinného a
pracovního života. Dalším cílem je zlepšení dostupnosti vhodných pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Podpora slaďování rodinného a pracovního života
• Dostupnost pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
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4.3.1 AKTIVITA: Podpora slaďování rodinného a pracovního života

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Podpora slaďování rodinného a pracovního života formou navýšení
kapacity mateřské školy v Dačicích a umožnění umisťování dětí ve
věku do 3 let. Pro plánovanou rekonstrukci mateřské školky Za
Lávkami je již zpracován projekt, který počítá s navýšením míst v
MŠ o 22 dětí - celkem na 96 dětí ve 4 odděleních (v současnosti 74
dětí na výjimku). Zároveň je i plánovaná rekonstrukce ulice Za
Lávkami. Pokud bude získána dotace, budou děti moci do nové
školky nastoupit v září 2017.
trvale
město Dačice

4.3.2 AKTIVITA: Dostupnost pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Hledání možností zajištění lepší dostupnosti pracovních míst pro
osoby se zdravotním postižením. Cílem je vhodně umístit osoby se
zdravotním postižením na volném trhu práce, případně podporovat i
vytváření nebo vymezování chráněných pracovních míst. Možností je
zřízení chráněné dílny v CENTROPEN, a.s. v Dačicích. V budoucnu
by v areálu CENTROPEN, a.s. mohl být komplex služeb (chráněné
bydlení, sociálně terapeutická dílna) a vhodných pracovišť pro osoby
s zdravotním postižením.
trvale
CENTROPEN, a.s. a další
město Dačice
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