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Úvodní slovo 
 
 
AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR s platností pro rok 2017  
je aktuálním přehledem služeb a jejich dalšího vývoje na území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Tábor v daném roce.  
 
Je doplněním a pokračováním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tábor 
2013 – 2015, který byl zpracován v roce 2012 a 2013, a Akčního plánu, který byl 
zpracován na konci roku 2016 na základě aktuálních údajů získaných  
od poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v území. Tyto aktuální 
údaje byly prodiskutovány v pěti tematických pracovních skupinách a čtyřech 
územních pracovních skupinách. Pracovní skupiny navrhly vyškrtnutí již 
realizovaných aktivit, úpravy a doplnění pokračujících a vložení nových 
potřebných opatření a aktivit. Pracovních skupin se účastnili zadavatelé, 
poskytovatelé a uživatelé služeb, kteří se podíleli již na zpracování plánu  
v letech 2012 a 2013, doplnění o nové poskytovatele a zadavatele.  
 
Akční plán sociálních služeb ORP Tábor pro rok 2017 schválila řídící skupina 
komunitního plánování OPR Tábor na svém jednání 30. listopadu 2016. 
Zastupitelstvo města Tábor schválilo Akční plán na zasedání dne 19. prosince 
2016, č. usnesení 732/22/16.  
 
Akční plán pro rok 2017 byl zpracován díky grantu poskytnutého v rámci 
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora plánování sociálních služeb  
na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji,  
1. výzva pro rok 2016.  
 
 
 

V Táboře, 21. 12. 2016 
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Služby pro seniory 

Priority a opatření 

Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro seniory 
1.1. Zachování stávajících ambulantních služeb pro seniory 

1.1.1. Zachování Denního stacionáře G-centrum Tábor (§ 46) 
1.1.2. Zachování Střediska sociálních služeb G-centrum Tábor (§ 37) 

1.2. Zachování stávajících pobytových služeb pro seniory 
1.2.1. Zachování Domova pro seniory G-centrum Tábor (§ 49) 
1.2.2. Zachování Odlehčovacích služeb G-centrum Tábor (§ 44)  
1.2.3. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Táboře 
1.2.4. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Jistebnici 
1.2.5. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nadějkově 

1.3. Zachování stávajících terénních služeb pro seniory 
1.3.1. Zachování Pečovatelské služby G-centrum Tábor (§ 40) 
1.3.2. Zachování Pečovatelské služby – Sociální služby města Milevska (§ 40) 
1.3.3. Zachování Tísňové péče Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú (§ 41) 
1.3.4. Domácí hospic JORDÁN (§ 37, 44) - zachování  a rozvoj specializované mobilní paliativní 
péče 
1.3.5. Zachování terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice JORDÁN (§ 44) 
1.3.6. Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství Domácího hospice Jordán (§ 37) 
1.3.7. Zachování Domácí péče Tereza 
1.3.8. Zachování služeb Sestry Tábor 
1.3.9. Zachování služeb péče o seniory na Chotovinsku - Jiřina Krätzerová 

1.4. Zachování a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory 
1.4.1. Zachování volnočasových aktivit Střediska sociálních služeb G-centrum Tábor 
1.4.2  Zachování a zvýšení počtu klubů důchodců v Táboře 
1.4.3. Zachování a rozvoj dalších organizací nabízejících volnočasové aktivity 
1.4.4. Zachování a rozvoj kulturních aktivit pro seniory v obci Dražice 

Priorita 2. Rozvoj služeb pro seniory 
2.1. Rozšíření pečovatelské služby do obcí, kde dosud není poskytována 

2.1.1. Zjišťování zájmu o pečovatelskou službu 
2.1.2. Rozšíření pečovatelské služby (§ 40) 

Priorita 3. Zřízení nových služeb pro seniory 
3.1. Hledání možností zřízení multifunkčního centra sociálních a zdravotních služeb pro seniory 

3.1.1. Výstavba nového objektu – Centrum pro seniory v Táboře 
 

3.2. Řešení možností sociálního bydlení pro seniory v dalších obcích 
3.2.1. Řešení možností sociálního bydlení pro seniory v obcích Malšice, Opařany, Jistebnice, 
Chotoviny, Borotín, Sezimovo Ústí 
 

3.3 Vznik sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
3.3.1. Vznik sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§52) 
 

3.4 Zřízení Senior Pointu 
3.4.1. Nalezení vhodných prostor. 
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3.4.2. Příprava na realizaci: získání finančních prostředků, personální a provozní zajištění 
Senior Pointu 
3.4.3 Realizace projektu,  spolupráce s poskytovateli, NNO a dalšími subjekty, zajištění sítě 
poskytovatelů slev. 
 

3.5 Univerzitní vzdělávání pro seniory 
3.5.1. Zahájení Univerzity III. věku v Táboře 
 

Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro seniory 
Číslo a název opatření: 1.1. Zachování stávajících ambulantních služeb pro seniory 

Výchozí priorita: 1. Zachování stávajících služeb pro seniory 

Stručný popis opatření: 
 

Ambulantní služby jsou služby, za kterými klienti docházejí. Na Táborsku 
ambulantní služby pro seniory poskytuje denní stacionář a dále organizace 
nabízející odborné a základní poradenství.  
Denní stacionář umožňuje seniorům naplňovat jejich potřeby (zajištění 
péče, aktivizace, zabránění sociální izolaci) a současně zůstat ve svém 
domácím prostředí. Je zejména vhodnou formou pro udržení 
soběstačnosti seniorů, kteří potřebují nižší míru podpory. Služba 
napomáhá ke snížení tlaku ze strany seniorů na pobytové sociální služby 
s celoročním pobytem. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování Denního stacionáře G-centrum Tábor (§ 46) 
1.1.2. Zachování Střediska sociálních služeb G-centrum Tábor (§ 37) 

Číslo a název aktivity: 1.1.1. Zachování Denního stacionáře G-centrum Tábor (§ 46) 

Charakteristika 
aktivity: 

Denní stacionář Domovinka poskytuje seniorům denní pobyt v době, kdy 
nemohou nebo nechtějí být doma sami, protože jejich rodinní příslušníci 
jsou v zaměstnání, nebo potřebují odlehčit v péči o člena rodiny. Je rovněž 
určen osamělým seniorům k tomu, aby se dostali do společnosti svých 
vrstevníků a bylo jim tím umožněno plnohodnotné a aktivní trávení 
volného času. 
Stacionář sídlí v budově C v Domě pečovatelskou službou v Čekanicích, 
Pionýrů 242, v klidném prostředí se zahradou a chodníky umožňujícími 
procházky s holemi i chodítky. Všechny prostory stacionáře jsou 
bezbariérové a nekuřácké. Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30  
do 18.30 hod. Denní stacionář je určen seniorům a zdravotně postiženým 
nad 50 let, kteří: 
• jsou zcela nebo částečně soběstační při pohybu a sebeobsluze, nejsou 

plně inkontinentní a imobilní  
• potřebují, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu dohled  

po dobu, kdy jsou jejich rodinní příslušníci v zaměstnání 
• vzhledem ke svému psychickému stavu jsou schopni soužití 

v kolektivu 
• žijí osaměle a chtějí se setkávat se svými vrstevníky 
Službu mohou využívat občané města Tábor i občané blízkých měst a obcí. 
Kapacita je naplněna, zájemci jsou odmítáni. Do budoucna je třeba 
uvažovat o vzniku nového stacionáře, případně rozšíření kapacity 
stávajícího stavebními úpravami. 
Službu denně využívá průměrně 15 uživatelů. Službu využívají nejen 
obyvatelé města Tábor, ale i občané okolních měst a obcí. Denní stacionář 
využívají v rámci služby i klienti Odlehčovacích služeb. 

Realizátor: G-centrum Tábor 
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Spolupráce: Pečovatelská služba, Domácí péče Tereza, Nemocnice 

Počet uživatelů služby 2015 2016 2017 

Senioři a zdravotně 
postižení nad 55 let 

25 denní kapacita 25 denní kapacita 25 denní kapacita 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 305 738 1 348 000 1 412 000 

MPSV 655 000 688 000 722 000 

Příjmy od klientů 400 510 360 000 390 000 

Město a obce 250 228 300 000 300 000 

Ostatní - ÚP    

Investice  

Výstupy: Zajištění služeb denního stacionáře na Táborsku. 

Číslo a název aktivity: 1.1.2. Zachování Střediska sociálních služeb G-centrum Tábor (§ 37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Středisko sociálních služeb poskytuje sociální poradenství, informace, 
pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci  
a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci 
blízkého okolí. Cílovou skupinou jsou senioři, pečující o seniory či rodinní 
příslušníci seniorů. Služba je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 15.30 
v prostorách G-centra Tábor, domova pro seniory. 
Středisko nabízí: 

• poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné 
sociální situace (potřeba péče a sociální pomoci, informace  
o příspěvku na péči, kompenzační pomůcky,…) 

• poskytování informací o jiných subjektech, které v daném regionu 
poskytují sociální služby a pomoc seniorům 

• pomoc seniorům při zajišťování základních životních potřeb 

• utváření a rozvoj všestranných společenských kontaktů ve prospěch 
seniorů 

• podpora seniorů při využívání nabídky zájmové, kulturní a sportovní 
činnosti 

• pomoc se zapojením seniorů do běžného života 

• poskytování informací o problematice stárnutí, stáří a života 
s handicapem 

Pro seniory jsou poskytovány akce vzdělávací (Akademie III. věku, 
jazykové kurzy,…), kulturní (zájezdy do divadel, na zámky, hrady,…), 
společenské (setkání 80 a víceletých obyvatel města Tábor, setkání 
osamělých seniorů, posezení s hudbou,…). 

Realizátor: G-centrum Tábor 

Spolupráce: Domov pro seniory, Pečovatelská služba, nemocnice, odbor sociálních 
věcí, město Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři, pečující, 
rodinní příslušníci 

290 298 300 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 037 000 1 115 000 1 318 000 
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MPSV 267 000 280 000 288 000 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Města a obce, kraj 770 000 835 000 837 000 

Ostatní  0   

Investice  

Výstupy: Zajištění odborného sociálního poradenství pro seniory a blízké. 

Číslo a název opatření: 1.2. Zachování stávajících pobytových služeb pro seniory 

Výchozí priorita: 1. Zachování stávajících služeb pro seniory 

Stručný popis opatření: 
 

Pobytové služby nabízí domovy pro seniory, krátkodobé pobytové služby 
pak odlehčovací služby. 
Počet žádostí o pobyt v pobytových zařízeních je poměrně vysoký, ale ne 
všichni žadatelé pobyt a péči takovéhoto zařízení potřebují. Někteří 
zájemci o službu podávají žádost o umístění do těchto zařízení 
z preventivních důvodů, kdyby se zhoršil jejich zdravotní stav.  
Do domova pro seniory jsou často přijímáni senioři, kdy se řeší akutní 
potřeba zajištění potřebné péče po propuštění z nemocnice (resp. 
z oddělení následné péče). Situaci by řešil vznik nové sociální služby podle 
§52 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách „sociální služby  
ve zdravotnických zařízeních“. Tato služba poskytuje pobytové sociální 
služby 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. V ORP Tábor jsou domovy pro seniory v Bechyni, Chýnově  
a Táboře. 
Odlehčovací službu je potřebné zachovat v nabídce poskytovatelů 
především proto, že odlehčuje jejich rodinným pečovatelům (v době jejich 
hospitalizace nebo v době dovolené, plánované rekonstrukce bytu apod.), 
senior se poté vrací do svého přirozeného prostředí. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.2.1. Zachování Domova pro seniory G-centrum Tábor (§ 49) 
1.2.2. Zachování Odlehčovacích služeb G-centrum Tábor (§ 44)  
1.2.3. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Táboře 
1.2.4. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Jistebnici 
1.2.5. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nadějkově 

Číslo a název aktivity: 1.2.1. Zachování Domova pro seniory G-centrum Tábor (§ 49) 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov pro seniory G-centrum Tábor poskytuje sociální pobytovou službu 
podle individuálních potřeb seniorů, tak aby byla v maximální míře 
podporována nezávislost a samostatnost seniorů, vytváří zázemí  
pro seniory, kteří potřebují pomoc druhé osoby a nemohou zůstávat  
ve svém domácím přirozeném prostředí.  

Realizátor: G-centrum Tábor 

Spolupráce: Nemocnice Tábor, odlehčovací služby, pečovatelská služba,  

Počet uživatelů služby: 
Kapacita služby: 

2015 2016 2017 

Senioři od 65 let 143 lůžek 143 143 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

39 596 469 42 638 000 44 315 000 

MPSV 6 745 200 8 082 000 8 686 000 
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Příjmy od klientů 25 072 165 25 300 000 25 960 000 

Město a obce 4 178 961 6 026 000 6 026 000 

Zdravotní pojišťovny 3 180 143 2 800 000 3 200 000 

Ostatní 420 000 430 000 443 000 

Ostatní – dotace PAP    

Investice  

Výstupy: Zajištění služby domov pro seniory pro Tábor a okolí. 

Číslo a název aktivity: 1.2.2. Zachování odlehčovací služby G-centrum Tábor (§ 44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním odlehčovací služby (OS) je dočasně zastoupit pečující osobu – 
rodinu v péči o seniora se sníženou soběstačností nebo o osobu se 
zdravotním postižením starší 55 let a tím vytvořit čas a prostor pečujícímu 
pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si svých osobních 
záležitostí. Služba je určena zájemcům přicházejícím z jejich přirozeného 
sociálního prostředí nebo pro ty, kteří ukončí pobyt ve zdravotnickém 
zařízení a dočasně se nemohou vrátit do svého domácího prostředí. 
Služba podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli, rozšiřuje sociální 
kontakty a je prevencí dlouhodobých pobytových služeb.  
Služba je poskytována v DPS Čekanice (OS Čekanice) a v budově domova 
pro seniory (OS G-centrum) na dobu určitou, max. délka pobytu je  
3 měsíce.  
V roce 2015 službu využilo celkem 93 uživatelů, obsazenost byla 77%. 

Realizátor: G-centrum Tábor 

Spolupráce:  Domov pro seniory, Domácí péče Tereza, pečovatelská služba 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby starší 55 let 5 lůžek OS G- centrum  
5 lůžek OS Čekanice 

5 lůžek OS G- centrum  
5 lůžek OS Čekanice 

5 lůžek OS G- centrum  
5 lůžek OS Čekanice 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Odlehčovací služby  
G-centrum Tábor 
Finanční zdroje: 

2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 643 180 1 677 700 1 825 000 

MPSV 158 600 222 000 360 000 

Příjmy od klientů 773 396 670 000 690 000 

Města a obce 711 184 785 000 775 000 

Ostatní    

Úřad práce    

Investice  

Výstupy: Zajištění odlehčovacích služeb. 

Odlehčovací služby 
Čekanice 
Finanční zdroje: 

2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 504 394 1 567 000 1 628 000 

MPSV 158 000 222 000 253 000 

Příjmy od klientů 699 658 630 000 650 000 

Města a obce 646 136 715 000 725 000 

Ostatní    
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Úřad práce    

Finanční zdroje:    

Investice  

Výstupy: Zajištění odlehčovacích služeb. 

Číslo a název aktivity: 1.2.3. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Táboře  

Charakteristika 
aktivity: 

Sociální bydlení je pro seniory zajištěno zejména v tzv. domech  
s pečovatelskou službou. Ty nejsou zařízením sociálních služeb podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale jedná se o byty  
ve vlastnictví obce, pro jejichž pronájem má obec zvláštní kritéria.  
To znamená, že přiděluje tyto byty na základě předem stanovených 
kritérií žadatelům. Uzavírání nájemních smluv k bytům jako takovým  
se řídí obecnou úpravou nájmu bytu podle občanského zákoníku. Přitom 
se předpokládá, že obyvatelům těchto bytů zvláštního určení bude 
poskytována sociální služba podle § 40 zákona o sociálních službách, tedy 
pečovatelská služba, avšak její využívání není povinností. Pečovatelskou 
službu zajišťuje G-centrum Tábor. Jedná se o domy DPS Lidická, Kvapilova 
a Čekanice. V DPS Čekanice je poskytována pečovatelská služba 24 hodin 
denně. 

Realizátor: Bytes s.r.o.  

Spolupráce: G – centrum Tábor, odbor sociálních věcí města Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři a ostatní 
potřební 

143 bytů 143 bytů 
 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

hrazeno nájemníky  

Investice  

Výstupy: Zajištění možnosti sociálního bydlení. 

Číslo a název aktivity: 1.2.4. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Jistebnici  

Charakteristika 
aktivity: 

Domy s pečovatelskou službou jsou nájemními domy, které obec 
pronajímá potřebným seniorům podle předem stanovených pravidel.  
Ti zde mohou v případě potřeby využít dostupnosti pečovatelské služby 
zajištěné Sociálními službami města Milevska. Obyvatelé si sami určují 
rozsah a četnost poskytované podpory ve vlastní domácnosti; skutečný 
stav: asi polovina klientů využívá čas od času některou z poskytovaných 
služeb (převážně je to dovoz obědů).  
Dům s pečovatelskou službou je nutné rekonstruovat (rozvod vody, 
elektřiny, fasáda, přístupy, venkovní sezení, atd.), případně rekonstrukci 
spojit s navýšením kapacity (půdní byty). Plán je zatím v rovině projektu, 
jedná se o rekonstrukci stávajícího DPS nebo stavbu nové budovy. 

Realizátor: město Jistebnice 

Spolupráce: Sociální služby města Milevska 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři a osoby se 
zdravotním postižením 

27 bytů   

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 
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Provozní náklady 
celkem 

hrazeno nájemníky  

Investice  

Výstupy: Zajištění možnosti sociálního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Číslo a název aktivity: 1.2.5. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nadějkově 

Charakteristika 
aktivity: 

Domy s pečovatelskou službou jsou nájemními domy, které obec 
pronajímá potřebným seniorům podle předem stanovených pravidel.  
Ti zde mohou v případě potřeby využít dostupnosti pečovatelské služby 
zajištěné Sociálními službami města Milevska. Obyvatelé si sami určují 
rozsah a četnost poskytované podpory ve vlastní domácnosti; skutečný 
stav: asi polovina klientů využívá čas od času některou z poskytovaných 
služeb (převážně je to dovoz obědů).  

Realizátor: Obec Nadějkov 

Spolupráce: Sociální služby města Milevska 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři 12 bytů 12 bytů 12 bytů 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

hrazeno nájemníky  

Investice  

Výstupy: Zajištění možnosti sociálního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Číslo a název opatření: 1.3. Zachování stávajících terénních služeb pro seniory 

Výchozí priorita: 1. Zachování stávajících služeb pro seniory 

Stručný popis opatření: 
 

Terénní služby umožňují klientům neopouštět jejich domácí prostředí, 
ulehčují péči rodinným příslušníkům. Domácí prostředí pozitivně 
ovlivňuje psychiku seniorů, v případě nemoci urychluje proces uzdravení. 
Jedná se zejména o pečovatelskou službu, tísňovou péči a terénní formu 
odlehčovací služby.  
Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci  
a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené 
soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře 
dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života  
ve svém domácím prostředí. Na území ORP Tábor poskytuje 
pečovatelskou službu G-centrum Tábor, pečovatelská služba města 
Bechyně, Chýnov, Mladá Vožice, Sezimovo Ústí, Dům s pečovatelskou 
službou Planá nad Lužnicí a Sociální služby města Milevska. V Táboře  
a Bechyni je nabízena tísňová péče. 
Na území je zajištěna služba domácí hospicové péče, zahrnující 
specializovanou paliativní péči, odborné sociální poradenství a terénní 
odlehčovací služby. 
Doplňkovými službami je pak terénní zdravotní péče a také 
neregistrovaná péče o seniory na Chotovinsku a Malšicku. 
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Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.3.1. Zachování Pečovatelské služby G-centrum Tábor (§ 40) 
1.3.2. Zachování Pečovatelské služby – Sociální služby města Milevska  
(§ 40) 
1.3.3. Zachování Tísňové péče „Život 90“ (§ 41) 
1.3.4. Zachování Domácího Hospice JORDÁN, o.p.s. (§37, 44)  
1.3.5. Zachování terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice 
JORDÁN, o.p.s. (§ 44) 
1.3.6. Zachování Domácí péče Tereza 
1.3.7. Zachování služeb Sestry Tábor 
1.3.8. Zachování služeb péče o seniory na Chotovinsku - Jiřina Krätzerová 

Číslo a název aktivity: 1.3.1. Zachování Pečovatelské služby G-centrum Tábor (§ 40) 

Charakteristika aktivity: Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů  
ve sjednaném čase (v pracovní dny od 7.00 do 15.30 s výjimkou DPS 
Čekanice) v domácnostech klientů na území města Tábora nebo  
na středisku osobní hygieny. Služba je určena obyvatelům Tábora a jeho 
příměstských částí. 
Došlo k navýšení počtu klientů, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování 
pečovatelské služby (zejména dovoz obědů), ale snižuje se počet 
využívání služba v domech s pečovatelskou službou. Od srpna 2014 jsou 
zajištěny služby (dovážka obědů) pro občany Radimovic u Želče.  
Od 1. 11. 2015 byla rozšířena pracovní doba na pondělí–neděle  
od 7.00 do 19.00 hod. 

Realizátor: Pečovatelská služba G-centrum Tábor 

Spolupráce: Domácí péče Tereza, Sestry Tábor, Život 90 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři a zdravotně 
postižení 

420 452 450 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 11754 240 12 777 000 13 038 000 

MPSV 3 180 000 3 339 000 3 440 000 

Příjmy od klientů 5 884 518 5 700 000 5 800 000 

Město a obce 2 359 722 3 508 000 3 508 000 

Ostatní 290 000 190 000 240 000 

Jihočeský kraj    

Dotace Sez. Ústí 40 000 40 000 50 000 

Úřad práce    

Investice  

Výstupy: Zajištění pečovatelských služeb v domácnostech klientů. 
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Číslo a název aktivity: 1.3.2 Zachování Pečovatelské služby – Sociální služby města Milevska  
(§ 40) 

Charakteristika aktivity: Sociální služby města Milevska zajišťují pečovatelskou službu v západní 
části ORP Tábor. (tj. Jistebnice, Nadějkov, Hubov, Hronova Vesec, 
Vratišov, Brtec). Pečovatelská služba je zde poskytována v domácím 
prostředí klientů a to v Domech s pečovatelskou službou a na dalších 
místech, kde klienti pečovatelské služby aktuálně žijí. Tato služba 
uživatelům umožňuje, aby si v maximální možné míře zachovali 
dosavadní způsob života, dokáže částečně kompenzovat jejich sníženou 
soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Pečovatelská služba bude 
i nadále poskytována v této oblasti pět dní v týdnu, o navýšení rozsahu 
poskytované služby se v této lokalitě prozatím neuvažuje, rozsah 
poskytované péče je dostačující. Organizace neeviduje žádné 
neuspokojené zájemce o poskytování pečovatelské služby. V případě 
požadavků je organizace připravena pružně reagovat na požadavky 
týkající se poskytování pečovatelské služby a poskytování služby rozšít, 
tak aby byly uspokojeny potřeby obyvatel této oblasti.  
V minulém roce bylo pro pečovatelku v lokalitě Jistebnice pořízeno 
elektro kolo s přídavným vozíkem, které usnadnilo dopravu pečovatelky 
ke klientům nejen při rozvozu stravy a nákupů, ale i při dalších 
plánovaných návštěvách u klientů. 

Realizátor: Sociální služby města Milevska 

Spolupráce: obce 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři a osoby se 
zdravotním postižením 

Nadějkov 18 
Jistebnice 17 

Nadějkov 19 
Jistebnice 18 

Nadějkov 16 
Jistebnice 18 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 320 000 Jistebnice 
330 000 Nadějkov 

320 000 Jistebnice 
330 000 Nadějkov 

320 000 Jistebnice 
330 000 Nadějkov 

MPSV 75 000 Jistebnice 
75 000 Nadějkov 

75 000 Jistebnice 
75 000 Nadějkov 

80 000 Jistebnice 
80 000 Nadějkov 

Příjmy od klientů 60 000 Jistebnice 
90 000 Nadějkov 

60 000 Jistebnice 
90 000 Nadějkov 

55 000 Jistebnice 
77 000 Nadějkov 

Města a obce, kraj 210 000 Jistebnice 
160 000 Nadějkov 

210 000 Jistebnice 
160 000 Nadějkov 

210 000 Jistebnice 
160 000 Nadějkov 

Ostatní 0 0  

Investice Investice ze strany p. o. Sociální služby Města Milevska se 
nepředpokládají 

Výstupy: Udržení a zajištění stávající terénní služby pro seniory. 
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Komentář: Pečovatelská služba zajišťována v oblasti Nadějkova a Jistebnice bude  
i nadále poskytována v DPS (domech s pečovatelskou službou)  
a v domácnostech klientů v obcích a jejich místních částech. V Jistebnici  
i v Nadějkově je péče zajišťována vždy jednou pracovnicí v přímé péči,  
a to v pracovních dnech v časovém rozsahu od 7 – 13.00 hodin. 
V případě potřeby je časová dostupnost pečovatelská služby pružně 
přizpůsobena individuálním požadavkům klientů. Cílem služby bude  
i nadále zajišťovat oblasti pomoci a péči v oblastech, které již klienti 
nezvládnou samostatně, aby mohli co možná nejdéle zůstat ve svém 
domově. Ve spolupráci s rodinami klientů a dalšími institucemi 
pomáháme klientům kompenzovat jejich sníženou soběstačnost 
zapříčiněnou věkem nebo zdravotním stavem. Pečovatelská služba  
se proto snaží flexibilně reagovat na aktuální situaci uživatelů a snaží  
se vyhovět jejich individuálním požadavkům. V případě zájmu dalšího 
zájmu o využívání pečovatelské služby počítáme s prodloužením základní 
dobu poskytování služby. 

Číslo a název aktivity: 1.3.3. Zachování tísňové péče „Život 90“ (§ 41) 

Charakteristika aktivity: Občanské sdružení poskytuje seniorům a zdravotně postiženým 
občanům službu, která umožňuje těmto osobám žít dál ve svém vlastním 
sociálním prostředí za důstojných podmínek. Jedná se o možnost  
při náhlém zhoršení zdravotního stavu nebo jiné krizové situaci přivolání 
okamžité pomoci pomocí tlačítka z kterékoliv části bytu. Služba je 
poskytována nepřetržitě po celých 24 hodin 7 dní v týdnu. Připravuje  
se zajištění těchto osob i mimo byt pomocí sítě mobilních operátorů. 
Službu poskytují momentálně v omezeném režimu (ve dvou krajích – 
Středočeský a Jihočeský; v JČ je to pouze Tábor). 

Realizátor: Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou 

Spolupráce: Ostatní poskytovatelé sociálních služeb, odbor sociálních věcí města 
Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

celkem 125 135 200 

V Táboře 20 25 30 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 2 450 000 2 600 000 5 184 665 

MPSV 1 688 200 1 700 000 3 208 465 

Příjmy od klientů 385 000 486 000 720 000 

Město Tábor 40 000 50 000 60 000 

Ostatní 336 800 364 000 1 196 200 

Investice Nákup nového služebního vozu v roce 2015 

Výstupy: Spokojený klient žijící ve svém vlastním sociálním prostředí  
za důstojných podmínek s možností zajištění potřebných odborných 
sociálních služeb dle možností v regionu, který by v mnoha případech 
musel být umístěn do zařízení se stálou odbornou péčí. 
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Číslo a název aktivity: 1.3.4. Domácí hospic JORDÁN (§ 37, 44)- zachování  a rozvoj 
specializované mobilní paliativní péče 

Charakteristika aktivity: Domácí hospic Jordán poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem  
a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma tak, 
aby toto období mohli prožít společně v domácím prostředí. Komplexní péče 
zahrnuje péči lékaře, zdravotníků, psychoterapeuta, sociální pracovnice, 
pečovatelek, duchovních a dobrovolníků. V tomto křehkém a těžkém životním 
období podporujeme naší péčí rodinu a nemocného, aby důstojně a se 
zachováním co největší možné kvality života zvládli poslední životní období. 

Realizátor: Domácí hospic JORDÁN 

Spolupráce: G-centrum, nemocnice, domácí péče, praktičtí a odborní lékaři v okrese 
Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Onkologicky nemocní 
senioři  

39 klientů / rok 
domácí hospicové 

péče 

50 klientů/rok domácí 
hospicové péče 

55 klientů/rok 
domácí hospicové 

péče 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 1 431 486 1 700 000 1 800 000 

MPSV -   

Příjmy od klientů 199 100  268 500 300 000 

Město Tábor 327 500 250 000 300 000 

Ostatní 904 886 1 181 500 1 200 000 

Investice  

Výstupy: Zachování a rozvoj domácí hospicové péče, reakce na vzrůstající zájem  
o specializovanou paliativní péči v domácím prostředí. 

Komentář: V r. 2017 – z důvodu starého vozového parku- nový automobil. 

Číslo a název aktivity: 1.3.5. Zachování terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice 
JORDÁN (§ 44) 

Charakteristika aktivity: Služba je poskytována uživatelům se sníženou soběstačností  
a sebeobsluhou v domácím prostředí (pomoc při osobní hygieně, podání 
stravy, léků, aktivizace, dohled v době nepřítomnosti rodinného 
příslušníka). Cílem je odlehčení nejen samotnému uživateli služby, ale  
i rodinným pečujícím příslušníkům (soustavnou pomocí při péči, většinou 
několik hodin týdně, edukace, poskytnutí praktických rad při péči). 

Realizátor: Domácí hospic Jordán, o.p.s. 

Spolupráce: Město Tábor, obce a města v regionu, ostatní poskytovatelé sociálních  
a sociálně-zdravotních služeb  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Zdravotně postižení 
uživatelé nad 18 let se 
sníženou soběstačností a 
sebeobsluhou 

14 klientů v terénu 
/rok 

20 klientů/rok 30 klientů /rok 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady  
Celkem  

551 430 589 000 837 392 

MPSV/státní rozpočet 0 0 334 900 

Příjmy od klientů 177 420 194 000 330 492 
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Kraj  0 0  

Města a obce 120 000 296 000 172 000 

Ostatní 254 010 99 000  

Investice  

Výstupy: Zachování a rozvoj terénních odlehčovacích služeb v regionu, podpora 
osob se zdravotním postižením, které si přejí setrvat v domácím 
prostředí a podpora a edukace rodinných pečujících. Min. 30 klientů 
v terénu za rok. 

Komentář: Navýšení rozpočtu – přijetí nové pečovatelky na 1,0 úv. (zvýšení 
mzdových a provozních nákladů). Služba je od r. 2010 poskytována  
bez klíčové dotace MPSV. 

Číslo a název aktivity: 1.3.6. Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství Domácího 
hospice Jordán (§ 37) 

Charakteristika aktivity: Poradna Domácího hospice Jordán poskytuje veřejnosti podporu, pomoc  
a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického 
onemocnění a v době po úmrtí někoho blízkého formou odborného 
sociálního poradenství v poradně i domácím prostředí klienta (dojezdová 
vzdálenost do 25 km o Tábora).  

Realizátor: Domácí hospic Jordán, o.p.s.  

Spolupráce: Město Tábor, obce a města v regionu, ostatní poskytovatelé sociálních  
a sociálně-zdravotních služeb 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby s potřebou 
pomoci, podpory, osoby 
v krizi 

693 poradenských 
kontaktů (z toho 

základní poradenství 
460, odborné 233). 

700 poradenských 
kontaktů (z toho 

základní poradenství 
440, odborné 260). 

700 poradenských 
kontaktů 

Časový harmonogram: 2013- trvale  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 509 826  390 385 400 000 

MPSV/státní rozpočet 272 100 198 700 250 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj    

Města a obce  87 406   

Ostatní 150 320 191 685 150 000 

Investice  

Poznámka:  

Výstupy: Zachování o rozvoj odborného sociálního poradenství, včetně terénní 
formy služby.  

Číslo a název aktivity: 1.3.7. Zachování Domácí péče Tereza 

Charakteristika aktivity: Domácí péče poskytuje zdravotní péči ve vlastním domácím prostředí 
klienta; pomáhá řešit zdravotní problémy klientů všech věkových 
kategorií. Péče je poskytována nepřetržitě (24 hodin denně). Domácí 
péči indikuje lékař při propuštění z nemocnice nebo praktický ošetřující 
lékař. Úhradu zdravotní péče provádí zdravotní pojišťovny. Spádová 
oblast je Tábor (+ 17 km od nemocnice Tábor), Jistebnice, Mladá Vožice, 
Chýnov a okolí (10 km z centra obce), Bechyně a okolí (17 km z centra) 

Realizátor: Domácí péče Tereza 
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Spolupráce: domácí péče navazuje na ukončenou hospitalizační péči, G-centrum, 
praktičtí lékaři 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Klienti s potřebou 
zdravotní péče 

920 920 950 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem Domácí péče je jedním z oddělení nemocnice. Výkony jsou placeny DRG 
systémem a není možné vyčíslit finance na jednotlivá oddělení. 

MPSV    

Příjmy od klientů    

Město Tábor    

Ostatní – zdravotní 
pojišťovny 

   

Investice  

Výstupy: Poskytování odborné zdravotní péče klientům všech věkových kategorií  
v jejich domácím prostředí.  

Číslo a název aktivity: 1.3.8. Zachování služeb Sestry Tábor 

Charakteristika aktivity: Organizace zajišťuje domácí zdravotní péči, jako např.: převazy ran 
 a proleženin, péči o pacienty se stomiemi, katetry (cévkami), 
parenterální výživou (infuzí), sondovou výživou, odběry krve  
a biologického materiálu, kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak, 
glykemie), zajištění a péče o nesoběstačného pacienta, odlehčovací 
službu terénní, rehabilitační ošetřovatelství, paliativní péče o umírající, 
hygiena u ležících pacientů. 
Současně ale nabízí i komplexní nezdravotnické služby: obstarání 
nákupů, doprovod k lékaři, vyřizování osobních záležitostí, úklid 
domácnosti, denní hygienu, kontrola dodržování pitného režimu/užívání 
léků, přípravu stravy, fyzickou a psychickou aktivaci, procházky  
s klientem a další. 
Služby jsou poskytovány i v odpoledních a nočních hodinách. 

Realizátor: Sestry Tábor 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Klienti s potřebou 
zdravotní péče 

údaje nebyly poskytnuty  

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem údaje nebyly poskytnuty  

Investice  

Výstupy: Poskytování odborné zdravotní péče klientům všech věkových kategorií  
v jejich domácím prostředí.  
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Číslo a název aktivity: 1.3.9. Zachování služeb péče o seniory na Chotovinsku 

Charakteristika aktivity: V regionu Chotovinska je péče o seniory zajišťována p. Jiřinou 
Krätzerovou (není registrovaná jako sociální služba). Zajišťuje podobné 
činnosti jako pečovatelské služba a přepravu klientů, nezajišťuje 
zdravotnickou péči. Službu zajišťuje pro 25 - 30 uživatelů, kapacitu nelze 
v současné době navýšit. Pro stávající uživatele služby je tato služba 
nezbytná, je proto žádoucí ji zachovat. 

Realizátor: p. Jiřina Krätzerová 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři Max. 30 Max. 30 Max. 30 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 50 000 50 000 50 000 

MPSV    

Příjmy od klientů 25 000 25 000 25 000 

Obec Chotoviny 160 000 160 000 160 000 

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zajištění stávající terénní služby v obcích Chotoviny, Červené Záhoří, 
Sedlečko, Moraveč, Rzavá, Beranova Lhota, Broučkova Lhota, Jeníčkova 
Lhota, Řevnov, Liderovice, Vrážná a Polánka. 

Číslo a název opatření: 1.4. Zachování a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory 

Výchozí priorita: 1. Zachování stávajících služeb pro seniory 

Stručný popis opatření: 
 

Volnočasové aktivity jsou prevencí sociálního vyloučení seniorů, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zachování  
a rozvoj přirozených sociálních vazeb.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.4.1. Zachování volnočasových aktivit Střediska sociálních služeb  
G-centrum Tábor 
1.4.2.  Zachování a rozšíření počtu klubů důchodců v Táboře 
1.4.3. Zachování a rozvoj dalších organizací nabízejících volnočasové 
aktivity 
1.4.4. Zachování a rozvoj kulturních aktivit pro seniory v obci Dražice 

Číslo a název aktivity: 1.4.1. Zachování volnočasových aktivit Střediska sociálních služeb G-
centrum Tábor 

Charakteristika aktivity: Středisko sociálních služeb (registrováno jako poskytovatel odborného 
sociálního poradenství) také realizuje aktivizační, vzdělávací, společenské 
a kulturní akce určené všem seniorům města Tábor (Akademie III. věku, 
Diskusní pořady, zájezdy do divadel, na zámky, kurzy anglického  
a německého jazyka, kurzy trénování paměti, setkání osamělých seniorů, 
setkání 80-ti a víceletých obyvatel města Tábora).  

Realizátor: G-centrum Tábor 

Spolupráce: Město Tábor, SONS, SNN, SOANZ, ZUŠ,… 

Počet uživatelů služby 2015 2016 2017 

senioři 1 550 kontaktů 1 550 kontaktů 1 550 kontaktů 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 180 000 195 000 193 000 
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MPSV    

Příjmy od klientů    

Město a obce 180 000 195 000 193 000 

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zajištění volnočasových aktivit pro seniory z Tábora. 

Číslo a název aktivity: 1.4.2. Zachování a rozšíření počtu klubů důchodců v Táboře 

Charakteristika aktivity: Kluby důchodců jsou další alternativou  v rámci preventivního působení 
proti sociálnímu vyloučení, které hrozí osamělým seniorům.   V současné 
době fungují v Táboře dva kluby důchodců – Klub důchodců Helsinská, 
Sídliště nad Lužnicí a Klub důchodců Lidická, Klokoty. S ohledem  
na žádosti seniorů z oblasti Kvapilovy ulice se připravuje navýšení 
stávajícího počtu klubů. V rámci této aktivity proběhne vytipování 
vhodného prrostoru, zajištění finančních prostředků pro vznik klubu  
a jeho provoz, zajištění provozu.  

Realizátor: G-centrum Tábor, Město Tábor, Odbor sociáních věcí MěÚ Tábor, Bytes 
Tábor s.r.o. 

Spolupráce:  NNO 

Počet uživatelů služby: 2015 2016 2017 

Senioři 120 120 140 

Časový harmonogram:  do 2017 – provoz klubů ve stávajícím režimu (dva kluby), od r. 2017  – 
zvýšení počtu klubů důchodců na tři 

Finanční zdroje:  2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 50 000 50 000 
50 000 + náklady na 
úpravy/rekonstrukci 

prostoru 3 klubu 

Město a obce 50 000 50 000 
50 000 + náklady na 
úpravy/rekonstrukci 

prostoru 3 klubu 

Výstupy:  Kluby důchodců umožňují  seniorům smysluplně trávit volný čas mimo 
domácnost  ve společnosti  vrstevníků. Kluby slouží k aktivizaci seniorů – 
sami si svou činnost plánují a organizují.  

Číslo a název aktivity: 1.4.3. Zachování a rozvoj dalších organizací nabízejících volnočasové 
aktivity 

Charakteristika aktivity: Volnočasové aktivity pro seniory zajišťuje několik zájmových skupin jako 
je Klub KARDIO Tábor, Územní organizace svazu diabetiků v Táboře, Klub 
vojenských důchodců, ILCO Tábor. Další volnočasovou aktivitou jsou 
počítačové kurzy, které pro seniory zajišťuje Městská knihovna Tábor. 
Různé akce pro seniory v menších obcích Táborska organizují obecní 
úřady. 

Realizátor: Neziskové organizace a další subjekty 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

senioři    

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Výstupy: Zajištění volnočasových aktivit pro seniory. 
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Číslo a název aktivity: 1.4.4. Zachování a rozvoj kulturních aktivit pro seniory v obci Dražice 

Charakteristika aktivity: Zachování a rozšíření kulturních aktivit pro seniory – zájezdy do divadel, 
setkávání s pamětníky nad starými fotografiemi a jinými historickými 
materiály, besedy, zpracování kroniky fotografií "Od vzpomínek 
k současnosti". Pokračování v návštěvách seniorů u příležitosti 
významných životních výročí, předávání dárkových balíčků v hodnotě 
500 korun, blahopřání, květin, hudebního dárku z místního rozhlasu  
i českobudějovického rádia a podpis do pamětní knihy. 

Realizátor: obec 

Spolupráce: ZŠ a MŠ Dražice, TJ Dražice 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

senioři 249 334 400 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 62 274 72 000 80 000 

Investice  

Výstupy: Zajištění volnočasových aktivit pro seniory. 

Komentář: V obci Dražice s více než 800 obyvateli žije téměř 180 seniorů, z toho 24 
ve věku 80 let a více. Nejstarší občance je 93 let, občanovi 89 let. 
V příštím roce plánujeme stávající plán volnočasových aktivit rozšířit  
o turistické výlety pro seniory. Budeme se více věnovat osvětové činnosti 
v oblasti zdraví a sociálních služeb. Členky sociálního výboru se zúčastní 
školení pro pečovatelky. Pomůžeme našim seniorům získat SENIOR PAS. 



Priorita 2. Rozvoj služeb pro seniory 
Číslo a název opatření: 2.1. Rozšíření pečovatelské služby do obcí, kde dosud není poskytována 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj služeb pro seniory 

Stručný popis opatření: 
 

Na území ORP Tábor je pečovatelská služba nabízena pouze ve městech  
a několika málo obcích sousedících s ORP Milevsko. V ostatních obcích 
sice někdy rozváží obědy soukromé firmy, to však nemůže nahradit 
pečovatelskou službu, zejména pro méně soběstačné občany. Ti jsou pak 
nuceni se odstěhovat z obce a často nastupují do pobytových zařízení, 
ačkoliv by s podporou pečovatelské služby mohli zůstat ve svém 
domácím prostředí. Pečovatelskou službu by v těchto obcích mohli 
nabízet zejména stávající poskytovatelé (G-centrum Tábor, Ledax o.p.s., 
Sociální služby města Milevska nebo pečovatelská služba města Chýnov  
a Mladá Vožice) Starostové obcí byli v rámci komunitního plánování 
seznámeni s nabídkou pečovatelských služeb a s možností rozšíření na 
jejich území. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Zjišťování zájmu o pečovatelskou službu 
2.1.2. Rozšíření pečovatelské služby (§ 40) 

Číslo a název aktivity: 2.1.1. Zjišťování zájmu o pečovatelskou službu 

Charakteristika aktivity: Podle možností uskuteční jednotlivé obce samostatně zjišťování zájmu  
o pečovatelskou službu mezi svými občany. K tomu byl připraven leták  
a dotazník. V případě zjištěného zájmu se starostové spojí s vhodným 
poskytovatelem pečovatelské služby zejména s ohledem na geografickou 
polohu. 

Realizátor: Obce ORP Tábor 

Spolupráce: poskytovatelé 

Počet uživatelů služby 2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 0   

Investice  

Výstupy: Zjištění zájmu o pečovatelskou službu.  

Komentář: V Dražicích dosud nebyl o pečovatelskou službu ze strany seniorů 
projeven zájem. Byla poskytována pouze drobná sousedská výpomoc 
(nákupy, úklid) členkami sociálního výboru. Předběžný zájem projevilo  
8 občanů. 

Číslo a název aktivity: 2.1.2. Rozšíření pečovatelské služby (§ 40) 

Charakteristika aktivity: Podle dohody s obcí zajistí pečovatelskou službu na jejím území vybraný 
poskytovatel. Přitom je nutné počítat s příspěvkem obce na zajištění této 
služby. Díky této službě mohou senioři déle zůstat ve svém přirozeném 
prostředí. Jde například o obce Jistebnice a Borotín. 

Realizátor: G-centrum Tábor, Ledax o.p.s., Sociální služby města Milevska, 
pečovatelská služba města Chýnov a Mladá Vožice 

Spolupráce: Obce ORP Tábor 

Počet uživatelů služby 2015 2016 2017 

Senioři a zdravotně 
postižení 

dle potřeby dle potřeby  

Časový harmonogram: 2013 – trvale 
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Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem dle potřeby dle potřeby  

MPSV    

Příjmy od klientů    

Město a obce    

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zajištění pečovatelské služby v obcích, kde není dosud poskytována.  

Komentář: V současné době je projednávána smlouva o poskytování terénní 
pečovatelské služby pro seniory obce Dražice s G – centrem Tábor. 

2.2.6. Zařazení I MY, 
o.p.s. poskytovatel rané 
péče Raná péče I MY 

2.2.6. Zařazení I MY, o.p.s. poskytovatel rané péče Raná péče I MY 

Priorita 3. Zřízení nových služeb pro seniory 
Číslo a název opatření: 3.1. Výstavba nového objektu – Centrum pro seniory v Táboře 

Výchozí priorita: 3. Zřízení nových služeb pro seniory  

Stručný popis 
opatření: 
 

Zřízení multifunkčního centra by mělo zajišťovat služby pro seniory  
a osoby se zdravotním postižením. V současné době jsou tyto instituce 
poskytující sociální a zdravotní služby umístěny v různých částech obvodu 
města, často s problematickou dopravní a místní dostupností. Mnohé 
objekty jsou obtížně dostupné pro osoby s pohybovým hendikepem. 
Multifunkční centrum bude objektem, kde bude domov se zvláštním 
režimem, byty s pečovatelskou službou, zázemí pro služby v oblasti 
poradenství, péče, aktivizace i rehabilitace.  
V Táboře v současné době neexistuje pobytová služba pro osoby 
s demencí. S ohledem na demografický vývoj, z kterého vyplývá zvyšující 
se věk obyvatel, bude přibývat i osob s demencí. Těmto osobám není 
možné zajišťovat specifickou péči v rámci běžných domovů pro seniory. 
Odpovídající pobytové služby pro osoby s demencí by zajistily kvalitu 
života těchto osob a vedly k eliminaci jejich umístění do nevhodných nebo 
vzdálených pobytových zařízení. Umisťování těchto osob do např. 
domovů pro seniory vede k problematickým situacím, vzhledem k tomu, 
že zde není poskytována odpovídající péče. Při péči o osoby s demencí je 
nutné respektovat specifika projevů chování a mít dostatečný počet 
pracovníků, který by pokryl nároky péče o klienty s demencí na základě 
jejich individuálních potřeb 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Výstavba nového objektu – Centrum pro seniory v Táboře 

Číslo a název aktivity: 3.1.1. Výstavba nového objektu – Centrum pro seniory v Táboře 

Charakteristika 
aktivity: 

V současné době je vybráno místo, kde má stát nový objekt, je zadáno 
zhotovení projektové dokumentace, počítá se s výstavbou v roce 2018. 
Centrum má zahrnovat domov se zvláštním režimem, byty 
s pečovatelskou službou, vývařovnu a zázemí pro organizace poskytující 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ČČK, SNN, SONS  
a další). Domov se zvláštním režimem má mít kapacitu cca 45 lůžek, dále 
zde má být 20 bytů s pečovatelskou službou. 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Tábor, poskytovatelé sociálních a doplňkových služeb 
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Spolupráce: Odborníci, lékaři, JČK, MPSV 

Počet uživatelů služby 2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

   

Investice 150 000 000 Kč bez DPH 

Výstupy: Zajištění odborné péče o osoby s demencí a zajištění služeb pro seniory  
a osoby se zdravotním postižením.  

Číslo a název opatření: 3.2. Řešení možností sociálního bydlení pro seniory v dalších obcích 

Výchozí priorita: 3. Zřízení nových služeb pro seniory 

Stručný popis 
opatření: 
 

Vhodné sociální bydlení umožní seniorům a osobám se zdravotním 
postižením déle vést relativně samostatný život. Nemusí odcházet  
do pobytových zařízení (zejm. domov pro seniory a domov pro osoby se 
zdravotním postižením). Vhodné malometrážní a bezbariérové bydlení 
spojené s poskytování pečovatelské služby je tak výrazně levnější  
a současně i vhodnější alternativou pobytových služeb. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.2.1. Řešení možností sociálního bydlení pro seniory v obcích Malšice, 
Opařany, Jistebnice, Chotoviny, Borotín, Sezimovo Ústí 
3.2.2. Řešení možností sociálního bydlení pro seniory v obci Dražice 

Číslo a název aktivity: 3.2.1. Řešení možností sociálního bydlení pro seniory v obcích Malšice, 
Opařany, Jistebnice, Chotoviny, Borotín, Sezimovo Ústí 

Charakteristika 
aktivity: 

Dům s pečovatelskou službou v Jistebnici je nutné rekonstruovat (rozvod 
vody, elektřiny, fasáda, přístupy, venkovní sezení, atd.), případně 
rekonstrukci spojit s navýšením kapacity (půdní byty). Odhadovaná cena 
rekonstrukce je 25 mil. Kč. 
V Chotovinách obec připravuje výstavbu dalších 4 - 6 bytů zvláštního 
určení pro seniory, kteří již nemohou zůstat ve svém stávajícím domě. 
V Opařanech by bylo nejvhodnější využít volné prostory léčebny, kde je 
k dispozici vývařovna i prádelna, ale je nutné vybavit tyto prostory 
výtahem, což představuje finanční částku asi 1 mil. Kč. Vzhledem 
k vlastnickým poměrům k budově však není možné čerpat dotaci. 
Potřební senioři zatím byli úspěšně umístěni v Sepekově a Bernarticích. 
V Borotíně je již objekt (20 míst) vytipovaný, potřebné finance na pořízení 
má obec zajištěné. Vše závisí pouze na dohodě s vlastníkem nemovitosti. 
Počítá se i následným využitím objektu pro seniory z blízkých obcí – obec 
Nemyšl a Sudoměřice u Tábora.  
Sezimovo Ústí – byl vybrán projektant domu s pečovatelskou službou, 
Celkové investiční náklady na výstavbu budou přibližně 100 milionů Kč. 

Předpokládaný 
realizátor: 

obce 

Spolupráce: Poskytovatelé pečovatelské služby 

Počet uživatelů služby 2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 
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Investice dle konkrétních projektů 

Výstupy: Zajištění sociálního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Komentář: Městys Borotín již budovu určenou pro Dům seniorů Borotín zakoupený. 
Je zpracována projektová dokumentace a čeká na vhodný dotační titul. 

Číslo a název aktivity: 3.2.2. Řešení možností sociálního bydlení pro seniory v Dražicích 

Charakteristika 
aktivity: 

Výstavba komunitního domu pro seniory s 12 byty pro občany  
nad 60 roků s ordinací lékaře a jídelnou, kterou budou moci využívat  
i ostatní obyvatelé obce. Zřízení jednoho místa sociálního pracovníka, 
který by poskytoval pečovatelskou službu nejen seniorům, ale i dalším 
potřebným obyvatelům obce, případně vypomáhal v komunitním domě. 
Obec zajistí účast na odborném proškolení - rekvalifikaci, i finanční 
podporu. 

Předpokládaný 
realizátor: 

obec 

Spolupráce: Poskytovatelé pečovatelské služby 

Počet uživatelů služby 2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

   

Investice dle konkrétních projektů 

Výstupy: Zajištění sociálního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Číslo a název opatření 3.3 Vznik sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních  

Výchozí priorita: 3. Vznik nové služby 

Stručný popis 
opatření: 
 

V rámci Nemocnice Tábor nejsou v současné době k dispozici sociálně 
zdravotní lůžka. Město Tábor řeší ročně umístění více než 10 lidí  
do zdravotnických zařízení mimo okres Tábor. Důvodem pro přijetí na tato 
lůžka je stabilizovaný zdravotní stav nevyžadující stálou lékařskou péči. 
Potřeba stálé ošetřovatelské péče zůstává. 

Číslo a název aktivity: 3.3.1. Vznik sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče (§52) 

Charakteristika 
aktivity: 

Tato služba by byla určena pro osoby, které se neobejdou bez pomoci 
další fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení, 
dokud jim nebude zabezpečena pomoc jinou formou. 

Realizátor: Nemocnice Tábor 

Spolupráce: Město Tábor, obce a města v regionu, ostatní poskytovatelé sociálních                 
a sociálně-zdravotních služeb 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři, osoby se 
zdravotním postižením  

0 0 4 lůžka 

Časový harmonogram: 2017 - trvale  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

   

MPSV/státní rozpočet    

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    
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Kraj    

Města a obce     

Ostatní    

Investice  

Poznámka:  

Výstupy: Zajištění přechodných služeb pro osoby, které již nevyžadují lůžkovou  
péči ve zdrav. zařízení, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu nejsou schopny 
se obejít bez pomoci okolí, nemohou být proto propuštěny ze zařízení 
lůžkové péče, do doby než jim bude zajištěna péče blízkých anebo 
prostřednictvím služeb.   

Číslo a název opatření: 3.4 Zřízení Senior Pointu 

Výchozí priorita: 3. Vznik nové služby 

Stručný popis 
opatření: 

Zřízení Senior Pointu tzn. kontaktního místa pro seniory, kde je možné 
získat nejrůznější informace důležité pro každodenní život.  Senior Point je 
určen pro věkovou kategorii osob starších 55 let. Je to místo pro setkávání 
seniorů v klidném prostředí, získávání informací a využívání poradenství  
(zdarma),  vzdělávání se a tvoření na základě podnětů ze samotné cílové 
skupiny.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.4.1. Nalezení vhodných prostor. 
3.4.2. Příprava na realizaci: získání finančních prostředků, personální  
a provozní zajištění Senior Pointu 
3.4.3. Realizace projektu,  spolupráce s poskytovateli, NNO a dalšími 
subjekty, zajištění sítě poskytovatelů slev. 

Číslo a název aktivity: 3.4.1. Nalezení vhodných prostor 

Charakteristika 
aktivity: 

Vyhledání vhodných prostor s ohledem na cílovou skupinu služby 
(dopravní dostupnost, bezbariérovost, snadná dostupnost i ze strany 
MHD, zázemí pro pracovníka pointu, toalety pro klienty, možnost 
posezení pro seniory i drobného občerstvení) a se zohledněním splnění 
podmínky propojení s odborem sociálních věcí. 
– vytipování prostor, vyjednání podmínek nájmu + náklady 

Realizátor: NNO, Město Tábor, Odbor sociálních věcí 

Spolupráce: NNO 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Uživatelé 
služeb/obyvatelé ORP 
Tábor 

--- ---- --- 

Časový harmonogram: 2017 – vytipování + získání vhodných prostor  se zohledněním podmínky  
personálního  i provozního  propojení  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

---- ------ 
dle sjednaných 

podmínek nájmu 

Výstupy: Zajištění vhodného prostoru pro realizaci projektu za vhodných podmínek 
pro nájemce.  

Číslo a název aktivity: 3.4.2. Příprava na realizaci: získání finančních prostředků, personální  
a provozní  zajištění Senior Pointu 

Charakteristika 
aktivity: 

Finanční,  personální a provozní zajištění služby.  
Vyhledání vhodných dotačních titulů, podání žádostí event. nalezení 
finančních zdrojů na straně  realizátora. 

Realizátor: NNO, Město Tábor 

Spolupráce: Jihočeský kraj, event.další subjekty 
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Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 --- ---- ---- 

Časový harmonogram: 2017 a dále 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem bez nákladů bez nákladů 

300 000 
(event. dle vybraných 

prostor) 

Výstupy: Zabezpečení podmínek pro realizaci nabízené služby. Výstupem je 
rozšíření a zvýšení komfortu nabídky služeb pro seniory. 

Číslo a název aktivity: 3.4.3. Realizace projektu,   spolupráce s poskytovateli, NNO a dalšími 
subjekty , zajištění sítě poskytovatelů slev 

Charakteristika 
aktivity: 

Realizace služby rozšiřující nabídku pro seniory. S ohledem na cílovou 
skupinu bude možné zefektivnit i poskytované služby (např. registrace 
Senior pasů apod.). Propagace v rámci dostupných možností v TA i ORP. 
Zajištění a postupné rozšiřování sítě poskytovatelů měst zejména  
na území města a event. v  ORP 

Realizátor: NNO, Město Tábor 

Spolupráce: Jihočeský kraj, obce ORP, podnikatelé 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 --- ---- ---- 

Časový harmonogram: 2017 a dále 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

bez nákladů bez nákladů 
300 000 (event. dle 
vybraných prostor) 

Výstupy: Zabezpečení podmínek pro realizaci nabízené služby. Výstupem je 
rozšíření a zvýšení komfortu nabídky služeb pro seniory zejména v oblasti 
informovanosti o možnostech využití volného času, aktualizace nabídek 
včetně speciálních a integračních aktivit i pro další cílové skupiny. 

Číslo a název opatření 3.5 Univerzitní vzdělávání pro seniory 

Výchozí priorita: 3. Vznik nové služby 

Stručný popis 
opatření: 
 

Senioři v Táboře se mohou zapojit do různých forem vzdělávání, které 
zajišťují různé organizace (Akademie III. věku, jazykové kurzy, kurzy 
trénování paměti, počítačové kurzy,...).  Univerzita třetího věku je 
specifickým programem celoživotního vzdělávání (CŽV) zájmově 
orientovaným. Jedná se o soubor programů CŽV zaměřených  
na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je 
otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám  
v seniorském věku a mezigenerační učení.  

Číslo a název aktivity: 3.5.1. Zahájení Univerzity III.věku v Táboře 

Charakteristika 
aktivity: 

Realizátorem Univerzity III. věku pro táborské seniory bude Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, zdravotně sociální fakulta (zajištění 
vzdělávacího programu, lektorů). V rámci aktivity proběhne vyhledání 
vhodných prostor pro výuku (dostupnost MHD, kapacita, vhodné vybavení 
– dataprojektor, mikrofony), vyhledání vhodného partnera projektu, 
participace na provozních nákladdech.  

Realizátor: Jihočeská univerzita v Čekých Budějovicích 

Spolupráce: Město Tábor, Odbor sociálních věcí, G-centrum Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři 0 0 30 

Časový harmonogram: 2017 – zahájení vzdělávacího programu 
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Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

  

Dle vyjednaných 
podmínek (výpůjčka 

prostor od Města Tábor, 
vlastní příspěvky 

účastníků, vnitřní zdroje 
univerzity, event. dotace) 

Výstupy: Rozšíření nabídky aktivit pro seniory. Nabídka možnosti, aby se senioři 
mohli kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat  
s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. 
U3V plní také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě. 
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Služby pro osoby se zdravotním postižením 

Priority a opatření 

Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro zdravotně postižené  
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb 

1.1.1. APLA Jižní Čechy, z.ú. – sociálně aktivizační služby (§66)  
1.1.2. APLA Jižní Čechy, z.ú. – odlehčovací služby (§44) 
1.1.3. APLA Jižní Čechy, z.ú. – raná péče (§54) 
1.1.4. Denní a týdenní stacionář Klíček – denní stacionář (§46)  
1.1.5. Denní a týdenní stacionář Klíček – týdenní stacionář (§47) 
1.1.6. Diakonie ČCE - středisko Rolnička – sociálně terapeutická dílna (§67) 
1.1.7. Diakonie ČCE - středisko Rolnička – chráněné bydlení (§51)  
1.1.8. Diakonie ČCE - středisko Rolnička – centrum denních služeb (§45) 
1.1.9. Diakonie ČCE - středisko Rolnička – osobní asistence (§39) 
1.1.10. Domácí hospic Jordán, o.p.s. – terénní odlehčovací služby (§44) 
1.1.11. Domácí hospic Jordán, o.p.s. – odborné sociální poradenství (§37) 
1.1.12. FOKUS Tábor, z. s. – Komunitní tým/sociální rehabilitace (§70) 
1.1.13. FOKUS Tábor, z. s. – sociálně terapeutická dílna (§67) 
1.1.14. FOKUS Tábor, z. s. – chráněné bydlení (§51) 
1.1.15. I MY o.p.s. -  raná péče (§54) 
1.1.16. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Tábor – 

odborné sociální poradenství (§37) 
1.1.17. RYBKA - Tábor, z.s. – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (§66) 
1.1.18. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka a Středisko 

Integračních aktivit Tábor – odborné sociální poradenství (§37)  
1.1.19. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka a Středisko 

Integračních aktivit Tábor – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením (§66) 

1.1.20. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – poradenské centrum / služby odborného 
sociálního poradenství (§37) 

1.1.21. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. – denní 
stacionář (§46) 

1.1.22. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. – raná 
péče (§54) 

1.1.23. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. – osobní 
asistence (§39) 

1.2. Zachování stávajících doprovodných služeb (služby neregistrované dle zákona o sociálních 
službách) 
1.2.1 ARPZPD v ČR, z.s., KLUB NADĚJE 
1.2.2 Domácí hospic Jordán, o.p.s. - specializovaná mobilní paliativní péče 
1.2.3 FOKUS Tábor, z. s. – program podporovaného zaměstnávání (PPZ) 
1.2.4 HANDICAP TÁBORSKO 
1.2.5 Klub KARDIO Tábor o.s. 
1.2.6 Revma liga v ČR Klub Tábor 
1.2.7 RYBKA - Tábor, z.s. – zachování doprovodných služeb  
1.2.8 SOANZ, o.s. Tábor 
1.2.9 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Tábor  
1.2.10 ÚO svazu diabetiků Tábor 
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Priorita 2. Rozvoj služeb a zařízení chybějících služeb pro zdravotně postižené 
2.1. Rozvoj stávajících sociálních služeb 

2.1.1. Podpora rozvoje asistenčních a doprovodných služeb osobní asistence / pečovatelská 
služba (§39/40) 

2.1.2. Zajištění kapacity pobytové odlehčovací služby zejména pro osoby s mentálním  
a kombinovaným postižením  

2.1.3. Zmapování stavu avizované potřebnosti pobytové odlehčovací služby zejména  
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

2.1.4. Příprava vzniku Centra duševního zdraví – FOKUS Tábor, z. s. 
2.1.5. Domácí hospic Jordán, o.p.s. – rozvoj specializované mobilní paliativní péče 

 
2.2. Vznik nových služeb 

2.2.1. Vytvoření kapacity 4 bytových míst s asistenční podporou, pro osoby s mentálním, 
tělesným či kombinovaným postižením 

Priorita 3. Vytváření podpůrného prostředí 
3.1. Podpora rozvoje zaměstnávání osob se ZP  

3.1.1. Podpora zaměstnávání osob se ZP na úrovni obcí 
3.1.2. Diakonie ČCE – středisko Rolnička – Obchod dobré vůle 
3.1.3. Futurum F s.r.o. – podpora udržení sociální firmy spolku FOKUS Tábor, z. s. 

3.2. Odstraňování bariér  
3.2.1. Mapování bariér 
3.2.2. Odstraňování bariér v Táboře, Chotovinách, Jistebnici 

 

Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro zdravotně postižené  
Číslo a název opatření: 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb 

Výchozí priorita: Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro zdravotně postižené 

Stručný popis 
opatření: 

V současné době existuje na území ORP Tábor základní nabídka sociálních 
služeb, reagující na jednotlivé typy zdravotního postižení (tělesné, 
smyslové, mentální i duševní). 
Cílem opatření je udržet počet i rozsah těchto služeb.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. APLA Jižní Čechy, z. ú. – sociálně aktivizační služby (§66)  
1.1.2. APLA Jižní Čechy, z. ú. – odlehčovací služby (§44) 
1.1.3. APLA Jižní Čechy, z. ú. – raná péče (§54) 
1.1.4. Denní a týdenní stacionář Klíček – denní stacionář (§46)  
1.1.5. Denní a týdenní stacionář Klíček – týdenní stacionář (§47) 
1.1.6. Diakonie ČCE - středisko Rolnička – sociálně terapeutická dílna 

(§67) 
1.1.7. Diakonie ČCE - středisko Rolnička – chráněné bydlení (§51)  
1.1.8. Diakonie ČCE - středisko Rolnička – centrum denních služeb (§45) 
1.1.9. Diakonie ČCE - středisko Rolnička – osobní asistence (§39) 
1.1.10. Domácí hospic Jordán, o.p.s. – terénní odlehčovací služby (§44) 
1.1.11. Domácí hospic Jordán, o.p.s. – odborné sociální poradenství (§37)  
1.1.12. FOKUS Tábor, z. s. – komunitní tým/sociální rehabilitace (§70) 
1.1.13. FOKUS Tábor, z. s. – sociálně terapeutická dílna (§67) 
1.1.14. FOKUS Tábor, z. s. – chráněné bydlení (§51) 
1.1.15. I MY o. p. s. – raná péče (§54) 
1.1.16. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 
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pracoviště Tábor– odborné sociální poradenství (§37) 
1.1.17. RYBKA - Tábor, z. s. –  sociálně aktivizační služby pro seniory  

a osoby se zdravotním postižením (§66) 
1.1.18. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní 

odbočka a Středisko Integračních aktivit Tábor – odborné sociální 
poradenství (§37)  

1.1.19. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní 
odbočka a Středisko Integračních aktivit Tábor – sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
(§66) 

1.1.20. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – poradenské centrum / 
služby odborného sociálního poradenství (§37) 

1.1.21. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 
Kaňka o.p.s. – denní stacionář (§46) 

1.1.22. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 
Kaňka o.p.s. – raná péče (§54) 

1.1.23. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 
Kaňka o.p.s. – osobní asistence (§39) 

Číslo a název aktivity: 1.1.1. APLA Jižní Čechy, z.ú. - sociálně aktivizační služby pro seniory  
a osoby se zdravotním postižením (§ 66) 

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní a ambulantní služba poskytovaná klientům s poruchami 
autistického spektra umožňující zprostředkování kontaktu  
se společenským prostředím, zájmové a vzdělávací volnočasové aktivity, 
sociálně terapeutické činnosti, socioterapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv a zájmů, individuální konzultace a terapie problémového 
chování. 
V r. 2016 zavedeny pilotní skupinové nácviky a kroužky. Jedná  
se navazující služby nedefinované v zákoně, na jejichž úhradě se podílí 
pečující osoby. Osvědčil se zájem klientů a tak se počítá s rozšířením  
ve školním roce 2016 -2017. Pilotně se zkouší další placené služby – 
rodičovské skupiny, kde si rodiče pod vedením odborníka vyměňují své 
zkušenosti. 

Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupráce: IMY, o.p.s., SPC České Budějovice 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s jiným 
zdravotním postižením 
- s poruchami 
autistického spektra 

26 35 40 

rodiny s dítětem/dětmi 26 33 35 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 661 484 2 060 000 2 300 000 

MPSV/státní rozpočet 738 700 1 034 100 1 400 000 

ESF vč. IP 282 485 150 000 400 000 

Příjmy od klientů 0 0 0 
 

Kraj 181 600 300 000 150 000 

Města a obce  157 900 450 000 160 000 
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Ostatní 300 799 125 900 190 000 

Investice  

Poznámka: Finanční údaje jsou za celou organizaci, která má celokrajové působení. 
Počet uživatelů je uveden za ORP Tábor.  

Výstupy: Rozvoj i udržení osobních a sociálních schopností a dovedností klienta 
s poruchou autistického spektra podporujících sociální začlenění 

Číslo a název aktivity: 1.1.2. APLA Jižní Čechy, z.ú. - odlehčovací služby (§ 44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Víkendové pobyty pro klienty (bez rodičů či jiné pečující osoby)ve věku  
do 64 let v DPN Opařany, s využitím potřebného množství asistentů, kdy 
cílem je odlehčit pečujícím osobám (rodiče, sourozenci aj.). 
 
Celkový počet uživatelů v r. 2015 a 2016 je 17 klientů, bohužel z ORP 
Tábor poklesl z loňských 4 na 1, ačkoliv je tato služba právě jim nejlépe 
dostupná. Cílem je navýšit celkový počet uživatelů v r. 2017 ze stávajících 
17 na 20, v samotném ORP ze stávajících 1 na 4. 

Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s jiným 
zdravotním postižením 
- s poruchami 
autistického spektra 

4 1 4 

rodiny s dítětem/dětmi 4 1 4 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

849 796 850 000 980 500 

MPSV/státní rozpočet 345 600 423 200 645 000 

ESF vč. IP 134 808 50 000 0 

Příjmy od klientů 61 050 76 500 88 300 

Kraj 189 900 249 070 200 000 

Města a obce  12 638 15 000 20 000 

Ostatní 105 800 36 230 27 200 

Investice  

Poznámka: Finanční údaje jsou za celou organizaci, která má celokrajové působení. 
Počet uživatelů je uveden za ORP Tábor.  

Výstupy: Odpočinek rodinných příslušníků popř. jiné pečující osoby od náročné 
péče a zároveň rozvoj klientů s poruchou autistického spektra – zvládnutí 
odloučení, integrace v cizím prostředí. 

Číslo a název aktivity: 1.1.3. APLA Jižní Čechy, z.ú. – raná péče (§ 54) 

Charakteristika 
aktivity: 

Podpora dítěte raného věku (do 7 let) s poruchami autistického spektra  
a jeho rodiny formou ambulantní a terénní služby. Poskytnutí odborného 
poradenství přímo v rodině (nácviky dovedností a komunikace, pomoc při 
uplatňování práv a zájmů, zvládnutí problémového chování, 
socioterapeutická činnost, sociálně terapeutická činnost). V případě, že by 
JčK zařadil tuto naši službu do Akčního plánu 2018, bylo by možné  
tuto službu, která je velmi potřebná progresivněji rozvíjet. 

Realizátor: 
APLA Jižní Čechy, z.ú. 
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Spolupráce: IMY, o.p.s., SPC České Budějovice 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 2 2 2 

    

Časový harmonogram: 2014 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

117 118 196 210 210 000 

MPSV/státní rozpočet 0 0 0 

ESF vč. IP 71 411 0 0 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Kraj 0 0 0 

Města a obce  5 000 5 000 25 000 

Ostatní 40 707 191 210 185 000 

Investice  

Výstupy: Rozvoj integračních procesů dítěte v raném věku v rámci rodinného 
prostředí směrem k funkčnímu způsobu života. 
Informovanost rodiny jak pečovat o dítě s poruchou autistického spektra, 
začlenění dítěte do každodenních aktivit.  

Poznámka: Finanční údaje jsou za celou organizaci, která má celokrajové působení. 
Počet uživatelů je uveden za ORP Tábor.  

Číslo a název aktivity: 1.1.4. Denní a týdenní stacionář Klíček – denní stacionář (§ 46)  

Charakteristika 
aktivity: 

Denní stacionář Klíček je příspěvková organizace poskytující sociální 
služby občanům s mentálním a kombinovaným postižením pro občany  
ve věku 5 - 64 lety. Kapacita denního stacionáře: 27 míst 
Služba je poskytována v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin, v pátek pak 
od 6:00 do 16:30 hodin v rozsahu těchto základních činností:  
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu,  
3. poskytnutí stravy 
4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
6. sociálně terapeutické činnosti,  
7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.  
8. základní sociální poradenství  
Služba je poskytována za úhradu. 

Realizátor: Denní a týdenní stacionář Klíček 

Spolupráce: MŠ a ZŠ Tábor – vzdělávání 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s kombinovaným 
postižením, osoby s 
mentálním postižením  

27 27 27 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

3 200 000 2 944 000  3 330 000 
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MPSV/státní rozpočet 1 400 000 1 494 000 1 400 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 1 250 000 900 000 1 250 000 

Kraj Odpisy - 180 000 Odpisy - 400 000 180 000 

Města a obce  15 000 10 000 19 000 

Ostatní 355 000 
 

140 000 481 000 

Investice  

Výstupy: Zajištění služeb denního stacionáře pro občany s mentálním  
a kombinovaným postižením. 

Číslo a název aktivity: 1.1.5. Denní a týdenní stacionář Klíček – týdenní stacionář (§ 47) 

Charakteristika 
aktivity: 

Stacionář Klíček je příspěvková organizace poskytující sociální služby 
občanům s mentálním a kombinovaným postižením pro občany ve věku 
5 - 64 lety. Jedná se o pobytovou sociální službu s kapacitou 18 lůžek. 
Služba je poskytována ve všední dny (mimo státních a ostatních svátků) 
nepřetržitě od pondělí od 6:00 hod. do pátku do 16:30 hod. 
1. poskytnutí ubytování,  
2. poskytnutí stravy 
3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu,  
4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
7. sociálně terapeutické činnosti,  
8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  
9. základní sociální poradenství  
Služba je poskytována za úhradu. 

Realizátor: Denní a týdenní stacionář Klíček 

Spolupráce: MŠ a ZŠ Tábor – vzdělávání 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením  

18 18 18 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

4 397 000 4 042 000 4 400 000 

MPSV/státní rozpočet 1 400 000 1 670 000 1 400 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Kraj Odpisy - 180 000 Odpisy - 552 000 180 000 

Města a obce  17 000 10 000 15 000 

Ostatní 1 200 000 210 000 1 205 000 

Investice  

Výstupy: Zajištění služeb týdenního stacionáře pro občany s mentálním  
a kombinovaným postižením. 
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Číslo a název aktivity: 1.1.6 Diakonie ČCE – středisko Rolnička – sociálně terapeutická dílna 
(§ 67) 

Charakteristika 
aktivity: 

Služba podporuje dospělé osoby s mentálním postižením v rozvoji 
pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli zvýšit své šance  
při uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života.  

Realizátor: Diakonie ČCE - Rolnička 

Spolupráce: MŠ ZŠ a Praktická škola Rolnička, ostatní poskytovatelé soc. sl. stejné 
cílové skupiny ve městě. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s mentálním 
postižením 

24 27 24 

Časový harmonogram: Služba otevřena od září 2013 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

850 000 1 000 000 1 000 000 

MPSV/státní rozpočet 562 500 732 000 733 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj    

Města a obce  200 000 20 0000 200 000 

Ostatní 87 500 68 000 67 000 

Investice  

Výstupy: Výstupem je umožnit lidem s mentálním postižením neztratit pracovní 
schopnost a zároveň je připravit na možný vstup na chráněný nebo 
otevřený trh práce. 

Číslo a název aktivity: 1.1.7 Diakonie ČCE – středisko Rolnička – chráněné bydlení (§ 51)  

Charakteristika 
aktivity: 

Služba umožní devíti dospělým lidem s mentálním postižením žít běžný 
život v obvyklé bytové zástavbě města Tábor. Aktivita má přispět 
k podpoře důstojného života podle svých potřeb, přání a možností. Služba 
podporuje samostatnost, nezávislost a individuální rozvoj. Chráněné 
bydlení se tak může stát domovem s pocitem bezpečí a soukromí.  

Rozšíření o 3. byt je plánováno uskutečnit na konci roku 2016, případně 
začátkem roku 2017. 

Realizátor: Diakonie ČCE - Rolnička 

Spolupráce: MŠ ZŠ a Praktická škola Rolnička, ostatní poskytovatelé soc. sl. stejné 
cílové skupiny ve městě.  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby s mentálním 
postižením 

6 6 9 

Časový harmonogram: Od 2013 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

981 000 1 300 000 1 950 000 

MPSV/státní rozpočet 450 000 500 000 850 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj    
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Města a obce  150 000 200 000 300 000 

Ostatní 381 000 600 000 800 000 

Investice  

Výstupy: Služba poskytne v Táboře domov a zázemí ve třech bytech 9 lidem 
s mentálním postižením tak, aby jejich samostatnost byla udržena nebo 
rozvíjena v sociálních dovednostech vedoucích k jejich maximální 
samostatnosti.   

Číslo a název aktivity: 1.1.8 Diakonie ČCE – středisko Rolnička – Centrum denních služeb pro 
dospělé (§ 45) 

Charakteristika 
aktivity: 

Centrum je určeno dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením poskytujeme pomoc a podporu při zlepšování a zachování 
dovedností péče o vlastní osobu a zvládání každodenních činností. Služba 
tak podporuje aktivní život lidí s mentálním postižením a předchází 
rizikům sociálního vyloučení z běžné společnosti. Centrum v Táboře je 
rozšířeným pracovištěm služby v Soběslavi a vychází vstříc požadavkům 
klientů z města Tábor. Odpadá tak jejich dojíždění do služby v Soběslavi. 
Počet klientů se postupně navyšuje, protože žáci praktické školy  
(tj. naše cílová skupina lidí s mentálním postižením), kteří ukončili toto 
vzdělání, se zpravidla rozhodnou zůstat v sociální službě střediska. 
Plánovaná max. kapacita této služby v Táboře je zatím až 12 klientů 
v jednom okamžiku. 
 
Od konce roku 2016 nabízíme jako fakultativní službu pobyt v prostorách 
centra denních služeb a to jedenkrát za měsíc od pondělí do pátku  
(4 lůžka). V roce 2017 se jedná o pilotní testování, pro rok 2018 budeme 
usilovat o zařazení do sítě. 
 
 
 
 
 

Realizátor: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 

Spolupráce: MŠ ZŠ a Praktická škola Rolnička, ostatní poskytovatelé soc. sl. stejné 
cílové skupiny ve městě. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 6 16 18 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

255 000 430 000 1 200 000 

MPSV/státní rozpočet 180 000 350 000 800 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 25 000 30 000 350 000 

Kraj    

Města a obce  50 000 50 000 50 000 

Ostatní    

Investice  

Výstupy:  
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Číslo a název aktivity: 1.1.9 Diakonie ČCE – středisko Rolnička – osobní asistence (§ 39) 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním služby je poskytování podpory dětem a žákům, kteří navštěvují 
Mateřskou školu, základní školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE 
Rolnička, a kteří mají v důsledku svého postižení zvýšenou potřebu 
zajištění sebeobslužných a doprovodných činností. 
Osobní asistence umožňuje dětem a žákům s těžkým zdravotním 
postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování  
a ostatních aktivit, které škola pořádá. V Táboře se týká čerpání služby 
s těžkým zdravotním postižením docházejícím do praktické školy. 

Realizátor: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 13 13 12 

    

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

800 000 800 000 800 000 

MPSV/státní rozpočet 646 000 646 000 646 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 154 000 154 000 154 000 

Kraj    

Města a obce     

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Děti a žáci s těžkým zdravotním postižením se budou moci 
plnohodnotným způsobem účastnit školního vyučování a ostatních aktivit, 
které škola v Táboře pořádá. 

Číslo a název aktivity: 1.1.10. Domácí hospic Jordán, o.p.s. – zachování a rozvoj terénní 
odlehčovací služby (§ 44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Služba je poskytována uživatelům se sníženou soběstačností  
a sebeobsluhou v domácím prostředí ( pomoc při osobní hygieně, podání 
stravy, léků, aktivizace apod) . Cílem odlehčení je nejen samotnému 
uživateli služby, ale i rodinným příslušníkům (soustavnou pomocí při péči, 
většinou několik hodin týdně, poskytnutí praktických rad při péči).  

Realizátor: Domácí hospic Jordán, o.p.s 

Spolupráce: G-centrum, pečovatelská služba, Domácí péče Tereza, praktičtí lékaři, 
obce a města v regionu 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby se zdravotním 
postižením, osoby 
s jiným zdravotním 
postižením 

16 klientů/ rok 20 klientů/rok 30 klientů/rok 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

551 430  589 000 837 392 

MPSV/státní rozpočet   334 900 
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ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 177 420   194 000 330 492 

Kraj    

Města a obce  120 000 296 000 172 000 

Ostatní 254 010 99 000  

Investice  

Poznámka: Navýšení rozpočtu – přijetí nové pečovatelky na 1,0 úv. (zvýšení mzdových 
a provozních nákladů). Služba je od r. 2010 poskytována bez klíčové 
dotace MPSV. 

Výstupy: Zachování a rozvoj terénních odlehčovacích služeb v regionu, podpora osob 
se zdravotním postižením, které si přejí setrvat v domácím prostředí                              
a podpora a edukace rodinných pečujících. 

Číslo a název aktivity: 1.1.11 Domácí hospic Jordán, o.p.s –zachování a  rozvoj odborného 
sociálního poradenství (§ 37)  

Charakteristika 
aktivity: 

Poradna Domácího hospice Jordán poskytuje veřejnosti podporu, pomoc                   
a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického 
onemocnění a v době po úmrtí někoho blízkého formou odborného 
sociálního poradenství v poradně i v domácím prostředí klienta 
(dojezdová vzdálenost do 25 km od Tábora). 

Realizátor: Domácí hospic Jordán  

Spolupráce: G-centrum, pečovatelská služba, úřad práce, OSSZ, obce a města 
v regionu 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s jiným 
zdravotním postižením 

693 poradenských 
kontaktů (z toho 

základní poradenství 
460,odborné 233.) 

700 poradenských. 
kontaktů            

(z toho základní 
poradenství 440, 

odborné 260) 

Předpoklad 700 
poradenských kontaktů 

Časový harmonogram: Trvale  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

509 826 520 000 556 715 

MPSV/státní rozpočet 272 100 198 700 315 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj    

Města a obce  87 406   

Ostatní (dary 
soukromých a 
firemních dárců) 

150 320 321 300  241 715  

Investice  

Poznámka:  

Výstupy: Zachování o rozvoj odborného sociálního poradenství, včetně terénní 
formy služby  

Číslo a název aktivity: 1.1.12. FOKUS Tábor, z. s. – Komunitní tým / sociální rehabilitace (§ 70)  

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita umožní udržení klíčové služby v systému péče pro osoby  
s duševním onemocněním. V rámci služby sociální rehabilitace pro osoby  
s DO je většinově aplikována metoda tzv. případového vedení (case 
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managementu), která se v rámci individuální a obvykle i dlouhodobé 
podpory uživatele, zaměřuje i na vytváření podpůrné sítě, tedy cílenému 
propojování sociálně zdravotních služeb a programů, služeb 
zaměstnanosti i neformálních subjektů (rodina, přátelé apod.), tak  
aby osoba s duševním onemocněním mohla za podpory této sítě setrvávat 
ve svém přirozeném prostředí. Zásadní význam má také při řešení 
složitějších životních situací nebo jako služba udržující vztah s klientem 
např. při dlouhodobé hospitalizaci ve vzdálené léčebně.  
• FOKUS Tábor - spádová oblast ORP Tábor, částečně ORP Soběslav,  
při 4,0 úv., kapacita 16 uživatelů denně. 
V roce 2015 činil prům. počet prac. v přímé péči 4,75 úv. 

Realizátor: FOKUS Tábor, z. s. 

Spolupráce: Města a obce ORP Tábor, Psychiatrické odd. Tábor, Psychiatrické 
ambulance, ostatní poskytovatelé soc. služeb 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Dospělé osoby se 
závažným duševním 
onemocněním  
(vč. dospívajících osob 
s duševním 
onemocněním ve věku 
16 – 18 let) 

120 130 130 

Časový harmonogram: Trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

2 527 100 2 400 000 2 450 000 

MPSV/státní rozpočet 1 496 000 1 605 000 1 800 000 

ESF vč. IP/NF 670 000 120 000 0 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Kraj 299 800 380 000 500 000 

Města a obce  43 700 75 000 100 000 

Ostatní 17 600 220 000 50 000 

Investice 100 tis. Kč – výměna 30 ks oken v budově, která je v majetku města Tábor 
– 1/3 nákladů. 

Výstupy: Naplněním této aktivity bude „zasíťováno“ cca 30 % počtu osob z cílové 
skupiny. Dle kvalifikovaného odhadu připadá na území ORP Tábor  
cca 330 osob se závažným duševním onemocněním (dg. F2 schizofrenie, 
F3 poruchy afektivity), které potřebují podporu komunitní služby.  

Číslo a název aktivity: 1.1.13. FOKUS Tábor, z. s. – sociálně terapeutická dílna (§ 67)  

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita umožní udržení služby, která v systému péče pro osoby 
s duševním onemocněním přispívá zejména k obnovení, popř. udržení 
základních pracovních a sociální dovedností a návyků – trénink 
soustředění a pozornosti, manuální zručnosti, včasné příchody, 
komunikace při práci, udržení struktury dne. Kromě toho služba uživatele 
podporuje při hledání vhodného způsobu seberealizace a smysluplného 
využití volného času. Do určité míry plní i funkci denního docházkového 
zařízení. 
• FOKUS Tábor, z. s. - spádová oblast ORP Tábor, 2,2 úv., kapacita  
16 uživatelů denně, ročně cca 60 uživatelů. 
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K 31. 12. 2015 byl ukončen provoz kavárny, čímž klesl objem výnosů  
a nákladů. 

Realizátor: FOKUS Tábor, z. s. 

Spolupráce: Města a obce ORP Tábor, Psychiatrické odd. Tábor, psychiatrické 
ambulance, ostatní poskytovatelé soc. služeb 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Dospělé osoby se 
závažným duševním 
onemocněním  

70 70 70 

Časový harmonogram: Trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 618 100 1 313 700 1 400 000 

MPSV/státní rozpočet 291 600 243 700 0 

ESF vč. IP 988 500 1 031 000 1 360 000 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Kraj 0 0 0 

Města a obce  88 000 14 000 15 000 

Ostatní 250 000 25 000 25 000 

Investice 100 tis. Kč – výměna 30 ks oken v budově, která je v majetku města Tábor 
– 1/3 nákladů. 

Výstupy: Výstupem je služba, která pro osoby závažně duševně nemocné plní 
důležitou funkci denního docházkového centra a v komplexu služeb 
psychiatrické rehabilitace svým obsahem velmi dobře doplňuje službu SR. 

Číslo a název aktivity: 1.1.14. FOKUS Tábor, z. s. – chráněné bydlení (§51)  

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním služby je poskytovat podporu lidem s dlouhodobým duševním 
onemocněním, kteří chtějí samostatně bydlet, v obnovení či získání 
schopností a dovedností potřebných k vedení domácnosti, a to v takové 
míře, která jim umožní žít v běžném prostředí, zvládat nároky 
samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění. 
Podpora pracovníků je poskytována každý pracovní den mezi 8 – 9 hod.  
a následně mezi 11-19:30 hod. O víkendech je sloužena pohotovost  
na telefonu.  
Byty mají tréninkový charakter a vzhledem k omezené míře podpory 
vyžadují odpovídající samostatnost klienta. 
 

Realizátor: FOKUS Tábor, z. s. 

Spolupráce: Města a obce ORP Tábor, Psychiatrické odd. Tábor, psychiatrické 
ambulance, ostatní poskytovatelé soc. služeb 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Dospělé osoby se 
závažným duševním 
onemocněním  

7 7 7 

Časový harmonogram: Od 2/2015 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

 1 173 200 980 000 1 000 000 

MPSV/státní rozpočet 490 600 681 000 700 000 

ESF vč. IP 0 0  
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Příjmy od klientů 193 700 273 000 280 000 

Kraj 400 000 0 0 

Města a obce  37 300 26 000 20 000 

Ostatní 51 600 0 0 

Investice 0 

Výstupy: Osoby s vážným duševním onemocněním budou mít možnost získat  
a udržovat dovednosti spojené s bydlením, které jsou potřebné 
k samostatnému životu v běžné komunitě.  

Číslo a název aktivity: 1.1.15 I MY o.p.s.-  raná péče (§54) 

Charakteristika 
aktivity: 

Obsahem aktivity je zajištění poskytování služeb terénní rané péče - 
podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí 
s mentálním, těl., komb. postižením, děti  
s ohroženým a opožděným vývojem, poruchou autist. spektra od narození 
do 7 let věku. Základem této sociální služby jsou konzultace v rodinách, 
přirozeném prostředí uživatelů. Pedagogické, psychologické poradenství, 
aktivní naslouchání a provázení rodiny, půjčování rehabilitačních pomůcek 
a hraček, literatury, pomoc s výběrem předškolního zařízení, organizace 
seminářů pro rodiče a setkávání rodin, doprovod na úřady nebo  
k odbornému lékaři. Dále je cílem zajištění pomoci při prosazování práv  
a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením. Konzultace probíhají  
1x za 4–8 týdnů. 

Realizátor: Raná péče I MY, zřizovatel I MY o.p.s. 

Spolupráce: SPRP České Budějovice, Raná péče Čechy, APLA JČ, z.ú., Diakonie ČCE – 
Středisko Rolnička Soběslav 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s jiným 
zdravotním postižením 
- s poruchami 
autistického spektra 

   

rodiny s dítětem/dětmi 9 11 13 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

388 600 542 429 585 000  

MPSV/státní rozpočet                     251 415 348 892 406 250 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj    

Města a obce                        10 000                       24 000 30 000 

Ostatní                     127 185                      169 537                                148 750 

Investice  

Poznámka: Důležitá pravidelná depistáž - informovanost odborníků a lékařů o službě 
rané péče, snaha o to, aby předávali kontakt na službu rané péče rodinám, 
které tuto službu potřebují. 

Výstupy: Nabídka sociální služby rané péče v ORP Tábor pro rodiny dětí  
s mentálním, těl., komb. postižením, s ohroženým a opožděným vývojem, 
poruchou autist. spektra  od narození do 7 let. 

Číslo a název aktivity: 1.1.16. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 
pracoviště Tábor – odborné sociální poradenství (§ 37) 
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Charakteristika 
aktivity: 

Centrum pro zdravotně postižené JčK bylo v roce 2013 přejmenováno 
 na Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory. Organizace 
poskytuje odborné sociální poradenství pro osoby zdravotně postižené, 
seniory i jejich rodinné příslušníky zejména v oblasti kompenzačních  
a rehabilitačních pomůcek. Dále poskytuje pomoc při vyřizování příspěvku 
na péči a všeho co s ním souvisí, pomoc při hledání vhodné sociální služby 
v regionu, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Převážnou 
část klientů, tvoří staří nebo fyzicky postižení lidé, kteří jsou  
po hospitalizaci. Doplňkovou službou je půjčovna kompenzačních 
pomůcek, vydávání Euroklíčů a pořádání informačních a vzdělávacích akcí 
pro zdravotně postižené, seniory i veřejnost. 
Pracovní doba: Po, St 8 – 12.00 a 12.30 – 16.30,  
                            Út, Čt 8 – 12.00 a 12.30 – 14.30  
                                  Pá 8 – 12.00  (po tel. domluvě i jindy). 
Od 1. 9. 2016 došlo k přestěhování blíže k centru města. V roce 2017 tak 
dojde ke zvýšení provozních nákladů.  

Realizátor: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. – pracoviště 
Tábor 

Spolupráce: město Tábor, MPSV, JCZPS Prachatice 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby se zdravotním 
postižením 

400 390 400 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

371 000 450 000 480 000 

MPSV/státní rozpočet 275 000 265 500 280 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj 48 000 88 000 65 000 

Města a obce  34 000 36 000 36 000 

Ostatní 0 0 0 

Investice  

Výstupy: Zajištění sociální poradny a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek pro osoby s tělesným postižením. 

Číslo a název aktivity: 1.1.17. RYBKA - Tábor, z.s. (pův. Sdružení postižené dítě o.s. - Středisko 

pracovní a sociální rehabilitace Rybka) / SAS pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením (§66)  

Charakteristika 
aktivity: 

RYBKA - Tábor, z.s. podporuje činnosti, které přispívají k všestrannému 
psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji mentálně postižených dětí  
a dospělých na Táborsku. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením jsou poskytovány od 16 let do 80 let věku. 
Služba je dostupná každý všední den od 13:00 do 18:00 hod.  
Jejím posláním je poskytovat pomoc při zapojování osob do společnosti - 
rozvojem jejich schopností, dovedností a osvojováním si činností 
nezbytných pro samostatný život.  
Ve Středisku pracovní a sociální rehabilitace Rybka patří k základním 
činnostem zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity: ruční práce, domácí 
práce, vaření, práce v keramické dílně, opakování čtení, psaní a dalších 
vyučovacích předmětů dle zájmu uživatelů, seznamování se s počítačem, 
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kurzy společenských tanců, cvičení 
sociálně terapeutické činnosti – hippoterapie, canisterapie,… 
kulturní a společenské akce - přednášky, besedy, návštěvy divadel 
pomoc při obstarávání běžných záležitostí - nácvik jednání na úřadech,… 
 
V roce 2017 plánujeme prodloužit dobu poskytování služeb ze současných 
13:00 -18:00 hodin na 12:00-18:00hodin. Důvodem je zájem uživatelů.  
A dále pak navýšení pracovních úvazků zaměstnanců v souvislosti  
s prodlouženou pracovní dobou a v souvislosti s narůstajícími úkoly. 

Realizátor: RYBKA - Tábor, z.s.  

Spolupráce: MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s 
kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 

23 23 23 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

720 195 800 000 879 140 

MPSV/státní rozpočet 578 700 600 000 778 960 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 0 0 0 

Kraj    

Města a obce  60 000 100 000 47 600 

Ostatní 81 495 100 000 52 580 

Investice  

Výstupy: Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

Číslo a název aktivity: 1.1.18. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Poradenské 
centrum Tábor p.s. - zachování Poradenského centra / služeb odborného 
sociálního poradenství (§ 37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Poradenské centrum se snaží svými službami usilovat o samostatnost 
osob se sluchovým postižením a o jejich co největší nezávislost na druhých 
osobách. Zajišťuje ambulantní i terénní služby pro osoby se sluchovým 
postižením v Jihočeském regionu. Podává informace o možnostech 
získávání kompenzačních pomůcek, vč. testování jejich vhodnosti  
a doporučování. Provádí výměnu hadiček u ušních tvarovek, výměnu filtrů 
u zvukovodových sluchadel a půjčuje sluchadla a pomůcky pro osoby  
s tímto postižením. Zprostředkovává opravy sluchadel a kompenzačních 
pomůcek ve spolupráci se specializovanými firmami. Pořádá kurzy 
znakového jazyka a kurzy odezírání. Úzce spolupracuje s logopedy, 
foniatry, tlumočníky do znakového jazyka, audioprotetickými firmami, 
s firmami zajišťující kompenzační pomůcky a příslušenství ke sluchadlům, 
s firmami zajišťující opravy sluchadel a kompenzačních pomůcek. 

V roce 2017 předpokládáme celkový počet uživatelů (kontaktů)  
1300 osob. Počet uživatelů (1x za rok 2015) je 515 osob v ambulantní  
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a 372 osob v terénní službě. 

Realizátor: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Poradenské centrum 
Tábor p.s. 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby se sluchovou 
vadou 

1250 1270 1300 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

800 000 995 060 996 000 

MPSV/státní rozpočet 508 000  420 700 550 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj  80 400 146 000 

Města a obce  100 000 110 200 100 000 

Ostatní 400 000 200 000 200 000 

Investice  

Výstupy: Zajištění služeb odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovou 
vadou v Jihočeském regionu (převážně v Domovech seniorů a DPS, 
v městech Jindřichově Hradci a Bechyni na dvou místech, dále pak  
ve Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Písku, Milevsku, G – centru Tábor.  
Plánujeme rozšíření služeb v dalších dvou lokalitách -Týn nad Vltavou, 
Chýnov. 

Číslo a název aktivity: 1.1.19. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný 
spolek  
Oblastní odbočka a Středisko integračních aktivit Tábor- sociálně 
aktivizační služby pro seniory  a osoby se zdravotním postižením (§ 66) 

Charakteristika 
aktivity: 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové kluby, 
přednášky, besedy, poznávací výlety, exkurze) 
Sociálně terapeutické činnosti (volnočasové aktivity – kurz keramiky, kurz 
pedigu, klub šikovných rukou, sportovní aktivity, návštěvy kulturních akcí) 

Realizátor: SONS 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby se zrakovým 
postižením 

44 28 40 

Z toho senioři 39 21 25 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

210 000  211 790 212 000 

MPSV/státní rozpočet 162 326 168 000 170 000 

ESF vč. IP     

Příjmy od klientů 0 0 0 

Kraj     

Města a obce  24 000 22 779 22 000 

Ostatní 69 650 86 635 60 000 
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Investice 0,- Kč 

Poznámka: Dotace od MPSV a měst a obcí jsou rozděleny mezi OSP a SAS, ostatní, 
sbírky a dary je celková částka dohromady pro obě registrované služby. 

Výstupy: Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zrakovým 
postižením. 

Číslo a název aktivity: 1.1.20. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Poradenské 
centrum Tábor p.s. - zachování Poradenského centra / služeb odborného 
sociálního poradenství (§ 37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Poradenské centrum se snaží svými službami usilovat o samostatnost 
osob se sluchovým postižením a o jejich co největší nezávislost na druhých 
osobách. Zajišťuje ambulantní i terénní služby pro osoby se sluchovým 
postižením v Jihočeském regionu. Podává informace o možnostech 
získávání kompenzačních pomůcek, vč. testování jejich vhodnosti  
a doporučování. Provádí výměnu hadiček u ušních tvarovek, výměnu filtrů 
u zvukovodových sluchadel a půjčuje sluchadla a pomůcky pro osoby  
s tímto postižením. Zprostředkovává opravy sluchadel a kompenzačních 
pomůcek ve spolupráci se specializovanými firmami. Pořádá kurzy 
znakového jazyka a kurzy odezírání. Úzce spolupracuje s logopedy, 
foniatry, tlumočníky do znakového jazyka, audioprotetickými firmami, 
s firmami zajišťující kompenzační pomůcky a příslušenství ke sluchadlům, 
s firmami zajišťující opravy sluchadel a kompenzačních pomůcek. 

Realizátor: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Poradenské centrum 
Tábor p.s. 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby se sluchovou 
vadou 

1 250 1 270 1 300 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

800 000 995 060 996 000 

MPSV/státní rozpočet 508 000  420 700 550 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj  80 400 146 000 

Města a obce  100 000 110 200 100 000 

Ostatní 400 000 200 000 200 000 

Investice  

Výstupy: Zajištění služeb odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovou 
vadou v Jihočeském regionu. Plánuje rozšíření služeb v dalších dvou 
lokalitách -Týn nad Vltavou, Chýnov. Nyní poskytuje v rámci terénních 
služeb služby v devíti lokalitách. Byly vydány Katalogy kompenzačních 
pomůcek, Tipy a rady pro osoby se sluchovým postižením, informační 
letáčky Poradenského centra. 

Číslo a název aktivity: 1.1.21. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 
Kaňka o.p.s. - denní stacionář (§ 46) 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociální služby v denním stacionáři jsou poskytovány osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Program nabízí 
výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, dále fakultativní služby: 
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muzikoterapii, arteterapii, logopedii, AAK (alternativní a augmentativní 
komunikaci), ergoterapii, rehabilitaci, canisterapii. 

Realizátor: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka 
o.p.s. 

Spolupráce: SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní  
a alternativní komunikaci s.r.o. Praha, Arpida, centrum pro rehabilitaci 
osob se zdravotním postižením České Budějovice, Diakonie ČCE středisko 
Rolnička Soběslav, APLA Jižní Čechy, Sdružení PIAFA ve Vyškově, Klub 
Naděje Tábor, Dobrovolnické centrum při Farní charitě Tábor, Sdružení 
IMY, o.p.s. Soběslav 

Počet uživatelů služby: 
Kapacita služby: 

2015 2016 2017 

osoby s jiným 
zdravotním postižením 
osoby s 
kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 
osoby s tělesným 
postižením 
osoby se sluchovým 
postižením 
osoby se zdravotním 
postižením 
osoby se zrakovým 
postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 

počet klientů 81 
kapacita 12 klientů 

v danou chvíli 
 

počet klientů 85 
předpoklad 80 

kapacita 12 klientů 
v danou chvíli 

předpoklad 80 
kapacita 12 klientů 

v danou chvíli 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

2 256 280 2 290 200 2 688 710 

MPSV/státní rozpočet 1 236 280 1 505 000 1 600 000 

    

Příjmy od klientů 340 000 325 000 340 000 

Kraj    

Města a obce  300 000 115 000 120 000 

Ostatní 380 000 345 200 150 000 

Investice – financování  
dle výsledků IROP –
květen 2017 

Rekonstrukce  2016 – 191 692,- IROP 
Dokončení  rekonstrukce 2017 – 478 710,- IROP 

Výstupy: Zajištění služeb denního stacionáře. 

Číslo a název aktivity: 1.1.22. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 
Kaňka o.p.s. – osobní asistence (§ 39) 

Charakteristika 
aktivity: 

Osobní asistence je poskytována žákům Základní školy a Mateřské školy 
Kaňka o.p.s. a Základní školy Helsinská v Táboře, ve věku od 2 do 26 let. 
Jedná se o žáky, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé osoby,  
při školní docházce, včetně všech aktivit, které výše uvedené školy 
pořádají. 
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Realizátor: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka 
o.p.s. 

Spolupráce: SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní  
a alternativní komunikaci s.r.o. Praha, Arpida, centrum pro rehabilitaci 
osob se zdravotním postižením České Budějovice, Diakonie ČCE středisko 
Rolnička Soběslav, APLA Jižní Čechy, Sdružení PIAFA ve Vyškově, Klub 
Naděje Tábor, Dobrovolnické centrum při Farní charitě Tábor, Sdružení 
IMY, o.p.s. Soběslav 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s jiným 
zdravotním postižením 
osoby s 
kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 
osoby s tělesným 
postižením 
osoby se sluchovým 
postižením 
osoby se zdravotním 
postižením 
osoby se zrakovým 
postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 

46 
45 

předpoklad 49 
předpoklad 49 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

 2 822 400 3 370 980 3 971 818 

MPSV/státní rozpočet 1 362 400 1 385 400 1 550 000 

    

Příjmy od klientů 1 250 000 1 320 000 1 330 000 

Kraj  235 480 200 000 

Města a obce   30 000 22 000 30 000 

Ostatní 180 000 408 100 105 000 

Investice – financování  
dle výsledků IROP –
květen 2017 

Rekonstrukce  2016 – 303 056,- IROP 
Dokončení  rekonstrukce 2017 – 756 818,- IROP 

Výstupy: Zajištění osobní asistence žákům ZŠ a MŠ Kaňka, o.p.s. 

Číslo a název aktivity: 1.1.23. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 
Kaňka o.p.s. – raná péče (§ 54) 

Charakteristika 
aktivity: 

Raná péče: formy ambulantní (konzultace v Centru Kaňka) a terénní 
(návštěvy v přirozeném prostředí dítěte). Sociální služba je poskytována 
dětem od narození do 7 let, které jsou zdravotně postižené nebo jejich 
vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, a jejich rodinám. 

Realizátor: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka 
o.p.s. 

Spolupráce: SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní  
a alternativní komunikaci s.r.o. Praha, Arpida, centrum pro rehabilitaci 
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osob se zdravotním postižením České Budějovice, Diakonie ČCE středisko 
Rolnička Soběslav, APLA Jižní Čechy, Sdružení PIAFA ve Vyškově, Klub 
Naděje Tábor, Dobrovolnické centrum při Farní charitě Tábor, Sdružení 
IMY, o.p.s. Soběslav 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s jiným 
zdravotním postižením 
osoby s 
kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 
osoby s tělesným 
postižením 
osoby se sluchovým 
postižením 
osoby se zdravotním 
postižením 
osoby se zrakovým 
postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 

30 30 předpoklad 30  

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

946 500 1 154 179 1 275 200 

MPSV/státní rozpočet 782 824 755 700 850 000 

 0 0 0 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Kraj 0 0 0 

Města a obce  80 000 55 000 60 000 

Ostatní 83 500 343 479 365 200 

Investice – financování  
dle výsledků IROP –
květen 2017 

 Rekonstrukce  2016 – 83 979,-Kč (IROP) 
 Dokončení  rekonstrukce 2017 – 209 721,-Kč (IROP) 

Výstupy: Zajištění služeb rané péče. 

Číslo a název opatření: 1.2. Zachování stávajících doprovodných služeb (služby neregistrované 
dle zákona o sociálních službách) 

Výchozí priorita: Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro zdravotně postižené 

Stručný popis 
opatření: 

Cílem opatření je udržet na území ORP Tábor stávající služby a aktivity, 
které vhodným způsobem doplňují služby sociální, popř. se jedná  
o specifické programy pro osoby s některou z civilizačních nemocí. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.2.1. ARPZPD v ČR, z.s., KLUB NADĚJE 
1.2.2. Domácí hospic Jordán, o.p.s. – rozvoj specializované mobilní 

paliativní péče 
1.2.3. FOKUS Tábor, z. s. - program podporovaného zaměstnávání (PPZ) 
1.2.4. HANDICAP TÁBORSKO 
1.2.5. Klub KARDIO Tábor o.s. 
1.2.6. Revma liga v ČR Klub Tábor 
1.2.7. RYBKA Tábor, z.s. – zachování doprovodných služeb  
1.2.8. SOANZ, o.s. Tábor 
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1.2.9. Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní 
organizace Tábor  

1.2.10. ÚO svazu diabetiků Tábor 

Číslo a název aktivity: 1.2.1. Zachování ARPZPD v ČR, z.s., KLUB NADĚJE Tábor 

Charakteristika aktivity: Sdružování rodin se zdravotně postiženými dětmi bez ohledu na věk  
a druh postižení - volnočasové aktivity pro děti i rodiče (kroužek 
praktických dovedností, rehabilitační plavání, rekondiční víkendové  
a týdenní pobyty, poznávací zájezdy) a svépomocná rodičovská poradna. 

Realizátor: ARPZPD v ČR, z.s., KLUB NADĚJE Tábor 

Spolupráce: Kaňka o.p.s. Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

rodiny se zdravotně 
postiž.dětmi 

48 50 54 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

230 000 250 000 221 000 

MZ/státní rozpočet 30 000 30 000 6 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 120 000 130 000 130 000 

Kraj    

Města a obce  70 000 70 000 70 000 

Ostatní 10 000 20 000 15 000 

Investice  

Výstupy: Zajištění volnočasových aktivit pro rodiny se zdravotně postiženými 
dětmi, svépomocná rodičovská poradna.  

Číslo a název aktivity: 1.2.2 Domácí hospic Jordán, o.p.s. – rozvoj specializované mobilní 
paliativní péče  

Charakteristika 
aktivity: 

Domácí hospicová péče je specifická zdravotně-sociální péče, která 
pomáhá těžce nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se 
rozhodnou pečovat o své umírající doma tak, aby toto období mohli prožít 
společně v domácím prostředí.    Komplexní péče zahrnuje péči lékaře, 
zdravotníků, psychoterapeuta, sociální pracovnice, duchovních                                   
a dobrovolníků. V tomto křehkém a těžkém životním období podporujeme 
naší péčí rodinu a nemocného, aby důstojně a se zachováním co největší 
možné kvality života zvládli toto poslední životní období. (dojezdová 
vzdálenost do 25 km od Tábora). 

Realizátor: Domácí hospic Jordán, o.p.s. 

Spolupráce: G-centrum, pečovatelská služba, Domácí péče Tereza, praktičtí lékaři, 
nemocnice Tábor, obce a města v regionu  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s jiným  
zdravotním postižením 
– zejména 
onkologickým 
onemocněním  

39 50 55 

Časový harmonogram: Trvale  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 1 431 486 1 620 000 1 800 000 
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celkem 

MPSV/státní rozpočet - - - 

ESF vč. IP - - - 

Příjmy od klientů 199 100 268 500 300 000 

Kraj    

Města a obce  327 500 250 000 300 000 

Ostatní 904 886 1 101 500 1 200 000 

Investice  

Poznámka:  

Výstupy: Zachování a rozvoj služby v regionu, specializovaná péče o nevyléčitelně 
nemocné, kteří si přejí setrvat v domácím prostředí, včetně podpory                           
a edukace rodinných pečujících.  

Číslo a název aktivity: 1.2.3. FOKUS Tábor, z. s. – program podporovaného zaměstnávání (PPZ) 

Charakteristika 
aktivity: 

Program podporovaného zaměstnávání usiluje o návrat osob s duševním 
onemocněním na běžný trh práce. Cílem programu je podpora  
při získávání dovedností potřebných pro získání a udržení si vhodného 
pracovního místa. Program pro svou úzkou specifičnost není možné 
zaregistrovat jako sociální službu, je registrován jako agentura práce. 
Službu v roce 2014 využilo celkem 92 osob, Z uvedeného počtu uživatelů 

služby bylo 28 osob umístěno na trh práce. Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků došlo počátkem roku 2015 k částečnému omezení 

činnosti. Její plné obnovení se předpokládá v souvislosti s novými výzvami 

ESF v 2. pol. roku 2016  
 
V roce 2015 realizace pouze leden + únor (dokončení projektu), v r. 2016 
celkem 4 měsíce (od 9. měsíce), ve 2017 celý rok¨ 
 

Realizátor: FOKUS Tábor, z. s. 

Spolupráce: Město Tábor, Psychiatrické odd. Tábor, psychiatrické ambulance, ostatní 
poskytovatelé soc. sl., Úřad práce ČR 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Dospělé osoby se 
závažným duševním 
onemocněním  

30 20 50 

Časový harmonogram: Poskytováno od 2011 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

383 000 400 000 850 000 

MPSV/státní rozpočet 0 0 0 

ESF vč. IP 383 000 400 000 850 000 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Kraj 0 0 0 

Města a obce  0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Investice  
 

Výstupy: Naplněním aktivity dojde k udržení služeb podporovaného zaměstnávání 
pro osoby s duševním onemocněním. 
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Číslo a název aktivity: 1.2.4 HANDICAP Táborsko  

Charakteristika 
aktivity: 

Sociální poradenství: tato služba slouží všem zdravotně postiženým 
občanům jako zdroj informací pro orientaci v sociálním systému,  
ve zdravotních pomůckách a v dalších oblastech. 
Aktivizační služby: zahrnují zájmové a vzdělávací aktivity, podporu 
sociálních dovedností a pomoc při uplatňování práv osob se ZP. 
Podpora při hledání zaměstnání pro ZP: pomáháme zdravotně postiženým 
občanům hledat vhodnou práci, snažíme se provádět osvětu 
zaměstnavatelů. V Táboře aktivně spolupracujeme s pracovní skupinou 
pro pracovní rehabilitaci - Úřad práce. 
Rekondiční a rehabilitační pobyty: tyto každoroční pobyty pomáhají lidem 
se zdravotním postižením zlepšit své zdraví a zapojit se do spol. života. 
Cvičení: toto je aktivita pro zlepšení zdravotního stavu, cvičení a plavání je 
určeno pro všechny generace a je prováděno pod odborným vedením. 
Prodej EUROklíčů: jedná se o speciální univerzální klíče, kterými si lidé 
s handicapem mohou otevřít sociální a technická zařízení (WC, plošiny) 

Realizátor: HANDICAP Táborsko  

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby s tělesným 
postižením 

35 38 40 

Časový harmonogram: Trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

45 000 45 000 45 000 

MPSV/státní rozpočet 0 0 0 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 0 0 0 

Kraj    

Města a obce  35 000 35 000 35 000 

Ostatní 10 000 10 000 10 000 

Investice  

Výstupy: Udržení doprovodných aktivit pro cílovou skupinu osob se zdravotním 
postižením, převážně tělesným. 

Číslo a název aktivity: 1.2.5. Klub Kardio Tábor 

Charakteristika 
aktivity: 

Volnočasové sportovní a společenské aktivity se zdravotnickým dohledem 
pro osoby postižené civilizačními chorobami a preventisty. 
Rekondiční aktivity: 

• plavání 

• speciální cvičení pro kardiaky, vč. cvičení kondičního 

• volejbal  

• cykloturistické výlety a zájezdy  

• rekondiční pobyty 

• zájezdy do termálních lázní  

Realizátor: Klub Kardio Tábor z.s. 

Spolupráce: ČSVPS 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 



AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR pro rok 2017 

 51 

Osoby 
s kardiovaskulární 
poruchou 

360 325 325 

Časový harmonogram: Trvale od roku 1990 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

600 000 477 000 480 000 

MPSV/státní rozpočet 0 0 0 

ESF vč. IP 0 0 0 

Příjmy od klientů 0 50 000 50 000 

Kraj  72 000 75 000 

Města a obce  20 000 95 000 95 000 

Ostatní 250 000 260 000 260 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění doprovodných služeb pro osoby s onemocněním srdce  
a oběhové soustavy. 

Číslo a název aktivity: 1.2.6.  Revma liga v ČR,  klub v  Táboře 

Charakteristika 
aktivity: 

Hlavním cílem Revma liga  Česká republika, z.s. je  zlepšování životních 
podmínek osob s revmatickým onemocněním, včetně zajištění 
dostupnosti efektivní léčby a zvyšování povědomí o revmatických 
nemocech. 
K základním činnostem spolku a k naplnění hlavního cíle na úrovni klubu 
zejména náleží: 
- sdružování členů, jejich rodinných příslušníků, za účelem vzájemně 
prospěšných aktivit (rekondice, cvičení, atd.)   
- navazování spolupráce s odborníky z oblasti zdr. a soc. služeb za účelem 
zajištění komplexní péče o postižené revmatickým onemocněním (lékaři, 
zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci a osoby, které chtějí pomáhat), 
- organizování odborných přednášek, fyzioterapií, ergoterapií, přátelských 
setkání,  tematických zájezdů, účast na odborných  kongresech  
a konferencích 
- zprostředkování informací o nemoci a nových možnostech léčby, 

Realizátor: Revma liga v ČR, klub  v Táboře 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby s revmatickým 
onemocněním 

54 54 54 

Časový harmonogram: Trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

41 000 41 000 41 000 

MPSV/státní rozpočet    

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj    

Města a obce  19 000 19 000 19 000 

Ostatní (včetně 
povinného příspěvku 

22 000 22 000 22 000 
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členů)  

Investice  

Výstupy: Udržení doprovodných aktivit pro osoby s revmatismem. 

Číslo a název aktivity: 1.2.7. RYBKA – Tábor, z.s. (pův. Sdružení postižené dítě o.s. - Středisko 
pracovní a sociální rehabilitace Rybka) - aktivity pro děti 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem je pomáhat při výchově, vzdělávání a smysluplném využívaní 
volného času dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Zajišťovat 
terapie, plavání, ozdravné a rehabilitační pobyty. 

Realizátor: RYBKA – Tábor, z.s.  

Spolupráce: MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 

30 30 30 

Časový harmonogram: průběžně         

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

80 000 80 000 80 000 

MPSV/státní rozpočet    

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj    

Města a obce  50 000 50 000 50 000 

Ostatní 30 000 30 000 30 000 

Investice  

Výstupy: Zajištění doprovodných služeb pomáhajících při výchově a vzdělávání dětí 
s mentálním a kombinovaným postižením.  

Číslo a název aktivity: 1.2.8. SOANZ  

Charakteristika 
aktivity: 

SOANZ zajišťuje dopravu pro zdravotně postižené občany, seniory, 
nemocné a pro všechny občany, kteří nemohou využívat MHD.  
Odvoz do nemocnic po celé republice hradí všechny ZP.  
Odvoz je možný i do lázní, na úřady, hřbitovy, obchody,… 
Odvoz je možný v kteroukoliv hodinu, i o svátcích a víkendech  
Objednání: mobil: 736 634 350, nepřetržitě 
          telefon: 381 252 084, od 8.00 do 15.00 hod. 

Realizátor: SOANZ o. s. Tábor 

Spolupráce: G-centrum Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti a dospělé osoby se 
zdravotním postižením 

3 000 převozů pro 
cca 600 osob 

3 000 převozů pro 
cca 600 osob 

 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

 1 270 000                1 300 000 1 300 000 

MPSV/státní rozpočet  460 000 430 000 575 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 650 000 600 000 550 000 
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Kraj    

Města a obce     30 000 30 000 30 000 

Ostatní 0 0  

Investice        0 

Výstupy: Zajištění dopravy po celé republice  

Číslo a název aktivity: 1.2.9. Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., okresní 
organizace Tábor  

Charakteristika aktivity: Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které jsou k dispozici 
všem, kteří je potřebují. 

Realizátor: STP v ČR, o.s., OkO Tábor 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby s tělesným 
postižením 

60 60 60 

Časový harmonogram: Trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

40 000  40 000  40 000 

MPSV/státní rozpočet 0 0  

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 0 0  

Kraj    

Města a obce  18 000 18 000 18 000 

Ostatní 22 000 22 000 22 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby 
s tělesným postižením a všechny, kdo je potřebují 

Číslo a název aktivity: 1.2.10. Územní organizace svazu diabetiků Tábor 

Charakteristika 
aktivity: 

Pomocí poradenské služby přispět ke zmírnění negativních důsledku 
postižení člověka diabetem, ale i preventistů, kteří se o tuto 
zákeřnou nemoc zajímají. Nápomocni jsou zejména zvýšené 
pohybové aktivity jako je plavání, akvagymnatika, cvičení zejména 
židlích s pomoci malých míčů, venkovni hry, cílené procházky  
a výlety, ale i odborné přednášky nejen o diabetu, ale i o zátěžových 
situacích, které život přináší a hlavně, jak je zvládat.   

Realizátor: ÚOSD 

Spolupráce: města Tábor, města Sezimovo Ústí, města Soběslav 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby se zdravotním 
postižením – diabetické 
onemocnění 

159 178 185 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

250 000  350 000 340 000 
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MPSV/státní rozpočet 16 000  20 000 20 000 

ESF vč. IP 0 0  

Příjmy od klientů 146 000 243 800 230 000 

Kraj 70 000 50 000 60 000 

Města a obce  18 000 20 000 20 000 

Ostatní 0 10 000 10 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění doprovodných služeb pro osoby s diabetickým onemocněním. 

 
Priorita 2. Rozvoj služeb a zařízení chybějících služeb pro zdravotně postižené 

Číslo a název opatření: 2.1. Rozvoj stávajících sociálních služeb 

Výchozí priorita: Priorita 2. Rozvoj služeb a zařízení chybějících služeb pro zdravotně 
postižené 

Stručný popis 
opatření: 

Opatření reaguje na stav, kdy v systému služeb, resp. pro určitou cílovou 
skupinu, chybí určitý typ služby nebo je kapacita stávající služby výrazně 
nedostatečná (potřeba skokového rozvoje). 
Cílem je pak tento stav napravit a vytvořit dostatečnou kapacitu  
pro zajištění identifikovaných potřeb. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Podpora rozvoje asistenčních a doprovodných služeb osobní 
asistence / pečovatelská služba (§ 39/40) 

2.1.2. Zajištění kapacity pobytové odlehčovací služby zejména pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením  

2.1.3. Zmapování stavu avizované potřebnosti pobytové odlehčovací 
služby zejména pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením 

2.1.4. Příprava vzniku Centra duševního zdraví – FOKUS Tábor, z. s. 
2.1.5. Domácí hospic Jordán, o.p.s. – rozvoj specializované mobilní 

paliativní péče 

Číslo a název aktivity: 2.1.1. Podpora rozvoje asistenčních a doprovodných služeb – osobní 
asistence 

Charakteristika 
aktivity: 

Asistenční a doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením 
nejsou aktuálně v ORP Tábor dostatečně rozvinuty. Osobní asistenci 
na daném území poskytuje pouze o.p.s. Kaňka, a to jen pro žáky ZŠ a MŠ 
Kaňka a pro žáky ZŠ Helsinská. 
Před účinností zákona o soc. sl. služby osobní asistence úspěšně 
poskytoval také SOANZ. Jednou z možných variant řešení je vstoupit  
do jednání se SOANZ, který by mohl obnovit poskytování těchto služeb. 
Jako další možnou alternativou pro zajištění asistenčních potřeb  
pro dospělé osoby, se jeví posílení pečovatelské služby poskytované  
G-centrem (řada úkonů je shodná s OA). Zde je nezbytné rozšířit cílovou 
skupinu od 18 let a zahrnout i osoby s mentálním postižením.  
Poslední variantou řešení je najít vhodného poskytovatele služby –  
např. nadregionální agenturu.  
Cílem aktivity je zajistit osobám se zdravotním postižením služby osobní 
asistence.  
 

Realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 
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Osoby se zdravotním 
postižením 

0 0 15 

Časový harmonogram: trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

0 0 600 000 

MPSV/státní rozpočet 0   

ESF vč. IP 0   

Příjmy od klientů    

Kraj    

Města a obce  0   

Ostatní 0   

Investice  

Výstupy: Na území ORP Tábor bude pro mladistvé a dospělé, zdravotně postižené 
osoby existovat služba, která bude plnit funkci služeb osobní asistence. 

Číslo a název aktivity: 2.1.2. Zajištění kapacity pobytové odlehčovací služby zejména pro 
osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktuálně v ORP Tábor neexistuje žádné pobytové zařízení odlehčovací 
služby určené pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením. V situaci, kdy uživatel, resp. pečující osoba takovou službu 
potřebuje, je nucen využít relativně velmi vzdálené zařízení  
(např. Č. Velenice). Z hlediska finanční náročnosti zřízení a provozu takové 
služby se nejeví reálné službu poskytovat mimo prostory některého  
ze stávajících poskytovatelů. Jako nejvhodnější subjekt vytipovala 
pracovní skupina Denní a týdenní stacionář Klíček, v rámci něhož vznikne 
fakultativní služba. Služba bude v případě nepříznivé životní situace rodiny 
pečující o člena s mentálním a kombinovaným postižením dostupná  
o víkendech a svátcích. Během pracovního týdne klient využil službu 
týdenního stacionáře. Kapacita této fakultativní služby - 4 lůžka. 

Realizátor: Denní a týdenní stacionář Klíček 

Spolupráce: Kaňka, Rolnička, Rybka Tábor, MŠ a ZŠ Tábor, rodiny pečující o člena s 
mentálním a kombinovaným postižením. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením  

4 lůžka 4 lůžka 4 lůžka 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

Celkové náklady se 
budou odvíjet od míry 
využití služby. Náklady 

za jeden víkend (pá 
16:30 – po 6:00) jsou 

ve výši cca 6 500 

C Celkové náklady se 
budou odvíjet od míry 
využití služby. Náklady 

za jeden víkend (pá 
16:30 – po 6:00) jsou 

ve výši cca 11 600 

Celkové náklady se 
budou odvíjet od míry 
využití služby. Náklady 

za jeden víkend (pá 
16:30 – po 6:00) jsou 

ve výši cca 11 600  

Příjmy od klientů 100% 100% 100% 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s mentálním  
a kombinovaným postižením. 
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Číslo a název aktivity: 2.1.3. Zmapování stavu avizované potřebnosti pobytové odlehčovací 
služby zejména pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením 

Charakteristika 
aktivity: 

V návaznosti na aktivitu 2.1.2. - pro svou finanční náročnost nedošlo 
v letech 2014 a 2015 k využití fakultativní služby nabízené Denním  
a týdenním stacionářem Klíček. Na vedení Rolničky se však obrátili rodiče 
klientů s požadavkem zřízení odlehčovací služby pro situace, kdy se o své 
dospělé děti nemohou dlouhodobě postarat a ty jsou zároveň sociálně 
navázané v dané komunitě, a z tohoto důvodu není vhodné je umisťovat 
do zařízení soc. péče jinde v kraji. 
 
V Případě fakultativní formy služby (Klíček) jsou možnosti jejího využití 
limitovány vysokou cenou a v kombinaci s nutností jednotného termínu. 
Jiný poskytovatel se aktuálně nenabízí. 

Realizátor: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 

Spolupráce: Kaňka, Rolnička, RYBKA Tábor, MŠ a ZŠ Tábor, rodiny pečující o člena 
s mentálním a kombinovaným postižením. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením  

0 4 lůžka 4 lůžka 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

0 0 0 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s mentálním  
a kombinovaným postižením. 

Číslo a název aktivity: 2.1.4. Vznik Centra duševního zdraví – FOKUS Tábor, z. s. 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita přímo navazuje na reformu psychiatrické péče, v rámci níž má 
dojít k přenesení těžiště péče o lidi s vážným duševním onemocněním  
na komunitní úroveň. Novým pilířem péče, který toto má umožnit a který 
v sobě bude propojovat sociální a zdravotní péči jsou tzv. centra 
duševního zdraví (CDZ). Ta mají vzniknout vždy pro spádovou oblast  
cca 60-140 tis. obyvatel. 
V souladu s připravovanou koncepcí psychiatrické péče v Jihočeském kraji 
by jedno CDZ mělo vzniknout i v Táboře. Za základ CDZ lze v tuto chvíli 
považovat komunitní tým spolku FOKUS Tábor, z. s., který by byl 
personálně doplněn o psychiatra, psychologa a 4-7 zdravotních sester. 
Aktivita je pilotním ověřením takto vzniklého CDZ.  
 
V případě, že by aktivita byla realizována, jednalo by se o pilotní projekt 
MZ ČR, ze kterého by byly plně hrazeny i náklady Komunitního týmu 
(aktivita 1.1.12) 
 

Realizátor: FOKUS Tábor, z. s. 

Spolupráce: Nemocnice Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 
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Osoby s vážným 
duševním 
onemocněním 

0 0 150 

Časový harmonogram: Plánováno od roku 2017 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

0 20 000 0 

MPSV/státní rozpočet 0 0 0 

ESF vč. IP 0 0 10 000 000 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Kraj 0 0 0 

Města a obce  0 0 0 

Ostatní 0 20 000 0 

Investice  

Výstupy: Výstupem je vznik CDZ a pilotní ověření jeho fungování. 

Číslo a název aktivity: 2.1.5. Domácí hospic Jordán, o.p.s. – rozvoj specializované mobilní 
paliativní péče  

Charakteristika 
aktivity: 

Domácí hospicová péče je specifická zdravotně-sociální péče, která 
pomáhá těžce nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které  
se rozhodnou pečovat o své umírající doma tak, aby toto období mohli 
prožít společně v domácím prostředí.    Komplexní péče zahrnuje péči 
lékaře, zdravotníků, psychoterapeuta, sociální pracovnice, duchovních                                    
a dobrovolníků. V tomto křehkém a těžkém životním období podporujeme 
naší péčí rodinu a nemocného, aby důstojně a se zachováním co největší 
možné kvality života zvládli toto poslední životní období. (dojezdová 
vzdálenost do 25 km od Tábora). 

Realizátor: Domácí hospic Jordán, o.p.s. 

Spolupráce: G-centrum, pečovatelská služba, Domácí péče Tereza, praktičtí lékaři, 
nemocnice Tábor, obce a města v regionu  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s jiným  
zdravotním postižením 
– zejména 
onkologickým 
onemocněním  

39 50 55 

Časový harmonogram: Trvale  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 431 486 1 700 000 1 800 000 

MPSV/státní rozpočet -   

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 199 100  268 500 300 000 

Kraj    

Města a obce  327 500 250 000 300 000 

Ostatní (dary 
soukromých a 
firemních dárců) 

904 886 1 181 500 1 200 000 
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Investice V r. 2017 – z důvodu obnovy vozového parku - nový automobil. 

Poznámka:  

Výstupy: Zachování a rozvoj služby v regionu, specializovaná péče o nevyléčitelně 
nemocné, kteří si přejí setrvat v domácím prostředí, včetně podpory                            
a edukace rodinných pečujících.  

Číslo a název opatření: 2.2. Vznik nových služeb 
Výchozí priorita: Priorita 2. Rozvoj služeb a zařízení chybějících služeb pro zdravotně 

postižené 

Stručný popis 
opatření: 

V současné době existuje na území ORP relativně dobrá síť služeb  
pro osoby se zdravotním postižením, odpovídající druhu jejich postižení. 
Přesto však existují potřeby, které dosud žádná stávající služba, ani 
poskytovatel, neuspokojuje. Jedná se hlavně o téma vhodného typu 
bydlení, a to jak pro osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným 
postižením, tak pro osoby s duševním onemocněním. Za účelem 
přesnějšího zjištění poptávky a potřeb byl mezi zdravotně postižené 
občany distribuován dotazník, na jehož výstupy reagují některé aktivity 
tohoto opatření. 
Dalším tématem jsou chybějící služby, které podporují rozvoj pracovních 
dovedností osob s mentálním postižením.  
Cílem opatření je tyto chybějící články systému doplnit. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.2.1. Vytvoření kapacity 4 bytových míst s asistenční podporou,  
pro osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením  

Číslo a název aktivity: 2.2.1. Vytvoření kapacity 4 bytových míst s asistenční podporou,  
pro osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem aktivity je postupné vyčlenění 4 samostatných,  
popř. 2 vícepokojových bytů (2+1 nebo 3+1) se sníženým nájemným 
umístěných v běžné zástavbě. Byty budou sloužit osobám s mentálním, 
tělesným či kombinovaným postižením do cca 40 let věku, které  
pro samostatný život potřebují určitou míru asistenční podpory. Tu jim 
bude poskytovat Rolnička, která bude mít daný byt v pronájmu a bude tak 
garantovat hrazení nájmu a služeb s ním spojených. Tento typ bydlení 
bude zároveň přirozeně navazovat na tréninkové chráněné bydlení.  
Tato aktivita reaguje na výsledky dotazníkového šetření, kde celkem  
7 z 19 osob odpovědělo, že mají potřebu změny bydlení, kterou by si přáli 
řešit v současné době, nebo v horizontu 2-3- let. Zároveň uvedli,  
že preferují bydlení v samostatných bytech individuálně (garsoniéra), 
popř. formou spolubydlení (např. 2 osoby v bytě, tzn. byt 2+1). Ve všech 
případech respondenti uvedli, že o ně pečují rodiče. 

Realizátor: Diakonie ČCE - Rolnička 

Spolupráce: Města a obce ORP 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby s mentálním 
postižením nebo 
kombinovaným post. 

0 4 4 

Časový harmonogram: Od 2014 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

0 240 000 240 000 

MPSV/státní rozpočet  0 0 

ESF vč. IP  0 0 
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Příjmy od klientů  0 0 

Kraj  0 0 

Města a obce   0 0 

Ostatní  240 000 240 000 

Investice  

Výstupy: Pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením existuje dostupný 
typ bydlení přímo v jejich přirozeném prostředí, kde s pomocí asistence 
mohou vést samostatný život i v době, kdy jejich rodiče nebudou zvládat 
péči o ně. Nebudou tak nuceni ve středním věku vstupovat  
do institucionálních zařízení. 

Priorita 3. Vytváření podpůrného prostředí 
Číslo a název opatření: 3.1. Podpora udržení stávajícího rozsahu a dalšího rozvoje zaměstnávání 

osob se ZP či výrazným sociálním znevýhodněním 

Výchozí priorita: Priorita 3. Vytváření podpůrného prostředí 

Stručný popis 
opatření: 

Opatření směřuje k vytvoření takového politického prostředí, které  
na úrovni samosprávy, tj. jednotlivých měst a obcí v ORP, umožní aktivně 
vytvářet příležitosti k uplatnění osob se ZP nebo výrazným sociálním 
znevýhodněním na trhu práce. Městské a obecní úřady by v této oblasti 
měly sloužit jako příklady dobré praxe.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Podpora zaměstnávání osob se ZP na úrovni obcí 
3.1.2. Diakonie ČCE – středisko Rolnička – Obchod dobré vůle 
3.1.3. Futurum F s.r.o. - podpora udržení sociální firmy spolku FOKUS 

Tábor, z. s. 

Číslo a název aktivity: 3.1.1. Podpora zaměstnávání osob se ZP na úrovni obcí 

Charakteristika 
aktivity: 

Městské a obecní úřady budou: 

• v rámci úřadu vytipovávat místa vhodná pro osoby se ZP,  

• vytvářet koncepci podpory zaměstnávání na úrovni měst a obcí a jimi 
zřizovaných organizací, např. formou dotačních titulů na rozvoj  
a udržení podpory zaměstnávání osob se ZP apod.,  

• část veřejných zakázek přednostně přidělovat organizacím  
a podnikům s min. 30% podílem zaměstnanců se ZP,  
tj. např. chráněné dílny či sociální firmy a sociální družstva 

Aktivita je v letech 2015 – 2016 naplňována spíše formou drobnějších 
zakázek pro zaměstnavatele OZP (Futurum F s.r.o. a Rolnička) 

Realizátor: Jednotlivé obce ORP Tábor 

Spolupráce: Chráněné dílny, sociální firmy, sociální družstva apod. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 7 (Město Tábor) 15 15 

Časový harmonogram: trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

0 0 0 

Města a obce     

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Na území ORP Tábor na úrovni jednotlivých obecních a městských úřadů 
bude podporováno zaměstnávání osob výrazně znevýhodněných 
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v přístupu na běžný trh práce.  

Číslo a název aktivity: 3.1.2 Diakonie ČCE – středisko Rolnička – Obchod dobré vůle  

Charakteristika 
aktivity: 

Obchod dobré vůle je projekt mimo vlastní sociální služby, ale vychází 
z úzké spolupráce s nimi. Obchod je primárně zaměřen na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením s převahou osob s lehkým mentálním 
postižením. Zároveň je i pracovištěm pro praxi žáků praktické školy, 
sociálně terapeutické dílny a pracovní rehabilitace OZP. Dává příležitost 
dostupného vybavení domácnosti lidem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. (hračky, potřeby pro domácnost a kuchyni, knihy apod.)  
 
Od května 2016 byl otevřen další obchod Dobré vůle v centru města 
Tábor na adrese Střelnická 245. Obchod je zároveň prodejním místem 
výrobků chráněné dílny. Nově otevřený obchod dal pracovní příležitost  
4 dalším lidem se změněnou pracovní schopností. 

Realizátor: Diakonie ČCE – středisko Rolnička 

Spolupráce: MŠ ZŠ a Praktická škola Rolnička, Ostatní poskytovatelé soc. sl. stejné 
cílové skupiny ve městě. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 8 12 16 

Časový harmonogram: trvale   

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

750 000 1 200 000 1 200 000 

Investice    

Výstupy:  

Číslo a název aktivity: 3.1.3. Futurum F s.r.o. - podpora udržení sociální firmy spolku FOKUS 
Tábor, z. s.  

Charakteristika 
aktivity: 

Sociální firma je určena zejména pro ty, jimž se nedaří získat nebo udržet 
pracovní místo na běžném trhu práce. Sociální firma má 3 provozy - 
výroba baget, pomocné zahradnické a úklidové práce a textilní výroba. 
Sociální firma je primárně určena pro osoby s vážným duševním 
onemocněním, nicméně zaměstnává i jinak znevýhodněné osoby. 

Realizátor: Futurum F s.r.o. 

Spolupráce: FOKUS Tábor, z. s., Úřad práce ČR, Město Tábor, TZMT, DITA 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Dospělé osoby se 
závažným duševním 
onemocněním, popř. 
jiným typem 
zdravotního či 
sociálního 
znevýhodnění 

18 18 18 

Časový harmonogram: Od roku 2014 (bývalé chráněné dílny FOKUS Tábor, vznik 2001) 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

2 622 000 2 700 000 2 700 000 

Investice  

Výstupy:  
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Číslo a název opatření: 3.2. Odstraňování bariér (Tábor, Chotoviny, Jistebnice, Malšice) 

Výchozí priorita: Priorita 3. Vytváření podpůrného prostředí 

Stručný popis 
opatření: 

Bariéry stavební, technické, dopravní nebo komunikační jsou překážkou 
úspěšné integrace občanů se ZP. Jedná se o bariéry stávající a možné nově 
vzniklé.  
Obecní úřady, zdravotní střediska, ale i další veřejné budovy často 
nesplňuje podmínky bezbariérového přístupu pro občany se sníženou 
mobilitou. Přitom jde často o památkově chráněné budovy, které nelze 
relativně jednoduše upravit. Čerpání dotací je pak omezeno současným 
využívání objektů soukromými subjekty (např. lékaři). 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.2.1. Mapování bariér 
3.2.2. Odstraňování bariér v Táboře, Chotovinách, Jistebnici. 

Číslo a název aktivity: 3.2.1. Mapování bariér 

Charakteristika 
aktivity: 

V Táboře, ale i v dalších městech a obcích nejsou bariéry přesně 
zmapované. Proto je vhodné ve spolupráci s neziskovými organizacemi, 
občany (senioři, zdravotně postižení, rodiče s dětmi) vytipovat kritická 
místa z hlediska bariérovosti. Bude zpracována mapa bariér, která bude 
umístěna na internet. Poslouží tak jednak handicapovaným v pohybu 
po městě a také při plánování rekonstrukcí.  
V roce 2016 se mapování neuskutečnilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizátor: HANDICAP Táborsko 

Spolupráce: Město Tábor, obec Chotoviny, další obce 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Osoby s tělesným 
postižením  
Osoby se zrakovým 
postižením 

2 000 2 000 2 000 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

0 0 6 000 

MPSV/státní rozpočet    

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj    

Města a obce   0 0 6 000 

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zpracovaná mapa bariér 
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Číslo a název aktivity: 3.2.2. Odstraňování bariér v Táboře, Chotovinách, Jistebnici. 

Charakteristika 
aktivity: 

Na základě mapy bariér bude zpracován plán odstranění bariér a bude 
probíhat jejich postupná eliminace (stavebně-technické úpravy, 
komunikační zařízení, atd.). V současné době jsou již vytipované 
následující budovy: zdravotní středisko Jistebnice, městský úřad 
v Bechyni. 
Městský úřad Jistebnice nelze vyřešit ze stavebních důvodů rekonstrukcí. 
Jediným řešením je instalace zvonku v přízemí budovy obecního úřadu  
a zřízení konzultační místnosti. 
Příkladem odstraňování bariér je Euroklíč. Jedná se o univerzální klíč, díky 
kterému si lidé mohou otevřít sociální a technická zařízení, především 
veřejné WC, výtahy či plošiny. Tato místa jsou osazována eurozámky  
a lidé, kteří si vyzvednou euroklíč mohou tato místa používat zdarma  
a bez další pomoci. 
Konkrétně město Tábor - eurozámkem jsou osazena: veřejné WC  
na Křižíkově nám, v hale autobusového nádraží a na vlakovém nádraží. 
Další veřejné WC osazené eurozámkem je v Sezimově Ústí (u autobusové 
zastávky Kovosvit). Euroklíče zdarma distribuuje Jihočeské centrum  
pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. a HANDICAP Táborsko. Euroklíče 
se vydávají za poplatek. 
Proběhla i jednání s dalšími městy: Jistebnice, Mladá Vožice. Město 
Bechyně už bylo osloveno, ale zájem projeven nebyl. 

Realizátor: Město Tábor, obce Jistebnice, Chotoviny a další  

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

   

Investice Dle dílčích projektů 

Výstupy:  
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Služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

Priority a opatření 
 
Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci 
1.1. Zachování stávajících sociálních i doplňkových služeb pro ONŽS 

1.1.1. Udržení stávajících služeb centra Auritus – Farní charita Tábor 
1.1.2. Udržení stávajících služeb v rámci Azylového domu pro ženy a matky s dětmi  –  

G-centrum 
1.1.3. Udržení stávajících služeb Noclehárny – G-centrum 
1.1.4. Udržení stávajících služeb Intervenčního centra – DCH České Budějovice 
1.1.5. Udržení stávajících služeb Občanské poradny – DCH České Budějovice 
1.1.6. Udržení stávajících služeb v rámci doplňkových služeb – Ošacení – Č.Č.K. 
1.1.7. Udržení stávajících služeb v rámci doplňkových služeb – Anonymní alkoholici – 

Communio 
1.1.8. Udržení stávajících služeb terénního programu ROZKOŠe bez RIZIKA, z. s. 
1.1.9. Udržení stávajících služeb Terénní program - DCH České Budějovice  

 
 
Priorita 2. Zřízení chybějících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci 
2.1. Zřízení azylového domu pro muže se strukturovaným programem (§ 57 a § 63) 
Tato priorita se v akčním plánu 2017 pozastavuje, město Tábor ji navrhuje přesunout do cílů 
dalších období. 

2.1.1. Vypracování projektu 
2.1.2. Příprava na realizaci  
2.1.3. Realizace projektu 

2.2. Zřízení Občanské poradny se zaměřením na dluhovou problematiku 
2.2.1. Vyhledání vhodného realizátora a vypracování projektu 
2.2.2. Vyhledání vhodných prostor, finanční a personální zajištění 
2.2.3. Realizace projektu 

2.3. Zřízení sociálního bydlení v obci Řepeč 
              2.3.1. Vyhledání vhodného realizátora a vypracování projektu 
              2.3.2. Vyhledání vhodných prostor, finanční a personální zajištění 
              2.3.3. Realizace projektu 

Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci 
Číslo a název opatření: 1.2. Zachování stávajících sociálních i doplňkových služeb pro ONŽS 
Výchozí priorita: 1. Zachování stávajících služeb  

Stručný popis 
opatření: 
 

Přímou práci s cílovou skupinou zajišťuje celkem 6 registrovaných 
sociálních služeb: Noclehárna – G centrum Tábor (34 klientů v roce 2015), 
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi G – centrum Tábor (39žen + 53 dětí 
v roce 2015), Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou – Farní charita 
Tábor (248 klientů v roce 2015, celkem 6 programů – terénní program, 
kontaktní centrum, poradenské centrum, resocializační programy, 
primární prevence a galerie ),  Intervenční  centrum, Občanská poradna  
a Terénní program pro osoby bez přístřeší DCH České Budějovice  
(83, 176 a 101 klientů v roce 2015) a Terénní program Rozkoše bez rizika 
z.s.  (37 klientek v roce 2015).  
V roce 2015 byla ukončena sociální služba Azylový dům pro matky s dětmi 
FOD – dlouhodobé finanční problémy a nesrovnalosti v organizaci – klienti 
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byli předáni do dalších odpovídajících služeb. 
Dále jsou služby poskytovány v neregistrovaných aktivitách – Český 
červený kříž – ošacovací a humanitární středisko (305 klientů v roce 2015), 
dále Communio – skupina Anonymní alkoholici (počet klientů 
neregistrován). 
S cílovou populací dále pracují Odbor sociálních věcí města Tábor, Úřad 
práce, zdravotnictví – především AT poradna, police ČR i Městská policie, 
Pedagogicko-psychologická poradna, PMS. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Udržení stávajících služeb centra Auritus – Farní charita Tábor 
1.1.2. Udržení stávajících služeb v rámci Azylového domu pro ženy  

a matky s dětmi – G-centrum 
1.1.3. Udržení stávajících služeb Noclehárny – G-centrum 
1.1.4. Udržení stávajících služeb Intervenčního centra – DCH České 

Budějovice 
1.1.5. Udržení stávajících služeb Občanské poradny – DCH České 

Budějovice 
1.1.6. Udržení stávajících služeb v rámci doplňkových služeb – Ošacení – 

Č.Č.K. 
1.1.7. Udržení stávajících služeb v rámci doplňkových služeb – Anonymní 

alkoholici – Communio 
1.1.8. Udržení stávajících služeb terénního programu ROZKOŠe  

bez RIZIKA, z.s. 
1.1.9. Udržení stávajících služeb Terénní program - DCH České 

Budějovice 

Číslo a název aktivity: 1.1.1. Udržení stávajících služeb centra Auritus – Farní charita Tábor 
(§59) 

Charakteristika 
aktivity: 

Jedná se o poskytování adiktologických služeb, jejichž značnou část tvoří 
registrovaná sociální služba (§59- Kontaktní centra). Cílovou populací jsou 
lidé s problémovým užíváním nelegálních návykových látek a jejich blízké 
sociální okolí. Konkrétně se jedná o služby pro snižování rizik, poradenství, 
psychoterapie, poradenství pro blízké sociální okolí, zprostředkování 
ústavní léčby, ambulantní léčba, následná léčba, pracovní programy, 
sociální práce, probační programy, kontakt s uvězněnými klienty,… služby 
jsou poskytovány bezplatně a anonymně. 
V důsledku nižších dotací dochází snížení úvazků o 0,1 každý pracovník tak, 
aby  nemusel být nikdo propuštěn. 

Realizátor: Farní charita Tábor, Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou 

Spolupráce: Město Tábor, odborníci, lékaři, Psychiatrické léčebny, terapeutické 
komunity a další adiktologická zařízení, JČK, MPSV,MZ ČR, MSp, RVKPP, 
APSS ČR, PMS, Úřad práce, A.N.O. 
 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Uživatelé návykových 
látek, závislí, 
problémoví uživatelé a 
jejich blízké soc. okolí 

248 260 250 

Kapacita okamžitá 
kapacita v jeden 
okamžik) 

12 12 12 

Časový harmonogram: Služba funguje nepřetržitě od roku 1998, není počítáno s jejím ukončením 
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Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem: 2 592 804 000 2 665 000 3 024 000 

MPSV 520 000 520 000 550 000 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Město Tábor 180 000 180 000 200 000 

RVKPP 951 000 1 037 000 1 395 000 

MZ 60 000 57 900 100 000 

Kraj 700 000 700 000 660 000 

Vlastní, ost.obce, 
nadace, sbírky 

181 804 000 170 100 119 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění služeb centra Auritus v plném rozsahu 

Číslo a název aktivity: 1.1.2. Udržení stávajících služeb Azylového domu pro ženy a matky 
s dětmi (§ 57) – G-centrum 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním střediska je poskytnout okamžitou pomoc a ubytování  
na přechodnou dobu (max. 1 rok) ženám, matkám s dětmi, které  
se dostaly do těžké životní situace. Cílovou skupinu tvoří ženy v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, matky s dětmi v přechodně 
kritické životní situaci, ženy bez přístřeší, dívky po ukončení ústavní 
výchovy. 
Kapacita 59 lůžek je ponechána, bylo třeba navýšit personální obsazenost 
služby o jednoho pracovníka v sociálních službách a ½ úvazku uklízečky. 
Jeden pracovník fyzicky atakován uživatelkou služby, pracovní 
neschopnost trvala 45 dnů. 

Realizátor: G- centrum Tábor 

Spolupráce: Spolupracující odborníci, MPSV, Jihočeský kraj, KÚ, MPSV, APSS ČR, MP, 
Policie ČR, KIC, ÚP, Město Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015  2016 předpoklad 2017 plán 

Matky s dětmi 39 + 53 dětí 41 + 45 dětí 45 + 56 dětí 

Časový harmonogram: Služba funguje od roku 1996, od roku 2001 pod G-centrem, služba funguje 
nepřetržitě, nepočítá se s jejím ukončením 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem    

MPSV + ostatní státní 
zdroje 

381 429 2 950 000 3 077 000 
Projekt financován z IP 

Příjmy od klientů 303 930 598 000 640 000 

Město Tábor 326 000 580 000 600 000 

Ostatní 13 175 18 000 21 000 

Poznámka k rozpočtu V roce 2015 dofinancování z evropských dotací 

Investice 0 

Výstupy: Fungující služba azylový dům pro matky s dětmi 

Číslo a název aktivity: 1.1.3. Udržení stávajících služeb Noclehárny – G-centrum (§ 63) 

Charakteristika 
aktivity: 

Středisko Noclehárna poskytuje přechodné ubytování a zajištění 
podmínek pro osobní hygienu mužům bez přístřeší. Posláním střediska 
Noclehárna je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší, pro důstojné 
uspokojení základních lidských potřeb a v případě zájmu také poskytnutí 
základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci 
s řešením jejich situace. 
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Od 1. 11. 2014 došlo k navýšení kapacity lůžek z 8 na 12, zvýšení 
pracovních úvazků z 1 na 4. Změnila se provozní doba – 19 – 11 hod., 
rozšíření služeb dopoledne – možnost využití hygienického servisu  
i pro neubytované za poplatek. 

Realizátor: G-centrum 

Spolupráce: Dům sv. Pavla v Českých Budějovicích, Odbor sociálních věcí města Tábor, 
MPSV 

Počet uživatelů služby:  2015  2016  2017 

 34 33 35 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem 420 000 1 650 000 1 695 000 

MPSV 120 000 675 000 695 000 

Příjmy od klientů 90 000 85 000 110 000 

Město Tábor 210 000 890 000 890 000 

Ostatní 0 0 0 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší. 

Číslo a název aktivity: 1.1.4. Udržení stávajících služeb Intervenčního centra – DCH České 
Budějovice (§60a) 

Charakteristika 
aktivity: 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje 
osobám ohroženým domácím násilím a následným pronásledováním 
přechodnou odbornou bezplatnou odbornou pomoc (sociálně právní 
poradenství, právní poradenství, krizovou intervenci (stabilizace 
psychického stavu), sestavení bezpečnostního plánu a zprostředkování 
dalších služeb ohrožené osobě), bezpečný prostor pro vyslechnutí, radu, 
provázení a sdílení. Služba dále zahrnuje koordinační roli mezi institucemi 
poskytující služby osobám ohroženým domácím násilím.  
Služba je poskytována formou osobních, telefonických či emailových 
konzultací. Služba je poskytována formou ambulantní a terénní. Služba je 
bezplatná. Je možnost využít ji i anonymně. 
Služba je určena osobám od 16 let, kteří potřebují radu či pomoc v oblasti 
domácího násilí a následného pronásledování jak v souvislosti s vykázáním 
násilné osoby ze společné domácnosti, tak bez vykázání. Služba je určena  
i lidem z okolí ohrožené osoby, kteří se chtějí poradit o možnostech řešení 
situace. 
Současná provozní doba pro klienty 15 hodin týdně se ukazuje jako 
nezbytná. 

Realizátor: Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím – detašované pracoviště Tábor 

Spolupráce: Město Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, OSPOD, PČR, okresní 
soud, okresní státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR, úřady 
práce, jakož i ostatní orgány veřejné správy, zdravotnická zařízení, 
poradenské služby státní i nestátní. 
 

Počet uživatelů služby:  2015  2016  2017 

Osoby ohrožené 
domácím násilím 

83 80 80 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 
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Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem 320 000 330 000 335 000 

MPSV 53 000 73 500 0 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Město  42 000 55 000 60 000 

Ostatní 5 000 5 000 15 000 

IP 220 000 196 500 260 000 

  

Výstupy: Zajištění služeb pro občany z Tábora a okolí, kteří spadají do cílové skupiny 
Intervenčního centra. 

Komentář: Díky podpoře města Tábor a podpoře Individuálního projektu IV má služba 
pro rok 2016 zajištěny finanční prostředky. 

Číslo a název aktivity: 1.1.5. Udržení stávajících služeb Občanské poradny DCH České 
Budějovice (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Občanská poradna poskytuje poradenství v oblastech majetkoprávních, 
bytových, vztahových, rodinných a mezilidských vztahů a zaměstnanosti, 
finanční oblasti, zvláště pak dluhového poradenství, sociálních systémů  
a práv. Dále pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktů 
s navazujícími službami. V rámci poskytované služby je klientům 
poskytováno bezplatné právní poradenství. 
Služba je poskytována bezplatně, na základě požádání klienta a to formou 
osobní, písemnou (emailem, dopisem) či telefonickou. Forma poskytování 
je ambulantní a v případě žádosti klienta lze službu poskytnout i doma. 
Od zahájení provozu služby dochází k neustálé snaze o rozšíření služby, 
bohužel vlivem nedostatečného financování k rozšíření v současné době 
nemohlo dojít. Po přijetí dostatečných finančních prostředků budeme 
výhledově rozšiřovat provoz poradny na celý týden s minimální dotací  
2,5 úvazku pracovníků pro přímou práci s klienty. V roce 2016 došlo  
k častějšímu odmítnutí zájemce o službu z důvodu naplněné kapacity.  
Na druhé straně došlo k intenzivnější spolupráci s uživateli služby. 
Finanční prostředky v rámci projektu z dlouhodobého hlediska nejsou 
dostačující. Ve vztahu ke složitosti agendy (přesah do mnoha oborů)  
a cílové skupině klientů by bylo vhodné přijmout další pracovní sílu  
a rozšířit provozní dobu poradny. Ta je ale s ohledem na Střednědobý  
a Akční plán SPRSS JčK omezena finančními a kapacitními možnostmi. 
V současné době je dle uvedených plánů kapacita pro ORP Tábor 
zaplněna. 

Realizátor: Diecézní charita České Budějovice, pracoviště Občanská poradna Tábor 

Spolupráce: Město Tábor, Exekutorská komora ČR, Poradna pro rodinu a mezilidské 
vztahy, psychologové, ostatní poskytovatelé sociálních služeb, 
zdravotnická zařízení 

Počet uživatelů služby:  2015  2016  2017 

 176 190 195 

Časový harmonogram: 2012 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem 217 500  215 000  220 000 

MPSV 117 900  86 000  90 000 

Příjmy od klientů 0 0 0 
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Město Tábor 60 000 63 000  70 000 

Ostatní 39 600  66 000  60 000 

Investice  

Výstupy: Zajištění služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci 

Číslo a název aktivity: 1.1.6. Udržení stávajících služeb Ošacovacího a humanitárního střediska 
– Č.Č.K. 

Charakteristika 
aktivity: 

Oblastní spolek ČČK Tábor provozuje Ošacovací a humanitární středisko 
ČČK - sběr a výdej okamžité materiální pomoci sociálně potřebným 
občanům a dále nezdravotnické služby /dozor, dohled, asistence…/. 
K udržení stávajících služeb je nutná podpora města, je potřebné navýšení 
o jednoho pracovníka na částečný pracovní úvazek nebo DPP. 
Záměrem je rozšíření služby o hygienické středisko a denní centrum.  
K tomu je nutné změnit místo poskytování služby. Současná budova je 
téměř v havarijním stavu a prostora jsou tudíž zcela nevyhovující. 

Realizátor: ČČK 

Spolupráce: Odbor sociálních věcí, Farní charita, FOD,… 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 305 250 250 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem 150 000 140 000 140 000 

MPSV 0 0 0 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Město Tábor 110 000 95 000 100 000 

Ostatní – kraj 40 000 45 000 40 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění služeb pro soc. slabé rodiny, samoživitele, bezdomovce, Romy, 
seniory, zdravotně postižené, vězně a propuštěné z výkonu trestu 

Číslo a název aktivity: 1.1.7. Udržení stávajících služeb doplňkových služeb – Anonymní 
alkoholici – Communio 

Charakteristika 
aktivity: 

AA se snaží pomocí 12 kroků zbavit lidi ze závislosti na alkoholu. Má heslo, 
že jediná sklenička dělí alkoholika od opětného pití. Neuznává zásadu, že 
stačí pití omezit. Osoba Communia funguje jako koordinátor a zároveň 
styčná osoba pro média, telefon vedoucího Communia Tábor slouží 
zároveň jako styčný kontakt mezi AA a klientem. 
AA rozšířili své aktivity – skupina AA působí jednou týdně v Táboře 
(matrika, jednou za 14 dní v Klokotech (sobota) a jednou týdně 
v Soběslavi. 

Realizátor: Communio Tábor 

Spolupráce: Nemocnice Jihlava - protialkoholní oddělení, MUDr. Karel Nešpor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 neevidováno neevidováno neevidováno 

Časový harmonogram: Služba je nabízena od roku 1998 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem 0 0 0 

MPSV 0 0 0 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Město Tábor 0 0 0 
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Ostatní – kraj 0 0 0 

Investice 0 

Výstupy: Fungující skupina AA 

Číslo a název aktivity: 1.1.8. Udržení stávajících služeb terénního programu ROZKOŠe bez 
RIZIKA, z. s. (§ 69) 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílovou skupinou jsou především ženy pracující v sexbyznysu (ženy 
poskytující placené sexuální služby, tanečnice, pornoherečky apod., dále 
jen sexuální pracovnice). Dále ostatní osoby působící v prostituční scéně, 
které jsou ohrožení rizikovým způsobem života, nejen rizikovým sexuálním 
chováním. Služby jsou poskytovány sexuálním pracovnicím, bývalým 
sexuálním pracovnicím, ženám, které zvažují, zda začnou poskytovat 
placené sexuální služby a ženám, které jsou či budou k poskytování 
sexuálních služeb donuceny ať již přímo (nejbližším okolím, uvedením  
v omyl) nebo nouzí. Služby nejsou poskytovány mužům. Těm je 
poskytováno pouze základní sociální poradenství a kontakty na jiné 
organizace.  
Dále služba nabízí pomoc a podporu ženám, které se staly obětí trestného 
činu. Zajišťuje poskytování právních informací a případný doprovod  
a poradenství jak postupovat během trestního řízení, jak žádat  
o odškodnění apod. Služby jsou pro cílovou skupinu zdarma.  
Služby jsou poskytovány v terénu a v Poradenském centru R-R v Českých 
Budějovicích každou středu v odpoledních hodinách (17:00-20:00 hod). 
Otevírací doba je přizpůsobená pracovnímu rytmu cílové skupiny (práce 
zejména v noci, spánek přes den). Dále je možno domluvit si i individuální 
konzultace dle možností a potřeb žen.  
Cílové skupině nabízí různé typy poradenství zaměřené na řešení 
nepříznivé sociální situace. Poradenství sociálně – právní, psychosociální, 
edukační a preventivní, pomoc při hledání ubytování, poradenství 
prevence násilí a obchodu s lidmi, pracovní poradenství a poradenství 
zaměřené na odchod ze sexbyznysu. Součástí služeb je poskytování 
krizové pomoci a zajišťujeme doprovod do návazných služeb a institucí. 
Poradenské centrum R-R nabízí také služby nestátního zdravotnického 
zařízení - ambulance dermatovenerologie v Českých Budějovicích. 
Nově funguje také online poradna a chatové poradenství pro ženy, které 
nabízejí placené sexuální služby. 

Realizátor: ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 

Spolupráce: Nemocnice České Budějovice, a. s., Jihočeská Lambda, La Strada, JčK, MM 
České Budějovice, města Tábor, INIUSTITIA České Budějovice 

Počet uživatelů služby:  2015  2016  2017 

 37 32 32 

Časový harmonogram: Terénní program funguje pravidelně od roku 2005. 

Finanční zdroje: 2015  2016  2017 

Náklady celkem 1 100 000 1 150 000 1 200 000 

MPSV                0 1 150 000 1 200 000 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Město Tábor 0 0 0 

Ostatní – ESF 0 0 0 

Investice 0 

Poznámka k rozpočtu Rozpočet je pro celou službu v Jihočeském kraji. Náklady pro oblast města 
Tábor tvoří cca 25% z celkových nákladů. 
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Výstupy: Fungující služby pro cílovou populaci v dané oblasti 

Komentář: Jsme organizace s celostátní, nadregionální působností. Finance na terénní 
programy a službu odborného sociálního poradenství získáváme od MPSV. 
Rozpočet terénního programu R-R je pro celou službu v Jihočeském kraji. 
Náklady pro oblast města Tábor tvoří pouze poměrnou část rozpočtu  
cca 15-20 % z celkových nákladů na danou službu.  
Pozn. V roce 2015 jsme pracovali z velké části díky subdodávkám služeb. 

Číslo a název aktivity: 1.1.9. Udržení stávajících služeb Terénní program Diecézní charity České 
Budějovice 

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní program Tábor je určen osobám bez přístřeší a osobám, kteří žijí 
v nejistých podmínkách. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat  
a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Snahou služby je pomoci 
uživatelům zpětné začlenění do společnosti.  

 V rámci služby je uživatelům poskytováno základní poradenství týkající se 
nároků na dávky, rodinného a zaměstnaneckého práva, zprostředkování 
ubytování. Podpora a pomoc při dodržování pravidel, ať už během 
ubytování, výkonu OPP, dodržování léčebných režimů atd.  
 Nedílnou součástí poskytované služby jsou doprovody a asistence  
např. na úřady, k lékaři, rodinnou apod.  
Terénní program ve spolupráci s Misionáři Obláty zajišťuje výdej teplé 
stravy. Výdej teplé stravy probíhá každý všední den, po, út, čt a pátek 
vydávají teplé jídlo Misionáři Obláti, ve středu vydávají teplou stravu 
zaměstnanci charity a to od 15:00 do 16:00 hod.  
TP poskytuje svým klientům polotovary k přípravě stravy, dále poskytuje 
teplý čaj, případně hotovou polévku přímo v terénu za cílem zahřátí 
organizmu a zajištění pitného režimu. 
Terénní program disponuje základními prostředky k ošacení – deky, teplé 
bundy, kalhoty, teplé ponožky, spodní prádlo, ručníky (dostupné  
dle aktuální potřeby a dobročinnosti dárců). 

Finanční prostředky v rámci projektu z dlouhodobého hlediska nejsou 
dostačující. Ve vztahu ke složitosti agendy a cílové i skupině klientů by bylo 
vhodné přijmout další pracovní sílu na částečný úvazek. Za stávající 
ekonomické situace problematické (projekt dlouhodobě financován 
prostřednictvím ESF  - IP projekt JčK, období 2016-2018). Alokované 
finanční prostředky IP projektu dostačují na financování služby  
v omezeném rozsahu a nezahrnují inflační nárůst mezd a dalších vstupů 
pro rok 2017 a 2018. Navyšování kapacity pracovních úvazků je tak 
nereálné, což má negativní dopad na dostupnost služby. 

Realizátor: Diecézní charita České Budějovice 

Spolupráce:  G-centrum Tábor – služba Noclehárny, ČČK, Městský úřad Tábor – odbor 
sociálních věcí, Městská policie, azylové domy, poradenská zařízení 
poskytující své služby cizincům, zdravotnická zařízení, Misionáři Obláti 
Panny Marie Neposkvrněné a ostatní církve  

Počet uživatelů služby:  2015  2016  2017 

Osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

101 105 105 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem 1 250 000 1 363 000  1 420 000 
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Státní zdroje 1 027 000  1 232 100 1 290 000 

Příjmy od klientů 0 0  0 

Město Tábor 76 000 110 000  110 000 

Ostatní 146 100 20 900 20 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění služby pro bezdomovce v terénu 

 
Priorita 2. Zřízení chybějících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci 

Číslo a název opatření: 
2.1. Zřízení azylového domu pro muže se strukturovaným programem  
(§ 57 a § 63) 

Výchozí priorita: 2. Zřízení chybějících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci 

Stručný popis 
opatření: 
 

V současné době v Táboře existuje pro lidi bez přístřeší služba Noclehárna. 
Z monitoringu scény vyplývá již několik let potřebnost dalších služeb  
pro bezdomovce. Proto došlo k rozšíření kapacity noclehárny, prodloužení 
doby fungování, možnosti využití hygienického a potravinového servisu  
i pro širší okruh uživatelů. Přesto se jako vhodné jeví zřízení azylového 
domu pro muže, který by nabízel strukturované služby pro motivované  
i nemotivované klienty. Pro klienty, kteří jsou se svým způsobem života 
spokojeni a nechtějí nic měnit, by byly nabízeny služby bazální služby  
pro „přežití“ – ohřívárna (zajištění možnosti pobytu v teple přes noc – 
např. na židli s cílem neumrznout- otevřeno pouze v době vysokých mrazů, 
dále denní centrum - možnost hygieny a základní potravinový servis (cílem 
je navázat kontakt s cílovou populací a vytvořit prostor pro motivaci  
ke změně), mírnění škod formou předávání informací a možnost 
zdravotního ošetření. Přesto, že tito klienti nechtějí změnu, je vhodné je 
neustále ke změně motivovat. Další služby by byly nabízeny pro klienty, 
kteří jsou alespoň částečně motivováni a jsou schopni dodržovat režim  
a pravidla – noclehárna, azylové bydlení (s možností pobytu i během dne), 
pomoc při vyřizování dokladů, hledání práce, možnost jednorázových 
brigád, až po možnost získat tzv. sociální bydlení. Využívání jednotlivých 
služeb se samozřejmě snižuje úměrně s nastavenými pravidly  
(např. 100 klientů bez přístřeší, z toho 50 chce využít ohřívárnu v zimní 
noci, 30 je schopno využít hygienu a potravinový servis – zde už jsou nutná 
pravidla minimálně schopnosti sebeobsluhy a noclehárnu – bez 
návykových látek, z toho 5 - 10 azylové bydlení s režimem, z toho 3 práci, 
z toho 1 sociální byt.) 
Toto opatření není v současné době zařazeno mezi seznam prioritních 
cílů s termínem realizace v průběhu roku 2017 v rámci investičních akcí 
plánovaných Městem Tábor. Je možné ponechat toto opatření v cílech 
s delším časovým horizontem. V návaznosti na tento fakt jsou ovlivněna 
i následné aktivity k tomuto opatření. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Vypracování projektu 
2.1.2. Příprava na realizaci  
2.1.3. Realizace projektu 

Číslo a název aktivity: 2.1.1. Vypracování projektu 

Charakteristika 
aktivity: 

Podrobné vypracování projektu, včetně předpokládaného počtu klientů, 
zaměstnanců. Podrobný popis nabízených aktivit, popis cílové populace, 
popis používaných metod a prostředků, cíle, principy práce, popis 
personálního zajištění včetně nezbytného vzdělání, způsob výběru 
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pracovníků, hodnocení efektivity, rozpočet projektu, vedení dokumentace, 
spolupráce, bezpečnost, právní odpovědnost,… Nastavení projektu musí 
být takové, aby splňoval standardy kvality a podmínky pro zaregistrování 
sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. 

Realizátor: Město Tábor, event. jiné subjekty např. NNO 

Spolupráce: Odbor sociálních věcí, Centrum sociálních služeb Praha, Občanská 
poradna, Úřad práce, PMS, … 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: 2018 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem: 0   

Investice  

Výstupy: Kvalitně zpracovaný projekt připravený pro podání k registraci a žádosti  
o dotaci 

Číslo a název aktivity: 2.1.2. Příprava na realizaci 

Charakteristika 
aktivity: 

Vyhledání vhodných prostor, finanční a personální zajištění, registrace 
sociální služby a podání žádosti o dotaci MPSV. Zpracování operačního 
manuálu, provozního řádu, organizačního řádu, vnitřních směrnic. 

Realizátor: Město Tábor, event. jiné subjekty (např. NNO) 

Spolupráce: Odbor sociálních věcí, Centrum sociálních služeb Praha, Občanská 
poradna, Úřad práce, PMS. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: v okamžiku zajištění finančních prostředků 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem: 0   

Investice Podle vybraných prostor a nezbytné rekonstrukce 

Výstupy: Připravený projekt, prostor, zaměstnanci, zaregistrovaná sociální služba  
a podaná žádost o dotaci na MPSV. 

Číslo a název aktivity: 2.1.3. Realizace projektu 

Charakteristika 
aktivity: 

Realizace nabízených služeb – ohřívárna v době mrazů, centrum denních 
služeb – zajištění hygieny a potravinového servisu, sociální práce  
a zdravotní ošetření, noclehárna, azylové bydlení, zajištění práce – 
jednorázové brigády, legální práce, sociální byt.  

Realizátor: Město Tábor, event. jiné subjekty (např. NNO) 

Spolupráce: Odbor sociálních věcí, Centrum sociálních služeb Praha, Občanská 
poradna, Úřad práce, PMS, … 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: v okamžiku zajištění finančních prostředků 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem: 0 0  

Investice Dle vybraného objektu 

Výstupy: Poskytování činností podle projektu v plném rozsahu 

Číslo a název opatření: 2.2. Zřízení Občanské poradny se zaměřením na dluhovou problematiku 

Výchozí priorita: 2. Zřízení chybějících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci 

Stručný popis V současné době v Táboře existuje jedna Občanská poradna, která má 
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opatření: 
 

provozní dobu jen jeden den v týdnu (úvazek 0,2). Vzhledem k poptávce 
v rámci dluhové problematiky je tato kapacita naprosto nedostatečná. 
Velký zájem o tuto službu je nejen v Táboře, ale i ve všech přilehlých 
obcích. Občanská poradna se zaměřením na dluhovou problematiku by 
měla mít provozní dobu každý pracovní den a provoz by měl být 
zabezpečen v ideálním případě 3 úvazky. Poskytované služby by byly 
zaměřeny především na poradenství v oblasti dluhů, exekucí, prevence 
předlužení, vyhlášení insolvence. 
Zhodnocení: aktivita nebyla dosud naplněna, potřebnost ale trvá. 
Situace je straně Města Tábora známa. Kontinuálně jsou hledány možnosti 
realizace včetně příhodných prostorových možností, finančních dotací 
apod. 
Kontinuálně je pokračováno v hledání možností realizace zřízení nové 
služby event. max. rozšíření stávajících služeb této povahy včetně 
prostorových možností, finančních zdrojů, spolupracujících subjektů 
apod. S DCH CB probíhají jednání nad možnostmi řešení. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.2.1. Vyhledání vhodného realizátora a vypracování projektu 
2.2.2. Vyhledání vhodných prostor, finanční a personální zajištění 
2.2.3. Realizace projektu 

Číslo a název aktivity: 2.2.1. Vyhledání vhodného realizátora a vypracování projektu 

Charakteristika 
aktivity: 

Podrobné vypracování projektu, včetně předpokládaného počtu klientů, 
zaměstnanců. Podrobný popis nabízených aktivit, popis cílové populace, 
popis používaných metod a prostředků, cíle, principy práce, popis 
personálního zajištění včetně nezbytného vzdělání, způsob výběru 
pracovníků, hodnocení efektivity, rozpočet projektu, vedení dokumentace, 
spolupráce, bezpečnost, právní odpovědnost,… Nastavení projektu musí 
být takové, aby splňoval standardy kvality a podmínky pro zaregistrování 
sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. 

Realizátor: Město Tábor, NN0, řídící skupina 

Spolupráce: Asociace Občanských poraden, Občanská poradna DCH České Budějovice, 
odbor soc. věcí města Tábor, Azylový dům pro muže Tábor, Azylový dům 
pro ženy a matky s dětmi Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: 2016 a dále 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem: 0 0  

Investice  

Výstupy: Podrobně a kvalitně zpracovaný projekt připravený pro podání k registraci 
a žádosti o dotaci 

Číslo a název aktivity: 2.2.2. Příprava na realizaci 

Charakteristika 
aktivity: 

Vyhledání vhodných prostor, finanční a personální zajištění, registrace 
sociální služby a podání žádosti o dotaci MPSV. Zpracování operačního 
manuálu, provozního řádu, organizačního řádu, vnitřních směrnic,… 

Realizátor: Město Tábor, NNO 

Spolupráce: Asociace Občanských poraden, Občanská poradna DCH České Budějovice, 
odbor soc. věcí města Tábor, Azylový dům pro muže Tábor, Azylový dům 
pro ženy a matky s dětmi Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 
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Časový harmonogram: 2016 a dále 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem: 0   

Investice Dle vybraných prostor a potřeb rekonstrukce 

Výstupy: Zaregistrovaná a odborně připravená sociální služba dle §37 Zákona 
č. 108, o sociálních službách 

Číslo a název aktivity: 2.2.3. Realizace projektu 

Charakteristika 
aktivity: 

Realizace registrované sociální služby dle §37 Zákona č. 108/2006 Sb.  
o sociálních službách – Odborné sociální poradenství se zaměřením  
na řešení dluhové problematiky. Služba je klientům k dispozici každý 
pracovní den v Táboře, v ideálním případě pak s pravidelnými výjezdy do 
okolních obcí (Bechyně, Mladá Vožice,…) – za předpokladu finanční 
spoluúčasti obcí. 

Realizátor: Město Tábor nebo jiný poskytovatel soc. služeb 

Spolupráce: Asociace Občanských poraden, Občanská poradna DCH České Budějovice, 
odbor soc. věcí města Tábor, Azylový dům pro muže Tábor, Azylový dům 
pro ženy a matky s dětmi Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Kapacita: 0   

Časový harmonogram: 2016 a dále 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Náklady celkem:    

Investice  

Výstupy: Plně fungující služba odborného sociálního poradenství se zaměřením  
na dluhovou problematiku. 

Číslo a název opatření: 2. 3. Zřízení sociálního bydlení v obci Řepeč 

Výchozí priorita: 2. Zřízení chybějících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci 

Stručný popis 
opatření: 
 

V současné době není v obci Řepeč žádný prostor pro ubytování osob 
nacházejících se v nepříznivé živ. Situaci. Protože se objevila možnost, že 
by se jeden z majitelů nemovitosti mohl díky exekučnímu řízení dostat 
mezi bezdomovce, rozhodla se Obec Řepeč tuto nemovitost vykoupit  
a zrekonstruovat na sociální bydlení, tak aby zde s ohledem na prostorové 
možnosti mohli být kromě stávajícího obyvatele umístěny 2-3 další osoby. 
Vzniknout  by měly 2 bytové jednotky primárně určené pro osoby v bytové 
nouzi. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.3.1. Vyhledání vhodného realizátora a vypracování projektu 
2.3.2. Vyhledání vhodných prostor, finanční a personální zajištění 
2.3.3. Realizace projektu 

Číslo a název aktivity: 2.3.1. Vyhledání vhodného realizátora a vypracování projektu 

Charakteristika 
aktivity: 

Podrobné vypracování projektu, včetně předpokládaného počtu klientů, 
zaměstnanců. Podrobný popis nabízených aktivit, popis cílové populace, 
popis používaných metod a prostředků, cíle, principy práce, popis 
personálního zajištění včetně nezbytného vzdělání, způsob výběru 
pracovníků, hodnocení efektivity, rozpočet projektu, vedení dokumentace, 
spolupráce, bezpečnost, právní odpovědnost,… Nastavení projektu musí 
být takové, aby splňoval standardy kvality a podmínky pro zaregistrování 
sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. 
Projekt se již zpracovává – předpoklad podání žádosti o dotaci 11/2016 
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Realizátor: Obec Řepeč 

Spolupráce: Sociální odbor Města Tábora, Garanta a.s., Ing. Latislav 

Počet uživatelů služby:   2016 2017 

   3 

Časový harmonogram: 2016-2018 

Finanční zdroje:  2016 2017 

Náklady celkem:  200 000 100 000 

Investice  

Výstupy: Podrobně a kvalitně zpracovaný projekt připravený pro podání k registraci 
a žádosti o dotaci 

Číslo a název aktivity: 2.3.2. Příprava na realizaci 

Charakteristika 
aktivity: 

Vyhledání vhodných prostor, finanční a personální zajištění, registrace 
sociální služby a podání žádosti o dotaci do IROP Zpracování operačního 
manuálu, provozního řádu, organizačního řádu, vnitřních směrnic,… 

Realizátor: Obec Řepeč 

Spolupráce:  Sociální odbor Města Tábora, Garanta a.s., 

Počet uživatelů služby:   2016 2017 

  1 3 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje:  2016 2017 

Náklady celkem:  400 000  

Investice 400 000 

Výstupy: Nákup nemovitosti určené  pro sociální bydlení 

Komentář: Kupní smlouva na nemovitost uzavřena 10/2016 

Číslo a název aktivity: 2.3.3. Realizace projektu 

Charakteristika 
aktivity: 

Celková rekonstrukce nemovitosti, tak aby vznikly 2 bytové jednotky 
splňující parametry soc. bydlení 
V případě neúspěšné žádosti o dotaci se realizace úměrně prodlouží podle 
finančních možností obce. 

Realizátor: Obec Řepeč 

Spolupráce: Sociální odbor Města Tábora, Garanta a.s., Ing. Latislav, Ing. Nezbedová 

Počet uživatelů služby:   2016 2017 

Kapacita:  0 3 

Časový harmonogram: 2017-2022 

Finanční zdroje:  2016 2017 

Náklady celkem:  0 1 700 000 

Investice 1 500 000 

Výstupy: 2 bytové jednotky splňující parametry sociálního bydlení 
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Služby pro děti, mládež a rodinu 

Priority a opatření 
 
Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro děti, mládež a rodinu 
1.1. Zachování registrovaných sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu 

1.1.1. Zachování NZDM Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T (§ 62) 

1.1.2. Zachování terénního programu Cheiron T (§ 69) 

1.1.3. Zachování SAS pro rodiny s dětmi pod Cheiron T (§ 65) 

1.1.4. Zachování SAS pro rodiny s dětmi pod Centrem sanace rodin s dětmi  - spolek (§ 65) 

 

1.2. Zachování služeb pedagogického a psychologického poradenství 

1.2.1. Zachování stávajících služeb poradenství ve školství 

1.2.2. Zachování stávajících služeb odborného poradenství pedopsychologie a 

pedopsychiatrie a rodinného poradenství 

1.2.3. Zachování speciálně pedagogického poradenského a vzdělávacího centra PorCeTa, 

o.p.s. 

1.2.4. Zachování preventivních programů pro třídní kolektivy a rodičovskou veřejnost 

v Táboře pod Cheiron T 

1.2.5. Zachování psychosociálního programu Rodinného centra Radost o.p.s. 

1.2.6. Zachování služeb školních psychologů  

 

1.3. Zachování doplňkových služeb pro rodiny a děti a volnočasových možností pro děti a mládež 

1.3.1. Zachování Domu dětí a mládeže Tábor  

1.3.2. Zachování Informačního centra pro mládež Tábor, z.s. 

1.3.3. Zachování Montessori Mateřské školy Mufík Dětem z.s. a jejích doprovodných 

programů 

1.3.4. Zachování dětské skupiny Náruč v Radosti a volnočasových aktivit Rodinného centra 

Radost o.p.s. 

1.3.5. Zachování práce Cheironu T s předškolními dětmi ze sociálně znevýhodněného 

prostředí 

1.3.6. Zachování ostatních organizací zajišťujících volnočasové aktivity pro děti a mládež 

1.3.7. Zachování Česko-anglické Montessori Mateřské školy Pampeliška s.r.o. a jejích 

doprovodných programů 

 

Priorita 2. Rozvoj služeb pro děti, mládež a rodinu 

2.1. Rozvoj registrovaných sociálních služeb pro děti a mládež 

2.1.1. Rozšíření NZDM Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T (§ 62) do lokality 

Sídliště nad Lužnicí 

 

Priorita 3. Zřízení chybějících služeb pro děti, mládež a rodinu 

3.1. Zřízení Střediska preventivních služeb 

3.1.1. Zřízení Střediska výchovné péče 
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Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro děti, mládež a rodinu 
Číslo a název opatření: 1.1. Zachování registrovaných sociálních služeb pro děti, mládež 

 a rodinu 

Výchozí priorita: 1. Zachování stávajících sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu 

Stručný popis 

opatření: 

Tábor je druhým největším městem v Jihočeském kraji a správní oblast 

ORP Tábor je též druhou největší v kraji. V celém správním obvodu žije víc 

než 80 tisíc obyvatel, z toho přibližně 11,5 tisíce dětí do 15 let věku.  

Ve městě Tábor pak žije přibližně 35 tisíc obyvatel a z toho téměř 4 800 

dětí do 15 let.  

Ve městě je sociálně vyloučená lokalita, kam jsou sestěhováváni neplatiči 

nájemného, kde žije 90 dětí a mladých lidí do 26 let. V této lokalitě je 

vysoká míra zadluženosti a nezaměstnanosti, nízká úroveň bydlení, 

výchovné a vzdělávací problémy dětí, kriminalita, drogy, gambling atd.   

V péči kurátora pro mládež bylo v roce 2014 celkem 218 klientů, z toho  

93 dětí do 15 let (23 dívek)a 125 mladistvých (17 dívek), v roce 2015 pak 

188 klientů, z toho 85 dětí do 15 let (17 dívek) a 103 mladistvých (13 

dívek).  

V roce 2014 zaevidoval orgán sociálně právní ochrany dětí v Táboře  

407 případů rodin, celkem evidoval 3.465 všech případů. V roce 2015  

to již bylo 429 případů rodin – úplně nové a OSPOD celkem evidoval 3 707 

všech případů – v evidenci nejen živé. 

Vzhledem k velikosti města a správní oblasti ORP Tábor v souvislosti 

s popsanými charakteristikami regionu je nezbytné zachování stávajících 

registrovaných sociálních služeb na daném území.  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování NZDM Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T 

(§ 62) 

1.1.2. Zachování terénního programu Cheiron T (§ 69) 

1.1.3. Zachování SAS pro rodiny s dětmi pod Cheiron T (§ 65) 

1.1.4. Zachování SAS pro rodiny s dětmi pod Centrem sanace rodin 

s dětmi – spolek (§ 65) 

Číslo a název aktivity: 1.1.1. Zachování NZDM Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T 

(§ 62) 

Charakteristika 

aktivity: 

Jedná se o službu sociální prevence: nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež od 6 do 26 let ohrožené sociálně nežádoucími jevy (nachází se 

v nepříznivé sociální situaci, inklinují k rizikovému chování, pochází  

ze sociálně vyloučené lokality, atd.), na kterou se děti a mladí lidé obrací 

se svými problémy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života 

předcházením nebo snížením rizik souvisejících s věkem a způsobem jejich 

života, řešit společně problémové situace, ve kterých se ocitli a které 

mohou ohrožovat je nebo okolí. Umožnit jim lépe se orientovat v jejich 

sociálním prostředí, zvýšit povědomí o možnostech jejich uplatnění, 

akcentovat hodnotu vzdělávání, zvyšovat jejich finanční gramotnost, 

odpovědnost ve vztazích, atd. Služba je poskytována bezplatně  

a anonymně, formou ambulantní. Terénní forma služby bude v roce 2017 
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zrušena díky realizaci terénního programu – viz aktivita 1.1.2. 

Realizátor: Cheiron T, o.p.s.  

Spolupráce: Odbor sociálních věcí (kurátoři pro mládež, OSPOD a další), Pedagogicko-

psychologická poradna, základní a střední školy, MPSV, Jihočeský kraj, 

APSS ČR, jiné neziskové organizace. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti a mladí lidé od 6 

do 26 let – ambulantně 

276 260 350 

Děti a mladí lidé od 6 

do 26 let – terénně  

20 9 0 

Časový harmonogram: Služba funguje nepřetržitě od roku 1997, není počítáno s jejím 

ukončením.  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
1 879 338 1 807 799 3  000 000 

MPSV/ Jihočeský kraj 1 505 800 1 616 770 1 600 000 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Město Tábor 210 000 108 000 500 000 

Ostatní 163 538 83 029 900 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění jediné služby sociální prevence pro děti a mladé lidi v Táboře 

v celém jejím rozsahu – část činnosti je vykonávána v přirozeném 

prostředí, což dovoluje pracovat i s dětmi a mladými lidmi, kteří mohou 

mít problém, ale o možnosti pomoci nevědí nebo striktně odmítají pomoc 

vyhledávat.  

Bezpečné prostředí založené na důvěře, kam se děti a mladí lidé obracejí 

se svými problémy. „Nepoflakují se jen tak“ po ulicích, ale smysluplně 

v centru tráví svůj volný čas, rozvíjí svou osobnost, talent, sociální 

schopnosti a dovednosti. Romské děti lépe fungují ve školních 

kolektivech, mají lepší studijní výsledky, což do budoucna znamená jejich 

lepší uplatnění na trhu práce a menší závislost na sociálních dávkách. 
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Číslo a název aktivity: 1.1.2. Zachování terénního programu Cheiron T (§ 69) 

Charakteristika 

aktivity: 

Terénní program Cheiron T vyhledává a kontaktuje cílovou skupinu  

ve věku od 13 do 64 let (neorganizované děti a mládež, rodiny i jednotlivci 

ohroženi sociálním vyloučením) a usiluje o její začlenění a pozitivní změnu 

ve způsobu života. Cílem terénního programu je předcházet vzniku 

a rozvoji rizikového chování, zvýšit schopnost zvládat obtížné životní 

situace, aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem, posilovat 

hodnotu vzdělávání a rozvíjet další schopnosti a dovednosti.   

Terénní program Cheiron T, o.p.s. byl zaregistrován dne 21. 5. 2013.  

Je poskytován od 1. 9. 2013 a reaguje na zvýšenou potřebu poskytování 

sociální služby prevence v přirozeném prostředí cílové skupiny. Terénní 

program funguje 4x týdně v lokalitách Sídliště nad Lužnicí, centru města, 

kolem nádraží a dalších, příp. reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny.  

Realizátor: Cheiron T, o.p.s. 

Spolupráce: Ostatní NNO, Odbor sociálních věcí Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Jednotlivci 13 – 64 let 133 196 200 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
842 813 794 810 961 080 

MPSV – Jihočeský kraj 683 378 704 310 841 080 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Město Tábor 150 000 47 000 100 000 

Ostatní  9 435 43 500 20 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění jediné sociální služby terénního programu pro děti, mládež, 

rodinu a dospělé jedince. 

Číslo a název aktivity: 1.1.3. Zachování SAS pro rodiny s dětmi pod Cheiron T (§ 65) 

Charakteristika 

aktivity: 

Cheiron T, o.p.s. začala od roku 2007 pracovat s rodinami ze sociálně 

znevýhodněného prostředí v rámci pilotních projektů a komunitní práce. 

V rámci pověření OSPOD pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo 

jiných problémů, souvisejících s péčí o dítě. Vzhledem k tomu,  

že potřebnost narostla, byla logickým krokem registrace sociální služby 

prevence - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jedná se 

o individuální sociální práci poskytovanou rodině 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. Služba SAS pro rodiny s dětmi 

byla zaregistrována v roce 2015 a poskytována je od března 2016. 

 

Realizátor: Cheiron T, o.p.s. 

Spolupráce: Ostatní NNO, odbor soc. věcí Tábor 
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Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Rodiny s dětmi, děti a 

mládež 
X 20 25 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
x 482 600 670 000 

Jihočeský kraj x 434 600 520 000 

Příjmy od klientů x 0 0 

Města a obce x 48 000 100 000 

Ostatní - 0 50 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi především ze 

sociálně vyloučené lokality v Táboře.  

Číslo a název aktivity: 1.1.4. Zachování SAS pro rodiny s dětmi pod Centrem sanace rodin 

s dětmi – spolek (§ 65) 

Charakteristika 

aktivity: 

Jedná se o činnost směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo 

rodinu. Role týmu sanace rodiny spočívá v podpoře jednotlivých členů 

rodiny. Je třeba je přivést k tomu, aby rozpoznali zdroje svých těžkostí 

a možnosti, jak je změnit či odstranit. Cílem poskytované služby je 

zachování funkčnosti celé rodiny, snižovat rizika rodinného života 

v sociálně vyloučených lokalitách. 

Spolek Centrum sanace rodin s dětmi byl založen v roce 2015, kdy byly 

zároveň registrovány služby krizové pomoci a SAS pro rodiny s dětmi 

Služby budou realizovány od 1. 1. 2016 v případě, že obdrží dotace  

na provoz, tedy především budou zahrnuty do Akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb Jihočeského kraje a do připravovaných výzev IP. 

Realizátor: Centrum sanace rodin s dětmi – spolek 

Spolupráce: Odbor sociálních věcí, ostatní NNO v regionu 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Rodiny x 56 60 

Časový harmonogram: Od 1. 1. 2016 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
x 816 400 945 000 

IP4 x 648 000 840 000 

Příjmy od klientů x 0 0 

Jihočeský kraj  63 400 0 

Města a obce x 65 000 65 000 

Ostatní x 40 000 40 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění služby SAS pro rodiny s dětmi. 
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Číslo a název opatření: 1.2. Zachování služeb pedagogického a psychologického poradenství  

Výchozí priorita: 1. Zachování stávajících služeb pro děti, mládež a rodinu 

Stručný popis 

opatření: 

Pro cílovou skupinu Děti, mládež, rodina je nezbytné zachovat i služby, 

které nejsou registrované dle zákona o sociálních službách. Těžiště 

preventivních i nápravných služeb pro tuto cílovou skupinu leží zejména 

v oblasti psychosociální (zajišťované jak odborníky z neziskových 

organizací tak zdravotnických a jiných zařízení) a školství, které je 

zastoupeno nejen školami, ale také dalšími školskými zařízeními. Všechna 

zařízení a organizace zajišťují zejména potřebné terapeutické služby, 

služby odborného poradenství a preventivní programy.  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření: 

1.2.1. Zachování stávajících služeb poradenství ve školství 

1.2.2. Zachování stávajících služeb odborného poradenství 

pedopsychologie a pedopsychiatrie a rodinného poradenství 

1.2.3. Zachování speciálně pedagogického poradenského a vzdělávacího 

centra PorCeTa, o.p.s. 

1.2.4. Zachování preventivních programů pro třídní kolektivy a 

rodičovskou veřejnost v Táboře pod Cheiron T 

1.2.5. Zachování psychosociálního programu Rodinného centra Radost 

o.p.s. 

1.2.6. Zachování služeb školních psychologů 

Číslo a název aktivity: 1.2.1. Zachování stávajících služeb školského poradenství 

Charakteristika 

aktivity: 

Pedagogicko psychologická poradna zajišťuje pro děti, žáky a studenty 

a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, 

diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné 

speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně 

výchovnou péči. Dále napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků 

nebo studentů a přípravě na budoucí povolání, spolupracuje s orgány 

sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, 

zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.  

Poradenství ve školách je poskytováno zpravidla výchovným poradcem 

a metodikem prevence na každé základní a střední škole. 

Pedagogicko psychologická poradna v Táboře je pracovištěm Pedagogicko 

psychologické poradny v Českých Budějovicích, která je školským 

zařízením Jihočeského kraje. 

Poskytování poradenských služeb se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízení. 

Realizátor: Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice – pracoviště Tábor 

Základní a střední školy v Táboře a regionu OPR Tábor 

Spolupráce: Jihočeský kraj, ZŠ, SŠ, Město Tábor – OSPOD 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti a mládež 6 – 18 let  cca 1 500 klientů  

PPP 

cca 1 500 klientů  

PPP 

cca 1 500 klientů  

PPP 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 
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Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
Služby plně hrazeny ze 

státního rozpočtu 

prostřednictvím 

Jihočeského kraje. 

Služby plně hrazeny ze 

státního rozpočtu 

prostřednictvím 

Jihočeského kraje. 

Služby plně hrazeny 

ze státního 

rozpočtu 

prostřednictvím 

Jihočeského kraje. 

Výstupy: Zajištění a dostupnost služeb poradenství ve školách.  

Číslo a název aktivity: 1.2.2. Zachování stávajících služeb odborného poradenství 

pedopsychologie a pedopsychiatrie  

Charakteristika 

aktivity: 

Služby odborného pedopsychologického a pedopsychiatrického 

poradenství zajišťují diagnostické a terapeutické služby. Psychologická 

pomoc dítěti často představuje práci s celým rodinným systémem. Dětský 

psycholog může na žádost rodičů (zákonných zástupců) provést s dítětem 

komplexní psychologické vyšetření. Nejčastěji se týká zjišťování úrovně 

intelektových schopností, úrovně specifických funkcí, které souvisejí se 

školní úspěšností, psychického vývoje dítěte atd. Psychologické vyšetření 

tak může napomoci vysvětlení různých otázek a příčin současných potíží. 

Pedopsychiatrie nabízí prevenci, diagnostiku a terapii duševních poruch 

a nemocí u dětí a mladistvých. 

Realizátor: Nemocnice Tábor – pedopsychologická ambulance – Mgr. Zuzana 

Kukačová 

Nemocnice Tábor – dětská psychiatrická ambulance – MUDr. Lenka 

Trantýrová 

Nemocnice Tábor – ambulance klinického psychologa – Mgr. Andrea 

Šafaříková 

PhDr. Jana Címlová – klinický psycholog 

PhDr. Jan Kovář – klinický psycholog 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti a mládež do18 let 500 - 600 500 – 600 500 – 600 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 

Hrazeno z veřejného 

zdravotního pojištění 

Hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění 

Hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění 

Investice 0 

Výstupy: Zachování stávající sítě služeb odborného poradenství a pedopsychologie 

a pedopsychiatrie. 
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Číslo a název aktivity: 1.2.3. Zachování Speciálně pedagogického poradenského a vzdělávacího 

centra PorCeTa, o.p.s. 

Charakteristika 

aktivity: 

PorCeTa, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která nabízí služby 
zejména v oblasti psychologických služeb, manželského a rodinného 
poradenství a mediace, v náhradní rodinné péči a primární prevenci 
rizikového chování dětí a mládeže. 

PorCeTa, o.p.s. je pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. V této 
oblasti se věnuje jednak práci s náhradními rodinami (tzv. doprovázení 
pěstounských rodin) a odborné práci s ohroženými rodinami nebo  
s rodinami v krizi. V této oblasti nabízí služby rodinného poradenství  
a terapie, rodinné mediace, individuálního psychologického poradenství  
a terapie, asistované kontakty a asistované předávání a doprovázení 
ohrožených rodin přímo v rodině v místě jejího bydliště.  

Součástí poradenských služeb je také odborné adiktologické poradenství 
vedené akreditovaným adiktologem, které je určeno pro osoby ohrožené 
jakoukoli závislostí či jejich rodinné příslušníky. 

Společnost PorCeTa, o.p.s. pracuje také v oblasti primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže. Je jedinou organizací v regionu 
Táborska, která má certifikaci MŠMT ČR pro všeobecnou primární 
prevenci rizikového chování, a jedinou organizací v Jihočeském kraji, která 
má též certifikát k tzv. indikované primární prevenci.  V této oblasti 
spolupracuje PorCeTa, o.p.s. se základními i středními školami  
na Táborsku, v případě indikované prevence s orgány sociálně-právní 
ochrany v Táboře a v Soběslavi.  

Neméně důležitou oblastí činnosti společnosti je práce s dětmi s ADHD, 
PAS a dětmi s různými psychiatrickými diagnózami. Pro tyto děti nabízí 
PorCeTa, o.p.s. jednak službu dětské psycholožky, která se dětem 
individuálně věnuje, dále také individuální či skupinové nácviky sociálních 
dovedností, výchovné poradenství či volnočasové aktivity šité na míru 
právě dané skupině dětí.  

Stabilní tým společnosti tvoří šest pracovníků splňujících kvalifikaci 
pracovníka sociálně právní ochrany dětí, mezi nimiž jsou dva 
psychologové, rodinný a manželský poradce a mediátor, speciální pedagog 
- etoped a další. Mimo to organizace spolupracuje s dalšími odborníky 
externě.  

Realizátor: PorCeTa, o.p.s. 

Spolupráce: OSPOD Tábor, OSPOD Soběslav, OSPOD Týn nad Vltavou, Základní a 

střední školy v Táboře a v regionu Táborska, Neziskové organizace, 

Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče České 

Budějovice, Jihočeský kraj, Město Tábor – OSV, OŠMT, MŠMT a MPSV 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti (individuální 

práce) 
50 50 50 

Žáci a studenti 

(program PP ve 

školách) 

650 750 750 
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Učitelé, rodiče 

/sekundární cílová 

skupina v PP/ 

45 50 50 

Pěstounské rodiny 34 50 65 

Klienti poradenského 

centra 
80 100 120 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
1 990 000 3 472 100 4 222 000 

Státní příspěvek na 

pěstounskou péči 

1 247 000 2 300 000 3 000 000 

MPSV 0 438 000 430 000 

MŠMT 0 0 50 000 

Příjmy od klientů 390 000 400 000 400 000 

Města a obce  47 000 42 100 42 000 

Jihočeský kraj 212 000 292 000 300 000 

Ostatní 94 000 0 0 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění služeb rodinného, psychologického a adiktologického 

poradenství, preventivních a dalších odborných služeb pro děti a rodiny. 

Číslo a název aktivity: 1.2.4. Zachování preventivních programů pro třídní kolektivy a 

rodičovskou veřejnost v Táboře pod Cheiron T 

Charakteristika 

aktivity: 

Cheiron T, o.p.s. se již od svého počátku (1996) pravidelně věnuje 

preventivním programům pro třídní kolektivy (přednáškám a debatám  

na základních a středních školách Táborska – multikulturalita, prevence 

sociálně nežádoucích jevů, životní styl, aktuální společenská témata – 

Jeden svět na školách) a má pověření OSPOD k pořádání přednášek  

a kurzů, zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů, 

souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou pro rodičovskou veřejnost. 

Z finančních a kapacitních důvodů byla činnost preventivních programů 

pro žáky a studenty omezena na přednášky a debaty v rámci festivalů 

Jeden svět na školách a Týdny proti rasismu a xenofobii. 

Realizátor: Cheiron T, o.p.s.  

Spolupráce: Základní a střední školy, Člověk v tísni, o.p.s. a další odborníci.  

Počet uživatelů:  2015 2016 2017 

Žáci a studenti  1 500 1 800 1 800 

Rodičovská veřejnost 100 200 200 

Časový harmonogram: 1996 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
100 000  80 000 80 000 
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MŠMT 0 0 0 

JčK 0 15 000 15 000 

Město Tábor 30 000 30 000 30 000 

Ostatní 70 000 35 000 35 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění preventivních programů pro žáky a studenty na základních  

a středních školách v Táboře a odborných přednášek pro veřejnost. 

Číslo a název aktivity: 1.2.5. Zachování psychosociálního programu Rodinného centra Radost 

o.p.s. 

Charakteristika 

aktivity: 

Rodinné centrum Radost se zaměřuje především na poskytování 

psychologického poradenství, krizové intervence a terapie pro rodiny, 

páry i jednotlivce. Cílem je nalezení řešení aktuální nebo dlouhodobější 

tíživé situace/ krize klientů s využitím vlastních zdrojů. Poskytované 

poradenství zároveň působí preventivně, zkvalitňuje vztahy v rodině  

a předchází vzniku psychopatologických jevů. K dalším nabízeným službám 

patří přímá terapeutická práce s dětmi, zprostředkování Asistovaného 

předávání a Asistovaného kontaktu, a to v případech, kdy je vztah jednoho 

z rodičů s dítětem problematický nebo je obava z ohrožení dítěte.  

Dále RC Radost nabízí odborné poradenství, zaměřené na témata týkající 

se rodiny (sladění zaměstnání a rodiny, zajištění služeb péče o dítě; 

orientace v rodinných financích; sociální zabezpečení a finanční podpora 

rodiny apod.), vzdělávací tréninkové aktivity a seberozvojové skupiny. 

Pracovníci RC Radost zajišťující psychosociální program jsou osobami 

pověřenými Krajským úřadem JčK k výkonu SPOD. 

Realizátor: RC Radost o.p.s.  

Spolupráce: Odbor sociálních věcí - OSPOD, Okresní soud v Táboře, Probační a 

mediační služba, Intervenční centrum, Občanská poradna, jiné NNO 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Rodiny 350 (jednotlivci) 150 rodin 180 rodin 

Časový harmonogram: 2014 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
865 000 1 032 000 1 220 000 

MPSV 605 000 707 000 800 000 

JčK 40 000 155 000 170 000 

Město Tábor 50 000 50 000 70 000 

Ostatní 170 000 120 000 180 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění psychosociálních služeb pro rodiny v obtížné životní situaci  

a rodiny v krizi v Táboře.  
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Číslo a název aktivity: 1.2.6. Zachování služeb školních psychologů  

Charakteristika 

aktivity: 

V předchozích plánech byla ve slabých stránkách pro oblast děti, mládež, 

rodina opakovaně identifikována potřeba psychologů, zejm. dětských 

a jejich nedostatek v místě. Tuto situaci se nyní snaží změnit Město Tábor 

v oblasti školství, kdy se inspirovalo dobrou praxí jiných měst a podpořilo 

zavedení služeb školních psychologů. Se začátkem nového školního roku 

2016 začali pracovat na čtyřech základních školách s druhým stupněm 

zřizovaných městem Tábor dva školní psychologové. Na ZŠ Mikuláše z Husi 

se funkce školního psychologa ujal Mgr. Milan Nakonečný a ve zbylých 

třech školách ZŠ Husova, ZŠ Zborovská a ZŠ Helsinská Mgr. Adéla Kösslová. 

Zatím každá škola využívá služeb školního psychologa jeden den v týdnu, 

vždy dle domluvy s vedením školy.  

Obecně školní psycholog v rámci své náplně práce koordinuje pedagogicko 

psychologické poradenství ve škole, pracuje s celým systémem školy 

(vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků), průběžně 

pracuje s třídními kolektivy, čímž ovlivňuje sociální klima třídy, 

i  jednotlivými žáky (diagnostika, výchovné, vzdělávací problémy, krizová 

intervence, monitoring, návrhy opatření atd.), podílí se na vytváření 

preventivních programů zaměřených na negativní jevy (šikana, 

kyberšikana, zneužívání návykových látek, atd.), pomáhá učitelům zavádět 

do vzdělávacího procesu pedagogicko-psychologické poznatky, poskytuje 

konzultace rodičům, spolupracuje s dalšími odborníky a subjekty, atd.  

Konkrétní náplň práce závisí na jednotlivé škole a počtu hodin. 

V současné době (od 23. 6. 2016 do 30. 6. 2017) mohou školy využít výzvy 

ČR – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ  

I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tato výzva se mj. zaměřuje  

i na posílení pedagogického sboru dalšími odborníky – např. školními 

psychology. 

Realizátor: Město Tábor 

Spolupráce: Základní školy, OSPOD, PPP, NNO, další subjekty 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

4 základní školy x Žáci, pedagogický sbor, 

rodiče žáků 

Žáci, pedagogický sbor, 

rodiče žáků 

Časový harmonogram: Od 1. 9. 2016 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
x 400 000 400 000 

MŠMT x 0 0 

Příjmy od klientů x 0 0 

Města a obce  x 400 000 400 000 

Jihočeský kraj x 0 0 
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Ostatní x 0 0 

Investice 0 

Výstupy: Zlepšení klimatu ve školách a nabídky služeb ve školách, nejenom  

pro žáky, ale i pro rodiče a pedagogy. 

Číslo a název opatření: 1.3. Zachování doplňkových služeb pro rodiny a děti a volnočasových 

možností pro děti a mládež 

Výchozí priorita: 1. Zachování stávajících služeb pro děti, mládež a rodinu 

Stručný popis 

opatření: 

Doplňkové služby pro rodiny a děti tvoří velká šíře služeb. Aktivity 

a činnost těchto organizací pomáhají rodinám skloubit pracovní a rodinný 

život poskytováním možností hlídání dětí, nabídkou odpoledních 

volnočasových aktivit pro děti atd., napomáhají integraci rodin v obtížné 

životní situaci, v neposlední řadě jsou nezastupitelné v systému 

výchovném a preventivním. Tyto služby mají nezastupitelné místo nejen 

pro cílovou skupinu, ale pro občanskou společnost obecně.  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření: 

1.3.1. Zachování Domu dětí a mládeže Tábor  

1.3.2. Zachování Informačního centra pro mládež Tábor, z.s. 

1.3.3. Zachování Montessori Mateřské školy Mufík Dětem z.s. a jejích 

doprovodných programů 

1.3.4. Zachování dětské skupiny Náruč v Radosti a volnočasových aktivit 

Rodinného centra Radost o.p.s. 

1.3.5. Zachování práce Cheironu T s předškolními dětmi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

1.3.6. Zachování ostatních organizací zajišťujících volnočasové aktivity pro 

děti a mládež 

1.3.7. Zachování Česko-anglické Montessori Mateřské školy Pampeliška 

s.r.o. a jejích doprovodných programů 

Číslo a název aktivity: 1.3.1. Zachování Domu dětí a mládeže Tábor 

Charakteristika 

aktivity: 

Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické 

rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty 

a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené 

nabídky příležitostných a spontánních činností. 

Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se 

školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí 

a mládeže. Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj. 

V oblasti zájmové nabízí pro děti a mládež velké množství kroužků 

zaměřené na sporty, ruční práce, společensko-vědní obory atd. Kroužky 

jsou realizovány v odpoledních hodinách v průběhu školního roku 

v budově DDM na Tržním náměstí.  

Realizátor: Dům dětí a mládeže Tábor 

Spolupráce: Základní a střední školy regionu, NNO 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti a mládež 6 – 18 let 1 100 1 100 1 600 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 
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Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
3 500 000 3 500 000 4 200 000 

MŠMT 2 000 000 2 000 000 2 200 000 

Příjmy od klientů 500 000 500 000 500 000 

Města a obce  0 0 0 

Jihočeský kraj 1 000 000 1 000 000 1 500 000 

Ostatní 0 0 0 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění zachování volnočasových aktivit a dalších vzdělávacích  

a výchovných činností Domu dětí a mládeže. 

Číslo a název aktivity: 1.3.2. Zachování Informačního centra pro mládež Tábor, z.s. 

Charakteristika 

aktivity: 

Účelem spolku je všestranná podpora a hájení zájmů, potřeb a práv dětí 

a mládeže v oblasti poskytování a zprostředkování vzdělávacích, 

informačně poradenských a konzultačních služeb. Vytváří prostor  

pro komunikaci a partnerství NNO s ostatními společenskými subjekty.  

Spolek realizuje tři projektová pracoviště: 

- Informační centrum mládeže – informační databáze v tiskové  

a elektronické podobě, informační soubory s nabídkami 

pracovních příležitostí u nás i v zahraničí zejména pro mládež 

- Otevřený klub mladých – aktivity podporující formální  

i neformální vzdělávání dětí, mládeže, pracovníků s mládeží  

i nejširší veřejnosti, informačně poradenské služby, volnočasové 

aktivity zejména pro neorganizované děti a mládež – např. 

projekty evropského programu ERASMUS+: Mládež v akci, 

prezentace volnočasových příležitostí, rozvoj dobrovolnictví 

- Středisko služeb pro mládež a pracovníky s mládeží – internetový 

klub, vydavatelská a publikační činnost, podpora školních novin  

a časopisů v Jihočeském kraji, konzultační činnost, office servis, 

prodejní místo mezinárodních průkazů pro děti, žáky, studenty 

a pedagogické pracovníky, atd.  

V roce 2016 došlo k přeměně právní formy (dříve občanské sdružení), 

zároveň pak vzhledem k transformaci neziskového sektoru i ke změně 

koncepce poskytovaných služeb. 

Realizátor: Informační centrum pro mládež Tábor, z.s.  

Spolupráce: Město Tábor, NNO pracující s dětmi a mládeží, školská vzdělávací zařízení, 

pracovníci s mládeží, AICM ČR, ANNO JčK, ANNO ČR, ZIPCEM SR 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Fyzičtí návštěvníci 6 000 6 000 6 000 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
300 000  250 000 300 000 
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Jihočeský kraj 150 000 130 000 130 000 

Příjmy od klientů 20 000 15 000 20 000 

Město Tábor 25 000 19 000 50 000 

Ostatní – 2015 MŠMT, 

od 2016 AICM ČR, 

ANNO JčK 

105 000 86 000 100 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění bezplatně poskytovaných informačně poradenských služeb, 

aktivit podporujících formální i neformální vzdělávání pro děti, mládež, 

pracovníky s mládeží a nejširší veřejnost v regionu Táborska. V návaznosti 

na to podpora a realizace volnočasových aktivit zejména  

pro neorganizované děti a mládež. Zapojení dobrovolníků, podpora 

dobrovolnictví. Propagace aktivit práce s dětmi a mládeží v ČR i zahraničí.  

Číslo a název aktivity: 1.3.3. Zachování Montessori Mateřské školy Mufík Dětem z.s. a jejích 

doprovodných programů 

Charakteristika 

aktivity: 

Montessori MŠ Mufík Dětem z.s. je organizace, která vznikla v květnu 

2016 a volně navázala na Mateřské a dětské centrum Mufík, které se 

věnuje dětem již od roku 2011. Organizace má dvě třídy – jeslovou třídu 

o počtu 12 dětí a třídu MŠ o počtu 15 dětí, která je zapsána v rejstříku škol 

a školských zařízení od 1. 9. 2016. Děti jsou ve třídách věkově smíšeny. 

V jeslové třídě jsou děti ve věku 1,5 – 2,5 roku a ve třídě MŠ ve věku  

2,5 – 6 let. Do obou tříd přijímáme a pečujeme o děti se specifickými 

potřebami učení a spolupracujeme s organizací APLA Jižní Čechy, z.ú., 

s dětským klinickým psychologem a speciálním pedagogem. 

Děti jsou ve třídě, která se řídí filosofií Marií Montessori  

a J. A. Komenského. Pracují v připraveném prostředí. Děti provází 

průvodce – učitel a asistentka. 2x v týdnu dochází do třídy rodilá mluvčí  

a tráví s dětmi čas, ve kterém si společně hrají, zpívají, pracují, pečou, 

objevují svět a to celé v anglickém jazyce. Děti se učí základním návykům 

skrze zdvořilostní lekce. Dle jejich senzitivních období vytváříme podnětné 

prostředí pro jejich rozvoj.  Děti vše vnímají prožitkem, svými smysly. 

Věkově smíšené skupiny si navzájem pomáhají a podporují se. Předávají si 

své poznatky a zkušenosti a učí se navzájem – jeden od druhého. 

Respektující přístup jde ruku v ruce s filosofií Marie Montessori.  

Školka je otevřena denně od 6:30 do 17:00 hodin po celý rok. Pořádáme 

zde rovněž různé kurzy, workshopy, přednášky (zaměřené na výchovu  

a vzdělávání dítěte, rodinu, rozvoj dětí, atd.), česko-anglický klub, jazykový 

kurz (AJ) pro rodiče.  

Rozpočet na rok 2017 reflektuje týdenní provoz dvou tříd (jeslové  

a mateřské školy) při plné obsazenosti, jejich zajištění odpovídajícím 

počtem zaměstnanců, dále pak na základě potřeby veřejnosti rozvoj 

doprovodných programů. 

Realizátor: Montessori Mateřská škola Mufík Dětem z.s. 
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Spolupráce: Město Tábor, psychologové, lékaři, speciální pedagogové, neziskové 

organizace pracující s handicapovanými dětmi, pražské Montessori školy 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti – jesle, MŠ 50 50 65 

Rodiče, rodiny s dětmi, 

v rámci volnočasových 

programů, kurzů, 

workshopů atd.  

320 350 370 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016  2017 

Provozní náklady 

celkem 
1 176 071  

(dle počtu dětí) 
1 056 401  

(dle počtu dětí) 
2 666 000  

(při plné obsazenosti) 

MPSV – Úřad práce 0 0 84 000 

Příjmy od klientů 650 353 471 677 1 103 000 

Města a obce (dle 

počtu dětí) 
664 000 420 000 768 000 

Ostatní (JčK, vlastní 

příjmy, dary) 
134 800 188 800 711 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění jeslové třídy pro 12 dětí v daný okamžik, třídy mateřské školy 

s okamžitou kapacitou 15 dětí, kam 2x týdně dochází rodilá mluvčí, děti se 

tak při běžných činnostech a hře učí anglickému jazyku. Zajištění kurzů, 

workshopů, volnočasových aktivit pro děti a jejich rodiče v průběhu 

celého roku. 

Číslo a název aktivity: 
1.3.4. Zachování dětské skupiny Náruč v Radosti a volnočasových aktivit 

Rodinného centra Radost o.p.s. 

Charakteristika 

aktivity: 

Od 1. 8. 2016 provozujeme registrovanou dětskou skupinu Náruč 

v Radosti, kde pečujeme o děti od 1 – 6 let věku. Kapacita skupiny je 

 10 dětí v jeden okamžik. 

Také zajišťujeme volnočasové jednorázové i pravidelné programy  

pro rodiče s dětmi, rodiče i samotné děti. 

Pořádáme tradiční akce pro širokou veřejnost např. Masopust, Vynášení 

Morany, Letnice, Martinská slavnost, Mikulášské nadílení, jednorázové 

tematické tvořivé dílny a přednášky s diskuzí s odborníky z řad místních  

i celorepublikových profesionálů. 

Dále zajišťujeme půjčovnu dětských potřeb a didaktických pomůcek, 

monitorů dechu a zajišťování odborné knihovny. 

Realizátor: RC Radost o.p.s. 

Spolupráce: jiné NNO v Táboře 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Rodiny s dětmi, děti a 

mládež pro 

volnočasové programy 

350 250 250  
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Děti – dětská skupina X 50 60  

Akce pro širokou veřejnost nejsou součástí evidence uživatelů. 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
340 000 600 000 700 000 

MPSV 0 0 0 

Města a obce (SF, FM, 

FK) 
60 000 125 000 50 000 

Ostatní – od 2016 EU 

OPZ 
260 000 475 000 630 000 

Kraj 20 000 0 20 000 

Investice 0 

Výstupy: Zachování dětské skupiny Náruč v Radosti, volnočasových programů  

pro rodiny s dětmi a zachování možnosti vzájemného setkávání a trávení 

volného času rodin. 

Číslo a název aktivity: 1.3.5. Rozšíření práce Cheironu T s předškolními dětmi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí  

Charakteristika 

aktivity: 

Cheiron T, o.p.s. začal od roku 2007 pracovat také s předškolními dětmi 

(do 6 let) ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci pilotních projektů 

práce s rodinou a komunitní práce. Tuto aktivitu vnímá jako stěžejní pro 

další uplatnění dětí ve společnosti a pro další práci s dětmi staršího věku.  

V rámci projektu OPVK (Operační program vzdělávání pro 

konkurenceschopnost) se Cheiron T, o.p.s. zaměřil na předškolní děti ze 

sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí pro jejich snazší 

vstup na základní školu. Pracovníci předškolního klubu pracovali na rozvoji 

dovedností a schopností, které jsou důležité pro vstup do primárního 

vzdělávání. Obsah vzdělávání v předškolním klubu je v souladu s RVP pro 

mateřské školy a jednoznačně si klade za cíl dítě dostatečně připravit 

k zápisu na běžnou základní školu. Pracovníci při práci s těmito dětmi 

uplatňují moderní pedagogické metody Grunnlaget a Montessori 

pedagogiku. Předškolní klub je v roli prostředníka mezi školskými 

institucemi, městem a jeho odbory a rodinami a zároveň je klub spíše 

„přestupní stanicí“. To znamená, že nenahrazuje mateřskou školu, pouze 

je alternativou pro rodiče, kteří z nějakého důvodu děti do školky 

neposílají a pracovníci klubu s nimi mohou pracovat a motivovat je na 

zapojení dítěte do předškolního vzdělávání prostřednictvím docházky do 

školky. Tím, že podpoříme děti, které propadávají sítem předškolního 

vzdělávání, nenavštěvují žádnou mateřskou školku a mají tak při nástupu 

do první třídy základní školy ztížené postavení, vzrostou jejich šance na 

plnohodnotné zapojení se do třídního kolektivu a dosažení lepší školní 

úspěšnosti. V současné době funguje předškolní klub na v prostorách 

bývalé základní školy v ulici Světlogorská na Sídlišti nad Lužnicí od pondělí 
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do čtvrtka v dopoledních hodinách, pátky jsou věnovány práci s rodiči. 

Realizátor: Cheiron T, o.p.s.  

Spolupráce: Člověk v tísni, o.p.s., Město Tábor - Odbor sociálních věcí (OSPOD a další), 

Pedagogicko-psychologická poradna, mateřské a základní školy, další 

odborníci. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Předškolní děti ze 

sociálně 

znevýhodněného 

prostředí 

37 25 25 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
465 000 480 000 500 000 

MPSV 0 0 0 

JčK 0 0 0 

Město Tábor 0 0 0 

Ostatní – ESF OPVK, 

nadace, dary,  2017 - 

ESF OPVVV 

465 000 480 000 500 000 

Investice 0 

Výstupy: Díky dlouhodobé práci s dětmi předškolního věku ze sociálně slabých 

rodin dojde k posílení jejich sociálních a vzdělávacích dovedností. K větší 

motivaci těchto dětí a k pravidelnému doučování budou využity moderní 

metody Grunnlaget a Montessori pedagogiky. Tyto děti nebudou mít 

problém při vstupu na základní školu a lépe se tak integrují do třídního 

kolektivu. 

Číslo a název aktivity: 1.3.6. Zachování služeb ostatních organizací zajišťujících volnočasové 

aktivity pro děti a mládež 

charakteristika 

aktivity: 

Ve městě Tábor a v regionu Táborsko existuje a pracuje velký počet 

organizací zajišťující volnočasové aktivity pro děti a mládež. Ačkoli tyto 

organizace neposkytují sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách, je jejich funkce významná v oblasti nabídky 

možností k trávení volného času. Jsou tak součástí systému prevence 

rizikového chování dětí a mládeže a dalších nežádoucích jevů.  

Jedná se zejména o tyto organizace a služby: 

• Junák – celoroční činnost dětí od šesti let  

• Pionýři – celoroční činnost dětí od šesti do patnácti let 

• Mgr. Lucie Kmínková (Pohanová) Ph.D. – plavání pro děti do 6 let 

na Sídlišti nad Lužnicí 

• Sbor dobrovolných hasičů – kromě své hlavní činnosti jsou také 

významným spolkem z hlediska společenského života obce 

• Sportovní oddíly a kluby - na území města Tábor i na území OPR 



AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR pro rok 2017 

 93 

funguje velké množství různých sportovních klubů. Většina z nich 

má mládežnickou základnu. 

• Taboard, o.s. – aktivity pro skateboardisty 

• Mezi další volnočasové aktivity na úrovních obcí patří myslivecká 

sdružení, svazy včelařů, turistické oddíly atd. 

Realizátor: Jednotlivé neziskové, příspěvkové a jiné organizace či osoby. 

Spolupráce: Jednotlivé obce 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti a mládež 6 – 18 let Několik tisíc dětí  

a mládeže 

Několik tisíc dětí  

a mládeže 

Několik tisíc dětí  

a mládeže 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 

Podle jednotlivých 

organizací 

Podle jednotlivých 

organizací 

Podle jednotlivých 

organizací 

Příjmy Podle jednotlivých 

organizací 

Podle jednotlivých 

organizací 

Podle jednotlivých 

organizací 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění dostatečného množství a variability volnočasových aktivit 

a možností pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodina.  

Číslo a název aktivity: 1.3.7. Zachování Česko-anglické Montessori Mateřské školy Pampeliška 

s.r.o. a jejích doprovodných programů 

Charakteristika 

aktivity: 

Montessori školka Pampeliška se nachází na starém městě v Táboře.  

Ve dvou třídách s počtem 10 a 9 dětí ve věku od 1,5 do 6 let, zde pracují  

4 paní učitelky vč. rodilého mluvčího. 

V Montessori školce se pracuje výhradně podle principů pedagogiky 

Marie Montessori.  Montessori praxe, která je u nás více jak 20 let, je 

nesmírně důležitá ve vedení, výchově a vzdělání dětí raného věku do 3 let 

a další návaznosti pro věkovou skupinu dětí od 3 do 6 let.  

Vše je přizpůsobeno potřebám dětí, které pracují s pomůckami podle své 

svobodné volby v připraveném prostředí. Učí se samostatnosti, 

soustředění, trpělivosti, toleranci, respektu i spolupráci s dalšími dětmi.  

Děti mají možnost naslouchat angličtině v běžných situacích díky 

každodenní přítomnosti anglicky mluvícího lektora, ale také v intenzivním 

výukovém bloku podle metody „Think in English / Mysli anglicky“ plném 

písniček, her, pohybu a tvoření. Učitel pomáhá dětem hranice pochopit  

a přijmout, rozvíjet se a učit se s respektem k jejich osobnosti  

a k ostatním. 

 

Organizace dále nabízí:  

Montessori klub - pro děti od 18 měsíců do cca 4 let 

Montessori předškolička - pro děti od 2 let 

Zpívánky - kroužek pro děti od 2 let 

Výtvarná dílna - kroužek pro děti od 2 let 
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kurzy angličtiny -  Think in English/ Mysli anglicky 

osvětová činnost - přednášky Montessori  pedagogiky, kurz Montessori 

English Day - pro děti od 3 do 6 let 

Realizátor: Česko-anglická Montessori Mateřská škola Pampeliška s.r.o. 

Spolupráce: Logoped, psycholog 

Počet uživatelů služby:  2015 2015 - 2016 2017 

Děti MŠ x 25 35 

Rodina s dětmi x 80 100 

Časový harmonogram: od září 2015 

Finanční zdroje: 2015 2015 - 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
x 1 264 000 1 530 000 

MŠMT x 330 000 480 000 

Příjmy od klientů x 480 000 500 000 

Města a obce  x 240 000 300 000 

Jihočeský kraj x x x 

Ostatní x 65 000 250 000 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění provozu Montessori školky pro dvě věkové kategorie 1,5 - 3 roky 

a 3-6 let. Vedlejší aktivity MŠ pro veřejnost podporující rozvoj dětí  

od 1,5 do 6 let, spolupráci rodič dítě a osvětovou činnost. 

 
Priorita 2. Rozvoj služeb pro děti, mládež a rodinu 

Číslo a název opatření: 2.1. Rozvoj registrovaných sociálních služeb pro děti a mládež  

Výchozí priorita: 2. Rozvoj služeb pro děti, mládež a rodinu 

Stručný popis 

opatření: 

Sídliště nad Lužnicí je největším sídlištěm ve městě Tábor, kde žije cca 

1 100 mladých lidí ve věku od 14 do 26 let. Možnosti, jak zde mohou 

smysluplně trávit volný čas, zde sice existují, ale v naprosté většině 

vyžadují jisté finanční náklady, které často převyšují možnosti jejich rodičů 

nebo samotných mladých lidí. Ti pak tráví volný čas neorganizovaně 

a často takovým způsobem, který ohrožuje či omezuje je samotné nebo 

dráždí a popuzuje jejich okolí. Jako na většině sídlišť problém přechází 

i k přímo patologickému jednání jako je experimentování s drogami 

a alkoholem, gambling, vandalství, kriminalita a podobně. Mladí lidé na 

Sídlišti nad Lužnicí nemají žádný prostor, který by jim bez jakýchkoliv 

finančních nákladů kromě smysluplných volnočasových aktivit a rozvoji 

jejich dovedností nabídl i možnost řešit s odborníky jejich obtížné životní 

situace, problémy s dospíváním a vztahy, nebo možnost se vhodným 

způsobem dozvědět o rizicích spojených se sociálně patologickými jevy. 

Poradenskou a doprovázející funkci plní v určité míře terénní program 

Cheiron T, o.p.s., který má ovšem jen omezené možnosti i kapacity. 

Zřízení pobočky NZDM na Sídlišti nad Lužnicí by reagovalo na zvýšené 
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potřeby klientů, nabídlo možnosti smysluplného využití volného času bez 

finanční nákladnosti a pomohlo předcházet patologickému chování 

mladých lidí nebo účinně řešit problémy spojené s dospíváním. Problémy 

mladých lidí, které jsou v současnosti diskutovány jen v kruhu kamarádů 

nebo vůbec, by se přesunuly do prostoru, kde jsou odborníci schopni 

problémy rozklíčovat a spolu s klienty pracovat na jejich řešení. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření: 

2.1.1. Rozšíření NZDM Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T 

(§ 62) do lokality Sídliště nad Lužnicí 

Číslo a název aktivity: 2.1.1. Rozšíření NZDM Komunitního centra pro děti a mládež Cheiron T 

(§ 62) do lokality Sídliště nad Lužnicí 

Charakteristika 

aktivity: 

Cheiron T, o.p.s. působí na Sídlišti nad Lužnicí v rámci terénních programů 

již od roku 2013. Dle zkušeností terénních pracovníků zde „nevhodným“ 

způsobem tráví volný čas více jak 200 mladých lidí ve věku mezi 14 a 26 

lety. Z terénního šetření s nimi vyplynulo několik potřeb – především pak 

potřeba prostoru, kde by mladí mohli trávit svůj volný čas bezpečně  

a s pracovníky, kteří jsou schopni je vyslechnout, neodsoudit, poradit, 

motivovat ke změně chování, nebo jen pochválit, že něco skvěle zvládli. 

Stávající komunitní centrum tak zřídí na Sídlišti nad Lužnicí pobočku,  

kde bude otevřené NZDM v ambulantní formě. Cílem služby pak není jen 

předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování, ale také díky zvýšit 

schopnost zvládat obtížné životní situace, aktivizovat k pravidelným 

zájmům a činnostem, posilovat hodnotu vzdělávání a rozvíjet další 

schopnosti a dovednosti. Plánovaná realizace v průběhu roku 2017.  

Realizátor: Cheiron T, o.p.s. 

Spolupráce: Odbor sociálních věcí (kurátoři pro mládež, OSPOD a další), Pedagogicko-

psychologická poradna, základní a střední školy, MPSV, Jihočeský kraj, 

APSS ČR, jiné neziskové organizace. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 x x 80 

Časový harmonogram: od 2017 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
x x 550 000 

MŠMT x x 0 

Příjmy od klientů x x 0 

Města a obce  x x 150 000 

Jihočeský kraj x x 300 000 

Ostatní x x 100 000 

Investice 0 

Výstupy: Rozšíření možností trávení neorganizovaného volného času dětí 

a mládeže spojeného s prevencí sociálně patologických jevů  

a poradenstvím na Sídlišti nad Lužnicí, kde je vysoká koncentrace mladých 

lidí, kteří si nemohou dovolit trávit volný čas finančně nákladnými 
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aktivitami. 

Priorita 3. Zřízení chybějících služeb pro děti, mládež a rodinu 
Číslo a název opatření: 3.1. Zřízení Střediska výchovné péče 

Výchozí priorita: 3. Zřízení chybějících služeb pro děti, mládež a rodinu 

Stručný popis 

opatření: 

V návaznosti na transformaci systému péče o ohrožené děti v resortu 

MPSV dochází k obdobným změnám i v oblasti výkonu ústavní výchovy 

spadající do resortu ministerstva školství. V říjnu 2012 vešla v platnost 

novela zákona č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy, na základě které 

bude důraz kladen zejména na preventivní a poradenské činnosti. 

Střediska výchovné péče zajišťují diagnostické, preventivně – výchovné 

a poradenské služby pro děti s rizikem poruch chování nebo s již 

rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. 

Činnost střediska je zaměřená také na práci s nejbližším okolím dětí,  

na rodinu a školu. Středisko preventivních služeb je školské zařízení, 

což usnadňuje komunikaci mezi školou, SPS a rodinou. V současné době 

jsou klienti odkazováni na vzdálenější a časově hůře dostupné služby 

v krajském městě, využití služeb je tak limitováno sníženou motivací 

rodiny k využití služeb.  

Středisko preventivních služeb bude zařízením poskytující služby podle 

zákona, vyhlášek a metodických pokynů vztahující se k činnosti středisek. 

V původním komunitním plánu sociálních služeb bylo opatření nazváno 

Zřízení Střediska preventivních služeb. V době vzniku komunitního plánu 

se uvažovalo o přejmenování Středisek výchovné péče na Střediska 

preventivních služeb, proto byl i v plánu použit tento termín. K přeměně 

názvu však nedošlo, a proto v aktualizaci komunitního plánu používáme 

termín, který odpovídá ustálené terminologii. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření: 
3.1.1. Zřízení Střediska výchovné péče 

Číslo a název aktivity: 3.1.1. Zřízení Střediska výchovné péče 

Charakteristika 

aktivity: 

Zřízení Střediska výchovné péče v Táboře je možné buď jako 

samostatného střediska jiného SVP, nebo samostatného zařízení 

zřízeného jakýmkoli zřizovatelem, ministerstvem, krajem, obcí či fyzickou 

nebo právnickou osobou. Předpokládá se, že v první fázi (rok 2017) bude 

zřízeno ambulantní oddělení střediska, v další fázi se uvažuje 

o stacionárním oddělení. Péči ve středisku budou zajišťovat odborníci – 

speciální pedagogové – etopedi, psychologové a sociální pracovník.  

Město Tábor nyní jedná s Diagnostickým ústavem Homole, České 

Budějovice, o možnosti zřízení pobočky, odloučeného či detašovaného 

pracoviště a zahájení provozu SVP v Táboře v roce 2017. 

Realizátor: DDÚ Homole, České Budějovice, MŠMT ČR 

Spolupráce: Město Tábor, školy, NNO, PPP 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti a mládež 6 – 26 let x x kapacita dosud 
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nestanovena 

Časový harmonogram: Od 2017 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 

celkem 
x x dle zřizovatele 

Příjmy celkem x x dle zřizovatele 

Investice Náklady spojené s přípravou prostor pro využití SVP ponese Město Tábor. 

Výstupy: Zajištění poradenských a preventivně-výchovných služeb pro děti 

a mládež s negativními jevy v chování nebo ohrožené negativním vývojem 

v regionu Táborska. 
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Služby pro menšiny 

Priority a opatření 
 
Priorita 1 Zachování stávajících služeb pro menšiny a cizince 
1.1. Zachování stávajících služeb pro romskou menšinu 

1.1.1. Zachování komunitní práce a práce s veřejností Cheiron T, o.p.s. v Táboře 
1.1.2. Zachování služeb JEKHETANE Tábor, z.s. 
1.1.3. Zachování volnočasových aktivit pro děti 1. Kiwajunior klub Tábor 
1.1.4. Zachování terénní práce a volnočasových aktivit pro romské děti realizovaných Městem 
Tábor 
1.1.5. Zachování festivalu romské kultury Kerekate - V kruhu  

1.2. Zachování stávajících služeb pro menšiny a cizince 
1.2.1. Zachování služeb Asociace pro integraci, z.s. 
1.2.2. Zachování služeb Svazu Vietnamců v České republice – pobočky Tábor 
1.2.3. Zachování festivalu tradičních lidových vietnamských písní Quan Ho Bac Ninh          
1.2.4. Zachování služeb České pravoslavné filantropie, pobočka Tábor (pravoslavná církevní 
obec Tábor) 

Priorita 2 Rozvoj služeb pro romskou menšinu a cizince 
2.1. Boj s předsudky a sociálním vyloučením - podpora oboustranné informovanosti  

2.1.1. Podpora oboustranné informovanosti (ve vztahu minorita - majorita) 

Priorita 1. Zachování stávajících služeb pro menšiny a cizince 
Číslo a název opatření: 1.1 Zachování stávajících sociálních i doplňkových služeb pro romskou 

menšinu 

Výchozí priorita: 1. Zachování stávajících služeb pro menšiny a cizince  

Stručný popis opatření: 
 

Přímou práci s danou cílovou skupinou zajišťují celkem 2 organizace 
poskytující registrované sociální služby: G-centrum Tábor (Noclehárna, 
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - obě služby jsou řešeny v Opatření 
č. 1.1 Osoby v nepříznivé životní situaci) a Cheiron T, o.p.s. - služby jsou 
řešeny v Opatření č. 1.1 Děti, mládež, rodina. Jedná se o Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron 
T (opatření č. 1.1.1.), Terénní program (opatření č. 1.1.2.) a Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (opatření č. 1.1.3.). 
Další služby romské menšině poskytují neziskové organizace, které 
provozují doplňkové služby, neregistrované dle zákona o sociálních 
službách - Český červený kříž - ošacovací a humanitární středisko (řešeno 
v rámci Opatření č. 1.1 Osoby v nepříznivé životní situaci), Cheiron T, 
o.p.s. (komunitní práce - řešeno zde a práce s předškolními dětmi  
ze sociálně znevýhodněného prostředí - řešeno v Opatření č. 1.3.5. Děti, 
mládež, rodina), Město Tábor - Odbor sociálních věcí, JEKHETANE Tábor, 
z.s. a 1. Kiwanijunior klub Tábor. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování komunitní práce a práce s veřejností Cheiron T, o.p.s. 
v Táboře 

1.1.2. Zachování služeb JEKHETANE Tábor, z.s. 
1.1.3. Zachování volnočasových aktivit pro děti 1. Kiwajunior klub Tábor 
1.1.4. Zachování terénní práce a volnočasových aktivit pro romské děti 

realizovaných Městem Tábor 
1.1.5. Zachování festivalu romské kultury Kerekate - V kruhu  
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Číslo a název aktivity: 1.1.1. Zachování komunitní práce a práce s veřejností v Táboře 
Cheiron T, o.p.s. v Táboře 

Charakteristika 
aktivity: 

Od roku 2007 pracuje Cheiron T, o.p.s. v rámci komunitní práce převážně 
s romskými rodinami a obyvateli sociálně vyloučené lokality v Lužnické 
ulici v Táboře. Cílem je najít zdroje v samotné komunitě a podporovat  
ji ke změně trvalého rázu. Během tohoto dlouhodobého procesu  
se podařilo aktivizovat členy romské komunity, provázet je v založení 
romského sdružení JEKHETANE Tábor, z.s. a naplňovat dílčí cíle, které  
si komunita zvolila (např. úklid venkovních a vnitřních prostor objektu 
zvaného „Fišlovka“, vytvoření funkce domovníka, opravy chodeb, kulturní 
a sportovní činnosti, atd.) a to vše s cílem předání kompetencí 
a zodpovědnosti do vlastních rukou komunity. V posledním roce  
se prohloubila spolupráce s komunitou romských maminek, které se staly 
aktivní jádrovou skupinou jak v sociálně vyloučené lokalitě, tak na sídlišti 
nad Lužnicí. Nejčastějšími aktuálními tématy jsou: bydlení, péče o děti, 
dluhová problematika, seberealizace, sousedské vztahy. 
Cheiron T, o.p.s. od svého počátku také zprostředkovává setkávání 
majority a minority, lidí různých kultur a národností, kteří by se  
za běžných okolností nesetkali, a umožňuje jejich vzájemné poznávání 
prostřednictvím kulturně-vzdělávacího festivalu Týdny proti rasismu 
a xenofobii, festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět, festivalu romské kultury Kerekate – V kruhu, taneční soutěže 
Somnakuňi čercheň (Zlatá hvězda), Dne sousedství a dalších osvětových 
akcí.  

Realizátor: Cheiron T, o.p.s.  

Spolupráce: Odbor sociálních věcí, Bytes, s.r.o., JEKHETANE Tábor, z.s., SLUNOWRAT 
Tábor z.s., Úřad práce, Občanská poradna. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Obyvatelé sociálně 
vyloučené komunity 

100 100 100 

Časový harmonogram: 2007 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

616 000 686 000 600 000 

Rada vlády pro 
záležitosti romské 
komunity 

421 000 480 000 400 000 

JčK 145 000 112 000 130 000 

Město Tábor 50 000 40 000 50 000 

Ostatní  54 000 20 000 

Výstupy: Zajištění komunitní práce v Táboře s cca 100 obyvateli sociálně vyloučené 
lokality, kteří získávají potřebné kompetence, aby mohli mít život ve svých 
rukou - zajištění komunitní práce v celém jejím rozsahu.  

Číslo a název aktivity: 1.1.2. Zachování služeb JEKHETANE Tábor, z.s. 

Charakteristika 
aktivity: 

Dne 2. 3. 2011 bylo u Ministerstva vnitra ČR zaregistrováno romské 
sdružení JEKHETANE Tábor. Od roku 2014 je sdružení spolkem 
registrovaným u Krajského soudu. Jeho posláním je kulturní  
a volnočasová činnost ve prospěch romských dětí z Tábora a okolí. Spolek 
pořádá oslavu Mezinárodního dne Romů, dále Romský talent, sportovní 
turnaje, výlety pro děti a zároveň usiluje o zlepšení bydlení v domě  
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č. p. 1586 zvaném „Fišlovka“ v Lužnické ulici. Spolek organizuje na jaře  
a na podzim úklid okolí řeky Lužnice. Spolek provozuje klubovnu 
v Lužnické ulici čp. 446 a to především o víkendech a některém dni  
v týdnu pro romské děti z této lokality ve formě volnočasových aktivit. 
V neposlední řadě se spolek zasazuje o dobré vztahy mezi minoritní  
a majoritní společností.  

Realizátor: JEKHETANE Tábor, z.s.  

Spolupráce: Cheiron T, o.p.s., SLUNOWRAT Tábor, z.s., Město Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti a mládež 30 30 30 

Romská komunita 100 100 100 

Časový harmonogram: 2011 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

60 000  25 000 50 000 

Město Tábor 52 000  23 000 45 000 

Ostatní 8 000 2 000 5 000 

Výstupy: Zajištění kulturních a volnočasových pro cca 100 Romů v Táboře. 

Číslo a název aktivity: 1.1.3. Zachování volnočasových aktivit pro děti 1. Kiwajunior klubu 
Tábor 

Charakteristika 
aktivity: 

1. Kiwajunior klub Tábor byl založen v roce 2002 jako první klub svého 
druhu v česko-slovenském Distriktu Kiwanis International. 1. Kiwajunior 
klub Tábor pořádá akce pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného 
prostředí, tedy pro děti Azylového domu pro ženy a matky s dětmi 
v Táboře a děti ze sociálně slabých rodin. Jedná se o odpolední, 
jednodenní sportovní akce, taneční odpoledne, víkendové pobyty, letní 
tábory. Hlavním projektem 1. Kiwajunior klubu Tábor je projekt Fília.  
Je určen dětem z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Táboře  
a pro děti ze sociálně slabých, dysfunkčních a neúplných rodin. Kiwajunio 
klub Tábor realizuje jednorázové akce. 

Realizátor: 1. Kiwajunior klub Tábor  

Spolupráce: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Táboře 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Děti ze socio-kulturně 
znevýhodněného 
prostředí 

0 0 6 - 10 dětí/akce 

Časový harmonogram: 2002 – trvale (vyjma roku 2015 a 2016) 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Město Tábor 0  0 20 000 

Ostatní    

Výstupy: Zajištění volnočasových aktivit pro 6-10 dětí za akci, v roce 2017 pořádání 
3 jednorázových akcí. 

Číslo a název aktivity: 1.1.4. Zachování terénní práce a volnočasových aktivit pro romské děti 
realizovaných městem Tábor 

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní práce je jedním z klíčů ke vstupu do sociální integrace, který 
napomáhá k řešení sociálně nepříznivých situací, v nichž se občané 
mohou ocitnout zejména z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké 
kvalifikace, nízkého dosaženého vzdělání a zvláště své etnické 
příslušnosti. Díky TP je možno uplatnit práci s prvky individuality a značné 
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intenzity, s přispěním k včasnému odhalení a identifikaci problémů event. 
zmírnění jejich dopadů a jejich efektivnímu řešení. Terénní práce je 
poskytována každý den v pracovním týdnu. 
TP rovněž zajišťuje činnost klubovny určenou dětem ze znevýhodněného 
sociálního prostředí. Tuto provozuje město Tábor v prostorách MŠ 
v Čelkovicích. Klubovna poskytuje široké spektrum volnočasových aktivit 
(doučování dětí, hudební a výtvarné programy a další aktivity závislé  
na zájmu dětí). Klubovna je otevřena vždy dvakrát v týdnu, a to v pondělí 
a ve středu, v čase od 15 do 17 hod. Tato činnost je směřována na cílovou 
skupinu rodin s dětmi i jednotlivců. 

Realizátor: Město Tábor 

Spolupráce: Školní zařízení, lékaři, soudy, exekuční úřady, ÚP, PPP, NNO, Bytes, PMS, 
Policie ČR, JčK, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity, Cheiron T, 
o.p.s. 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Romové 200 200 200 

Časový harmonogram: Služba je realizována i s přerušením od roku 2005. 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

419 544 357 443 360 300 

Úřad vlády ČR-Rada 
vlády pro záležitosti 
romské komunity 

232 664 250 000 300 000 

Město Tábor 186 880 156 630 60 300 

Výstupy: Zajištění terénní služby pro cílovou skupinu v Táboře, stabilizace situace. 

Číslo a název aktivity: 1.1.5. Zachování festivalu romské kultury Kerekate - V kruhu 

Charakteristika 
aktivity: 

Festival nese název „Kerekate – V kruhu“ díky myšlence společného 
setkání se lidí z majoritní a minoritní společnosti prostřednictvím romské 
kultury. Kereka – kolo či kruh jako symbol vozu, kterým Romové cestovali 
po Evropě, je také symbolem romské vlajky. Kruh znamená v přeneseném 
slova smyslu „společenství“, společenství lidí bez rozdílu rasy, 
náboženského vyznání a společenského postavení. Festival se koná  
od roku 2007 a to vždy v letních měsících. Původně byl realizován v areálu 
lesoparku Pintovka, od roku 2014 se přesunul na hlavní Žižkovo náměstí 
v Táboře. V rámci kulturního programu představuje přehlídku romské 
kultury a jejích interpretů pro širokou veřejnost s cílem omezit vzájemné 
předsudky a vytvořit příjemné prostředí k oboustrannému setkání. 

Realizátor: SLUNOWRAT Tábor, z.s. 

Spolupráce: Cheiron T, o.p.s., o. s. JEKHETANE Tábor a Město Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

minorita 600 0 600 

majorita 400 0 600 

Časový harmonogram: Od roku 2007 (vyjma roku 2016).  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

190 000 0 200 000 

MK 70 000  80 000 

Jihočeský kraj 20 000  20 000 

Město Tábor 100 000  100 000 
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Ostatní     

Výstupy: Zajištění festivalu pro cca 1.200 lidí z minoritní a majoritní společnosti. 

Číslo a název opatření: 1.2. Zachování stávajících služeb pro cizince 

Výchozí priorita: 2. Zachování stávajících služeb pro romskou menšinu a cizince  

Stručný popis 
opatření: 
 

Přímou práci s danou cílovou skupinou zajišťují neregistrované služby - 
Asociace pro integraci, z.s., Svaz Vietnamců v České republice – pobočka 
Tábor, Česká pravoslavná filantropie, pobočka Tábor (pravoslavná církevní 
obec Tábor). S cílovou populací dále pracuje Město Tábor a Centrum  
na podporu integrace cizinců – Jihočeský kraj. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.2.1. Zachování služeb Asociace pro integraci, z.s.  
1.2.2. Zachování služeb Svazu Vietnamců v České republice – pobočky 

Tábor 
1.2.3. Zachování festivalu tradičních lidových vietnamských písní Quan 

Ho Bac Ninh 
1.2.4. Zachování služeb České pravoslavné filantropie, pobočka Tábor 

(pravoslavná církevní obec Tábor) 

Číslo a název aktivity: 1.2.1. Zachování služeb Asociace pro integraci, z.s. 

Charakteristika 
aktivity: 

Činnost občanského sdružení Asociace pro integraci byla oficiálně 
započata v lednu 2008. Posláním a cílem sdružení je napomáhat 
k občanskému, demokratickému a multikulturnímu cítění cizinců ze zemí 
především bývalého Sovětského svazu trvale a dlouhodobě žijících  
na území ČR. Sdružení pomáhá rozšiřovat integraci způsobem realizace 
vzdělávacích a kulturních projektů pro cizince a jejich rodiny – např. Den 
jazyků, Noc s Andersenem, Setkání s pohádkami různých národů atd. 
Zaměřuje se také na poradenskou činnost cizincům. Sdružení pracuje 
s odbornými materiály a zprostředkovává je cizincům. Distribuuje 
informace o zkoušce úrovně A1 v podobě brožur a nabízí konzultační 
hodiny připravující cizince ke zkoušce A1.  V současné době spolek uvažuje 
o možnosti otevření nového sídla v Praze.  

Realizátor: Asociace pro integraci, z.s.  

Spolupráce: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Město Tábor, NNO, 
církve 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Ukrajinci 70 15 30 

Rusové 20 2 5 

Moldavané 10 2 1 

Mongolové 6 0 0 

Kazaši 10 2 4 

Gruzíni, Arméni 11 0 0 

Časový harmonogram: 2008 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

75 000 3 000 15 000 

Město Tábor 20 000 0 10 000 

Ostatní – sponzorské 
dary 

55 000 3 000 5 000 
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Výstupy: Cizinci, především ze zemí bývalého Sovětského Svazu, mají možnost se 
v Táboře obrátit na Asociaci pro integraci, kde jim bude poskytnuto 
poradenství v jejich jazyce a předány potřebné informace související 
s pobytem v místě a v ČR. Kromě toho se zde mohou setkávat, slavit 
společně tradiční svátky, učit se českému jazyku, atd.  

Číslo a název aktivity: 1.2.2. Zachování služeb Svazu Vietnamců v České republice – pobočky 
Tábor 

Charakteristika 
aktivity: 

Svaz Vietnamců v ČR – pobočka Tábor se zaměřuje na podporu a pomoc 
vietnamským občanům žijícím na Táborsku (poradenství, duchovní služba, 
vzdělávací a kulturní aktivity, tradice). Vietnamská komunita byla v roce 
2015 uznána oficiálně za menšinu v České republice. Každou neděli 
probíhají v Táboře kurzy vietnamštiny pro děti ve věku 7 do 15 let  
a to z důvodu uchování identity druhé generace vietnamských rodin v ČR. 
Svaz se podílí na třech důležitých budhistických svátcích (vítání nového 
roku, narození Buddhy, svátek poděkování rodičům). Svaz také přispívá 
k dobrým vztahům mezi majoritní a minoritní společností. 

Realizátor: Svaz Vietnamců v ČR – pobočka Tábor  

Spolupráce: Město Tábor, NNO, církve 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Vietnamci 250 250 250 

Časový harmonogram: 2007 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

200 000 200 000 200 000 

Město Tábor    

Ostatní 200 000 200 000 200 000 

Výstupy:  

Komentář: Zachováním vietnamského jazyka a tradičních svátků dojde k posílení 
identity u dětí z druhé generace rodin a zároveň v rámci multikulturních 
akcí ke vzájemnému porozumění mezi českou a vietnamskou společností. 

Číslo a název aktivity: 1.2.3. Zachování festivalu tradičních lidových vietnamských písní Quan 
Ho Bac Ninh 

Charakteristika 
aktivity: 

Festival tradičních lidových vietnamských písní Quan Ho Bac Ninh byl 
pořádán v Táboře poprvé v roce 2012. Svou tradici má však dlouholetou 
i v jiných zemích mimo ČR. V roce 2009 byl zapsán do seznamu Unesco.  

Realizátor: Club Quan Ho Bac Ninh v Táboře 

Spolupráce: Město Tábor, Svaz Vietnamců v ČR – pobočka Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

veřejnost 400  Festival byl v Praze 150 

Časový harmonogram: 2012 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

230 000 0 50 000 

Město Tábor 50 000 0 50 000 

Ostatní 180 000 0 0 

Výstupy: Zajištění festivalu pro cca 400 lidí z minority i majority v Táboře, který 
umožní vzájemné setkání obou kultur a seznámení se s vietnamskou 
tradicí.  
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Číslo a název aktivity: 1.2.4. Zachování služeb České pravoslavné filantropie, pobočka Tábor 
(Pravoslavná církevní obec Tábor při chrámu Povýšení svatého Kříže  
na Špitálském náměstí v Táboře) 

Charakteristika 
aktivity: 

Česká pravoslavná filantropie, pobočka Tábor byla založena v roce 2006 
při chrámu Povýšení svatého Kříže na Špitálském náměstí v Táboře. 
Zaměřuje se především na cizince především ze zemí bývalého Sovětského 
svazu (Ukrajince, Rusy, Bělorusy, Moldavany, Gruzínce, Kazachy), v menší 
míře také na Bulhary, Řeky a Srby (v Táboře a okolí čítá menšina  
cca 500 lidí). Česká pravoslavná filantropie poskytuje podporu cizincům jak 
dlouhodobě žijícím na území ČR, tak i nově příchozím v oblasti vyřizování 
dokumentů, pracovních záležitostí a doprovázení na úřady (soudní 
překlady, tlumočení, pomoc při vyplňování žádostí o bydlení,  
o zaměstnání, o sociální podporu). Dále pořádá akce zaměřené  
na zachování identity a znalosti původní kultury rodičů dětí, které se již 
narodily v České republice. V neposlední řadě se Česká pravoslavná 
filantropie podílí na integraci těchto cizinců do většinové společnosti. 
Zároveň pomocí pravoslavného kněze zajišťuje duchovní potřeby těchto 
lidí. V neděli se pravidelně koná Nedělní škola pro děti i dospělé.  

Realizátor: Česká pravoslavná filantropie, pobočka Tábor 

Spolupráce: Město Tábor, Cheiron T, o.p.s., školy v Táboře, Městská knihovna,  
G - centrum 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

veřejnost 300  100 200 

Časový harmonogram: 2012 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

10 000 5 000 10 000 

Město Tábor 0 0 5 000 

Ostatní 10 000 5 000 5 000 

Výstupy: Zachováním služeb České pravoslavné filantropie, pobočky Tábor získá  
cca 200 cizinců podporu při vyřizování běžných záležitostí, budou 
realizovány akce na zachování identity (Nový rok s Dědou Mrázem, 
masopust a další tradiční svátky), na podporu integrace (výlety, exkurze, 
dětský tábor aj.) a vzájemného porozumění mezi majoritou a minoritou 
(výstava). 

Komentář: Pro účely komunitního plánování používáme pojem „cizinec“ ve smyslu 
člověka, který není původem Čech (a to včetně těch, kteří získali české 
občanství).  

Priorita 2. Rozvoj služeb pro romskou menšinu a cizince  
Číslo a název opatření: 2.1 Boj s předsudky a sociálním vyloučením – podpora oboustranné 

informovanosti 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj služeb pro romskou menšinu a cizince 

Stručný popis 
opatření: 

Provozování sociálních a doplňkových služeb napomáhá cizincům 
a romské menšině při řešení jejich každodenních i jednorázových 
obtížných situací, zvyšuje motivaci k integraci, ale zároveň napomáhá 
zachovat si identitu, aniž by vznikala uzavřená „ghetta“. Rovněž  
u majoritní společnosti se díky společensko-kulturním aktivitám 
poskytovatelů soc. a doplňkových služeb zvyšuje povědomí o životě  
a specifikách minorit a prohlubuje se tak vzájemný vztah majority  
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a minorit, což napomáhá překonávání předsudků na principech rovnosti, 
vzájemné úcty a reálné participace. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1 Podpora oboustranné informovanosti (ve vztahu minorita - majorita)  

Číslo a název aktivity: 2.1.1 Podpora oboustranné informovanosti (ve vztahu minorita – 
majorita) 

Charakteristika 
aktivity: 

Prostředkem vzájemné informovanosti minority a majority mohou být 
následující aktivity: 

• pravidelné setkání členů pracovní skupiny menšiny a dalších 
odborníků (2x do roka) 

• „kulaté stoly“ – síťování odborníků z mezirezortních oborů (odbor 
školství, odbor sociálních věcí, pedagogicko-psychologická poradna, 
NNO a další) na konkrétní témata 

• vzdělávací programy pro žáky základních a středních škol na téma 
multikulturality, prevence rasismu a xenofobie 

• vzdělávání pedagogů a dalších odborníků v oblasti multikulturní 
výchovy a specifik menšin 

• kulturně vzdělávací akce pro veřejnost zaměřené na podporu rasové 
tolerance a schopnost vzájemného soužití rozdílných společností – 
festivaly, přednášky, besedy, výstavy, koncerty, divadla, atd. (např. 
spolupráce Cheironu s dalšími NNO v rámci festivalu TRX) 

• jazykové vzdělávání (nejen českého jazyka, ale také v rámci podpory 
národní identity) 

• dny otevřených dveří organizací zajišťují sociální a doplňkové služby 
v oblasti práce s menšinami, cizinci 

• mediální partnerství s lokálními médii a vzájemné informování 
majority a minority 

• tiskové materiály a webové stránky organizací, Katalog poskytovatelů 
sociálních a doprovodných služeb, atd. 

• prosazování zájmů – politická participace 

• práce s dobrovolníky 
Jedná se o výčet možností, díky kterým lze významně posilovat 
oboustrannou informovanost minority a majority, posilovat integraci 
cizinců a menšin, zároveň preventivně působit již na nejmladší generaci 
obyvatel a přispívat tak k odstraňování projevů rasismu a xenofobie v naší 
společnosti.  

Realizátor: Poskytovatelé sociálních a doplňkových služeb, školy a vzdělávací instituce 
aj.  

Spolupráce: Město Tábor, Úřad práce, občanské iniciativy a zájmové skupiny, média, 
kulturní zařízení atd.  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 Aktivity jsou zacílené 
na občany ORP Tábor.  

Aktivity jsou zacílené 
na občany ORP Tábor. 

Aktivity jsou zacílené  
na občany ORP Tábor. 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

 Finanční zdroje odvisí 
od zvolené aktivity, 
obecně se jedná o 
méně finančně 
nákladné aktivity. 

Finanční zdroje odvisí 
od zvolené aktivity, 
obecně se jedná o 
méně finančně 
nákladné aktivity. 

Finanční zdroje odvisí 
od zvolené aktivity, 
obecně se jedná o méně 
finančně nákladné 
aktivity. 
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Výstupy: V Táboře se realizují různorodé aktivity, které podporují oboustrannou 
informovanost a zlepšují soužití minority a majority a posilují integraci 
menšin do většinové společnosti. 
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Služby na území Bechyňska 

Priority a opatření 

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 

Bechyně 
1.1.1. Zachování Domova pro seniory v Bechyni (§ 49) 
1.1.2. Zachování pečovatelské služby v Bechyni (§40) 
1.1.3. Zachování Tísňové sociální služby Český Krumlov (§ 41) 
1.1.4. Zachování služeb Pomoc a Péče Slunečnice Jana Vodičková (§39) 
1.1.5. Domácí hospic JORDÁN – zachování a rozvoj specializované mobilní paliativní péče 
1.1.6. Zachování terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice JORDÁN (§ 44)) 
1.1.7. Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství Domácího hospice Jordán (§ 37) 
1.1.8. Zachování terénní sociální práce s osobami užívajícími návykové látky na území města 
Bechyně (§ 69) 
1.1.9. FOKUS Tábor - Komunitní tým / sociální rehabilitace (§70) 
 

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 
2.1. Rozšíření služeb pro seniory na Bechyňsku 

2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do venkovských obcí (§40) 
2.1.2. Vybudování Domova se zvláštním režimem 

2.2. Vybudování komunitního centra U sv. Františka – středisko Domova sv. Anežky, o. p. s., Týn 
nad Vltavou 

2.2.1. Vznik sociálně terapeutických dílen (§ 67) 
2.2.2. Vznik sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§66) 
2.2.3. Vznik rodičovského centra – doplňková neregistrovaná služba 
2.2.4. Vznik bytů zvláštního určení pokryté službou podpora samostatného bydlení (§43) 
2.2.5. Vznik pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením – chráněná pracovní místa 
2.2.6. Zařazení I MY, o.p.s. poskytovatel rané péče Raná péče I MY 
2.2.7. Zachování Domácí péče Tereza 

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 
Číslo a název opatření: 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce  

s pověřeným obecním úřadem Bechyně 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

Na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Bechyně 
působí tyto sociální služby: pečovatelská služba zřizovaná městem 
Bechyně, krajské zařízení Domov pro seniory v Bechyni, Tísňová sociální 
služba Č. Krumlov, Život 90 a také asistence Pomoc a Péče Slunečnice 
z Týna nad Vltavou. 
V mikroregionu je dostupné základní sociální poradenství, které nabízejí 
poskytovatelé služeb a Odbor vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu 
Bechyně. Odborné sociální poradenství je poskytováno 1 x za dva měsíce 
v Domě s pečovatelskou službou Bechyně a je určeno pro širokou 
veřejnost. Poskytovatelem je Centrum pro zdravotně postižné 
Jihočeského kraje, o.s. Součástí poradenství je foniatrická pomoc  
a půjčovna kompenzačních pomůcek. 
Uživatelé z Bechyňska navštěvují zejména zařízení v Táboře (G-Centrum, 
Auritus, FOKUS Tábor, Domácí hospic Jordán). Domácí hospic Jordán, 
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o.p.s. poskytuje specifické terénní služby v domácnostech uživatelů  
na Bechyňsku – mobilní paliativní péče pro nevyléčitelně nemocné a jejich 
blízké, poradna, terénní odlehčovací služby, půjčovna kompenzačních 
pomůcek, akce pro pečující (kurzy, setkávání, psychoterapeutická 
podpora). 
Doplňkové služby jsou pobočka Domácí péče Tereza, zdravotní střediska, 
Rodičovské centrum Hrošík, výtvarné a sportovní kroužky pro malé děti. 
Rodičovské centrum Hrošík funguje v Bechyni již 6 let. Bylo zřízeno 
Kulturním domem jako centrum pro volnočasové aktivity rodin s malými 
dětmi. Cílovou skupinou jsou primárně rodiče s dětmi, které ještě 
nenavštěvují mateřskou školu, ale samozřejmě mohou přijít i děti starší. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování Domova pro seniory v Bechyni (§ 49) 
1.1.2. Zachování pečovatelské služby v Bechyni (§40) 
1.1.3. Zachování Tísňové sociální služby Český Krumlov (§ 41) 
1.1.4. Zachování služeb Pomoc a Péče Slunečnice Jana Vodičková (§39) 
1.1.5. Domácí hospic JORDÁN – zachování a rozvoj specializované mobilní 
paliativní péče 
1.1.6. Zachování terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice 
JORDÁN (§ 44)) 
1.1.7. Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství Domácího 
hospice Jordán (§ 37) 
1.1.8. Zachování terénní sociální práce s osobami užívajícími návykové 
látky na území města Bechyně (§ 69) 
1.1.9. FOKUS Tábor - Komunitní tým / sociální rehabilitace (§70) 

Číslo a název aktivity: 1.1.1. Zachování Domova pro seniory v Bechyni (§ 49) 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov poskytuje klientům sociální pobytovou službu. Služba patří 
seniorům, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří  
či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim 
pomohl tuto situaci řešit. Poskytovaná služba podporuje běžný způsob 
života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné 
prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby podle individuálních 
potřeb klientů odborným a empatickým týmem. 
Náklady na Domov pro seniory Bechyně jsou rozděleny na Domov  
pro seniory Bechyně a Domov se zvláštním režimem. V případě, že se 
nebude realizovat zřízení Domova se zvláštním režimem, budou náklady 
určené pro jeho realizaci součástí rozpočtu Domova pro seniory Bechyně. 

Realizátor: Domov pro seniory Bechyně 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

senioři 122 122 122 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

40 452 478 41 204 100 43 999 000 

MPSV 9 672 000 11 098 000 13 732 000 

Příjmy od klientů 24 618 618 24 300 000 24 655 000 

Města a obce, kraj 2 000 000 2 403 000 2 484 000 

Ostatní 126 000 2 114 840 3 078 000 

Investice 1 850 000 
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Výstupy: Zajištění stávající pobytové služby pro seniory. 

Komentář: Navržené finanční zdroje odpovídají skutečnosti roku 2016 + 10 % nárůst. 

Číslo a název aktivity: 1.1.2. Zachování pečovatelské služby v Bechyni (§40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Poslání služby je poskytování pomoci zejména seniorům a osobám  
se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost  
a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném 
prostředí. Služba je poskytována terénní formou v domácnostech klientů. 
Zajišťuje např. dovážku jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti 
(nákupy, úklid), pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu  
se společenským prostředím. Pečovatelská služba je založena  
na smluvním vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem. O poskytování 
služby uzavírají žadatel o službu a město Bechyně smlouvu. Ve smlouvě je 
sjednán rozsah požadovaných úkonů, cena služeb, způsob placení a místo 
poskytování služby. Rozsah služeb se nastaví tak, aby vyhovoval 
požadavkům a potřebám klienta. Služba je dostupná klientům z města 
Bechyně + místní části Hvožďany a Senožaty. 

Realizátor: Pečovatelská služba Bechyně 

Spolupráce:  

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

osoby s chronickým 
onemocněním, osoby 
s jiným zdr. 
postižením, senioři, 
rodiny s dětmi 

62 57 60 

Časový 
harmonogram: 

2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 150 000 1 247 000 1 300 000 

MPSV   457 600 574 400 600 000 

Příjmy od klientů 80 000 70 000 70 000 

Město Bechyně  612 400  602 600 630 000 

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zajištění stávající terénní služby. 

Komentář: Finanční zdroje pro rok 2017 je zatím hrubý odhad, reálně ho budeme moci 
spočítat až v říjnu 2016.  

Číslo a název aktivity: 1.1.3. Zachování Tísňové sociální služby Český Krumlov (§ 41) 

Charakteristika 
aktivity: 

Automatický systém tísňového volání poskytuje nepřetržitou, dlouhodobou 
a odbornou pomoc lidem, kteří jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, 
postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně 
znevýhodněni. 

Realizátor: Domy s pečovatelskou službou Český Krumlov 

Spolupráce:  

Počet uživatelů 
služby 

2015 2016 2017 

Senioři, osoby se zdr. 2 2 2 
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postižením 

Časový 
harmonogram: 

2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

53 248 53 300 53 300 

MPSV 30 720 30 800 30 800 

Příjmy od klientů 4 800 4 800 4 800 

Město a obce 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Investice  

Výstupy: Zajištění stávající služby pro seniory. 

Číslo a název aktivity: 1.1.4. Zachování služeb Pomoc a Péče Slunečnice Jana Vodičková (§39) 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem subjektu Pomoc a Péče Slunečnice je poskytování terénní sociální 
služby osobní asistence na území Týna nad Vltavou jako ORP a v dalších 
městech a obcích v okruhu 20 km.  
PaP Slunečnice umožňuje klidný a důstojný život uživatele v domácím 
prostředí, podporuje dosavadní způsob života a osobní zvyklosti uživatele, 
motivuje uživatele k samostatnosti a soběstačnosti, podporuje uživatele 
v určení reálných osobních cílů a jejich naplnění. Zejména pomáhá uživateli 
při osobní hygieně, zajištění stravy, péči o domácnost, obstarání nákupů, 
udržování komunikace s rodinou. Poskytuje služby denně  
do 19 hodin za základní cenu (včetně víkendů). Základní sociální 
poradenství zdarma (příspěvky na bydlení, nezaměstnanost apod.). 

Realizátor: Pomoc a Péče Slunečnice Jana Vodičková 

Spolupráce:  

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

osoby s tělesným, 
zdravotním, 
mentálním, chronickým 
duševním a 
kombinovaným 
postižením, senioři, 
osoby, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby 

25 30 30 

Časový 
harmonogram: 

2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

 1 400 000 1 600 000 1 800 000 

MPSV 730 300 1 003 000 900 000 

Příjmy od klientů 600 000 540 000 650 000 

Města a obce  0 150 000 

Ostatní (dotace UP)  0 0 

Investice  

Výstupy: Udržení a rozšíření služeb v oblasti Bechyňska, rozšíření služeb do Vodňan  
a okolí a Veselí nad Lužnicí a okolí. 
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Číslo a název aktivity: 
1.1.5. Domácí hospic JORDÁN – zachování a rozvoj specializované mobilní 
paliativní péče 

Charakteristika 
aktivity: 

Domácí hospic Jordán poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich 
rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma tak, aby toto 
období mohli prožít společně v domácím prostředí. Komplexní péče zahrnuje 
péči lékaře, zdravotníků, psychoterapeuta, sociální pracovnice, pečovatelek, 
duchovních a dobrovolníků. V tomto křehkém a těžkém životním období 
podporujeme naší péčí rodinu a nemocného, aby důstojně  
a se zachováním co největší možné kvality života zvládli poslední životní období. 

Realizátor: Domácí hospic JORDÁN, o. p. s. 

Spolupráce: Město Bechyně, další obce a města v regionu, ostatní poskytovatelé 
sociálních a zdravotních služeb 

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

Onkologicky nemocní 
senioři 

39 klientů / rok 
domácí hospicové 

péče 
 

50 klientů/rok domácí 
hospicové péče 

55 klientů/rok domácí 
hospicové péče 

Časový 
harmonogram: 

2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 431 486 1 700 000 1 800 000 

MPSV -   

Příjmy od klientů 199 100  268 500 300 000 

Město Tábor 327 500 250 000 300 000 

Město Bechyně          5000         5000  

Ostatní (dary ) 899 886 1 176 500 1 200 000 

Investice  

Výstupy: Zachování a rozvoj domácí hospicové péče, reakce na vzrůstající zájem          
o specializovanou paliativní péči v domácím prostředí. 

Komentář: V roce 2017 – z důvodu starého vozového parku – nový automobil 

Číslo a název aktivity: 1.1.6. Zachování terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice 
JORDÁN  (§ 44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Služba je poskytována uživatelům se sníženou soběstačností                                            
a sebeobsluhou v domácím prostředí (pomoc při osobní hygieně, podání 
stravy, léků, aktivizace. Cílem je odlehčení nejen samotnému uživateli 
služby, ale  i rodinným pečujícím příslušníkům (soustavnou pomocí  
při péči, většinou několik hodin týdně, edukace, poskytnutí praktických rad 
při péči). 

Realizátor: Domácí hospic Jordán, o.p.s. 

Spolupráce: Město Bechyně, obce a města v regionu, ostatní poskytovatelé sociálních                 
služeb  

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

 14 klientů/rok  20 klientů/rok  30 klientů /rok 

rodiny s 
dítětem/dětmi 

2013 - trvale 
  

Časový Od r. 2013 trvale 
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harmonogram: 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

551 430 589 000 837 392 

MPSV/státní rozpočet 0 0 334 900 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů 177 420 194 000 330 492 

Kraj 0   

Města a obce  120 000 296 000 172 000 

Ostatní 254 010 99 000  

Investice  

Poznámka:  

Výstupy: Zachování a rozvoj terénních odlehčovacích služeb v regionu, podpora 
seniorů, které si přejí setrvat v domácím prostředí a podpora a edukace 
rodinných pečujících. Min. 30 klientů v terénu za rok. 

Komentář: Služba je od r. 2010 poskytována bez klíčové dotace MPSV. 

Číslo a název aktivity: 1.1.7. Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství Domácího 
hospice Jordán (§ 37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Poradna Domácího hospice Jordán poskytuje veřejnosti podporu, pomoc                  
a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění 
a v době po úmrtí někoho blízkého formou odborného sociálního 
poradenství v poradně i domácím prostředí klienta (dojezdová vzdálenost 
do 25 km o Tábora).  

Realizátor: Domácí hospic Jordán, o.p.s.  

Spolupráce: Město Bechyně, obce a města v regionu, ostatní poskytovatelé sociálních 
služeb                  

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

Senioři  693 poradenských 
kontaktů (z toho 

základní poradenství 
460, odborné 233). 

700 poradenských 
kontaktů (z toho 

základní poradenství 
440, odborné 260). 

700 poradenských kontaktů 

Časový 
harmonogram: 

2013- trvale  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

509 826  520 000 556 715 

MPSV/státní rozpočet 272 100 198 700 315 000 

ESF vč. IP    

Příjmy od klientů    

Kraj    

Města a obce  87 406   

Ostatní 150 320 321 300 241 715 

Investice  

Poznámka:  

Výstupy: Zachování o rozvoj odborného sociálního poradenství, včetně terénní formy 
služby.  
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Číslo a název aktivity: 1.1.8. Zachování terénní sociální práce s osobami užívajícími návykové 
látky na území města Bechyně (§ 69) 

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci komunitního plánování byla provedena Analýza stavu drogové 
scény v Bechyni. Z ní vyplývá, že užívání drog v Bechyni není výrazné 
problematické ve srovnání s jinými městy Jihočeského kraje,  
ale v podstatě se jedná o průměrnou lokalitu, kde dochází k problémovému 
užívání drog (především pervitinu) a užívání dalších ilegálních drog, 
především marihuany. Vzhledem k uzavřenosti drogové scény můžeme i 
předpokládat, že mezi uživateli drog dochází k rizikovému chování, jak je 
např. sdílení injekčních stříkaček apod., což může mít  
za následek šíření infekčních chorob. Od 1.1.2015 je služba realizována 
terénním programem Jihočeský streetwork Prevent. 
Jihočeský streetwork PREVENT pravidelně realizuje terénní sociální práci na 
území města Bechyně. Pracovníci služby se pohybují v přirozeném prostředí 
cílové skupiny. V ulicích, barech, restauracích, ale i ve squatech, na 
bytech…Aktivně vyhledávají a kontaktují osoby z cílové skupiny, představují 
službu, předávají informace o rizicích užívání drog  
a možnostech, jak tato rizika snížit. Kromě standardní práce 
s problémovými uživateli drog vyvíjíme svou aktivitu směrem k začínajícím 
uživatelům a experimentátorům, kteří jsou ohroženi vznikem závislosti  
na návykových látkách, s cílem včasné intervence (tj. informovat je  
o nebezpečnosti užívání návykových látek včetně alkoholu, navázat kontakt 
a působit v komunitě místní mládeže preventivně). 
Základní poskytované služby jsou: Výměnný program (výměna použitých 
injekčních stříkaček) a distribuce materiálu ke snižování zdravotních rizik. 
Základní zdravotní, sociální a právní poradenství. Krizová intervence. 
Aktuální pomoc v tísni. Poradenství a zprostředkování screeningového 
vyšetření na Syfilis, HIV, Hepatitidu B,C. Zprostředkování další odborné 
péče. Informace o zařízeních následné péče. Sociální práce a asistence 
(úřady, lékaři atd.). Zdravotní ošetření drobných poranění. Distribuce 
informačních materiálů. Těhotenské testy pro uživatelky drog. Intervence 
zaměřené na rekreační uživatele pervitinu a uživatele konopných drog. 
Terénní práce je realizována v průběhu celého roku a to pravidelně vždy 1x 
týdně, v celkovém rozsahu 1,5 hodiny přímé práce ve městě, v počtu  
2 zaměstnanců. 

Realizátor: Prevent  99, z.s. – zařízení Jihočeský streetwork  Prevent 

Spolupráce: Město Bechyně 

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

Počet kontaktů 
s uživateli návykových 
látek 

175 1 145 1 145 

Časový 
harmonogram: 

2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

133 000 135 200 915 420 

MPSV 67 500 40 000 0 

Příjmy od klientů 0 0 0 

Město Bechyně 32 000 25 900 25 900 
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RVKPP, MZ, Jihočeský 
kraj 

33 500 69 300 889 520 

Investice  

Výstupy: Závěrečná zpráva o realizaci služby, jejímž obsahem je vyhodnocení cílů 
služby, evaluace statistických dat a zhodnocení vývoje a případné změny 
v cílové populaci. Plány a cíle na nadcházející rok. 

Komentář: Vzhledem k častým pohybům drogové scény v průběhu roku i meziročně, a 
s tím spojení operativním pokrývání terénní sociální službou, nelze  
pro výpočet finančního vyjádření a dostupnosti služby použít jinou logiku, 
než takovou, jejímž základem je procentuální vyjádření objemu finančních 
prostředků pro dané ORP z celkového objemu prostředků alokovaných na 
všech 10 dotčených ORP. Procentuální vyjádření vychází z počtu obyvatel 
ORP a koeficientu jedinečnosti služby (v obci III. typu je také KC=K2, není 
KC=K5) V konkrétním případě ORP TÁBOR se jedná o 15,8 % z celkového 
rozpočtu služby cca 6.070.220,- Kč. Stejnou logikou se vypočítává časová 
týdenní dotace dostupnosti služby pro jednotlivá ORP, tedy je alikvotním 
podílem z celkové kapacity služby cca 76 hodin přímé práce/týden.  
Z toho důvodu, že terénní program neustále kopíruje pohyby drogové 
scény, tedy pracuje tam, kde si to aktuální situace nejvíce vyžaduje, je 
možné jako nejmenší geograficko statistickou jednotku považovat území 
ORP. I v tomto řešení jsme však v případě plánování odkázáni na průměry 
dle počtu obyvatel, neboť migrace drogových scén se odehrává i mezi 
jednotlivými ORP. Nicméně touto metodikou plánujeme a plánovanou 
časovou dotaci na každé, ORP v případě 100% naplnění rozpočtu, plně 
respektujeme a naplňujeme přímou prací s drogovou scénou, vyhledáváním 
nových závislostí ohrožených osob a monitoringem. 

Číslo a název aktivity: 1.1.9. FOKUS Tábor - Komunitní tým / sociální rehabilitace (§70) 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita umožní udržení klíčové služby v systému péče pro osoby 
s duševním onemocněním. V rámci služby sociální rehabilitace pro osoby 
s DO je většinově aplikována metoda tzv. případového vedení (case 
managementu), která se v rámci individuální a obvykle i dlouhodobé 
podpory uživatele, zaměřuje i na vytváření podpůrné sítě, tedy cílenému 
propojování sociálně zdravotních služeb a programů, služeb zaměstnanosti 
i neformálních subjektů (rodina, přátelé apod.), tak aby osoba s duševním 
onemocněním mohla za podpory této sítě setrvávat 
 ve svém přirozeném prostředí. Důraz je proto kladen na poskytování služby 
přímo v komunitě. Takto poskytovaná služba je vhodná jako služba prvního 
kontaktu (za pomocí specializovaných metod mapuje potřeby v širokém 
spektru oblastí života). Zásadní význam má ale zejména při řešení 
složitějších životních situací nebo jako služba udržující vztah s klientem 
např. při dlouhodobé hospitalizaci ve vzdálené léčebně. 
FOKUS Tábor - spádová oblast ORP Tábor, částečně ORP Soběslav,  
při 4,0 úv., kapacita 16 uživatelů denně. Aktuálně (rok 2015) čerpá služby 
celkem 5 osob ze zájmové oblasti. Data za roky 2014 – 2016 se týkají celého 
bývalého okresu Tábor. 

Realizátor: FOKUS Tábor 

Spolupráce: Město Bechyně, ostatní poskytovatelé sociálních služeb 

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

Osoby s vážným 5 5 5 
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Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 

Číslo a název opatření: 2.1. Rozšíření služeb pro seniory na Bechyňsku 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

Vzhledem k tomu, že je pečovatelská služba nabízena pouze v Bechyni  
a terénní služba PaP Slunečnice z Týna nad Vltavou je zatím velmi málo 
rozšířena, je třeba věnovat velkou pozornost terénním službám  
pro seniory. Tam, kde nejsou služby nabízeny, lidé řešení svých problémů 
odkládají a pak se stěhují do jiné obce, k rodině, nebo do pobytového 
zařízení. Přitom by jim terénní služby často umožnily žít i nadále 
v domácím prostředí. 
Domov pro seniory Bechyně má zájem na vybudování vyhrazených lůžek 
pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence. Tyto 
osoby v současné době nemohou z důvodu kontraindikace využívat službu 
domov pro seniory. V současné době je velice těžké pokrýt poptávku 
volných míst v pobytovém zařízení sociálních služeb v Jihočeském kraji  

duševním 
onemocněním (zejm. 
se schizofrenií, popř. 
poruchou nálad) 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

  2 450 000 

MPSV   1 800 000 

Příjmy od klientů   0 

Město  a obce   100 000 

Ostatní   50 000 

Investice 160 000 

Výstupy: Aktivita umožní udržení klíčové služby v systému péče pro osoby  
s duševním onemocněním. V rámci služby sociální rehabilitace pro osoby  
s DO je většinově aplikována metoda tzv. případového vedení (case 
managementu), která se v rámci individuální a obvykle i dlouhodobé 
podpory uživatele, zaměřuje i na vytváření podpůrné sítě, tedy cílenému 
propojování sociálně zdravotních služeb a programů, služeb zaměstnanosti 
i neformálních subjektů (rodina, přátelé apod.), tak aby osoba s duševním 
onemocněním mohla za podpory této sítě setrvávat  
ve svém přirozeném prostředí. Zásadní význam má také při řešení 
složitějších životních situací nebo jako služba udržující vztah s klientem 
např. při dlouhodobé hospitalizaci ve vzdálené léčebně.  
• FOKUS Tábor - spádová oblast ORP Tábor, částečně ORP Soběslav,  
při 4,0 úv., kapacita 16 uživatelů denně. 
Naplněním této aktivity bude „zasíťováno“ cca 20 % počtu osob z cílové 
skupiny. Dle kvalifikovaného odhadu žije na území POU Bechyně  
cca 25 osob s vážným duševním onemocněním (dg. F2 schizofrenie,  
F3 poruchy nálad), které by mohly potřebovat podporu komunitní služby. 

Komentář: Finanční data za roky 2015 – 2016 se týkají zajištění služby pro celý okres 
Tábor. 
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pro klienty s demencí. Dále by Domov pro seniory Bechyně měl zájem  
na vybudování dvou lůžek odlehčovací služby. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do venkovských obcí (§40) 
2.1.2. Vybudování Domova se zvláštním režimem 

Číslo a název aktivity: 2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do venkovských obcí (§40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Samosprávy venkovských obcí budou průběžně mapovat zájem  
o pečovatelskou službu. Pozornost bude zaměřena zejména na zjišťování 
potřeb seniorů z osad a samot, kteří žijí v sociální izolaci a mají malou 
možnost využití sousedské výpomoci. 
V případě poptávky budou obce jednat s vhodným poskytovatelem 
o zajištění služby. V průběhu komunitního plánování byly projednány 
možnosti zajištění služby společností Ledax o.p.s., G-centrum Tábor  
a Sociální služby města Milevska. Všichni poskytovatelé nabízí jednotlivým 
obcím zajišťování pečovatelské služby pro jejich občany za finanční 
spoluúčasti obce. 
Variantou je využívání osobní asistence, kterou nabízí Pomoc a Péče 
Slunečnice.  

Realizátor: Pomoc a péče Slunečnice 

Spolupráce: Obce na Bechyňsku a Černýšovice 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

senioři, osoby se zdr. 
postižením 

dle poptávky (3 – 5 klientů) 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

dle poptávky 

Investice  

Výstupy: Uživatelé mohou v náročných životních situacích spojených se samotou, 
stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím 
prostředí. 

Číslo a název aktivity: 2.1.2. Vybudování domova se zvláštním režimem 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov pro seniory Bechyně má zájem na vybudování Domova  
se zvláštním režimem - vyhrazených lůžek pro klienty s demencí a lůžek 
pro odlehčovací služby. Z důvodu kontraindikace nemohou senioři 
využívat tyto služby v Domově pro seniory Bechyně. 

Realizátor: Domov se zvláštním režimem Bechyně 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

  21 0 

Časový harmonogram: 2016 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

 7 568 520 0 

MPSV  2 150 500 0 

Příjmy od klientů  4 029 000 0 

Města a obce, kraj  568 480 0 

Ostatní  433 160 0 

Investice  
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Výstupy: Služba jako samostatná sociální služba v roce 2016 nevznikla 

Komentář: Domov se zvláštním režimem jako samostatná sociální služby není 
v komunitním plánu Jihočeského kraje a tudíž není požadováno  
ani vybudování DZR v DpS Bechyně, který Jihočeský kraj zřizuje. Novela 
zákona o sociálních službách počítá s variantou, že domovy pro seniory 
budou poskytovat péči i klientům s demencí. 

Číslo a název opatření: 2.2 Vybudování komunitního centra U sv. Františka – středisko Domova 
sv. Anežky, o. p. s., Týn nad Vltavou 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

Město Bechyně nemá pokryté sociální služby pro osoby se zdravotním 
postižením. Zájemci z uvedené cílové skupiny musejí hledat sociální služby 
v jiných městech, což je odrazuje od jejich využívání a vede k minimálnímu 
kontaktu se společností, k sociálnímu vyloučení. Cílem vybudování 
komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením a vůbec pro širší 
cílovou skupinu je nabídnout smysluplnou a pravidelnou aktivizaci, nácvik 
pracovních návyků a dovedností, zajistit samostatné bydlení, vytvořit 
pracovní místa v rámci chráněného trhu práce a celkově přispět 
k pravidelnému zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
pod jednou střechou v objektu komunitního typu, jehož realizátorem se 
má stát Domov sv. Anežky. 
Domov sv. Anežky má ve spolupráci s městem zpracovaný záměr na využití 
objektu čp. 3 (dříve využívaný objekt Domovem pro seniory je v majetku 
Jihočeského kraje – jedná se o vztahu Domova sv. Anežky k objektu). 
Budova disponuje prostory pro zajištění záměru. Nicméně její stav  
a nevyužívání vede k potřebě vnitřní (časem vnější) rekonstrukce, jejímž 
konečným stavem má být moderní komunitní centrum, kde se smazává 
rozdíl mezi lidmi s postižením a bez různého věku (od nejmladších  
po nejstarší). 
Našim záměrem je v roce 2016 dostat objekt do užívání. Jako první 
bychom rádi otevřeli sociálně terapeutickou dílnu (vyžaduje minimální 
stavební úpravy). Minimální stavební úpravy vyžadují ještě dílny 
s chráněnými pracovními místy a zázemí pro rodičovské centrum. Proto  
i ony by se otevřely tohoto roku. Jako další chceme v roce 2016 uskutečnit 
rekonstrukci prostor uvažované sociální služby § 66 Sociálně aktivizační 
služby podle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění a bytů zvláštního 
určení. Byty jsou svou povahou nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější 
etapou rekonstrukce. 
Skladba využití objektu vznikla na základech potřebnosti cílové skupiny  
ve městě, vhodnosti využití prostor a vzájemné spoluúčasti na financování 
komunitního centra. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.2.1. Vznik sociálně terapeutických dílen (§ 67) 
2.2.2. Vznik sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením (§66) 
2.2.3. Vznik rodičovského centra – doplňková neregistrovaná služba 
2.2.4. Vznik bytů zvláštního určení pokryté službou podpora samostatného 

bydlení (§43) 
2.2.5. Vznik pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením – 

chráněná pracovní místa 
2.2.6. Zařazení I MY, o.p.s. poskytovatel rané péče Raná péče I MY 
2.2.7. Zachování Domácí péče Tereza 

Číslo a název aktivity: 2.2.1. Vznik sociálně terapeutických dílen (§ 67) 
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Charakteristika 
aktivity: 

Služba je určena osobám s mentálním, tělesným, smyslovým nebo 
kombinovaným postižením, osobám s duševním onemocněním v remisi  
se sníženou soběstačností, které nejsou umístitelné na otevřeném  
ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná 
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Smyslem této 
služby je aktivizovat osoby, které jinak ztrácejí kontakt se sociálním 
prostředím (nemají možnost se jinak smysluplně zapojit do běžného 
života), prostřednictvím pracovní terapie, zejména rukodělnými pracemi. 
Člověk s postižením také méně než ostatní zažívá pocit seberealizace  
a radost z dokončeného. Sociálně terapeutické dílny jsou toho účinným 
nástrojem. Dokáží přispět k motivaci, soustavnému osobnímu růstu, 
sebevědomí  
a sounáležitosti s běžným společenským prostředím. 
Záměrem je vytvořit sociálně terapeutické dílny, jakožto detašované 
pracoviště Domova sv. Anežky (podobně jako středisko U sv. Kateřiny 
v Týně nad Vltavou), tzn. vyčlenit úvazek na fungování střediska v Bechyni. 
Pro rok 2016 se jedná o zkrácený úvazek. Prostory jsou vhodné  
pro zajištění služby (dílenská místnost, sociální zařízení, zázemí  
pro personál). 

Realizátor: Domov sv. Anežky, o. p. s. 

Spolupráce: Město Bechyně 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

  6 6 

Časový harmonogram: 2016 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

 535 000 535 000 

MPSV  300 000 300 000 

Příjmy od klientů    

Města a obce, kraj    

Ostatní  235 000 235 000 

Investice  

Výstupy: Terapeutická dílna by měla fungovat ve zkušebním provozu, od roku 2017 
plně. 

Číslo a název aktivity: 2.2.2. Vznik sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením (§66) 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby 
poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 
postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba umožňuje dvěma 
cílovým skupinám aktivizaci, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, socioterapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Denní činnosti 
zahrnují: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, práce s hudbou 
(poslech relaxační hudby s aromaterapií), tanec, malování, kreativní 
výroba, čtení / práce s textem, trénink paměti, práce s PC, snoezelen, 
procvičování řeči a motoriky, vzpomínkové techniky (reminiscence), 
pohybové aktivity, odpočinkové činnosti (společenské hry, debatování na 
vybraná témata, vaření), pomoc při vyřizování běžných záležitostí, nácvik 
orientace, sociálních dovedností, komunikace a jednání, chování v různých 
situacích na veřejnosti. 
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Záměrem je nejdříve provést rekonstrukci prostor. Žádost, provedení, 
realizace jsou náplní roku 2016. Samotná registrace nové sociální služby 
bude spojena s plánovaným otevřením od 1. 1. 2017. Charakter služby 
(ambulantní, terénní) vyžaduje zajištění 2 pracovníky. 

Realizátor: Domov sv. Anežky, o. p. s. 

Spolupráce: Město Bechyně 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

  0 x 

Časový harmonogram: 2016 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

   

MPSV    

Příjmy od klientů    

Město Bechyně    

Ostatní    

Výstupy: Pro rok 2016 se plánuje příprava zázemí služby, od roku 2017 bude služba 
spuštěná. 

Investice 100 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo a název aktivity: 2.2.3. Rodičovské centrum Hrošík – doplňková neregistrovaná služba 

Charakteristika 
aktivity: 

Rodičovské centrum Hrošík funguje v Bechyni již 7 let. Bylo zřízeno 
Kulturním domem jako centrum pro volnočasové aktivity rodin s malými 
dětmi. Cílovou skupinou jsou primárně rodiče s dětmi, které ještě 
nenavštěvují mateřskou školu (nejčastější věkovou kategorií jsou tedy děti 
ve věku od jednoho do tří let), ale samozřejmě mohou přijít i děti starší  
(ty docházejí většinou o prázdninách). 
Herna je otevřena vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00. Děti mají 
k dispozici různé typy hraček – plyšáky, panenky, kočárky, kuchyňky, 
barevné míčky, klouzačka, velké kartonové cihly. Průběžně se snažíme 
hračky doplňovat a obměňovat. Ve středu je většinou zařazována řízená 
kreativní činnost nebo sportovní aktivita. Kreativní činnosti jsou vybírány 
dle aktuálního ročního období a přizpůsobeny věkové kategorii dětí, které 
centrum navštěvují. 
Dva roky je herna otevřena i přes letní prázdniny a to pouze ve středu 
od9:00 do 11:00. Pravidelně pořádáme burzy dětského oblečení a na konci 
prázdnin dětské odpoledne se soutěžemi a hudební produkcí. 
O provoz herny se aktuálně starají dvě dobrovolnice. 

Realizátor: Město Bechyně 

Spolupráce: Město Bechyně 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Časový harmonogram: 2016 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

 40 000 25 000 

MPSV    

Příjmy od klientů  12 000 0 

Město Bechyně    

Ostatní  28 000 0 

Investice  

Výstupy: V roce 2016 se plánuje vytvořit zázemí pro eventuální přestěhování 
Rodičovského centra Hrošík 

Číslo a název aktivity: 2.2.4. Vznik bytů zvláštního určení pokryté službou podpora 
samostatného bydlení (§43) 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov sv. Anežky nabízí uvedenou sociální službu. Záměrem je 
rekonstruovat celé patro objektu pro vytvoření bytů zvláštního určení, 
které zaručují nižší nájemné než tržní z důvodu finančních možností cílové 
skupiny. Byty jsou určené výhradně pro osoby se zdravotním postižením 
s vyšší mírou samostatnosti a soběstačnosti, stále však vyžadujících 
určitou pomoc a podporu. 
Pro rok 2016 chceme využít aktuální výzvy ESF na financování 
rekonstrukce celého patra objektu. Realizace rekonstrukce spadá do téhož 
roku. Termín nastěhování klientů a aktivní využívání sociální služby 
připadá na rok 2017. 

Realizátor: Domov sv. Anežky, o. p. s. 

Spolupráce: Město Bechyně 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby se zdravotním 
postižením 

 0 4 
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Časový harmonogram: 2016 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

   

MPSV    

Příjmy od klientů    

Město Bechyně    

Ostatní    

Investice 3 000 000 

Výstupy: Rok 2016 připadá na rekonstrukci celého patra budovy pro vytvoření  
4 samostatných bytů, v roce 2017 se byty pronajmou 4 klientům. 

Číslo a název aktivity: 2.2.5. Vznik pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením – 
chráněná pracovní místa 

Charakteristika 
aktivity: 

Osoby se zdravotním postižením mají malou šanci uplatnit  
se na otevřeném pracovním trhu. Domov sv. Anežky má dlouholeté 
zkušenosti s jejich zaměstnáváním na vytvořených chráněných pracovních 
místech. V rámci centra vznikne výrobna a prodejna přírodních mýdel  
a dalšího sortimentu. V roce 2016 tak mohou vzniknout až 4 chráněná 
pracovní místa. 

Realizátor: Domov sv. Anežky, o. p. s. 

Spolupráce: Město Bechyně 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

  4 4 

Časový harmonogram: 2016 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

 590 000 590 000 

MPSV    

Příjmy od klientů    

Město Bechyně    

Ostatní  590 000 590 000 

Investice 100 000 

Výstupy: V roce 2016 mohou vzniknout až 4 chráněná pracovní místa. 

Číslo a název aktivity: 2.2.6. Zařazení I MY, o.p.s. poskytovatel rané péče Raná péče I MY 

Charakteristika 
aktivity: 

Obsahem aktivity je zajištění poskytování služeb terénní rané péče - 
podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí 
s mentálním, těl., komb. postižením, děti  
s ohroženým a opožděným vývojem, poruchou autist. spektra od narození 
do 7 let věku. Základem této sociální služby jsou konzultace v rodinách, 
přirozeném prostředí uživatelů. Pedagogické, psychologické poradenství, 
aktivní naslouchání a provázení rodiny, půjčování rehabilitačních pomůcek 
a hraček, literatury, pomoc s výběrem předškolního zařízení, organizace 
seminářů pro rodiče a setkávání rodin, doprovod na úřady nebo  
k odbornému lékaři. Dále je cílem zajištění pomoci při prosazování práv  
a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením. Konzultace probíhají 1x za 4–8 
týdnů. Služba je nyní zajišťována v 1 rodině, potřeby rodin mohou být však 
vyšší. Vše s ohledem na informovanost odborníků a lékařů a předání 
kontaktu na službu rané péče rodinám 

Realizátor: I MY, o.p.s. Tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav 
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Spolupráce: SPRP České Budějovice, Diakonie ČCE- středisko Rolnička, APLA JČ, Raná 
péče Čechy 

Počet uživatelů služby:  0 1 (rodina) 2 (rodina) 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

43 567 47 129 90 000 

MPSV 27 935 31 717 64 000 

Příjmy od klientů    

Obce, města 4 000 0 5 000 

Ostatní 15 632 15 412 21 000 

Investice  

Výstupy: Nabídka sociální služby rané péče v ORP Tábor, služby na území 
Bechyňska, pro rodiny dětí s mentálním, těl., komb. postižením,  
s ohroženým a opožděným vývojem, poruchou austist. spektra  
od narození do 7 let. 

 I MY, o.p.s. pomáhá od roku 2000 těm nejmenším dětem s postižením  
od narození do sedmi let a jejich rodinám. Hlavní náplní je služba rané 
péče v jihočeském regionu - odborní poradci dojíždějí do rodin, provázejí 
rodiče nelehkým obdobím, pomáhají dětem s postižením rozvíjet 
dovednosti v bezpečí domova v nejcitlivějším období. 

Komentář Důležitá pravidelná depistáž – informovanost odborníků a lékařů o službě 
rané péče, snaha o to, aby předávali kontakt na službu rané péče rodinám, 
které tuto službu potřebují. 

Číslo a název aktivity: 2.2.7. Zachování Domácí péče Tereza 

Charakteristika 
aktivity: 

Domácí péče poskytuje zdravotní péči ve vlastním domácím prostředí 
klienta; pomáhá řešit zdravotní problémy klientů všech věkových 
kategorií. Péče je poskytována nepřetržitě (24 hodin denně). Domácí péči 
indikuje lékař při propuštění z nemocnice nebo praktický ošetřující lékař. 
Úhradu zdravotní péče provádí zdravotní pojišťovny. Spádová oblast je 
Tábor (+ 17 km od nemocnice Tábor), Jistebnice, Mladá Vožice, Chýnov  
a okolí (10 km z centra obce), Bechyně a okolí (17 km z centra) 

Realizátor: Domácí péče Tereza 

Spolupráce: domácí péče navazuje na ukončenou hospitalizační péči, G-centrum, 
praktičtí lékaři 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Klienti s potřebou 
zdravotní péče 

260 260 260 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

Domácí péče je jedním z oddělení nemocnice. 
Výkony jsou placeny DRG systémem a není 

možné vyčíslit finance na jednotlivá oddělení. 

Zůstává nezměněné, 
jako v předešlých letech 

MPSV    

Příjmy od klientů    

Město Tábor    

Ostatní – zdravotní 
pojišťovny 
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Investice  

Výstupy: Poskytování odborné zdravotní péče klientům všech věkových kategorií  
v jejich domácím prostředí.  
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Služby na území Chýnovska 

Priority a opatření 
 

Priorita 1. - Podpora systému poskytovaných služeb 
1.1. Zachování stávajících služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Chýnov 

1.1.1. Zachování stávajících služeb Domova pro seniory Chýnov (§ 49) 
1.1.2. Zachování domova se zvláštním režimem jako součásti Domova pro seniory Chýnov 
(§50) 
1.1.3. Zachování Pečovatelské služby Chýnov (§ 40) 
1.1.4. Zachování Dětského domova Radenín  

 
Priorita 2. - Rozvoj služeb 
2.1. Rozvoj služeb v Domově pro seniory Chýnov  

2.1.1. Dokončení přestavby Domova pro seniory Chýnov 
2.1.2. Rozšíření aktivit pro klienty v Domově pro seniory Chýnov  

2.2. Zlepšení podmínek pro život na Chýnovsku  

2.2.1. Zkvalitnění a optimalizace dopravní obslužnosti na Chýnovsku 
2.2.2. Mapování architektonických bariér na Chýnovsku 
 

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 
Číslo a název opatření: 1.1. Zachování stávajících služeb ve správním obvodu obce s pověřeným 

obecním úřadem Chýnov 

Výchozí priorita: 1 Podpora systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

Na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Chýnov 
jsou registrovány tři sociální služby: pečovatelská služba zřizovaná Městem 
Chýnov a dvě služby v rámci domova pro seniory. 
Doplňkové služby jsou domácí péče (Sestry Tábor), zdravotní středisko, 
Mateřská a Základní škola Chýnov, knihovna, infocentrum, klub důchodců, 
sportovní kluby atd. V Radeníně sídlí Dětský domov, Základní škola a Školní 
jídelna. Jde o zařízení zřizované Jihočeským krajem v gesci MŠMT. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování stávajících služeb Domova pro seniory Chýnov (§ 49) 
1.1.2. Zachování domova se zvláštním režimem jako součásti Domova pro 

seniory Chýnov (§50) 
1.1.3. Zachování Pečovatelské služby Chýnov (§ 40) 
1.1.4. Zachování Dětského domova Radenín 

Číslo a název aktivity: 1.1.1. Zachování stávajících služeb Domova pro seniory Chýnov (§ 49) 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov pro seniory Chýnov poskytuje pobytové sociální služby osobám, 
které pro svůj věk a zdravotní stav potřebují komplexní péči, která jim 
nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou, nebo 
jinými službami sociální péče, nebo toto umístění potřebují z jiných 
vážných důvodů. Cílovou skupinou jsou osoby s těmito charakteristikami, 
které jsou starší 50 let. Cílem je zajistit podmínky pro důstojný život 
seniorů, pro jejich klid a bezpečí a vytvořit pro ně náhradní prostředí 
domova, v němž by se cítili spokojeně. 
V roce 2016 byl Domovu pro seniory Chýnov udělen certifikát Vážka®, 
který udílí ČALS na dobu 24  měsíců,  a je udílen provozovatelům zařízení 
poskytující kvalitní služby pro osoby s demencí. 
Domov pro senior Chýnov se snaží zajistit v rámci ergoterapie širokou 
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škálu aktivizačních činností. Program ergoterapie je vytvářen s ohledem 
 na zdravotní stav klientů a jejich individuální potřeby a stále se rozvíjí. 
Velice oblíbenou aktivizační činností je například terapeutické pečení 
s pojízdnou troubou, šití dekoračních předmětů. Další již tradiční činností 
je pořádání Setkání s rodinami, které je uskutečňováno 2 x ročně. Tato 
společenská akce přispívá k vzájemnému bližšímu poznání, což je pro obě 
strany velkým přínosem při poskytování našich služeb. Další kulturní akcí, 
která se stává tradiční, je Koncert Muzikantů z Jižních Čech, který je 
pořádán při příležitosti Chýnovské poutě a je zvána i veřejnost.  
 

Realizátor: DS Chýnov 

Spolupráce:  

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

Osoby starší 55 let 41 41 41 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

14 112 886 14 274 400 15 000 000 

MPSV 4 307 700 4 500 000 3 669 000 

Příjmy od klientů  8 050 031 8 019 000 8 191 320 

Města a obce 1 282 761  JčK 
13 400 Město 

1 352 350  JčK 
13 400 Město 

1 139 050  JčK 
13 400 Město 

Ostatní 1 741 845 1 742 090 1 987 230 

Investice viz. rozvoj služeb v DS Chýnov 

Výstupy: Zajištění domova pro seniory 

Číslo a název aktivity: 1.1.2. Zachování domova se zvláštním režimem jako součásti Domova 
pro seniory Chýnov (§50) 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov pro seniory Chýnov je poskytovatelem dvou sociálních služeb – 
Domov pro seniory s kapacitou 41 klientů a Domov se zvláštním režimem 
s kapacitou 36 klientů. Tyto kapacity budou i v dalších letech zachovány. 
Domov se zvláštním režimem se specializuje na péči o osoby trpící 
Alzheimerovou chorobou, osoby se všemi typy stařeckých demencí  
a ostatní osoby s organickým poškozením centrální nervové soustavy, 
jejichž situace vyžaduje stálou pomoc, podporu a dohled jiné fyzické 
osoby. Věková hranice pro poskytování služby je stejná jako u Domova  
pro seniory – službu uživatelům poskytujeme od 50 let.  

Realizátor: DS Chýnov, zřizovatel JČK  

Spolupráce:  

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

Osoby starší 55 let 36 36 36 

Časový harmonogram:  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

 
Provozní náklady 
celkem 

 
13 967 329 

 
15 474 670 

 
15 000 000 

MPSV 3 721 100 3 988 000 3 589 000 

Příjmy od klientů 7 362 582 8 254 000 8 682 480 
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Města a obce 1 110 449  JčK 
11 600 Město  

854 700  JčK 
11 600 Město  

1 000 020  JčK 
11 600 Město 

Ostatní 1 770 094 2 366 370 1 716 900 

Investice viz. rozvoj služeb v DS Chýnov 

Výstupy: Zvýšení kvality služeb a prostředí klientů. 

Číslo a název aktivity: 1.1.3 Zachování Pečovatelské služby Chýnov (§ 40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
věku nebo zdravotního postižení s těmito základními činnostmi: pomoc  
při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc 
při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, nákupy, kontakt  
s vnějším prostředím. 

Realizátor: Pečovatelská služba Chýnov 

Spolupráce:  

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

senioři, osoby se 
zdravotním postižením 
a duševním 
onemocněním 

60 60 60 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

7 780 000 1 800 000 1 593 175 

MPSV příjmy 359 100 300 000 500 000 

Příjmy od klientů 780 000 780 000 840 000 

Města a obce, kraj 
příjmy 

125 000 JčK 
515 900 město 

708 000 253 175 

Ostatní příjmy 12 000 12 000 0 

Investice výdaje MŽP, SFŽP, město 
3 718 849 

Není plánována  
0 

Výstupy: Zajištění stávající terénní služby pro seniory. 

Číslo a název aktivity: 1.1.4. Zachování Dětského domova Radenín 

Charakteristika 
aktivity: 

Účelem zařízení je zajišťovat dětem, a to zpravidla od 3 do 18 let, 
případně již zletilým do věku 26 let náhradní výchovnou péči v zájmu jejich 
zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. 
Způsob života na zámku je přizpůsoben modelu života v rodině, v bytovém 
interiéru, formou samostatně hospodařících rodinných skupin. V každé je 
6 – 8 dětí se dvěma vychovateli a 1 asistentkou pedagoga, což  daleko více 
navozuje dění v rodině. Dětský domov Radenín má 6 rodinných skupin, 
z nichž  jedna rodinná skupina žije v pronajatém bytě na sídlišti Nad Lužnicí 
v Táboře. Kromě toho vlastní dvě samostatné garsoniéry speciálně 
vybudované pro mládež samostatně se již připravující na osobní vstup  
do občanského a společenského života do doby ukončení přípravy  
na povolání. 
V současné době žije v  domově 42 dětí při celkové kapacitě 50. Dětem je 
pedagogickými i provozními zaměstnanci zajišťováno plné přímé 
zaopatření, tzn., že jsou jejich veškeré potřeby uspokojovány tak jako  
ve funkční rodině. 
Při dětském domově je také zřízena základní škola praktická, ve které je 
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 i třída speciální školy určená pro žáky se středně těžkým zdravotním 
postižením. 
Počet dětí v dětském domově i ve škole se mění podle počtu soudně 
nařízených nebo zrušených ústavních výchov či předběžných opatření, 
kapacita však zůstává stále 50 dětí. 
V roce 2016 jsme ze sponzorských darů zrealizovali venkovní posilovnu pro 
teenagery. Za přispění finančních prostředků zřizovatele jsme opravili 
suterén zámku (prádelna, žehlírna, chodby) a utrženou římsu na hlavní 
budově. Plánována je, nejen finančně, náročná rekonstrukce kotelny  
a výměna oken s využitím dotací z OPŽP. 
Do roku 2017 pro děti plánujeme rekultivaci uzavřené zahrady, kde 
bychom rádi vybudovali pergolu s možností grilování, záhonky pro vlastní 
dětské pěstování a hrací koutek. Vše bude záležet na finančních 
možnostech. 

Realizátor: Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1 

Spolupráce:  

Počet uživatelů 
služby:  

2015 2016 2017 

Děti od věku 3 až 26 
let 

50 50 50 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

 
5 810 000 

 
5 810 000 

 
5 810 000 

MPSV 
910 000 

(příspěvek na péči + 
přídavky na děti) 

910 000 
(příspěvek na péči + 

přídavky na děti) 
K 30. 9. 2016  

982 552 

1 000 000 

Příjmy od klientů 
(ošetřovné, které hradí 
rodiče, většina ale 
neplatí a narůstají 
dluhy) 

73 160 

73 160 
Jen těžko lze 

odhadovat příjmy  
od rodičů 

 
K 30. 9.  
94 723 

100 000 
 začalo se dařit 

vymáhání dluhů  
a to za spolupráce 

s Policií ČR 
Dlužníci umořují své 
dluhy podle svých  

fin. možností 

Města a obce, kraj 
13 000 

4 729 840 

13 000  
skutečnost 0 

4 729 840 
0 

Ostatní 

84 000 (sponzorské 
dary) 

84 000 (sponzorské 
dary) 

Zatím k 30. 9. je 
skutečnost 42 328 

90 000 
Sponzorování našeho 

DD je prováděno 
hlavně formou akcí pro 

děti, kdy skutečné 
náklady se těžko 

odhadují 

Poznámka: Celkové provozní náklady jsou v plné výši hrazeny Krajským úřadem JčK, 
další část nákladů jsou platy zaměstnanců. 

Investice Investiční fond 135 000 Kč 
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Výstupy: Zajištění kvalitní péče o děti, které nemohou setrvávat ve svých původních 
rodinách a nedaří se umisťování v NRV především z důvodů věku  
a postižení 

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 
Číslo a název opatření: 2.1. Rozvoj služeb v Domově pro seniory Chýnov 

Výchozí priorita: 2 Rozvoj systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce a dostavba části DS. Vzhledem 
k potřebě zajištění kvalitní péče o klienty je třeba dokončit rekonstrukci 
celého objektu. 
V Domově pro seniory Chýnov existuje poměrně široká nabídka aktivit  
pro klienty. Přesto byl ze strany klientů i personálu vznesen požadavek  
na rozšíření těchto aktivit. V uplynulém období se aktivity rozšířily o další 
nabídku ergoterapie, která v současné době disponuje třemi 
pracovnicemi. Program ergoterapie byl obohacen například pořízením 
pojízdných květináčů a pojízdné trouby pro klienty, dále byly zakoupeny 
terapeutické panenky pro terapii klientů s demencí. Nabídka byla taktéž 
rozšířena o fyzioterapii, v DS Chýnov pracuje od roku 2014 odborný 
fyzioterapeut. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Dokončení přestavby Domova pro seniory Chýnov 
2.1.2. Rozšíření aktivit pro klienty v Domově pro seniory Chýnov 

Číslo a název aktivity: 2.1.1. Dokončení přestavby domova pro seniory Chýnov  

Charakteristika 
aktivity: 

V roce 2014 byla dokončena nová fasáda a proběhla revitalizace zahrady. 
V roce 2015 byly opraveny kanceláře, nově vymalovány budovy B a C. Byla 
realizována oprava kuchyně a jídelny, vytvořeny a opraveny reminiscenční 
koutky pro klienty. Dále dojde k vytvoření uzavřeného oddělení v budově 
A. V roce 2016 je plánována výměna výtahu, oprava terasy a plotu, nová 
výmalba budovy A a pořízení markýzy na terasu nově uzavřeného 
oddělení. 
Specializovaná péče pro klienty s Alzheimerovou chorobou je soustředěna 
do 1. patra budovy A, ve kterém je zajištěna větší bezpečnost klientů 
s tímto onemocněním. 
Dále bude v tomto roce vymalována budova A. Zakoupena bude nová 
markýza na venkovní terasu, která bude v roce 2017 rekonstruována. 
Rekonstrukce, která byla dále v DS Chýnov provedena byla výměna výtahu 
v nejstarší části budovy. 
V podzimních měsících roku 2016 probíhá rekonstrukce zámeckého 
oplocení. 
Další plánovanou přestavbou pomocí malé stavební úpravy bude 
připraveno další oddělení pro klienty s demencí a Alzheimerovou 
chorobou v budově C, čímž bude dokončeno soustředění uživatelů 
specifické péče trpící demencí a Alzheimerovou chorobou na společná 
oddělení a tím se tato poskytovaná služba stane kvalitnější.  

Realizátor: Domov pro seniory Chýnov, JČK (zřizovatel služby) 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 77 77 77 

Časový harmonogram: 2013 - trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Investiční náklady 1 968 000 2 521 000 1 455 000 
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celkem 

MPSV 0 0 0 

Vlastní zdroje 933 000 950 000 1 455 000 

Jihočeský kraj 0 1 571 000 0 

Ostatní (SFŽP) 0 0 0 

Investice Popsány v charakteristice aktivity. 

Výstupy: Zvýšení kvality služeb a prostředí klientů.    

Číslo a název aktivity: 2.1.2. Rozšíření aktivit pro klienty v Domově pro seniory Chýnov 

Charakteristika 
aktivity: 

Na základě průzkumu terénu v rámci realizace sociálního šetření  
a rozhovorů se žadateli o jednotlivé služby bylo zjištěno, že je nutné 
rozšířit nabídku DS Chýnov i vně zařízení. V roce 2016 by měla začít 
terénní Domácí péči realizovaná registrovanými sestrami DS Chýnov. 
Domácí péče představuje alternativu pro osoby, pro které je z důvodu 
poklesu soběstačnosti život v domácím prostředí již obtížný, ale s pomocí 
by ho ještě byli schopni zvládnout. Zároveň může být poskytování této 
služby přechodným řešením při čekání na přijetí do DS.  
Cílovou oblastí Domácí péče poskytované DS Chýnov je především Chýnov 
a obce v okolí Chýnova, dále ve směru Mladá Vožice, Pacov a Černovice,  
a to z důvodu horší dostupnosti těchto služeb v této oblasti.  
Domov pro seniory Chýnov pracuje také s variantou registrace 
poskytování Pečovatelské služby souběžně s Domácí péčí. Součinnost 
těchto dvou služeb je žádoucí a poptávka po nich v cílové oblasti vysoce 
převyšuje nabídku. V současné době probíhají jednání s Krajským úřadem 
Jihočeského kraje o možnostech dalšího postupu ohledně Pečovatelské 
služby poskytované DS Chýnov. 

Realizátor: Domov pro seniory Chýnov, JČK (zřizovatel služby) 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 0 20 0 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

0 
680 000 

pouze Domácí péče 
0 

MPSV 0 0 0 

Příjmy od klientů 0 300 000 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Ostatní (zdr. pojišťovny 
a obce využívající 
domácí péči) 

0 380 000 0 

Investice Pracovní oděv, ochranné pomůcky, zdravotnický materiál, kompenzační 
pomůcky. 

Výstupy: Pokrytí zdravotně sociálních služeb v oblasti, ve které je dostupnost 
těchto služeb omezená. 

Komentář: Toto rozšíření aktivit pro klienty Domova pro seniory Chýnov nebylo zatím 
možné uskutečnit z důvodu stálého zajišťování pokladů a materiálů  
pro provozování této zamýšlené činnosti.   
 
 



AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR pro rok 2017 

 130 

Číslo a název opatření: 2.2. Zlepšení podmínek pro život na Chýnovsku 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

Na území Chýnovska není poskytována dopravní služba s bezbariérovým 
přístupem nebo usnadněným přístupem pro osoby se sníženou nebo 
omezenou hybností, případně rodiče s kočárky. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.2.1. Zkvalitnění a optimalizace dopravní obslužnosti na Chýnovsku 
2.2.2. Mapování architektonických bariér na Chýnovsku  

Číslo a název aktivity: 2.2.1. Zkvalitnění a optimalizace dopravní obslužnosti na Chýnovsku 

Charakteristika 
aktivity: 

V regionu nejsou k dispozici nízkopodlažní spoje, přičemž je zde velký 
počet seniorů, několik osob se ZP, rodiče s kočárky. Dopravní obslužnost 
(běžná) je v podstatě vyhovující, ale nutností je alespoň udržení 
stávajícího stavu, zejména pro menší obce. Město Chýnov hradí roční 
příspěvek cca 35 000 Kč Sdružení měst a obcí na dopravní obslužnost. 
K řešení je třeba vyčíslit požadavek na nízkopodlažní spoje a vymezit 
kritická místa dopravní obslužnosti (kde musí být zachovány stávající 
spoje) – „mapa dopravní obslužnosti“, kterou připraví jako projekt na ZŠ. 
Na základě identifikace kritických míst bude zahájeno společné jednání 
obcí s poskytovateli dopravních služeb. 

Realizátor: Město Chýnov, starostové obcí v regionu 

Spolupráce: Starostové obcí, dopravní podniky, ZŠ Chýnov 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 20-40 20-40 20-40 

Časový harmonogram: 2014 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

   

obce 36 270 město  36 000 město 36 000 město 

Investice  

Výstupy: Zlepšení dopravní obslužnosti pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Číslo a název aktivity: 2.2.2. Mapování architektonických bariér na Chýnovsku 

Charakteristika 
aktivity: 

Jedná se např. o přístupy k veřejným budovám - města, OÚ a také 
soukromé zdravotní středisko. Mapování může jednak pomoci osobám se 
sníženou pohyblivostí najít vhodné trasy. Zejména pak pomůže  
při plánování rekonstrukcí budov. 

Realizátor: Město Chýnov, starostové obcí v regionu 

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

   

Investice  

Výstupy: Zlepšení podmínek pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
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Služby na území Mladovožicka 

Priority a opatření 

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 
Mladá Vožice 

1.1.1. Zachování Pečovatelské služby Mladá Vožice (§ 40) 

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 
2.1. Rozvoj služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a  
       chronickým onemocněním a podpora rodinných pečovatelů 

2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do dalších obcí ve správním obvodu obce s pověřeným            
            obecním úřadem Mladá Vožice (§ 40) 
2.1.2. Hledání možností zajištění pobytových služeb pro seniory se sníženou soběstačností 
2.1.3. Nabídka osobní asistence pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (§39) 
2.1.4. Podpora rodinných pečovatelů 

Priorita 3. Doplňkové zájmové aktivity pro děti a rodiny s dětmi  
3.1. Rozšíření mimoškolních zájmových aktivit pro děti a rodiny s dětmi  

3.1.1. Rozšíření mimoškolních aktivit pro děti  - zřízení mimoškolního klubu 
3.1.2. Zajištění místa pro setkávání rodičů s předškoláky, zajištění zájmových aktivit pro tuto 

cílovou skupinu.   
 

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 
Číslo a název opatření: 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s 

pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

Na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá 
Vožice je registrována jediná sociální služba a tou je pečovatelská služba 
poskytovaná Městem Mladá Vožice. 
Na tomto území působí také terénní služby z okolních měst: I -MY 
středisko rané péče Soběslav, Fokus Tábor, Domácí hospic Jordán Tábor, 
Sestry Tábor, Domácí péče Tereza. Uživatelé z Mladovožicka dále mohou 
využívat ambulantní a pobytové služby na Táborsku (stacionář Klíček 
Záluží u Tábora, Domov pro seniory Chýnov, G-Centrum Tábor – 
odlehčovací služba, denní stacionář, domov pro seniory, Fokus Tábor – 
sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení, program podporovaného 
zaměstnávání, Občanská poradna Tábor, Domácí hospic Jordán Tábor – 
půjčovna kompenzačních pomůcek). Občané na Mladovožicku mají 
k dispozici i další doplňkové služby jako je zdravotní středisko,  mateřská a 
základní škola v Ml. Vožici a v Ratibořských Horách, obecní knihovny, MAS 
Krajina srdce z.s. - vzdělávací kurzy, letní tábory; Klub důchodců, Virtuální 
univerzita 3. věku, Místní organizace Sdružení tělesně postižených, 
sportovní a kulturní sdružení, Farní úřad Ml. Vožice  - volnočasové  
a pobytové aktivity pro děti, rodiče a prarodiče, charitativní pomoc; 
rovněž různé možnosti rehabilitačního a kondičního cvičení pro různé 
cílové skupiny. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování Pečovatelské služby Mladá Vožice (§ 40) 
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Číslo a název aktivity: 1.1.1. Zachování Pečovatelské služby Mladá Vožice (§ 40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Město Mladá Vožice je poskytovatelem pečovatelské služby. Služba  
je zajištěna ve městě Mladé Vožici, včetně dvou domů s pečovatelskou 
službou, v příměstských částech a od poloviny roku 2014 také v obci 
Šebířov, a to v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hod.  Služba je 
financována vícezdrojově (dotace na sociální služby, obce, uživatelé). 
Počet uživatelů, zejména z řad seniorů, se neustále zvyšuje, služba je  
pro osoby se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné osoby 
nezbytná, podporuje jejich setrvání v přirozeném sociálním prostředí. Je 
žádoucí službu zachovat minimálně v aktuálním rozsahu. 
Pečovatelská služba je schopna zajistit veškeré základní činnosti dle zák. 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: 

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 
f) základní sociální poradenství - bezplatné 

I v dalších letech PS plánuje postupné rozšíření služby do okolních obcí, 
kde dosud pečovatelská služba nefunguje a to dle zájmu osob se sníženou 
soběstačností a dle zájmu obcí na spolufinancování. 

Realizátor: Město Mladá Vožice 

Spolupráce: Obec Šebířov, příp. další okolní obce, MPSV 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

senioři, osoby s 
chronickým 
onemocněním a zdr. 
postižením, rodiny s 
trojčaty či vícerčaty 

78 84 85 

Časový harmonogram: 2017 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 
(zahrnuje rozšíření) 

769 815 857 188 897 613 

MPSV 374 900 383 000 403 000 

Příjmy od klientů 171 787 206 200 208 000 

Města a obce, kraj 223 128 267 988 286 613 

Ostatní    

Investice Nové služební auto pro pečovatelky (náhrada za již dosluhující) s možností 
přepravy osoby se zdravotním postižením + 2 elektrokola  - cca 655 000 Kč 
– podána žádost o dotaci  z IROP 

Výstupy: Zajištění  stávající terénní služby pro osoby se sníženou soběstačností. 

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 
Číslo a název opatření: 2.1. Rozvoj služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a 

chronickým onemocněním a podpora rodinných pečovatelů 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

Vzhledem k demografickému vývoji a narůstajícímu počtu seniorů je třeba 
do budoucna věnovat pozornost zajištění terénních služeb pro osoby žijící 
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na celém území Mladovožicka i rozvoji  ambulantních služeb, pobytových 
služeb a dalších možností vhodného ubytování pro seniory, ale i pro  další 
osoby se sníženou soběstačností. V území není např. poskytovaná žádná 
služba pro osoby s mentálním postižením. Zde se nabízí možnost 
spolupráce s Centrem Lada z Pacova, které nabízí osobní asistenci. 
V důsledku migrace a atomizace rodiny se neustále zvětšuje počet 
seniorů, kteří žijí sami v bytě či rodinném domě. Jejich domácnosti často 
nejsou vybaveny tak, aby v nich lidé se sníženou soběstačností byli 
schopni sami žít (bariéry, topení, apod.). I v případě, že mají  rodinu  
na blízku, pro zvyšující se hranici odchodu do starobního důchodu, jsou 
jejich děti  mnohdy ještě v zaměstnání a během pracovního dne nemohou 
seniorům potřebnou péči poskytnout.  
Přesto však je v našem venkovském prostředí pro mnoho rodin zajištění 
péče o své blízké vlastními silami prioritou. Tato péče je velmi náročná  
a namáhavá nejen fyzicky, ale i psychicky, rodinní pečovatelé potřebují 
podporu.  Tuto jim může nabídnout např. Domácí hospic Jordán.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do dalších obcí ve správním obvodu 
obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice (§ 40) 
2.1.2. Hledání možností zajištění pobytových služeb pro seniory se 
sníženou soběstačností 
2.1.3. Nabídka osobní asistence pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením (§39) 
2.1.4 Podpora rodinných pečovatelů 

Číslo a název aktivity: 2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do dalších obcí ve správním obvodu 
obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice (§ 40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Od poloviny roku 2014 Město Mladá Vožice pečovatelskou službu 
poskytuje nejen obyvatelům města Mladá Vožice a místních částí,  
ale i občanům obce Šebířov, kde byla potřeba pečovatelské služby 
zjištěna.  Protože okolní obce vzhledem ke své velikosti nejsou schopny 
samy pečovatelskou službu zřizovat, Město Mladá Vožice je ochotno 
využít vlastní zkušenosti a zázemí fungující pečovatelské služby a rozšířit 
tuto službu do těchto obcí. Další možností je využití jiných poskytovatelů 
pečovatelské služby působících v Jihočeském kraji, nebo zřízení nové 
služby. Podmínkou je ale finanční spoluúčast obcí a také efektivita  
a dostatečná kapacita poskytovatele. Pro rozšíření služby či vznik nové se 
nabízí možnost využití prostředků z evropských fondů prostřednictvím 
MAS Krajina srdce, tato bude jednat se stávajícími poskytovateli či zájemci 
o poskytování služby a  obcemi, kde je neuspokojený zájem ze strany osob 
se sníženou soběstačností.   
Pečovatelská služba Města Mladá Vožice, příp. další poskytovatelé mající 
zájem o poskytování služby na Mladovožicku vytvoří aktuální informativní 
letáček s nabídkou a sazebníkem služeb. S jeho pomocí  budou zástupci 
obcí v regionu zjišťovat, kolik je reálných zájemců o tuto službu. Podle 
výsledku proběhnou další jednání mezi obcí a poskytovatelem,  která 
vyvrcholí uzavřením smlouvy a stanovením výše částky – příspěvku ze 
strany obce na provoz pečovatelské služby. Zde bude záležet na počtu 
klientů, počtu požadovaných úkonů, vzdálenosti, příp. na věcném plnění – 
získání pečovatelky přímo v dané obci, poskytnutí automobilu pro obsluhu 
dané obce, prostor, možnosti využít místní vývařovnu atd.  

Realizátor: Poskytovatelé pečovatelské služby 

Spolupráce: MAS,  obce 
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Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

senioři, osoby s 
chronickým 
onemocněním a zdr. 
postižením, rodiny s 
trojčaty či vícerčaty 

  Dle potřebnosti 

Časový harmonogram: 2017 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 
(zahrnuje zachování 
stávající služby) 

   

MPSV    

Příjmy od klientů    

Města a obce, kraj    

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zajištění terénní služby pro osoby se sníženou soběstačností v obcích, kde 
zatím není dostupná 

Číslo a název aktivity: 2.1.2. Hledání možností zajištění pobytových služeb pro seniory se 
sníženou soběstačností 

Charakteristika 
aktivity: 

Na Mladovožicku mohou senioři se sníženou soběstačností najít ubytování 
pouze ve dvou domech s pečovatelskou službou v Mladé Vožici, které jsou 
plně obsazené. Potřeba však bude, vzhledem k očekávanému 
demografickému vývoji, stále narůstat. 
Tyto domy nejsou zařízením sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ale jedná se o byty ve vlastnictví obce,  
pro jejichž pronájem má obec zvláštní kritéria. Přitom se předpokládá, že 
obyvatelům těchto bytů zvláštního určení bude poskytována sociální 
služba podle § 40 zákona o sociálních službách, tedy pečovatelská služba, 
avšak její využívání není povinností. Kombinace sociálního (a nejlépe  
i bezbariérového) bydlení a pečovatelské služby umožní seniorům zůstat 
ve svém vlastním bytě v okamžiku, kdy ve svém původním domě by už 
nemohli zůstat, např. kvůli problematickému topení, či bariérám. 
Částečně soběstační senioři tak nemusí odcházet do nákladnějších 
domovů pro seniory, na sociální lůžka do nemocnic apod. 
Druhou možností je vybudování zařízení typu domova pro seniory, což je 
pobytové zařízení pro seniory, kteří potřebují větší míru péče, zejména 
celých 24 hodin denně. 
Podstatou této aktivity je mapování vývoje počtu seniorů se sníženou 
soběstačností a hledání vhodného pozemku/objektu a finančních zdrojů.  

Realizátor: Město Mladá Vožice 

Spolupráce: okolní obce 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

senioři    

Časový harmonogram: 2017 - 23 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem    

MPSV    

Příjmy od klientů    
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Města a obce, kraj    

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zajištění vhodného bydlení s terénními službami, příp. pobytových služeb 
pro osoby se sníženou soběstačností ve správním obvodu obce  
s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice. 

Číslo a název aktivity: 2.1.3. Nabídka osobní asistence pro osoby s mentálním a 
kombinovaným postižením (§39) 

Charakteristika 
aktivity: 

Služby pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
nejsou na území POÚ Mladá Vožice poskytovány. Lidé za nimi dojíždí  
do Tábora (Klíček Záluží u Tábora), nebo mimo ORP Tábor. Centrum Lada 
z Pacova nabízí možnost osobní asistence i pro obyvatele Mladovožicka, 
kdy nabízí i jejich případný odvoz. Obce budou případné zájemce o službu 
o této možnosti informovat. 

Realizátor: Centrum Lada 

Spolupráce: Obce 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby s mentálním a 
kombinovaným 
postižením 

  Dle potřebnosti 

Časový harmonogram: 2017 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem 
(zahrnuje zachování 
stávající služby) 

   

MPSV    

Příjmy od klientů    

Města a obce, kraj    

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zajištění terénní služby pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením. 

Číslo a název aktivity: 2.1.4. Podpora rodinných pečovatelů  

Charakteristika 
aktivity: 

Mnoho rodin na Mladovožicku se snaží poskytovat pomoc svým blízkým 
vlastními silami a to i těm, kteří jsou velmi omezení ve své soběstačnosti 
nebo jsou již v terminálním stádiu svého života. Tato péče je velmi fyzicky 
a psychicky namáhavá, rodinní pečovatelé potřebují všestrannou 
podporu. Tuto jim nabízí Domácí hospic Jordán, který i na Mladovožicku 
působí. Ve spolupráci s Městem Mladá Vožice uspořádá sérii přednášek 
pro rodinné pečující (tyto již probíhají v Táboře a je o ně velký zájem), 
město zajistí prostory a vybavení pro semináře a dle zájmu i pro případné 
setkávání pečujících, a patřičnou propagaci  těchto akcí,  
a to i prostřednictvím okolních obcí.   

Realizátor: Město Mladá Vožice 

Spolupráce: Domácí hospic Jordán, obce 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Rodinní pečovatelé    Dle potřebnosti 

Časový harmonogram: 2017 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 
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Provozní náklady celkem 
(zahrnuje zachování 
stávající služby) 

   

MPSV    

Příjmy od klientů    

Města a obce, kraj    

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zajištění  podpory rodinných pečovatelů. 

Priorita 3. Doplňkové zájmové aktivity pro děti a rodiny s dětmi 
Číslo a název opatření: 3.1. Rozšíření mimoškolních zájmových aktivit pro děti a rodiny s dětmi 

Výchozí priorita: 3. Doplňkové zájmové aktivity pro děti a rodiny s dětmi  

Stručný popis 
opatření: 

Bylo zjištěno, že někteří rodiče jsou více pracovně vytížení,  nemají tolik 
času se svým dětem věnovat, mnohdy je zastoupit nemohou ani 
prarodiče, protože ještě sami pracují nebo nejsou nablízku.  Tyto děti 
proto nemají zejména v pozdějších odpoledních hodinách po skončení 
provozu školní družiny vhodnou náplň volného času, což vede k jejich 
pasivitě (téměř žádný pohyb, málo dříve běžných dovedností).  Chybí jim 
rovněž dohled dospělé osoby. Rovněž byla ukončena činnost mateřského 
centra, některé aktivity pokračují na jiném místě, ale přesto je vhodné 
doplnit nabídku různých zájmových kurzů pro rodiče na rodičovské 
dovolené . 
Farnost Mladá Vožice disponuje nově zrekonstruovanými vhodnými 
prostorami a uzavřenou zahradou, vše v těsné blízkosti školy. Pokud by 
získala ve spolupráci s MAS Krajina srdce, kterou je členem, finanční 
prostředky na provoz, je ochotna v odpoledních hodinách organizovat 
různé mimoškolní činnosti  pro děti, ale i pro předškoláky a jejich rodiče.     

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Rozšíření mimoškolních aktivit pro děti  - zřízení mimoškolního 
klubu 
3.1.2. Zajištění místa pro setkávání rodičů s předškoláky, zajištění 
zájmových aktivit pro tuto cílovou skupinu.   

Číslo a název aktivity: 3.1.1. Rozšíření mimoškolních aktivit pro děti  - zřízení mimoškolního 
klubu 

Charakteristika 
aktivity: 

Farnost ve spolupráci s MAS zjistí podmínky k získání finančních 
prostředků. V případě kladného vyřízení vytvoří informační letáček 
s nabídkou této služby, nechá ho otisknout v místním zpravodaji,  bude 
distribuovat do ZŠ a MŠ a na další veřejná místa. Zajistí ze svých řad 
personál (dřívější zkušenosti s prací s dětmi)  a dle zájmu aktivity zahájí. 
Provoz klubu by měl navazovat na provoz školní družiny, zatím se počítá 
s otevřením 2 – 3krát v týdnu. V dětech bude podporován zejména zájem 
o tradiční řemesla a dovednosti a také kladný vztah k přírodě. 

Realizátor: Farnost Mladá Vožice 

Spolupráce: MAS, ZŠ a MŠ,  obce 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Školní děti 
 

  10 

Časový harmonogram: 2017 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 
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Provozní náklady celkem    Zatím nelze vyčíslit 

MPSV    

Příjmy od klientů    

Města a obce, kraj    

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Vhodná náplň volného času dětí po provozní době školní družiny. 

Číslo a název aktivity: 3.1.2. Zajištění místa pro setkávání rodičů s předškoláky, zajištění 
zájmových aktivit pro tuto cílovou skupinu.   

Charakteristika 
aktivity: 

Farnost ve spolupráci s MAS zjistí podmínky k získání finančních 
prostředků. V případě kladného vyřízení vytvoří informační letáček 
s nabídkou této služby,  nechá ho otisknout v místním zpravodaji,  bude 
distribuovat na další veřejná místa. Zajistí ze svých řad personál (dřívější 
zkušenosti v dané oblasti). Dle konkrétního zájmu rodičů připraví 
program. Aktivity by byly zatím nepravidelné, nejvýše 1x za týden.  
1x měsíčně bude probíhat kurz pro rodiče, kdy budou podporovány 
tradiční řemesla a dovednosti. 

Realizátor: Farnost Mladá Vožice 

Spolupráce: MAS, ZŠ a MŠ,  obce 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Rodiče s předškolními 
dětmi 

  10 

Časový harmonogram: 2017 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady celkem    Zatím nelze vyčíslit 

MPSV    

Příjmy od klientů    

Města a obce, kraj    

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Vhodná náplň volného času rodičů na rodičovské dovolené. 
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Služby na území Sezimoústecka 

Priority a opatření 

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 
Sezimovo Ústí 

1.1.1. Zachování Pečovatelské služby Sezimovo Ústí (§ 40) 
1.1.2. Zachování Pečovatelské služby Planá nad Lužnicí (§ 40) 

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 
2.1. Rozvoj služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností 

2.1.1. Zřízení domu s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem v Sezimově 
Ústí 

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 
Číslo a název opatření: 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce 

s pověřeným obecním úřadem Sezimovo Ústí 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

Na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 
Sezimovo Ústí jsou registrovány 2 sociální služby a to Pečovatelská služba 
města Sezimovo Ústí a Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí. 
Pro uživatele jsou důležitá i zařízení v okolních městech (Klíček, Kaňka, 
Rolnička, Y-My, Fokus, Apla, Domácí hospic Jordán, G-Centrum Tábor, 
Dům pro seniory Soběslav, TEP - centrum sociálních služeb Veselí nad 
Lužnicí, Domov seniorů Chýnov, Bechyně). Doplňkové služby zajišťuje 
zejména Domácí péče Tereza a Sestry Tábor. V obcích Sezimoústecka 
funguje dovoz obědů, který zajišťují soukromé podnikatelské subjekty, 
např. Restaurace Spektrum, Restaurace U Lípy, Restaurace Slunce 
v Táboře apod. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování Pečovatelské služby Sezimovo Ústí (§ 40) 
1.1.2. Zachování Pečovatelské služby Planá nad Lužnicí (§ 40) 

Číslo a název aktivity: 1.1.1. Zachování Pečovatelské služby Sezimovo Ústí (§ 40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Pečovatelská služba v Sezimově Ústí je poskytována jako terénní služba 
zejména seniorům a osobám s chronickým onemocněním, s mentálním 
postižením, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením, se 
sluchovým postižením, se zdravotním postižením v jejich přirozeném 
sociálním prostředí na území města Sezimovo Ústí. Hlavní náplní je rozvoz 
obědů - k dispozici jsou 3 pečovatelky na 100 uživatelů této služby. 
Samotná terénní práce je proto časově omezena. 

Realizátor: Pečovatelská služba Sezimovo Ústí 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Senioři, osoby s 
chronickým 
onemocněním a zdr. 
postižením 

136 128 140 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

1 013 600 930 000 1 140 000 
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MPSV 564 000 552 000 560 000 

Příjmy od klientů 285 900 288 000 290 000 

Města Sezimovo Ústí 163 700 90 000 290 000 

Ostatní    

Investice  

Výstupy: Zajištění stávající terénní služby pro seniory a osoby se zdr. postižením. 

Číslo a název aktivity: 1.1.2. Zachování pečovatelské služby Planá nad Lužnicí (§ 40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Pečovatelská služba na území města Planá nad Lužnicí je zajišťována 
příspěvkovou organizací Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, 
jejímž zřizovatelem je město Planá nad Lužnicí. Služba je poskytována  
ve dvou pečovatelských domech a v domácnostech uživatelů na území 
města Planá nad Lužnicí. Služba je zajišťována ve všední dny v čase  
od 7:00 do 15:30 hod.  
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí je registrovaným 
poskytovatelem pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění. 
Posláním služby je poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám 
se sníženou soběstačností žijícím v Plané nad Lužnicí, jejichž situace 
vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba usiluje o zachování důstojného 
života, udržení soběstačnosti a vlastní vůle uživatelů. Hlavním cílem 
pečovatelské služby je spokojenost uživatelů s poskytovanou službou, 
kteří s pomocí služby mohou žít co nejdéle ve vlastních domácnostech 
a nemusí tak využívat služeb pobytových zařízení. Organizace trvale 
usiluje o zvyšování kvality poskytování služby prostřednictvím 
soustavného vzdělávání pracovníků, sledováním aktuálního dění a potřeb 
seniorů, přizpůsobováním se novodobým nárokům. V současné se době 
provádí bezbariérová rekonstrukce koupelen budovy Zákostelní, do praxe 
byly zavedeny čtečky čárových kódů pro efektivní účtování.  Organizace 
v následujících letech plánuje zakoupení automobilu za účelem rozšíření 
možností služby, zvýšení dostupnosti a dosažitelnosti, rozšíření 
poskytování služby na víkendy a svátky.  

Realizátor: Pečovatelská služba Planá nad Lužnicí 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

osoby se sníženou 
soběstačností 
z důvodu věku či 
zdravotního postižení 
a rodiny v případě 
trojčat 

68 70 75 

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

2 267 700 2 290 274 1 780 000 

MPSV 632 700 690 274 700 000 

Příjmy od klientů 300 000 300 000 320 000 

Města a obce, kraj 1 335 000 1 300 000 1 290 000 

Ostatní    

Investice Rekonstrukce koupelen v domě s pečovatelskou službou Zákostelní 661 – 
cca 4 mil. Kč – do roku 2018. Nákup osobního automobilu – do 300 tis. Kč 
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Výstupy: Poskytování pečovatelské služby dospělým osobám žijícím na území 
města Planá nad Lužnicí, nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci 
a umožnit jim setrvání ve vlastních domácnostech nebo v bytech domu 
s pečovatelskou službou po co nejdelší dobu bez nutnosti využití 
pobytových služeb.  
Umožnit setrvání v DPS také osobám se zhoršenou hybností a s případnou 
nutností využívání kompenzačních pomůcek (chodítko, vozík) v DPS díky 
bezbariérové úpravě koupelen. 
Modernizace poskytování služby, rozšíření dostupnosti služby díky 
osobnímu automobilu. 

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 
Číslo a název opatření: 2.1. Rozvoj služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb 

Stručný popis 
opatření: 

Město Sezimovo Ústí patří mezi obce s velmi vysokým podílem seniorů. 
Město má celkem 7275 obyvatel (stav k 31.12.2015), z toho ve věku nad 
65 let 1934 obyvatel.1 V domovech pro seniory v okolních městech je 
v současné době přibližně 40 bývalých občanů města Sezimovo Ústí.  
Vzhledem k demografickým trendům, které naznačují, že podíl seniorů 
bude v populaci nadále stoupat, je potřeba zajistit možnost efektivnějšího 
poskytování pečovatelské služby. Stavba domu s pečovatelskou službou 
usnadní pečovatelkám přístup k občanům, kteří potřebují jejich pomoc. 
Zamýšlené bezbariérové řešení zároveň umožní snazší pohyb občanům 
s omezenou schopností pohybu a orientace, jejich setkávání a kontakt se 
společenským prostředím. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Zřízení domu s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
stacionářem v Sezimově Ústí 

Číslo a název aktivity: 2.1.1. Zřízení domu s pečovatelskou službou pro seniory  a denním 
stacionářem v Sezimově Ústí 

Charakteristika 
aktivity: 

Město Sezimovo Ústí plánuje na jaře 2017 začít s výstavbou domova 
s pečovatelskou službou a denním stacionářem. Výstavba je rozplánována 
do dvou etap, přičemž první etapa potrvá dva roky.  V této etapě bude 
vybudováno 22 bytů zvláštního určení velikosti 1+kk, 4 byty zvláštního 
určení velikosti 2+kk. V druhé etapě, která se plánuje na roky 2020  
až 2021, se pak počítá s výstavbou 24 bytů zvláštního určení s dispozicí 
1+kk a 6 bytových jednotek zvláštního určení 2+kk. Kapacita denního 
stacionáře je plánována pro 10 klientů. Kromě bytových jednotek 
a oddělení denního stacionáře bude v budově také společenská hala 
(atrium), jídelna s přípravnou a výdejem stravy, multifunkční společenská 
místnost (tělocvična), centrum osobní hygieny a prádelna. 

Realizátor: Město Sezimovo Ústí 

Spolupráce: Pečovatelská služba Sezimovo Ústí 

Počet uživatelů služby 2015 2016 2017 

osoby se sníženou 
soběstačností 
z důvodu věku či 
zdravotního postižení 

x x x 

Časový harmonogram: 2017 - 2021 

                                                
1  Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 
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Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem náklady pouze 
na dům. Péče zajištěna 
pečovatelskou službou 

x x x 

MPSV x   

Příjmy od klientů x x  

Město a obce  x x  

Ostatní    

Investice Celkové náklady na I. etapu výstavby jsou cca  111,5 mil. Kč. Výstavba 
bude financována z rozpočtu obce Sezimovo Ústí s využitím dostupných 
dotačních programů. 

Výstupy: Zajištění péče a důstojného stáří u občanů v Sezimově Ústí.  
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Společná opatření 
 

Priority a opatření 
 
Priorita 1. Společná opatření 
1.1. Informovanost a poradenství 

1.1.1. Informovanost o sociálních a doplňkových službách  
1.1.2. Spolupráce poskytovatelů a zadavatelů služeb 

1.2. Financování sociálních a doplňkových služeb 

1.2.1. Navýšení dotačních prostředků města Tábora na sociální a doplňkové služby 
1.3. Prevence sociálně nežádoucích jevů 

1.3.1. Omezení rizik souvisejících s dopady hazardu 
1.4. Podpora sociálního bydlení a startovacích bytů  

1.4.1. Zachování a rozvoj sociálního a startovacího bydlení 
1.5. Podpora dobrovolnictví     

1.5.1. Podpora dobrovolnictví 
1.6. Podpora komunitního plánování sociálních služeb  

1.6.1. Monitorování a hodnocení realizace komunitního plánu 
1.6.2. Aktualizace komunitního plánu 

 

Priorita 1. Společná opatření 
Číslo a název opatření: 1.1. Informovanost a spolupráce 

Výchozí priorita: 1. Společná opatření 

Stručný popis 
opatření: 

Jednou z úrovní sdílení informací je vzájemná spolupráce mezi 
poskytovateli a zadavateli služeb a poskytovali služeb navzájem. 
Spolupráce napomáhá udržení, rozvoji a zvyšování kvality sítě služeb 
v regionu, včetně komunitního plánování sociálních a doplňkových služeb. 
V současné době probíhá spolupráce mezi poskytovateli především 
zapojením do Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb,  
a dále v rámci komunitního plánování. Strukturovaná spolupráce v rámci 
ORP není nastavena. Spolupráce na úrovni podpory konkrétního uživatele 
služeb potom zvyšuje efektivitu a cílenost poskytovaných služeb. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Informovanost o sociálních a doplňkových službách 
1.1.2. Spolupráce poskytovatelů a zadavatelů služeb 

Číslo a název aktivity: 1.1.1. Informovanost o sociálních a doplňkových službách 

Charakteristika 
aktivity: 

Zachování distribuce informací prostřednictvím Novin táborské radnice  
(NTR) – informace o aktuální situaci v oblasti sociálních a doplňkových 
služeb, pravidelné informace o nabídce služeb (seriálová prezentace). 
Zachování distribuce informací na webových stránkách www.taborcz.eu, 
v sekci sociální služby, včetně aktualizace elektronického katalogu 
poskytovatelů služeb.  
Pravidelná informovanost obcí o komunitním plánování a sociálních 
službách a změnách v oblasti sociálních služeb. 
Zveřejňování informací v místních novinách a na webových stránkách 
jednotlivých obcí – nastavení toku informací (pravidelná rozesílka, sdílení 
informací na internetu, vzdělávací akce pro místí samosprávy atd.). 

Realizátor: Město Tábor, Odbor sociálních věcí, Koalice poskytovatelů zdravotních  
a sociálních služeb, poskytovatelé služeb na území ORP Tábor, obce 
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Spolupráce: obce ORP Tábor 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

Uživatelé 
služeb/obyvatelé ORP 
Tábor 

   

Časový harmonogram: 2017 – průběžné plnění 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

využití stávajících 
zdrojů 

využití stávajících 
zdrojů 

využití stávajících 
zdrojů 

Výstupy: Zajištění distribuce informací o sociálních a doplňkových službách pro celé 
území ORP Tábor, zvyšování přístupu uživatelů služeb a obyvatel 
k informacím a tím i ke službám. 

Číslo a název aktivity: 1.1.2. Spolupráce poskytovatelů a zadavatelů služeb 

Charakteristika 
aktivity: 

Bude posílena a rozšířena současná spolupráce poskytovatelů v rámci 
Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, případně v rámci 
struktur komunitního plánování (zachování řídící skupiny, případně 
pracovních skupin projektu) – a to zejména pravidelnou účastí zástupců 
Města Tábor, dalších poskytovatelů z celého ORP a zástupců obcí v rámci 
ORP na setkávání Koalice a pracovních skupin komunitního plánování.  
Na úrovni konkrétních klientů, jejichž potřeby mohou být saturovány více 
poskytovateli. Budou využívány moderní metody soc. práce (case 
management, případová a rodinná konference apod.) 

Realizátor: Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, struktury KP 

Spolupráce: Město Tábor, obce na území ORP 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

    

Časový harmonogram: 2017 – pravidelná spolupráce poskytovatelů a zadavatelů služeb 
          - aplikace moderních metod soc. práce 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem 

bez nákladů bez nákladů bez nákladů 

Výstupy: Podpora a rozvoj spolupráce mezi zadavateli a poskytovateli služeb  
na území ORP Tábor. 

Číslo a název opatření: 1.2. Financování sociálních a doplňkových služeb 

Výchozí priorita: 1. Společná opatření 

Stručný popis opatření: 

 

Všichni poskytovatelé sociálních a doplňkových služeb v Táboře řeší 
největší problém - nedostatečné financování služeb, které je základní 
podmínkou nejen pro udržení stávajících služeb a případný nutný rozvoj, 
ale i pro udržení kvality poskytovaných služeb. 
Společným problémem je jednoleté financování (organizace žádají každý 
rok na služby poskytované dlouhodobě, na dotaci není právní nárok, 
dotace jsou poskytovány s velkou časovou prodlevou).  

Číslo a název aktivity: 1.2.1. Zachování event. navýšení dotačních prostředků města Tábor  
na sociální a doplňkové služby 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociální a doplňkové služby jsou financovány vícezdrojově, převážná část 
financí je ze státních a krajských zdrojů. Sociální politika státu se poslední 
léta mění, stát požaduje stále větší spoluodpovědnost krajů a měst  
za služby poskytované převážně pro místní obyvatelstvo. Podíl města  
i strategické cíle v sociální oblasti  jsou uvedeny v příslušných  dotačních 
programech.  V současné době se výrazně snižuje podíl státu na 
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financování služeb a základní snahou by mělo být zachování stávající výše 
finančních prostředků event. podpora navyšujících tendencí pro budoucí 
čas, včetně zachování rezervního fondu pro financování mimořádných 
existenci ohrožujících situací poskytovatelů sociální služeb. 

Realizátor: Město Tábor 

Spolupráce: Poskytovatelé sociálních a doplňkových služeb 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

 Všichni poskytovatelé sociálních a doplňkových služeb 

Časový harmonogram: 2017 – zachování programů v sociální oblasti, podpora vzrůstající finanční 
alokace těchto programů 
          - zachování rezervního fondu 

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Celkem 1 800 000                                    2 000 000                                          2 000 000 

Výstupy: Existence sociálních programů, snaha po navýšení jejich alokace, 
zachování rezervního fondu. 

Číslo a název opatření: 1.3. Prevence sociálně nežádoucích jevů 

Výchozí priorita: 1. Společná opatření 

Stručný popis 
opatření: 

Město Tábor schválilo v roce 2011 dvě vyhlášky definující podmínky 
provozu a propagace hazardu (Obecně závazná vyhláška č. 8/2011  
o stanovení míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her 
zakázáno a Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 o stanovení opatření 
k zamezení propagace hraní loterií a jiných podobných her). Praktická 
regulace potom spočívá v povolování výherních hracích přístrojů  
a ve vyjadřování stanoviska k povolování herních terminálů Ministerstvem 
financí. Účinnost vyhlášky č. 8/2011 po uplynutí přechodného období,  
tj. po 1. 1. 2014, je skutečnost, že ke dni 31. 3. 2015 bylo na území města 
30 provozoven s povoleným provozem výherních hracích přístrojů.  
V místech, kde je ve městě vyhláškou zakázán provoz VHP, nejsou ani 
ministerstvem nově povolovány loterijní terminály. Existence městské 
vyhlášky je tedy významným nástrojem regulace hazardu ve městě. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.3.1. Omezení rizik souvisejících s dopady hazardu 

Číslo a název aktivity: 1.3.1. Omezení rizik souvisejících s dopady hazardu 

Charakteristika 
aktivity: 

Z hlediska sociálních služeb, sociální ochrany a prevence je žádoucí 
regulovat provoz a propagaci hazardu zejména na místech a v době 
zvýšeného výskytu zranitelných cílových skupin (dětí a mládeže), 
prostředkem je vyhláška č. 8/2011 omezuje výskyt hazardu na všech 
veřejně přístupných místech v okolí budov základních škol s plnou výukou, 
středních škol a vysokých škol. Dalším rozměrem prevence nežádoucích 
dopadů hazardu je intenzivní kontrola nepřítomnosti mladistvých osob 
v prostorách heren a dalších podobných zařízení. 
Obecně by měl být zachován princip uvážené regulace tak, aby nedošlo 
k přesunu hazardu do ilegality a tím ke ztrátě kontroly nad ním. Vzhledem 
k výše uvedenému stavu je cílem aktivity další rozšíření regulace dané 
stávajícími vyhláškami, a to z hlediska území, kde je hazard zcela zakázán 
a z hlediska časového omezení provozu hazardu. Dalším cílem bude 
zvýšení intenzity kontrolní činnosti Městské policie ve věci přítomnosti 
mladistvých osob v hernách a jiných podobných zařízeních  
a prostorách.  

Realizátor: Město Tábor, Městská policie 
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Spolupráce: poskytovatelé služeb, veřejnost (podněty k regulaci hazardu) 

Počet uživatelů služby:  2014 2015 2016 

Uživatelé 
služeb/obyvatelé ORP 
Tábor 

   

Časový harmonogram: 2017 – aktualizace vyhlášek  v závislosti na novelizaci legislativy státu 
         – pokračování sledování účinnosti vyhlášek města 

Finanční zdroje: 2014 2015 2016 

Provozní náklady 
celkem 

využití stávajících zdrojů 

Investice  

Výstupy: Omezení provozu a propagace hazardu v Táboře a tím snížení rizik 
z hazardu vyplývajících. 

Číslo a název opatření: 1.4. Podpora sociálního bydlení a startovacích bytů 

Výchozí priorita: 1. Společná opatření 

Stručný popis 
opatření: 

Stále více občanů se potýká s hmotnou nouzí v důsledku nepříznivé 
sociální situace, předlužení, atd. Bytová politika města je zakotvena 
v Rozhodnutí Rady města, kterým se stanoví závazný postup při 
pronajímání bytů ve vlastnictví Města Tábora v podobě poslední 
aktualizace z října 2016.. To mj. upravuje institut „bytu pro občany 
v hmotné nouzi“. Další možností jsou menší byty (1+0, 1+kk), výměna 
většího bytu za menší s nižším nájmem, „startovací byty“ s nižším 
nájemným s dobou určitou Město Tábor disponuje také dostatkem 
bezbariérových bytů. 
Samostatný problém představuje v problematice sociálního bydlení – 
bydlení pro neplatiče nájemného. V Táboře takto funguje dům v Lužnické 
ulici, tzv. „Fišlovka“.  
Pokud se člověk ocitne bez domova, má možnost obrátit se na Odbor 
sociálních věcí a služby G-centra (Azylový dům pro matky s dětmi, 
Noclehárna).  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.4.1. Zachování a rozvoj sociálního a startovacího bydlení 

Číslo a název aktivity: 1.4.1. Zachování a rozvoj sociálního a startovacího bydlení 

Charakteristika 
aktivity: 

Zachování bytové politiky města (postup pronajímání bytů, institut bytu 
pro občany v hmotné nouzi, individuální přístup k potřebám obyvatel 
s důrazem na prevenci - činit potřebné kroky včas, aby nedocházelo 
k vystěhování a exekucím). Zachování terénní práce s neplatiči (terénní 
pracovník Bytes Tábor s.r.o.), předchází se tím zadlužení, exekuci. 
Spolupráce s poskytovateli sociálních a doplňkových služeb – poradenství, 
terénní služby, komunitní práce s cílem včasného řešení situace, udržení si 
bydlení, atd. + terénní sociální práce OSV MěÚ Tábor + chráněné bydlení 
pro některé cílové skupiny 
Rozvoj soc. bydlení bude prováděn v souladu s koncepcí sociálního 
bydlení pro ČR a aktuálními legislativními změnami 

Realizátor: Město Tábor, Bytes s.r.o. 

Spolupráce: poskytovatelé služeb 

Počet uživatelů služby:  2014 2015 2016 

    

Časový harmonogram: 2013 – trvale  

Finanční zdroje: 2014 2015 2016 
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Celkem  

Investice  

Výstupy: Fungující bytová politika Města Tábora (zahrnující také problematiku 
sociálního, nízkorozpočtového a startovacího bydlení), terénní práce  
a služby prevence ve spolupráci s poskytovateli služeb přispívají 
předcházení zadlužení, vystěhování z bytů, exekucím.  

Číslo a název opatření: 1.5. Podpora dobrovolnictví 

Výchozí priorita: 1. Společná opatření 

Stručný popis 
opatření: 

Dobrovolnická činnost je jednou z dalších možností doplňkové péče  
o klienty či pacienty v zařízeních sociální a zdravotní péče – dobrovolníci 
navazují na práci sociálního, zdravotního nebo pedagogického personálu  
a přispívají ke zlepšení psychosociálních podmínek klientů a pacientů. 
Dobrovolnická činnost je zdrojem nových zkušeností a dovedností, je 
jednou z možností, jak smysluplně vyplnit volný čas. U mladých lidí může 
ovlivnit i volbu dalšího studia a povolání. Dává možnosti aktivního 
zapojení se do občanského, společenského a komunitního života.  V rámci 
dobrovolnictví lze vycestovat i do zahraničí, absolvovat zde kurz cizího 
jazyka, seznámit se s kulturní, společenskou a ekonomickou situací 
konkrétní země. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.5.1. Podpora dobrovolnictví 

Číslo a název aktivity: 1.5.1. Podpora dobrovolnictví 

Charakteristika 
aktivity: 

Dobrovolnické centrum Tábor poskytuje prostřednictvím jednotlivých 
dobrovolnických programů služby seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí  
a nezaměstnaným. 
Služby poskytované dobrovolnickým centrem: pro dobrovolníky: výběr, 
výcvik a supervize, pro přijímající organizace: zprostředkování a vysílání 
dobrovolníků, pro veřejnost: informace o neziskovém sektoru, informace 
o dobrovolnictví a dobrovolnické službě 
Služby poskytované dobrovolníky: vytváření a podpora sociálních  
a společenských kontaktů, rozhovor, předčítání z knih, novin a časopisů, 
výchovné a vzdělávací aktivity, aktivizační a motivační činnosti, realizace 
volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení zájmů, znalostí  
a schopností klientů a pacientů, poskytování informací, pomoc při 
přípravě a realizaci jednorázových akcí. 
Dobrovolnická činnost se jeví jako rychlá a účinná pomoc v přijímajících 
organizacích (tj. v organizacích, které dobrovolníky přijímají). Kvalitní 
dobrovolnická činnost a práce v přijímající organizaci může zvyšovat její 
kvalitu a hodnotu. 
Nezaměstnaným centrum nabízí prostřednictvím dobrovolnické činnosti 
udržení pracovních návyků a získání nových vědomostí, dovedností a 
zkušeností. 
Možnosti žádat o dotace a granty na dobr. činnost jsou stále více 
omezené, kromě Jihočeského kraje se výše dotací poskytnutých  
na projekt od jednotlivých donátorů stále snižuje. 

Realizátor: Farní charita Tábor – Dobrovolnické centrum Tábor 

Spolupráce: Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, město Tábor, Jihočeský 
kraj, ÚP ČR (Kontaktní pracoviště Tábor), MV ČR, MZ ČR, SŠ, VOŠ, ICM 

Počet uživatelů služby:  2015 2016 2017 

dobrovolníci 115 104 110 
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Osoby, kterým 
dobrovolníci pomáhají 

senioři: 100 
osoby se zdrav. post.: 

70 
děti a mládež: 60 

senioři: 55 
osoby se zdrav. post.: 

15 
děti a mládež: 10 

senioři: 60 
osoby se zdrav. post.: 

20 
děti a mládež: 15 

Časový harmonogram: 2013 – trvale  

Finanční zdroje: 2015 2016 2017 

Provozní náklady 
celkem - předpoklad 

170 000 73 000                              93 600 

Osobní náklady celkem 
- předpoklad 

555 808 281 877 302 204 

Z toho:    

MPSV 0                                        0                                        0 

Příjmy od klientů 0                                        0                                                      0     

Město Tábor 130 000                              21 000                              50 000 

MV ČR 200 000                              55 000                            100 000 

MZ ČR 160 000 0 0 

Jihočeský kraj 170 000 125 000 170 000 

Tříkrálová sbírka 45 000 29 340 30 000 

Nadace 0 90 000 40 000 

Vl. financování-dary 20 808 34 537 5 804 

Investice 0 

Výstupy: Zajištění doplňkových služeb pro seniory, osoby se zdravotním 
postižením, děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a pro 
nezaměstnané prostřednictvím dobrovolnické činnosti. 
Pro dobrovolníky - získání nových vědomostí, dovedností, zkušeností a 
smysluplné vyplnění volného času prostřednictvím dobrovolnické 
činnosti.  

Číslo a název opatření: 1.6. Podpora komunitního plánování sociálních služeb 

Výchozí priorita: 1. Společná opatření 

Stručný popis 
opatření: 
 

Města a obce ORP Tábor jsou dlouhodobě zapojena do procesu 
komunitního plánování, které vede k lepší informovanosti občanů,  
ke koordinaci služeb, reagování na změny v sociálním systému, 
vyhledávání dalších finančních zdrojů. Spolupracují na základě vzniklých 
pracovních skupin a řídící skupiny. Pro udržitelnost procesu je důležitý 
pravidelný monitoring, hodnocení a aktualizace komunitního plánu. Díky 
tomu dochází k pravidelné aktualizaci jak samotného plánu, tak katalogu 
poskytovatelů. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.6.1. Monitorování  a hodnocení realizace komunitního plánu 
1.6.2. Aktualizace komunitního plánu 

Číslo a název aktivity: 1.6.1. Monitorování a hodnocení realizace komunitního plánu 

Charakteristika 
aktivity: 

V průběhu celé realizace komunitního plánu bude probíhat jeho 
monitorování. Cílem monitorování je systematicky sebrat data  
o technické a finanční realizaci dílčích aktivit komunitního plánu. Takto 
sebraná data pak umožní efektivní vyhodnocení realizace. 
Monitorování realizace komunitního plánu sociálních služeb bude 
zajišťovat řídící skupina ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Města 
Tábor a realizátorů jednotlivých aktivit. Odbor sociálních věcí zpracuje 
jednou ročně monitorovací zprávu, která bude obsahovat údaje o tom, 
které aktivity se podařilo realizovat, které mají zpoždění oproti plánu a 
které se nepodařilo uskutečnit, včetně důvodů neplnění.  
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Hodnocení realizace komunitního plánu bude probíhat v rámci setkání 
řídící skupiny (případně pracovních skupin) nejméně jednou ročně. Řídící 
skupina bude při hodnocení vycházet z monitorovací zprávy. Posoudí 
jednotlivé aktivity z hlediska naplnění cílů komunitního plánu, jejich 
efektivity a kvality realizace. Skupina bude také navrhovat drobné úpravy 
jednotlivých aktivit. Cílem hodnocení je příprava kvalitních výchozích 
podkladů pro aktualizaci komunitního plánu. 

Realizátor: Město Tábor, řídící skupina KP, vedoucí pracovních skupin 

Spolupráce: Neziskové organizace poskytující sociální a doplňkové služby v Táboře 

Počet uživatelů služby:  2014 2015 2016 

 Všichni poskytovatelé sociálních a doplňkových služeb 

Časový harmonogram: 2017 - trvale 

Finanční zdroje: 2014 2015 2016 

Celkem:  

Výstupy: Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu a hodnocení plnění KP 

Číslo a název aktivity: 1.6.2. Aktualizace komunitního plánu 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktualizace komunitního plánu bude probíhat pravidelně v závislosti na 
platnosti aktuálních plánů a dle finančních možností ovlivněných zejména 
vypsanými dotačními tituly. Dle podmínek bude proveden validní sběr dat 
a aktualizována sociodemografická analýza, stanoveny nové prioritní 
oblasti, pro které budou dopracovány případné podrobné analýzy a 
budou navrženy nové priority a aktivity. Aktualizace bude vycházet ze 
závěrů hodnocení realizace komunitního plánu.  

Realizátor: Město Tábor, řídící skupina  

Spolupráce: Poskytovatelé sociálních a doplňkových služeb, NNO, uživatelé 

Počet uživatelů služby:  2014 2015 2016 

  

Časový harmonogram: 2013 – trvale 

Finanční zdroje: 2014 2015 2016 

Celkem  

Výstupy: - aktualizovaný komunitní plán 
- kontinuita KP jako aktivní odborné platformy, která flexibilně reaguje  
na aktuální témata zejména na lokální úrovni  

 
 
 
 




