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Přehled žádostí o za řazení sociální služby do podmín ěné sít ě

1 2

ICOS Český Krumlov, o.p.s. FOKUS - Písek, z.ú.

odborné sociální poradenství sociální rehabilitace
8650504 3257665

ambulantní terénní 
Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 Trh. Sviny; 
Nám. Republiky 43, 373 33 Nové Hrady

Kollárova 485, 397 01 Písek (pobočka 
Strakonice - Lidická 1081)

osoby v krizi, osoby se ZP, osoby bez 
přístřeší

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

ORP Trhové Sviny ORP Prachatice a ORP Vimperk

1 1
AF 8 0

TF 0 39

PF 0 0

2.4.2018 1.10.2017

Ano Ano

prac. p římé 
péče

0,313 1

ostatní 
prac.

0,063 0,6

prac. p římé 
péče

119 520 355 080

ostatní 
prac.

20 480 46 715

29 050 65 355
169 050 467 150

Soulad 
SPRSS

Ne Ne

Max. po čet 
bodů celkem

/ /

Stanovisko 
Krajské 

koordina ční 
skupiny

Rozvoj služby odborného sociálního 
poradenství v ORP Trhové Sviny není v 

souladu s Akčním plánem SPRSS pro rok 
2018. Podle doložených podkladů je 

poskytovatel oprávněným žadatelem v 
rámci výzev Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro PO OZP 
prostřednictvím MAS, která vyžaduje 

pověření k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu. KKS doporučuje 

zařazení služby do podmíněné sítě v JčK za 
účelem získání dotace na financování 

sociální služby z OPZ v případě schválení 
žádosti o dotaci donátorem (MPSV). 

Jihočeský kraj vydáním pověření v rámci 
podmíněné sítě není vázán povinností 
finančně podporovat provoz uvedené 
sociální služby po dobu udržitelnosti 

výstupů projektu, tj. po jeho skončení.

Rozvoj služby sociální rehabilitace v ORP 
Prachatice a ORP Vimperk není v souladu s 
Akčním plánem SPRSS pro rok 2018. Podle 

doložených podkladů je poskytovatel 
oprávněným žadatelem v rámci výzev 

Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje pro PO OZP prostřednictvím MAS, 

která vyžaduje pověření k poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu. 

KKS doporučuje zařazení služby do 
podmíněné sítě v JčK za účelem získání 
dotace na financování sociální služby z 

OPZ v případě schválení žádosti o dotaci 
donátorem (MPSV). Jihočeský kraj vydáním 

pověření v rámci podmíněné sítě není 
vázán povinností finančně podporovat 

provoz uvedené sociální služby po dobu 
udržitelnosti výstupů projektu, tj. po jeho 

skončení.

Ano , podmín ěná síť Ano,  podmín ěná síť

Poř. číslo

Název poskytovatele

Druh sociální služby
Identifikátor

Forma poskytování

Adresa poskytování

Cílová skupina

Územní působnost

Kapacita (okamžitá)

Čas. 
dostupnost 
hod./týdn ě

Datum zahájení 
poskytování

Soulad s KPSS

Personální 
zajišt ění

Osobní 
náklady

Provozní náklady
Náklady celkem
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KreBul, o.p.s.

odborné sociální poradenství
1610196

ambulantní

Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice

osoby v krizi, senioři

ORP Prachatice - nová pracoviště ve Volarech, Lenoře, 
Husinci a Strunkovicích nad Blanicí

1
AF 16

TF 0

PF 0

1.3.2018

Ano

prac. p římé 
péče

0,5

ostatní 
prac.

0

prac. p římé 
péče

194 680

ostatní 
prac.

15 000

115 110
324 790

Soulad 
SPRSS

Ne

Max. po čet 
bodů celkem

/

Stanovisko 
Krajské 

koordina ční 
skupiny

Rozvoj služby odborného sociálního poradenství v ORP 
Prachatice není v souladu s Akčním plánem SPRSS pro 

rok 2018. Podle doložených podkladů je poskytovatel 
oprávněným žadatelem v rámci výzev Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro PO OZP prostřednictvím 

MAS, která vyžaduje pověření k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu. KKS doporučuje zařazení 
služby do podmíněné sítě v JčK za účelem získání dotace 
na financování sociální služby z OPZ v případě schválení 

žádosti o dotaci donátorem (MPSV). Jihočeský kraj 
vydáním pověření v rámci podmíněné sítě není vázán 

povinností finančně podporovat provoz uvedené sociální 
služby po dobu udržitelnosti výstupů projektu, tj. po jeho 

skončení.

Ano , podmín ěná síť

Poř. číslo

Název poskytovatele

Druh sociální služby
Identifikátor

Forma poskytování

Adresa poskytování

Cílová skupina

Územní působnost

Kapacita (okamžitá)

Čas. 
dostupnost 
hod./týdn ě

Datum zahájení 
poskytování
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Přehled žádostí o za řazení sociální služby do podmín ěné sít ě
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Přehled žádostí o akceptaci zm ěn u sociálních služeb již za řazených do základní sít ě

1 2

RYBKA – Tábor, z.s. Domovy KLAS, o.p.s.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením

6991625 4690883
ambulantní / terenní ambulantní

Čsl. armády 925/33, Tábor, 390 03
Dvorec Temelín: Temelín 15, 373 01 Temelín, Centrum sociálních 

služeb Chrášťany: Chrášťany 5, 373 04 Chrášťany

lůžka ― ―

max. po čet 
přepočt. úv. 1,575 0,6

lůžka ― ―

max. po čet 
přepočt. úv. 1,775 1,6

AF 25 12

TF ― ―

AF 45 32

TF 15 ―

osobní 563 154 285 600

provozní 56 852 117 200

osobní 562 992 605 100

provozní 56 852 141 200

celkem 619 844 746 300

Žádáme o akceptaci změny provozní doby námi 
poskytované služby (od 9:30 do 18:30), uživatelé našich 

služeb dlouhodobě poptávájí možnost využívat službu již v 
dopoledních hodinách . Potřebnost dokládá výsledek 

dotazníkového šetření.

Vzhledem ke zvýšení zájmu klientů o nabízené služby a 
vzhledem k zájmu obce Chrášťany byly sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
rozšířeny i na obec Chrášťany. Rovněž dochází k rozšíření 
pracovní doby a to ve Dvorci Temelín. Klienti budou moci 

navštěvovat Senior klub každý den od 8 do 12 hodin. 
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o služby a její využívání a 
rozšíření na další území a vzhledem k rozšíření pracovní 
doby je nutné zvýšit i počet pracovníků a jejich úvazků na 
této službě tak, aby její poskytovaní bylo nadále na vysoké 

úrovni, aby mohl být zachován individuální přístup ke 
klientům a rozmanitost a nabídka nabízených aktivit.

Soulad SPRSS Ano Ne

Max. po čet bod ů 
celkem

138 /

Stanovisko 
Krajské 

koordina ční 
skupiny (KKS)

Poskytovatel žádá o navýšení přepočtených úvazků pracovníků 
přímé péče, příčemž v síti je úvazek 1,8 již zařazen. K výraznému 
navýšení časové dostupnosti uvedené služby sociální prevence je 
nezbytné podrobnější zdůvodnění, zejména pokrytí deklarované 
časovosti daným počtem pracovníků, a to především v případech 
poskytování služby uživatelům s vyšší mírou podpory. Na základě 

monitorovací návštěvy sociální služby a dodatečně zjištěných 
informací na místě i v rámci jednání se zástupci města Tábor, byla 

potvrzena potřebnost rozšíření časové dostupnosti služby. KKS 
doporučuje žádosti vyhovět částečně, a to navýšit časovou 

dostupnost uvedené sociální služby z 25 hod. na 45 hod. týdně v 
ambulantní formě pří zachování 1,8 přepočtených úvazků prac. 
přímé péče. Terénní formu uvedené služby KKS nedoporučuje 

zařadit do sítě, doprovod uživatelů lze zajistit v rámci ambulantní 
formy poskytování služby. 

Poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti sociální 
služby o 20 hod. týdně a navýšení přepočtených úvazků 

pracovníků přímé péče o 1,0 z důvodu zřízení dalšího místa 
poskytování služby v Chrášťanech. Podle vyjádření obce 

Chrášťany je služba podporována částkou 100 tis. Kč 
ročně. Na základě monitorovací návštěvy dne 4.10.2017 na 

obou místech poskytování sociální služby - Temelín, 
Chrášťany a informací získaných z vedené dokumentace, 
bylo zjištěno, že se jedná o organizování volnočasových 
aktivit pro seniory,  nebyla potvrzena potřebnost rozšíření 

sociální služby. KKS akceptaci změny nedoporučuje.

Ano  částečně, navýšení časové dostupnosti služby v 
ambulantní form ě poskytování. 

Ne

Název poskytovatele

Druh sociální služby
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Přehled žádostí o akceptaci zm ěn u sociálních služeb již za řazených do základní sít ě
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Alzheimercentrum Práche ň o.p.s. Denní a týdenní stacioná ř Klíček

domovy se zvláštním režimem týdenní stacionáře

4542627 3755028
pobytová pobytová

Radčice 58 Vodňany 389 01 Záluží 17, 390 02 Tábor 

lůžka 8 18

max. po čet 
přepočt. úv. ― ―

lůžka 24 20

max. po čet 
přepočt. úv. ― ―

AF ― ―

TF ― ―

AF ― ―

TF ― ―

osobní 12 854 091 3 464 400

provozní 16 620 979 793 800

osobní 15 100 910 3 653 000

provozní 19 184 058 860 200

celkem 34 284 968 4 513 200

Zařízení má dvě patra s výtahem, terapeutické místnosti, společenské 
prostory, jídelnu s LCD televizory a velkou zahradu s posezením. 

Ubytování je realizováno v dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s 
vlastním sociálním zařízením.  Pokoje jsou koncipovány a vybaveny tak, 

aby byly pro klienta bezpečné a klidné, i když v rámci péče v těchto 
pokojích netráví nijak dlouhý čas, čímž je podpořena jejich aktivizace. Na 
pokojích probíhá pouze individuální terapie dle potřeb a přání klientů jako 

jsou např. bazální stimulace, reflexní terapie, míčkování, masáže, 
Dornova metoda a mnoho dalších. Na pokojích je možno se připojit na 

internet. Jídelna a další místnosti jsou vybaveny tak, aby působily 
příjemně a současně splňovaly svůj účel. Klientům je k dispozici také 

kuchyň a obývací pokoj. Tyto místnosti slouží k nácviku soběstačnosti a 
byly zařízeny tak, aby splňovaly běžný standard domácnosti. V jídelní 
části mimo stravování probíhají různé druhy terapií pod vedením 

zkušených terapeutek např. arteterapie, reminiscenční terapie, nácvik 
jemné motoriky, rehabilitace, trénink paměti a mnoho dalších aktivit. 
Chodby v zařízení jsou vybaveny různými stimulujícími koutky jako 

například knihovna, jsou zde k odpočinku připravené židle, nebo křesla, 
kde se mohou klienti posadit a zavzpomínat na staré časy. Klientům je 

kromě terapeutických a společenských místností k dispozici zimní 
zahrada, terasa a lesík u zařízení. Zde mají klienti vytvořeno bezpečné 

prostředí pro pobyt na čerstvém vzduchu.

Od června letošního roku je řešená mimořádná situace v rodině, 
která již není schopna zajistit plně péči o dva sourozence 

s poruchou autistického spektra. Proběhla opakovaná jednání na 
úrovni SPOD Tábor a současně u našeho zřizovatele, kdy bylo 

hledáno okamžité řešení situace v rodině. Mimořádně a nad rámec 
současné lůžkové kapacity byl navýšen našim zřizovatelem počet 
lůžek v týdenním stacionáři, abychom mohli situaci rodiny a dětí 

s těžkým zdravotním postižením řešit v rámci pobytové soc. služby 
tedy od pondělí do pátku. Byla vedena také jednání s rodinou, s tím 

že  od září letošního roku bylo připraveno vše, aby se nezletilým 
sourozencům mohly poskytovat soc. služby ve stacionáři a byla 

podepsána se zákonnými zástupci nezletilých smlouva o 
poskytování sociální péče od 1. 9. 2017. Bydliště rodiny je 

v Táboře. 
Vzhledem k typu zdravotního postižení výše zmíněných 

sourozenců jsme byli nuceni řešit i  personální zajištění sociální 
služby a to přijetím dalšího pracovníka do úseku přímé péče, 
jelikož je nutné zajistit zcela individuální prostředí a péči pro 

nezletilé děti se specifickými potřebami.

Soulad SPRSS Ano Ano

Max. po čet bod ů 
celkem

105 120

Stanovisko 
Krajské 

koordina ční 
skupiny (KKS)

Služba je registrována v Praze podle sídla poskytovatele. 
Převažující cílovou skupinou zařízení jsou senioři, tato 
skutečnost vyplývá z doloženého přehledu stávajících 
uživatelů i zájemců o službu z dubna 2017. Na základě 

monitorovací návštěvy v zařízení, doložených podkladů a 
posouzení prostor, ve kterých je sociální služba 

poskytována, doporučuje KKS akceptovat změnu částečně, 
navýšení kapacity z 8 na 20  lůžek. Do této kapacity 20 

lůžek jsou zahrnuty pouze dvoulůžkové pokoje.   

Žádost podána mimořádně dne 22. 9. 2017 se všemi 
požadovanými přílohami. V zařízení byl vytvořen 

samostatný dvoulůžkový pokoj pro umístění 2 dětí s PAS a 
navýšeno personální zajištění služby. Žadatel má 

navázanou spolupráci s dalšími poskytovateli služeb v 
území a se sociálními pracovnicemi městského úřadu. 
Potřebnost dané služby je sice obecně vysoká, v tomto 

případě se jednalo o mimořádnou situaci v rodině, odbor 
sociálních věcí KÚ byl MěÚ Tábor požádán o spolupráci při 
urychleném řešení. KKS doporučuje změnu akceptovat a v 

základní síti navýšit kapacitu služby z 18 na 20 lůžek.

Ano  částečně, navýšení kapacity na 20 l ůžek. Ano
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