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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
„Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje  

na rok 2018“ 

 
 

V souladu § 95, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byl tento dokument předložen Jihočeským krajem k veřejnému 

připomínkování v období od 17. 5. 2017 do 28. 5. 2017. 

 

Vypořádání jednotlivých připomínek je uvedeno v následující tabulce: 

 

Název 

pracovní 

skupiny/ 

průřezové 

opatření 

Číslo 

strany 

Organizace/Znění 

připomínky 

Návrh změny textu Vypořádání 

Senioři/ 

Priorita 2: 

2.1.2. Rozvoj 

systému 

poskytovaný

ch služeb 

 

9 Domovy KLAS, o.p.s. 

Podpora stávajících 

poskytovatelů sociálních 

služeb ve venkovských 

oblastech 

Průběžný rozvoj pečovatelské služby na 

území jihočeského kraje probíhá již od 

roku 2008. Prioritou je podpora 

stávajících poskytovatelů terénní 

pečovatelské služby v horských, 

příhraničních a venkovských oblastech, 

jejichž potřebnost ze strany obcí již byla 

doložena a dále rozšiřování těchto služeb 

tak, aby byla zajištěna základní dostupnost 

na celém území kraje. Pro rozvoj 

pečovatelské služby je nezbytné…. 

AKCEPTOVÁNO – připomínka 

doplněna o dovětek „s ohledem 

na disponibilní zdroje“. 
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Senioři/ 

Priorita 2: 

2.1.2. Rozvoj 

systému 

poskytovaný

ch služeb 

 

10 Město Týn nad Vltavou 

Vybudování Centra pro seniory 

(Domov pro seniory, Domov 

pro osoby se zvláštním 

režimem, Odlehčovací služby) 

v  Týně nad Vltavou pro 

o.r.p.Týn nad Vltavou. 

Město Týn nad Vltavou jako jediné 

v Jihočeském kraji nemá svůj domov pro 

seniory. Zcela zde chybí pobytové sociální 

služby pro seniory. Poptávka po těchto 

službách je dlouhodobá a neuspokojivá.   

Neakceptováno.  

JčK potřebnost služby vnímá, 

uvedený text však v rámci úpravy 

AP nelze akceptovat. Je nezbytné 

podrobnější rozpracování záměru, 

který může být kraji předložen. 

Podle dostupných informací 

město Týn nad Vltavou na 

zasedání zastupitelstva města 

v květnu 2017 projednalo 

realizaci projektu vybudování 

Centra pro seniory, ale konkrétní 

informace nebyly předloženy.  

Senioři/ 

Priorita 2: 

2.1.2. Rozvoj 

systému 

poskytovaný

ch služeb 

 

10 Městský úřad v Českém 

Krumlově, odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví 
Vzhledem k tomu, že dojde ke 

snížení 28 pobytových míst 

domova pro seniory 
v Kaplici, detašovaném 

pracovišti v Č. Krumlov, tak 

nebude zachována kapacita 

služby přímo v ORP Č. 

Krumlov. Kapacita je 

v současné době i tak 

nedostatečná. Dále je velká 

poptávka po této službě. Proto 

navrhujeme zachování stávající 

kapacity nebo navýšení 

kapacity, a to přímo ve městě 

Český Krumlov. 

a) Zachovat stávající kapacitu 28 

pobytových míst přímo v Českém 

Krumlově 

 

nebo 

 

b) Navýšení kapacity pobytových míst 

přímo v Českém Krumlově (bez 

specifikované kapacity) 

AKCEPTOVÁNO - zapracováno 

v následujícím znění:   

Ukončením rekonstrukce 

Domova pro seniory v Kaplici a 

přesunem poskytování pobytové 

sociální služby domovy pro 

seniory bude v ORP Kaplice 

navýšená kapacita této sociální 

služby od září 2017 na 54 

pobytových míst.  

S ohledem na zajištění 

dostupnosti této sociální služby 

na území ORP Český Krumlov 

zůstane kapacita 28 pobytových 

míst v základní krajské síti 

zachována. Město Český 

Krumlov deklarovalo zájem o 

zajištění dostupnosti služby 

domova pro seniory přímo v 
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centru regionu, a to ve stávající 

nebo i navýšené kapacitě. 

Senioři/ 

Priorita 2: 

2.1.2. Rozvoj 

systému 

poskytovaný

ch služeb 

 

10 Městský úřad v Českém 

Krumlově, odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví 
K ORP Tábor doplnit, že 

Domov se zvláštním režimem 
schází i v ORP Český 

Krumlov. To dokládá i Plán 

rozvoje sociálních a 

souvisejících služeb na území 

ORP Český Krumlov na léta 

2015 – 2017. 

Rozvoj kapacit domova se zvláštním 

režimem je … a na území města Český 

Krumlov v rozsahu do cca 30 pobytových 

míst. 

Neakceptováno.  

Dle Pravidel pro aktualizaci sítě 

je nezbytné, aby město ČK 

doložilo reálně zjištěnou 

potřebnost uvedené sociální 

služby. 

 

 

Senioři/ 

Priorita 2: 

2.1.2. Rozvoj 

systému 

poskytovaný

ch služeb 

 

 

10 Městský úřad v Českém 

Krumlově, odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví 
Navýšit kapacitu u sociální 

služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče o 4 (sociální) 

lůžka. Kapacita je v současné 

době nedostatečná. 

U sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče je 

naplánováno v ORP Český Krumlov 

zvýšení kapacity o 4 pobytová místa. 

Neakceptováno. Doporučeno 

jednání s Nemocnicí ČK. JčK 

v této době nemá informace o 

potřebě navýšení sociálních lůžek 

do sítě. Pokud bude taková žádost 

Nemocnice ČK registrována, je 

možné navýšení kapacity služby 

posoudit. 

 

Osoby se 

zdravotním 

postižením/ 

Priorita 2: 

2.2.2 Rozvoj 

systému 

poskytovaný

ch služeb 

14 Městský úřad v Českém 

Krumlově, odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví 
V současné době je plně 

obsazena pobytová 

odlehčovací služba. Cca 30 

žádostí o umístění je 

neuspokojeno. I vzhledem 

k tomu, že pobytových míst 

v ORP Český Krumlov ubude 

U pobytových služeb péče poskytovaných 

pobytovou formou je předpokládán rozvoj 

odlehčovacích služeb pro osoby se 

zdravotním postižením na území ORP 

Soběslav s kapacitou do 6 lůžek a na území 

ORP Český Krumlov navýšení současné 

kapacity o 6 lůžek. 

Neakceptováno. 

Dle Pravidel pro aktualizaci sítě 

je nutné, aby město ČK doložilo 

reálně zjištěnou potřebnost 

uvedené sociální služby. 
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28 lůžek v domově pro seniory, 

bude větší poptávka po 

obdobné službě.  

Osoby se 

zdravotním 

postižením/ 

Priorita 2: 

2.2.2 Rozvoj 

systému 

poskytovaný

ch služeb 

15 Městský úřad Blatná, sociální 

odbor 

V rámci SPRSS JčK bylo 

shledáno nedostatečné zajištění 

pomoci a podpory osobám 

v krizové situaci, které jsou 

sociálně vyloučené pro 

dosavadní návyky nebo způsob 

života… 

Lze uvažovat o podpoře CHB 

pro osoby s duševním 

onemocněním 

Na str. 15 deklarován rozvoj kapacit CHB, 

SAS rané péče. Lze uvažovat o podpoře 

CHB pro osoby s duševním onemocněním. 

Tuto službu vnímáme jako chybějící, 

opakovaně máme potíže se 

zprostředkováním pobytové sociální 

služby DOZR nebo CHB u lidí s duševním 

onemocněním. Dle zkušeností z ORP 

Blatná je nutný rozvoj služby CHB pro 

osoby s duševním onemocněním. 

AKCEPTOVÁNO v tomto znění: 

V roce 2018 je nezbytný rozvoj 

služby chráněné bydlení pro 

osoby s duševním onemocněním, 

s ohledem na doloženou 

potřebnost a dostupné finanční 

zdroje.  
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Děti a 

mládež/ 

Priorita 2: 

2.3.2 Rozvoj 

systému 

poskytovaný

ch služeb, 

odst. 1 

 

kap. 3.1 

Financování 

sociálních 

služeb z 

rozpočtu 

Jihočeského 

kraje 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Interní připomínky: 

Odstranění informace o 

realizaci IP 5 (odstraněna 

poslední věta tohoto odstavce) 

 

 

 

 

 

 

Úprava informace o projektu 

IP 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

U sociálních služeb poskytovaných cílové 

skupině děti a mládež je pro rok 2018 

předpokládán rozvoj služby nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež ve městě 

Milevsko a České Velenice.  

 

 

 

 

Od listopadu 2015 realizuje projekt 

„Podpora sociálních služeb v Jihočeském 

kraji IV“ a od listopadu 2017 se 

předpokládá realizace projektu „Podpora 

sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ 

oba podpořené z Operačního programu 

Zaměstnanost, v rámci kterých má 

možnost financovat vybrané druhy 

sociálních služeb na území Jihočeského 

kraje s cílem zlepšení situace cílových 

skupin projektu na trhu práce, snížení 

rizika jejich sociálního vyloučení nebo 

zmírnění dopadů již vzniklého sociálního 

vyloučení. Tyto projekty zajistí 

financování celkem 9 druhů sociálních 

služeb (viz tabulka v příloze tohoto 

dokumentu). 

 

 

Připomínky AKCEPTOVÁNY a 

zapracovány v navrženém znění, 

včetně úprav finančních hodnot v 

tabulkách na str. 19, 32 a 34.  
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Osoby 

v krizi/ 

Priorita 2: 

2.4.2 Rozvoj 

systému 

poskytovaný

ch služeb 

22 Městský úřad Blatná, sociální 

odbor 

Další rozvoj SS pro cílovou 

skupinu osob v nepříznivé 

sociální situaci pro rok 2018 

není plánován. 

Nejen v regionu Táborsko není zajištěna 

kapacita SS azylové doby pro rodiny 

s dětmi, také ORP Blatná se potýká 

s potížemi s volnou kapacitou při zajištění 

služby AD, a to nejen u rodin s dětmi. 

AKCEPTOVÁNO s úpravou 

v tomto znění: 

 

Od roku 2016 není zajištěna 

plánovaná kapacita sociální 

služby azylové domy pro rodiny s 

dětmi v regionu Táborsko z 

důvodu ukončení působení 

poskytovatele v dané lokalitě. 

Prioritou je zřizovat službu 

azylové domy v přirozených 

centrech těch regionů, kde bude 

zjištěna potřebnost a zájem ze 

strany místních samospráv, 

včetně jejich spolufinancování. 

Osoby v 

akutně 

nepříznivé 

sociální 

situaci  

/ 

Osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

Priorita 4: 

2.4.4 

Doprovodné 

aktivity 

23 (17) Regionální rozvojová 

agentura jižních Čech, 

RERA a.s. 

S ohledem na rostoucí význam 

sociálního podnikání jako 

nástroje podpory sociální sféry 

a s ohledem na faktickou 

podporu sociálnímu podnikání 

na úrovni vlády a ministerstev 

navrhujeme i na regionální 

úrovni využít tento směr pro 

zkvalitnění sociální oblasti 

Jihočeského kraje. 

Doplnění k současnému znění vyznačeno 

červeně. 

 

Podpora zaměstnanosti – cílem je podpořit 

a rozšiřovat nabídku nástrojů pomoci 

uživatelům cílové skupiny zejména při 

hledání uplatnění na otevřeném trhu práce. 

Vysoká míra nezaměstnanosti a obtížná 

zaměstnatelnost především osob 

nacházejících se v chronické krizi, patří ke 

klíčovým hrozbám a příčinám jejich 

sociálního vyloučení, které se s narůstající 

dobou, kdy je uživatel bez práce, 

prohlubuje. 

Naplnění opatření přinese zlepšení 

zaměstnanosti uživatelů příslušných služeb 

na tuto problematiku zaměřených. Tím 

Připomínka AKCEPTOVÁNA 

formou textu v závorce: 

 

Podpora zaměstnanosti – cílem je 

podpořit a rozšiřovat nabídku 

nástrojů pomoci uživatelům 

cílové skupiny zejména při 

hledání uplatnění na otevřeném 

trhu práce (včetně sociálního 

podnikání). 

… 



       

 

7 

 

zároveň dojde i ke zvýšení efektivity při 

jejich začleňování a odstraňování 

závislosti na pomoci registrovaných 

sociálních služeb. 

Hlavním cílem je vytvořit pro cílové 

skupiny odpovídající podmínky a nabídku 

služeb, které díky podpoře zaměstnanosti 

sníží nebo zcela odstraní jejich závislost 

na sociálním systému pomoci, a které jim 

umožní plnou integraci do většinové 

společnosti. Odpovídající podmínkou a 

nabídkou služeb viz výše zmiňovaný hlavní 

cíl, bude podpora sociálnímu podnikání, 

které se stává jednou z moderních a 

efektivních způsobů propojení podpory 

zaměstnanosti a podnikání. Protože je 

evidentní podpora sociálnímu podnikání 

na národní úrovni, je nutné regionální 

prostředí připravit na implementaci 

podpory sociálního podnikání. 

kap. 4.4 

Rozvojové a 

výzkumné 

aktivity 

 

36 Regionální rozvojová 

agentura jižních Čech, 

RERA a.s. 

V rámci mezinárodních 

projektů podpořených 

z evropských dotačních 

programů realizovaných 

v Jihočeském kraji se nabízejí 

zajímavé možnosti inspirace a 

případné následné spolupráce 

s nositeli příkladů dobré praxe 

od českých i zahraničních 

Doplnění k současnému znění vyznačeno 

červeně. 

 

 

V této průřezové prioritě SPRSS JčK 2014 

– 2016 byla definována dvě opatření, která 

mohou přispět ke zkvalitnění 

poskytovaných sociálních služeb na území 

kraje. 

První opatření je zaměřené na přenos dobré 

praxe z jiných krajů a zahraničí s cílem 

podpořit možnost vzájemné spolupráce 

Neakceptováno. 

Stávající text tuto myšlenku již 

zahrnuje, resp. nevylučuje ji, jak 

rovněž uvádí sama organizace 

v průvodním dopise k 

připomínkám. 
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partnerů. mezi poskytovateli sociálních služeb na 

území kraje a poskytovateli v tuzemsku a 

zahraničí, podpora rozvoje poskytovatelů 

sociálních služeb přenosem takzvané dobré 

praxe od poskytovatelů z dalších krajů a ze 

zahraničí. Jádrem je ověření vybraných 

metod sociální práce a takzvané dobré 

praxe na vybraných sociálních službách, 

rozšíření služeb o činnosti poskytované 

mimo zákon o sociálních službách 

(doplňkové služby). Kritériem je získat 

nové podněty a výměna zkušeností v 

oblasti sociální práce. Konkrétní způsob 

získání nových podnětů a výměny 

zkušeností může být účast na zahraničních 

stážích či exkurzích. 

Druhé opatření v rámci průřezové priority 

je orientováno na zjišťování potřebnosti 

sociálních služeb na území Jihočeského 

kraje. Cílem tohoto opatření je v 

odůvodněných případech zmapovat a 

kvantifikovat potřebnost konkrétních 

sociálních služeb na daném území pro 

určitou cílovou skupinu, v návaznosti na 

objem finančních prostředků na sociální 

služby a ve spolupráci se samosprávami 

příslušných obcí. 
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Příloha AP 39 Život 90 

Jihočeský kraj uznává pro 

tísňovou péči jediného 

poskytovatele, Domy 

s pečovatelskou službou o.p.s. 

a zcela ignoruje největšího 

poskytovatele této služby – 

Život 90, který měl v roce 

2015 o 19 uživatelů více. Roj 

2016 nemůžeme srovnávat, 

protože neznáme data Domů 

s pečovatelskou službou. 

Pozoruhodná jsou i další data, 

která vykazuje Akční plán a 

Výroční zprávy této 

organizace. Průměrná úhrada 

od uživatelů služby činila 

v roce 2015 pouze 114 Kč.   

Tuto nepřetržitou službu 

zajišťují pouhými 4,9 úvazky, 

což je přinejlepším velice 

riskantní. A jestliže k jejímu 

provádění nepotřebují žádný 

telefon, jak uvádějí ve 

výročních zprávách, tak to 

vypadá jako blamáž. 

Doplnit do tabulky:  

Tísňová péče 

2684509 

Život 90 z.ú. 

IČ 00571709 

Senioři 

10,2 úv. 

168 hodin týdně 

České Budějovice 

Praha 

 

Neakceptováno. V souladu 

s doporučením MPSV nejsou 

sociální služby s celostátním či 

nadregionálním charakterem 

zařazeny do sítě soc. služeb JčK, 

aby nedocházelo k překrývání 

(duplicitě) kapacit u těchto 

služeb. 
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Příloha AP 43 - 44 AC Facility s.r.o. 

Zařízení AC Facility s.r.o. je 

jedním z největších 

poskytovatelů specializované 

péče o klienty trpící některou 

z forem demence  

v regionu, a to v nejtěžších 

stádiích onemocnění. Zařízení 

poskytuje vysoce kvalitní péči 

a nezanedbatelným způsobem 

saturuje potřeby Jihočeského 

kraje v oblasti péče o občany 

trpící demencí.  Větší klientů 

zařízení (přes 80 %) pochází 

z Jihočeského kraje. Dochází k 

nárůstu počtu obyvatel v 

seniorském věku a častěji je 

tedy diagnostikována demence; 

riziko onemocnění demence 

narůstá s věkem; je tedy patrná 

potřebnost celodenní péče o 

osoby s demencí či 

Alzheimerovou chorobou. 

Není nám znám jediný důvod, 

pro který by AC Facility s.r.o. 

nemělo být plnohodnotným 

členem sítě poskytovatelů 

sociálních služeb v rámci 

Jihočeského kraje, a mít 

adekvátní počet lůžek v síti. 

Navýšení počtu lůžek v síti, minimálně na 

85 lůžek. 

Neakceptováno. Předmět 

připomínky se týká samostatného 

procesu upraveného Pravidly pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb 

v JčK.  
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K akčnímu plánu byly v termínu doručeny dva podněty mimo nastavený proces připomínkování (bez použití oficiálního formuláře): 

 

1. Městský úřad Kaplice  

 

„Vážená magistro, 

 

v minulém týdnu nám byl zaslán dokument Akční plán střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2018.  

K tomuto dokumentu žádné konkrétní připomínky nemáme. Obecně sdělujeme, že na území města Kaplice v současné době působí 

poskytovatel sociálních služeb Charita Kaplice (pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení a sociální rehabilitace), ICOS – bezplatné 

právní poradenství a osobní asistence. Dále zde působí Domov pro seniory Kaplice a další terénní preventivní programy pro osoby závislé 

na návykových látkách (např. Street Work Český Krumlov). 

Z vlastní zkušenosti víme, že poptávka, zejména po terénních službách pro občany se sníženou soběstačností, je opravdu veliká. V praxi se 

setkáváme s tím, že kapacita pečovatelské služby je nedostačující, nabídka neodpovídá poptávce a rodiny jsou nuceny situaci řešit 

umístěním do pobytové služby.  

Kromě pečovatelské služby zde chybí i další služby, které by jistě přispěly ke spokojenosti místních občanů a k lepšímu řešení jejich 

situace. Jedná se o služby poskytované lidem se specifickými zdravotními problémy – Domov pro osoby se zdravotním postižením či 

Domov se zvláštním režimem.  

Dále zde chybí služby jako je Azylový dům, který by mohl řešit situaci osoby v akutní krizi. Osoby, které se ze dne na den ocitnou v nouzi, 

často končí na ubytovnách, kterých je v okolí Kaplice mnoho, nicméně neřeší podstatu daného problému… 

Často se setkáváme s osobami propuštěnými z výchovných ústavů či dětských domovu. Pro takové osoby funguje v Českém Krumlově 

Dům na půl cesty. Kapacita tohoto zařízení však nepokrývá skutečné potřeby a v praxi jsme se nesetkali s žádným volným místem. 

V neposlední řadě zde chybí také sociální služba Chráněné bydlení. Osoby, které by do takového typu zařízení byly vhodné, končí opět dost 

často na ubytovně a jejich problémy se jen prohlubují. Vzhledem k nedostatečným mentálním kapacitám nejsou pak sami schopní najít si 

standardní bydlení.  

 

Poradenství, které na našem odboru poskytujeme, je bez dostatečné nabídky sociálních služeb velmi náročné. Potřebné služby jsou 

například poskytovány v jiných městech a doprovod klienta do poradny či centra je často nemožný.  

Z výše popsaných důvodů shledáváme, že množství sociálních služeb poskytovaných na území ORP Kaplice je nedostačující.“  

 

Mgr. Hana Smejkalová 

referent / odbor sociálních věcí a péče města Kaplice  
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2. Městský úřad Prachatice 

 

„Dobrý den milá kolegyně, 

srdečně zdravím z Prachatic a zasílám něco málo podnětů, připomínek za ORP Prachatice  

- pracovní skupina senioři - na území ORP Pt, konkrétně Prachaticko, Netolicko a Volarsko chybí osobní asistence 

- pracovní skupina zdravotně postižení - na území OPR Pt, konkrétně Prachaticko, Netolicko a Volarsko chybí osobní asistence 

                                                               - na území ORP chybí doplňkové služby pro osoby s psychiatrickým onemocněním 

- pracovní skupina pro osoby v nepříznivé situaci - na území ORP Pt absence noclehárny, ubytoven  a chráněného bydlení 

- pracovní skupina děti a mládež - na území ORP chybí dům na půl cesty 

                                                     -  na území ORP dlouhodobě chybí dětský psychiatr 

  

Děkuji za spolupráci a přeji klidné slunečné dny“  

 

Jaroslava Hauptmanová 

vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 

 

Podněty budou předány pracovním skupinám, které v současné době pracují na novém SPRSS pro období 2019 – 2021. Ve městě Kaplice 

OSOV KÚ navrhuje osobní jednání.  

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 29. 5. 2017 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Aneta Majerová                                

                Oddělení projektů a plánování sociálních služeb 

                      Odbor sociálních věcí 

                Krajský úřad Jihočeského kraje 

                  


