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VÝCHODISKA 
 

 

Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Kaplice (celkem 15 obcí) byl metodou 

komunitního plánování zpracován strategický plán sociálních a souvisejících služeb na období 

let 2020 až 2022. Součástí komunitního plánu je analytická část, včetně demografické analýzy a 

SWOT analýz za jednotlivé pracovní skupiny, které jsou členěny podle cílových skupin uživatelů 

služeb, a dále návrhová část. Přestože byl plán zpracován na tříleté období, je návrhová, resp. 

strategická část plánu, která obsahuje nastavené priority, opatření a konkrétní aktivity, každý 

rok pravidelně aktualizovaná. Při aktualizaci jsou zohledněny především identifikované potřeby 

stávajících a potenciálních uživatelů sociálních a návazných služeb na Kaplicku.      

Cyklický proces plánování probíhá za součinnosti Řídící skupiny a Pracovních skupin pro 

plánování, měst a obcí správního obvodu, poskytovatelů sociálních a návazných služeb, 

Jihočeského kraje a dalších zapojených subjektů a institucí.  

Díky podpoře města Kaplice byla, v souladu se zákonem o sociálních službách a s metodikami 

pro komunitní plánování sociálních služeb vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

provedena pravidelná revize a doplnění plánovaných opatření a aktivit.  Opatření a konkrétní 

aktivity, které jsou zaměřené na podporu jednotlivých cílových skupin uživatelů služeb, byly 

zpracovány do Akčního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na rok 2021. 
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PRINCIPY A HODNOTY 
 

Principy střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb vyjadřují hodnoty, které přináší 
metoda komunitního plánování a ke kterým se v praxi plánování sociálních služeb účastníci hlásí 
a vztahují.  

Komunitní plánování umožňuje: 

 aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 
společenství, 

 aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, 
 aby byl kladen důraz na aktivní roli a zapojení uživatelů služeb v procesu plánování, 
 aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely 

nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. 
 
 

Princip spolupráce 

V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany 
(princip triády): zadavatelé (subjekty odpovědné za zajišťování služby pro občany), 
poskytovatelé (fyzické nebo právnické osoby realizující konkrétní službu) a uživatelé (občané 
využívající službu pro řešení své nepříznivé situace) sociálních a návazných služeb. 

V současné době je princip triády vnímán v širším pojetí, jsou to tedy nejenom uživatelé, 
poskytovatelé sociálních služeb a zadavatelé, ale i široká odborná a laická veřejnost a další 
subjekty, které k danému tématu mají blízko. 

 

Princip rovnosti 

 Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. 
 Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. 
 Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. 
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Princip skutečných potřeb 

Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy, nemohou nahradit 
aktivní zjišťování skutečných potřeb všech zúčastněných stran. 
 

Princip dohody 

Výsledný SPRSS je svého druhu dohoda, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip 
spolupráce) navzájem shodnou na prioritách v sociální oblasti pro příslušné plánované území. 
Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické 
spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace 
odsouhlasených aktivit. V komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí, hlasování 
je nouzový prostředek. 

 

Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů 

Zapojování veřejnosti, výměna informací a spolupráce probíhá ve čtyřech stupních: 
• zajištění přístupu veřejnosti k informacím, 
• aktivní informování veřejnosti, 
• konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění 

postoje veřejnosti k dokumentu), 
• spoluúčast veřejnosti na plánování. 

Jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný komunikační systém.  

 

Princip SMART 

Cílem SPRSS je především stanovovat priority v sociální oblasti a následně se soustředit na jejich 
realizaci. Realizace musí být proveditelná, a proto by měla být sestavena jako SMART: 

 S – specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků, 
 M – měřitelná, tj. s uvedenými indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající, 
 A – akceptovaná, tj. projednána, odsouhlasená a s jasně vymezenými kompetencemi i 

povinnostmi, 
 R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí být proveditelný a zdroje 

dostupné, 
 T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín. 
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Princip kompetence účastníků  

V řízení a plánování sociálních služeb musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými 

zodpovědnostmi a pozicí. Demokratické spolupráci, efektivní rozpravě, uzavírání dohod účinně 

napomáhá dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení, stejně jako dovednost budovat týmy, 

projektově řídit a plánovat. 

 

Princip přímé úměry  

Kvalitně probíhající proces plánování je pro komunitu a její občany stejně přínosný jako výstup 

plánování – vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jejího průběhu. 

 

Princip udržitelnosti 

Tvorba SPRSS nesmí být účelovou aktivitou, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji 

dlouhodobých procesů spolupráce aktérů v sociální oblasti na místní úrovni. Plánování je 

opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat dosahování 

cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení a rozvoji. 
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VIZE 
 

 

 

 

Bezpečné SO ORP Kaplice jako chytrý region poskytuje dlouhodobě udržitelný a flexibilní systém 

sociálních služeb, který dokáže efektivně využít možností spolupráce v území a finanční podpory 

z různých zdrojů.  

Uživatelé v území jsou dostatečně informováni a využívají sociálních služeb, které jsou jim v každé 

situaci dostupné místně, časově, kapacitně a finančně. 

Vzdělaní a pozitivně motivovaní pracovníci v sociálních službách disponují dostatečným finančním, 

technickým a materiálním vybavením, které jim přináší užitek a radost v naplňování jejich poslání.  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

Základní organizační struktura procesu plánování 

 

 

 

Řídící skupina 
 

KPSS  
SO ORP Kaplice 

Pracovní skupina 
 

Děti, mládež a rodiny 
s nezletilými dětmi 

Pracovní skupina 
 

Senioři a osoby se 
zdravotním postižením 

Pracovní skupina 
 

Osoby v krizi a osoby 
ohrožené závislostí 
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VYMEZENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN A TYPŮ SLUŽEB 

 

PS č.1 Děti, mládež a rodiny s nezletilými dětmi 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Jedná se o děti a mládež ve věku 0 – 26 let a rodiny s nezletilými dětmi, kde se objevují následující 

společensky nežádoucí jevy nebo kde dochází k ohrožení těmito jevy: 

psychické problémy, sociální problémy např. výchovné problémy, záškoláctví, kriminalita, delikvence, 

agresivní chování, vandalismus, netolismus (virtuální drogy – mobil, internet, počítačové hry atd.), násilí 

a šikanování, rasismus, intolerance, zanedbávaní, týraní, zneužívaní, ohrožení mravnosti a mravní 

výchovy, předčasné zahajování sexuálního života, promiskuita, komerční sexuální zneužívání dětí, 

rodičovství v nezletilosti a neplánované rodičovství, tzv. věční studenti, užívání legálních návykových 

látek, užívání a experimenty s nelegálními návykovým látkami, nebo jsou cílové skupiny dětí a mládeže 

ohroženy sociálním vyloučením z důvodu socioekonomické situace rodin, popř. velmi nízké nabídky 

možností trávit aktivně a společensky přijatelně volný čas, jsou ohroženy zanedbáním jejich zdravotního 

stavu z důvodu nedostatečné informovanosti a nízkých kompetencí rodičů nebo z důvodu nepříznivé 

finanční situace rodiny, pocházejí z rozvedené (rozpadlé) rodiny a jsou ohroženy syndromem zavrženého 

rodiče, opouštějí ústavní výchovu nebo jsou bez možnosti využívání sociálních služeb ohroženy nuceným 

odchodem z rodiny do ústavní péče. Dále jsou cílovou skupinou i zákonní zástupci dětí a mládeže 

ohrožených výše definovanými jevy. 

TYPY SLUŽEB pro uživatele z SO ORP Kaplice (včetně služeb se sídlem mimo správní obvod): 

• § 58 Domy na půl cesty  
• § 60 Krizová pomoc 
• § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
• § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

DALŠÍ SLUŽBY pro zajištění potřeb cílové skupiny: 

• § 37 Odborné sociální poradenství 
• § 57 Azylové domy (pro matky s dětmi) 
• §70 Sociální rehabilitace 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI k vybraným typům služeb (dle zák. 108/2006 Sb.): 

• poskytnutí ubytování 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• sociálně terapeutické činnosti 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
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PS č.2 Senioři a osoby se zdravotním postižením 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Cílovou skupinou jsou senioři ve věku 60 let a více, kteří jsou z důvodu nepříznivé životní situace 

zapříčiněné věkem či neuspokojivým zdravotním stavem ohroženi sociálním vyloučením. Jedná se o 

osoby se sníženou schopností sebeobsluhy, které jsou při výkonech základních úkonů v péči o sebe sama 

a o domácnost odkázáni na podporu a péči další osoby.  

Další cílovou jsou osoby se zdravotním postižením ve věku 0 – 59 let. Jedná se o zdravotní postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci – lidé s tělesným postižením, se 

smyslovým postižením, s mentální retardací, s kombinovaným postižením, s duševním onemocněním a 

lidé dlouhodobě (trvale) nemocní.   

TYPY SLUŽEB pro uživatele z SO ORP Kaplice (včetně služeb se sídlem mimo správní obvod): 

• § 39 Osobní asistence 
• § 40 Pečovatelská služba 
• § 42 Průvodcovské a předčitatelské služby 
• § 44 Odlehčovací služby  
• § 49 Domovy pro seniory 
• § 50 Domovy se zvláštním režimem 
• § 54 Raná péče 
• § 70 Sociální rehabilitace 

 

DALŠÍ SLUŽBY pro zajištění potřeb cílové skupiny: 

• § 37 Odborné sociální poradenství 
• § 41 Tísňová péče 
• § 46 Denní stacionáře 
• § 47 Týdenní stacionáře 
• § 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
• § 67 Sociálně terapeutické dílny 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI k vybraným typům služeb (dle zák. 108/2006 Sb.): 

• aktivizační činnosti  
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
• pomoc při zajištění chodu domácnosti  
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
• poskytnutí stravy  
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
• poskytnutí ubytování  
• poskytnutí ubytování v případě pobytové služby  
• sociálně terapeutické činnosti  
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
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PS č.3 Osoby v krizi a osoby ohrožené závislostí 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Cílovou skupinou jsou osoby v akutně nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 let a více.  

Cílovou skupinu tvoří především: 

• osoby bez přístřeší 
• osoby v krizi 
• osoby zadlužené 
• osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody 
• osoby opouštějící zařízení ústavní a výchovné péče 
• osoby propuštěné z ochranné léčby 
• oběti trestné činnosti 
• oběti domácího násilí 
• oběti obchodu s lidmi 
• dlouhodobě nezaměstnaní 
• příslušníci národnostních menšin 
• uprchlíci 
• cizinci v nepříznivé sociální situaci 
• osoby v sexbusinessu 
• osoby ohrožené závislostí na návykových látkách 
• osoby závislé na návykových látkách 
• osoby ohrožené nelátkovými závislostmi 
• osoby blízké uživatelů drog 
• experimentátoři a rekreační uživatelé drog 

 

TYPY SLUŽEB pro uživatele z SO ORP Kaplice (včetně služeb se sídlem mimo správní obvod): 

• §37 Odborné sociální poradenství    
• §55 Telefonická krizová pomoc   
• §69 Terénní programy    
• §70 Sociální rehabilitace    

 

DALŠÍ SLUŽBY pro zajištění potřeb cílové skupiny: 

• §57 Azylové domy     
• §60 Krizová pomoc    
• §63 Noclehárny     
• §59 Kontaktní centrum  
• §64 Služby následné péče  

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI k vybraným typům služeb (dle zák. 108/2006 Sb.): 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
• sociálně terapeutické činnosti 
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• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• telefonická krizová pomoc 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
• poskytnutí ubytování 
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
• poskytnutí přenocování 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
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PRIORITA 1 

OPATŘENÍ 1.1 OPATŘENÍ 1.2 OPATŘENÍ 1.3 

AKTIVITA 1.2.1 

AKTIVITA 1.2.2 

 

AKTIVITA 1.2.3 

 

AKTIVITA 1.1.1 AKTIVITA 1.3.1 

 

ČLENĚNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI PLÁNU 

 

Priority: 

Priorita 1 – Podpora a rozvoj systému poskytovaných sociálních služeb 

Priorita 2 – Vznik nových sociálních služeb 

Priorita 3 – Podpora a rozvoj souvisejících služeb 

Priorita 4 – Průřezové (společné) priority 

 

 

Schéma priorit, opatření a aktivit 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ PRIORITY 

 

PRIORITA 1  Podpora a rozvoj systému poskytovaných sociálních služeb 
 
 

Číslo a název opatření 1.1 Zachování kapacity sociální služby NZDM §62 

Popis opatření Cílem opatření je zachování stávající kapacity služby 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v SO ORP Kaplice. 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují zázemí, 
podporu a odbornou pomoc mladým lidem a dospívajícím, 
kteří jsou ohrožení nebo zažívají sociální vztahy ve 
virtuálním světě, setkávají se s rizikem nefunkčních vztahů 
v rodině i mezi vrstevníky, inklinují k trestné činnosti, 
neorientují se v systému příslušných úřadů a služeb ČR, 
setkávají se s experimenty s alkoholem a drogami a hrozí jim 
nedokončení vzdělání. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.1.1 Zachování kapacity sociální služby NZDM Depo 
1.1.2 Zachování kapacity sociální služby NZDM Molo 
1.1.3 Zachování kapacity sociální služby NZDM DéDéčko 

 
  
 

Číslo a název aktivity: 1.1.1 Zachování kapacity sociální služby NZDM Depo 

Obsah aktivity   NZDM Depo je určeno dětem, dospívajícím a mladým lidem 
(dále jen uživatelé), kteří: 

 jsou ve věku 11 – 20 let 

 jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a zažívají 
nepříznivé situace: 

Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, 
vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, 
narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, užívání 
návykových látek, vyhraněný životní styl (Emo styl, sekty, 
hooligans, fašismus, nacismus apod.), rasismus, pohlavní 
zneužívání, domácí násilí. 
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Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních 
partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, 
těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve 
škole. 
Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, 
neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní 
stereotypy. 
Služba dle zákona zajišťuje tyto základní činnosti: 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují 
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 
26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby 
je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti:  
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové 
aktivity, pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a 
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících 
se ve společenském prostředí 
c) sociálně terapeutické činnosti 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporující sociální začleňování osob 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob. 

Spádovost služby Kaplice a okolí 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty Obec, školy, OSPOD, PČR, Městská policie, PMS, další 
poskytovatelé 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 63 63 65 65 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1 123 360 1 406 631 1 883 644 1 900 000 
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Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 144 578 170 000 0 50 000 

Město Kaplice 25 000 25 000 25 000 25 000 

Obce, svazky obcí 25 000 9 500 22 500 25 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 428 0 0  

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 498 543 1 572 815 1 931 144 2 000 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  

 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.1.2 Zachování kapacity sociální služby NZDM Molo 

Obsah aktivity   NZDM Molo je určeno dětem, dospívajícím a mladým lidem 
(dále jen uživatelé), kteří: 

 jsou ve věku 11 – 20 let 

 jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a zažívají 
nepříznivé situace: 

Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, 
vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, 
narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, užívání 
návykových látek, vyhraněný životní styl (Emo styl, sekty, 
hooligans, fašismus, nacismus apod.), rasismus, pohlavní 
zneužívání, domácí násilí. 
Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních 
partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, 
těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve 
škole. 
Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, 
neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní 
stereotypy. 
Služba dle zákona zajišťuje tyto základní činnosti: 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují 
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 
26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby 
je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. 
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Služba obsahuje tyto základní činnosti:  
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové 
aktivity, pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a 
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících 
se ve společenském prostředí 
c) sociálně terapeutické činnosti 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporující sociální začleňování osob 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob. 
 
V rámci naplnění aktivity byla ustavena ad hoc pracovní 
skupina složená se zástupců NZDM Molo, města Velešín, ZŠ 
Velešín a ICOS, s cílem zajistit identifikované potřeby  cílové 
skupiny, resp. rozšířit a zkvalitnit nabídku sociálních a 
návazných služeb.  

Spádovost služby Velešín a okolí 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty Obec, školy, OSPOD, PČR, Městská policie, PMS, další 
poskytovatelé 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 54 40 65 70 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1 052 185 1 342 075 1 789 346 1 800 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 189 031 109 000 0 50 000 

Město Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 72 000 60 000 60 000 90 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 1 852 60 000 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 314 780 1 571 362 1 849 346 1 940 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  
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Číslo a název aktivity: 1.1.3 Zachování kapacity sociální služby NZDM DéDéčko 

Obsah aktivity   NZDM DéDéčko je určeno dětem, dospívajícím a mladým 
lidem (dále jen uživatelé), kteří: 

 jsou ve věku 6 – 18 let 

 jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a zažívají 
nepříznivé situace: 

Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, 
vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, 
narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, užívání 
návykových látek, vyhraněný životní styl (Emo styl, sekty, 
hooligans, fašismus, nacismus apod.), rasismus, pohlavní 
zneužívání, domácí násilí. 
Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních 
partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, 
těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve 
škole. 
Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, 
neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní 
stereotypy. 
Služba dle zákona zajišťuje tyto základní činnosti: 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují 
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 
26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby 
je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti:  
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové 
aktivity, pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a 
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících 
se ve společenském prostředí 
c) sociálně terapeutické činnosti 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
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podporující sociální začleňování osob 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob. 

Spádovost služby Dolní Dvořiště a okolí 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty Obec, JčK, školy, OSPOD, PČR, Městská policie, PMS, další 
poskytovatelé 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 49 50 55 55 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1 143 590 1 343 631 1 609 941 1 700 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Město Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 200 000 200 000 150 000 150 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 3 653 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 344 243 1 451 207 1 759 941 1 850 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  

 
 
 
 

Číslo a název opatření 1.2 Zachování kapacity Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi §65 

Popis opatření Cílem opatření je zachování stávající kapacity služby SASRD 
Kaplice a navyšování kapacity podle skutečných potřeb 
uživatelů.  
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c)sociálně terapeutické činnosti, 
d)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.2.1 Zachování a rozvoj kapacity sociální služby SASRD 
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Číslo a název aktivity: 1.2.1 Zachování a rozvoj kapacity sociální služby SASRD 

Kaplice 

Obsah aktivity   Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je terénní, 
popřípadě ambulantní služba poskytovaná rodině s dítětem, 
u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů 
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží 
sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje. Cílem je pomoci konkrétním rodinám, 
které se ocitají nebo mohou ocitnout v ohrožení, tak aby 
dokázali problémovou situaci vyřešit/překonat a dále rodina 
plnila své základní funkce především vzhledem k dětem v 
rodině.  
Na základě jednání s krajem, obcemi a OSPODy byla nově 
tato služba zaregistrována a začala fungovat od 1.9.2016 pro 
ORP Český Krumlov a ORP Kaplice pod obecně prospěšnou 
společností ICOS Český Krumlov. Kapacita služby byla od 
04/2020 dle plánu i v souladu se SPRSS Jčk rozšířena z 20-25 
rodin na 50-60 rodin, (jedná se zejména o terénní - 35h 
týdně, částečně ambulantní službu - 7h týdně) a bylo 
rozšířeno odpovídající personální zajištění přímých 
pracovníků z 1,35 úvazku na 4 úvazky (cca 3 pro ORP ČK, 1 
pro ORP Kaplice).   
Služba funguje na celém území ORP Český Krumlov a ORP 
Kaplice. Uvedené údaje zahrnují celkový rozsah/kapacitu i 
finance za obě ORP, kdy na ORP Kaplice připadá cca 30 - 40% 
kapacity a nákladů/zdrojů. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Pozn.: Na tuto sociální službu úzce navazují i další činnosti 
v rámci služby Podpora rodin a dětí v ohrožení tak, aby 
společně se sociálně aktivizační službou tvořily ucelený 
komplex podpory. Tato navazující část není registrovanou 
službou a zahrnuje komplexní systém rodinných 
poradenských služeb (psychologické, právní, rodinné vč. 
terapie), terénní práci v rodinách (ve spolupráci s OSPOD), 
asistované kontakty a předávání a mediaci s kapacitou cca 
100 rodin. Rozpočet této související služby je celkem cca 2,5 
mil. Kč/rok (financováno OPZ, MPSV, JčK, nadace, města). 
Další aktivity navazující na SASRD viz aktivita 3.1.6. 
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Spádovost služby ORP Kaplice a ORP Č. Krumlov (viz popis v textu) 

Předpokládaný realizátor ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé služeb, odbor soc. věcí, OSPOD 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 48 (rodiny) 50 (rodiny) 55 (rodiny) 55 (rodiny) 

počet jednotek 
1145 

(intervence) 
1700 

(intervence) 
2000 

(intervence) 
2000 

(intervence) 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace   1 270 000 2.600.000 

Individuální projekt 1 750 000 2 700 000 1 300 000  

Jihočeský kraj 118 000 260 000 480 000 480.000 

Město Kaplice 60 000 60 000 70 000 70.000 

Obce, svazky obcí 100 000 70 000 100.000 100.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 10 000 127 000 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

2 038 000 3 217 000 3.220.000 3.250.000 

Časový harmonogram Po celé plánovací období. 

Poznámka 

Počet uživatelů/intervencí i finance jsou v tabulce uvedeny 
dohromady na celé ORP Č. Krumlov i ORP Kaplice, s tím, že na 
ORP Kaplice připadá cca 30-40% z celku. Zároveň tabulka 
zohledňuje rozšíření služby, ke kterému došlo od 04/2020 (viz 
popis výše). 
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Číslo a název opatření: 1.3 Pečovatelská služba § 40  

Popis opatření: Cílem je podporovat zachování, stávající rozsah a udržení 
pečovatelské služby, tak aby služba mohla být poskytnuta 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném 
prostředí.  
Na základě případného navýšení poptávky po službě je 
nezbytné zřídit další detašované/á pracoviště a zároveň 
navýšit kapacitu sociální služby tak, aby byla zajištěna na 
celém rozsáhlém území SO ORP Kaplice 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti  
e) Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

Aktivity naplňující opatření: 1.3.1 Zachování stávající kapacity pečovatelské služby 
CHPS  
1.3.2 Rozšíření kapacity o CHPS další detašované/á 
pracoviště 
1.3.3 Zachování kapacity pečovatelské služby Ledax 
1.3.4 Zachování kapacity pečovatelské služby v Horním 
Dvořišti 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.3.1 Zachování stávající kapacity pečovatelské služby CHPS 

Obsah aktivity   Obsahem aktivity je zachování stávajícího rozsahu CHPS. Pro 
zajištění potřeb uživatelů, je nutné zachovat kapacitu min. 
120 uživatelů. 
CHPS je tradiční poskytovatel sociálních služeb v SO ORP 
Kaplice a také v přilehlých obcích sousedních SO ORP (Český 
Krumlov, Trhové Sviny a České Budějovice). Své služby 
poskytuje uživatelům již od roku 2008. Pod jednou registrací 
má CHPS zřízena 4 střediska – 2 v Kaplici (Náměstí + DPS 
Novohradská), v Blansku (DPS) a Velešíně (Strahovská), čímž 
je zajištěna dostupnost služby širšímu okruhu osob. 

Spádovost služby Převažující působnost SO ORP Kaplice (přilehlé oblasti SO 
ORP Český Krumlov, SO ORP Trhové Sviny, SO ORP České 
Budějovice): 
Benešov nad Černou (Černé Údolí, Daleké Popelice, Děkanské 
Skaliny, Dluhoště, Hartunkov, Klení, Kuří, Ličov, Pusté Skaliny, 
Valtéřov, Velké Skaliny, Velký Jindřichov); 
Besednice (Malče); 
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Bujanov (Skoronice, Suchdol, Zdíky); 
Dolní Dvořiště (Budákov, Jenín, Rybník, Rychnov nad Malší, 
Tichá, Trojany, Všemeřice); 
Dolní Třebonín (Horní Třebonín, Dolní, Horní a Prostřední 
Svince); 
Horní Dvořiště (Český Heršlák); 
Kaplice (Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Květoňov, 
Mostky, Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár); 
Ločenice (Nesměň); 
Malonty (Bělá, Bukovsko, Desky, Jaroměř, Meziříčí, Radčice, 
Rapotice); 
Mojné (Záhorkovice); 
Mirkovice (Malčice, Žaltice); 
Netřebice (Dlouhá, Výheň); 
Omlenice (Blažkov, Omlenička, Stradov, Výnězda); 
Pohorská Ves (Lužnice, Pohoří na Šumavě); 
Rožmitál na Šumavě (Čeřín, Hněvanov, Michnice, Zahrádka); 
Římov (Dolní a Horní Vesce); 
Slavče (Mohuřice, Keblany, Záluží, Dobrkovská Lhotka, Dolní 
Lhotka); 
Soběnov (Přísečno, Smrhov); 
Střítež (Kaplice – nádraží, Raveň); 
Svatý Jan nad Malší (Chlum, Sedlce); 
Velešín (Bor, Holkov, Chodeč, Skřidla); 
Zvíkov; 
Zubčice (Zubčická Lhotka, Markvartice). 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty MPSV, JčK, Města Velešín a Kaplice, ostatní obce v SO ORP 
Kaplice, Český Krumlov, Trhové Sviny, České Budějovice, ICOS 
a další subjekty sociálních služeb doplňujících služby CHPS 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 142 160 165 165 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 2926317 3611833 4816717 5000000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 500000 500000 0 100000 

Město Kaplice 102618 102894 115000 115000 

Obce, svazky obcí 682000 564500 170000 170000 

Příjmy od uživatelů 501920 504000 515000 530000 

Ostatní (specifikace) 142561 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

4567391 4854041 5616717 5915000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 
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Poznámka  

 
 
 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.3.2 Rozšíření kapacity CHPS o další detašované/á 

pracoviště 

Obsah aktivity   Na základě případného navýšení poptávky po službě je 
nezbytné zřídit další detašované/á pracoviště a zároveň 
navýšit kapacitu sociální služby tak, aby byla zajištěna na 
celém rozsáhlém území SO ORP Kaplice.  
Budou zpracovány analýzy skutečných potřeb uživatelů 
v dotčených oblastech. 

Spádovost služby Převažující působnost SO ORP Kaplice (přilehlé oblasti SO 
ORP Český Krumlov, SO ORP Trhové Sviny, SO ORP České 
Budějovice): 
případné rozšíření kapacity bude zajištěno pro uživatele obcí 

SO ORP Kaplice, jejichž potřeby nejsou zajištěny v aktivitě 

1.3.1 Zachování stávající kapacity pečovatelské služby CHPS. 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty MPSV, JčK, Města Velešín a Kaplice, ostatní obce v SO ORP 
Kaplice, Český Krumlov, Trhové Sviny, České Budějovice, ICOS 
a další subjekty sociálních služeb doplňujících služby CHPS 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby   10 10 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 0 0 350000 350000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 100000 100000 

Město Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 0 0 10000 10000 

Příjmy od uživatelů 0 0 25000 25000 

Ostatní (specifikace) 0 0 25000 25000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

0 0 510000 510000 

Časový harmonogram  

Poznámka 

V případě existence poptávky (min. 10 potencionálních 
zájemců) po službě a zajištění finančních prostředků 
(zejména na mzdové náklady a zajištění služebního vozidla, 
popř. pronájem detaš. pracoviště) a  v souladu s Pravidly JčK 
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dojde k realizaci aktivity od r. 2022. 
S ohledem na dosud platné Pověření JčK (platnost do 
31.12.2021) je plánováno rozšíření kapacity CHPS od roku 
2022 za podmínek uvedených výše. 

 
 
 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.3.3 Zachování kapacity pečovatelské služby Ledax 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je zajištění identifikovaných potřeb uživatelů 
služeb pomocí pečovatelské služby pro území SO ORP 
Kaplice. Služba je realizována na základě dohody a podpory 
ze strany JčK a příslušných obcí. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Ledax o.p.s. 

Spolupracující subjekty Spádová města a obce v SO ORP Kaplice 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 18 39 42 45 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 359 637 450 425 472 946 496 594 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj 3 577 7 466 8 500 9 500 

Město Kaplice 71 510 86 000 89 000 92 000 

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů 185 112 251 356 260 000 270 000 

Ostatní (specifikace) 52 199 105 581 105 581 105 581 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

672 422 901 576 936 028 973 674 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Roky 2020-2021 byly významně ovlivněny pandemií COVID 
19, zvýšené náklady na ochr. pomůcky, hospitalizace klientů, 
nemocnost včetně OČR u pracovníků, celkové zvyšování 
nákladů na službu. 
Pro rok 2022 je plánováno pokračovat v zajištění a 
poskytování kvalitní péče všem klientům této služby a v jejím 
postupném rozšiřování. Důležitá je spolupráce a finanční 
podpora ze strany měst a obcí. 
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Číslo a název aktivity: 1.3.4 Zachování kapacity pečovatelské služby v Horním 

Dvořišti  

Obsah aktivity   Zajištění pečovatelské služby ve spádové oblasti dle 
aktuálních potřeb uživatelů nacházejících se na území obce. 
Při analýze území a jednání se samosprávou obce Horní 
Dvořiště zjištěna potenciální potřebnost u 2-3 uživatelů. 
Aktuálně je evidován a službu využívá 1 uživatel. Obědy obec 
cílovým skupinám zajišťuje/rozváží sama. Obec Horní 
Dvořiště má s Městem Vyšší Brod uzavřenou smlouvu o 
poskytování soc. služby pro zajištění péče o své občany, kteří 
službu potřebují nebo by potřebovali. V současné době obec 
Horní Dvořiště přispívá na provoz soc. služby formou roční 
zálohy, která je při nevyužití služby jejími občany obci 
vrácena. 

Spádovost služby Horní Dvořiště, Český Heršlák 

Předpokládaný realizátor Město Vyšší Brod 

Spolupracující subjekty Obec Horní Dvořiště 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby neuvedeno neuvedeno 2 2 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1 554 000 1 658 000 1 658 000 1 700 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Město Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 5 000 5 000 5 000 5 000 

Příjmy od uživatelů 27 000 31 000 31 000 31 000 

Ostatní (specifikace) 35 000 39 000 39 000 39 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 621 000 1 733 000 1 733 000 1 755 000 

Časový harmonogram Od 1.10.2018, pověření JČK od 1.1.2019 do 31.12.2021. 

Poznámka 
Finanční zdroje jsou uvedeny za celou sociální službu 
zajišťovanou v oblasti Vyšší Brod, Rožmberk n. Vlt., Malšín a 
Horní Dvořiště. 

 
 
 
 
 

Číslo a název opatření: 1.4 Domov pro seniory § 49 

Popis opatření: Dle zákona jsou v domovech pro seniory poskytovány 
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
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pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) poskytnutí ubytování 
b) poskytnutí stravy 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
f) sociálně terapeutické činnosti 
g) aktivizační činnosti 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

Aktivity naplňující opatření: 1.4.1 Zachování stávající kapacity Domova pro seniory 
Kaplice § 49 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.4.1 Zachování stávající kapacity Domova pro seniory 

Kaplice § 49 

Obsah aktivity   Posláním Domova pro seniory Kaplice je poskytovat podporu 
a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří 
pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují 
komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna   v jejich 
domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo 
ambulantních sociálních služeb.   
Pro zachování kapacity je nutné zajistit optimální financování 
poskytované služby a její dostatečné personální obsazení. 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 

a) poskytnutí ubytování 
b) poskytnutí stravy 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
f) sociálně terapeutické činnosti 
g) aktivizační činnosti 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

Spádovost služby Jihočeský kraj 

Předpokládaný realizátor Domov pro seniory Kaplice 

Spolupracující subjekty JčK, obce ORP Kaplice, město Český Krumlov 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 67 69 66 66 
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počet jednotek 54 54 54 54 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 8830000 10524000 11576000 12154800 

Individuální projekt 0 16000 0 0 

Jihočeský kraj 8356000 7500000 6895000 7239750 

Město Kaplice 92000 50000 50000 50000 

Obce, svazky obcí 363054 360000 200000 200000 

Příjmy od uživatelů 7161185 7135000 7447007 7819357 

Ostatní (specifikace) 10923384 12175000 10005993 10005993 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

35724419 37760000 36174000 37469900 

Časový harmonogram 
Po celé plánované období - celoroční poskytování služby (365 
kalendářních dní). 

Poznámka 

Specifikace zdrojů z řádku Ostatní: výnosy z prodeje vlastních 
výrobků, výnosy z prodeje služeb (po vyjmutí příjmů od 
uživatelů), výnosy z pronájmu, výnosy z prodeje DHM, 
čerpání rezervního fondu, ostatní výnosy, finanční výnosy, 
výnosy z transferů investičního majetku, mimořádné dotace 
MPSV a MZ ČR (2020, 2021). 
 
Kapacita je vzhledem k aktuálním potřebám potenciálních 
uživatelů nedostatečná. Pro zajištění potřeb uživatelů je 
nutné zároveň podporovat rozvoj terénních služeb a zvyšovat 
kompetence rodin (viz také aktivita 3.2.4 Podpora 
neformálních pečovatelů). 
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Číslo a název opatření: 1.5 Sociální rehabilitace § 70  

Popis opatření: Sociální rehabilitace je soubor specifických činností 
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických 
schopností a dovedností, posilováním návyků a 
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 
nezbytných činností alternativním způsobem 
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a 
kompetencí.  
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.5.1 Zajištění stávající kapacity sociální rehabilitace 
Tolerance Kaplice § 70  
1.5.2 Sociální rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním od 16-ti let – terénní forma § 70 
1.5.3 Zachování kapacity sociální služby sociální 
rehabilitace - Tyflokabinet 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.5.1 Zajištění stávající kapacity sociální rehabilitace 

Tolerance Kaplice § 70 

Obsah aktivity   Charita Kaplice poskytuje sociální rehabilitaci Tolerance 
Kaplice od 1. 1. 2008 ambulantní formou a od roku 2015 i 
formou terénní. 
Cílem služby v ambulantní i terénní formě je podpora osob se 
zdravotním postižením v oblasti samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti tak, aby byli schopni začlenění do běžné 
společnosti. Základním cílem je připravit tyto osoby na 
samostatný život a umožnit jim prosazovat vlastní názory a 
myšlenky. 
Cíle služby: 

o uživatel není ohrožen sociálním vyloučením 
o uživatel je samostatnější v běžném životě 
o uživatel udržuje a zvyšuje své schopnosti a dovednosti 

vedoucí k samostatnějšímu životu 
o uživatel ví, kam a jak se má obrátit o potřebnou 

pomoc a informace 
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením ve 
věku od 16 - 80 let. 
Maximální kapacita ambulantní služby je 14 uživatelů v daný 



Stránka 32 z 96 

 

okamžik, přičemž na jednoho pracovníka připadá v tu chvíli 4-
7 uživatelů. 
Kapacita terénní služby jsou 2 uživatelé v daný okamžik, kdy 
mohou dva pracovníci individuálně pracovat s dvěma klienty 
v jejich přirozeném prostředí.  
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při   obstarávání osobních záležitostí 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice  

Spolupracující subjekty MPSV, JčK, města Kaplice a Velešín, obce v SO ORP Kaplice a 
další subjekty 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 19 19 20 21 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 2032591 2175000 2773462 2850000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Město Kaplice 25000 25000 25000 25000 

Obce, svazky obcí 36000 32000 34000 40000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 95779 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

2189370 2317642 2832462 2915000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  

 
 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.5.2 Sociální rehabilitace pro osoby s duševním 

onemocněním od 12-ti let – terénní forma § 70 
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Obsah aktivity   Služba je poskytována uživatelům z SO ORP Kaplice v jejich 
přirozeném sociálním prostředí, terénní formou. 
Pracovníci poskytovatele sociální služby Fokus České 
Budějovice, z. ú. dojíždějí za uživateli do regionu Kaplicka 
z Českých Budějovic, případně z pobočky poskytovatele 
v Českém Krumlově. 
Cíle  

- posílit osobní kompetence uživatelů, které jim umožní 
dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti 

- posílit u uživatelů služeb schopnost udržet a rozvíjet běžné 
sociální kontakty 

- podpořit uživatele služeb ve využívání dostupných zdrojů pro 
řešení své životní situace 

- pomoc lidem se zkušeností s duševním onemocněním 
orientovat se v jejich životní situaci  

- snížit míru závislosti uživatelů na sociálních službách 
Činnosti 

- sociální poradenství 
- podporu a pomoc při využívání běžných služeb – veřejné 

služby, zaměstnavatelé, pracovní agentury, úřady, a to ve 
formě tréninku dovedností, asistence, podpory při zvládání 
činností, doprovodu, vyjednávání ve prospěch uživatele 

- spolupráce s rodinou uživatele služeb 
- aktivní kontaktování 

 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Fokus České Budějovice, z.ú. 

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílové skupiny a obce na území SO ORP Kaplice. 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 31 33 35 35 

počet jednotek 1074 1080 1100 1200 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 480.000 505.000 530.000 550.000 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj 8.000 9.000 20.000 30.000 
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Město Kaplice 45.000 50.000 50.000 50.000 

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

533.000 564.000 600.000 630.000 

Časový harmonogram Po celé plánované období 

Poznámka 

Č.1:  Od roku 2015 využívají uživatelé z ORP Kaplice službu 
Chráněné bydlení (poskytovatel FOKUS ČB). Konkrétně: 2015 
– 2 uživatelé, v roce 2016 – 1 uživatel, v roce 2017 – 2 
uživatelé, v roce 2018 – 1 uživatel, v roce 2019 – 1 uživatel, 
v roce 2020 - 3 uživatelé, v roce 2021 – 2 uživatelé 
Č.2: Od roku 2015 mohou využívat uživatelé z ORP i zdravotní 
služby (domácí ošetřovatelská péče Fokus ČB a od roku 2021 
podpory terénního psychiatra a sestry pro 
psychiatrii/všeobecné sestry). 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.5.3 Zachování kapacity sociální služby sociální rehabilitace 

– TyfloCentrum 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je zajistit dostupnost sociální rehabilitace, 
především v činnostech je:  

 nácvik obsluhy běžných zařízení, spotřebičů a nácvik 
péče o domácnost (psaní na počítačové klávesnici, 
využívání speciálního software)  

 nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, 
nácvik vlastnoručního podpisu  

 nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, 
kontaktu a práce s informacemi  

 upevňování získaných motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností 

Spádovost služby JČ kraj (za TyfloCentrum - v rámci terénní formy služby) 

Předpokládaný realizátor TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. 

Spolupracující subjekty NNO 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 2 3 3 3 

počet jednotek 52 81 120 120 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1529000 1647000 1700000 1800000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 59000 33000 50000 50000 

Město Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 0 0 0 0 
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Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1588000 1680000 1750000 1850000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Finanční náročnost je vyčíslena za celou službu. 
Poznámka: TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. (původní 
název Tyflokabinet). 

 
 

Číslo a název opatření:  1.6 Průvodcovské a předčitatelské služby § 42  

Popis opatření: Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo 
ambulantní služby poskytované osobám, jejichž 
schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení v oblasti orientace nebo komunikace a 
napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby 
mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. 
      
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.6.1 Zachování kapacity Průvodcovské a předčitatelské 
služby § 42 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.6.1 Zachování kapacity Průvodcovské a předčitatelské 

služby § 42 

Obsah aktivity   Obsahem aktivity je zachování poskytování služby zajišťované 
pro rodiny pečující o děti, mládež a osoby s postižením. Cílem 
služby je podpořit integraci osob se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním, zajištění jejich kontaktu s vnějším okolím a 
zprostředkování jejich všestranného rozvoje a zabránění 
jejich sociálnímu vyloučení. Konkrétně se v ORP Kaplice jedná 
o doprovázení dětí a mládeže do školy, školského zařízení, a 
osob k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a 
doprovázení zpět. Ve většině případů se jedná o doprovázení 
do zařízení v Č. Budějovicích.  
Aktuálně je služba pro Kaplicko (včetně Velešína) zajištěna 2 
vozy, ale v poptávce je převis ze strany potenciálních 
uživatelů – pro zajištění služby je potřeba 3 vůz. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem 
Velkopřevorství českého, stř. ČB, o. p. s. 

Spolupracující subjekty Jednotlivé obce SO ORP a Krajský úřad JčK 

Cílová skupina 2020 2021 2022 2023 
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(skutečnost) (předpoklad) (plán) (plán) 

počet uživatelů služby 17 17 16 16 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 701 000 701 000 672 000 672 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 19 000 19 000 20 000 20 000 

Město Kaplice 30 000 30 000 40 000 40 000 

Obce, svazky obcí 15 000 15 000 15 000 15 000 

Příjmy od uživatelů 98 000 98 000 200 000 200 000 

Ostatní (specifikace) 70 000 70 000 130 000 130 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

933 000 933 000 1 077 000 1 077 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období 

Poznámka Rozpočet proveden na ORP Kaplice 

 
 

Číslo a název Opatření:  1.7 Raná péče § 54  

Popis opatření:  
 

Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba 
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které 
je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v 
důsledku nepříznivé sociální situace.  
Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje 
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření:  1.7.1 Podpora služby rané péče v SO ORP Kaplice § 54 
1.7.2 Podpora služby rané péče pro děti s poruchou 
autistického spektra (PAS) 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.7.1  Podpora služby rané péče v SO ORP Kaplice § 54 

Obsah aktivity   Poskytování terénní rané péče v domácím prostředí klientů, 
doplněné popřípadě ambulantními službami. Cílovou 
skupinou jsou rodiny s dítětem s těžkým zrakovým nebo 
kombinovaným postižením od narození do 7 let věku. Služba 
je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s 
ohledem na specifické potřeby dítěte. 
Cílem opatření je poskytnout terénní služby rané péče 
rodinám, kde se narodilo dítě se zrakovým, sluchovým, 



Stránka 37 z 96 

 

mentálním nebo kombinovaným postižením či s ohroženým 
vývojem a to od narození do 7 let věku dítěte. Specifickým 
cílem je umožnit rodinám vychovávat dítě s postižením co 
nejdéle ve svém přirozeném prostředí, přispět k prevenci 
umisťování dětí do ústavních zařízení a prevenci vyčleňování 
rodin ze své komunity. 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice 

Spolupracující subjekty Raná péče ARPIDA, Autis Centrum o.p.s., APLA Jižní Čechy, 
z.ú., Centrum pro dětský sluch TAM TAM, IMY, o.p.s., SPC 
České Budějovice, Obce na území SO ORP Kaplice 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 5 rodin 5 rodin 5 rodin 5 rodin 

počet jednotek 
19 členů rodiny 

celkem 
19 členů rodiny 

celkem 
19 členů rodiny 

celkem 
19 členů rodiny 

celkem 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 192000 192000 192000 192000 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice 0 5000 5000 5000 

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace) 48000 43000 43000 43000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

240000 240000 240000 240000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice je 
jediným poskytovatelem služby pro děti se zrakovým 
postižením v Jihočeském kraji. 
Konzultace v rodinách probíhají zpravidla 1x za 6 – 8 týdnů, 
telefonické a mailové kontakty dle potřeb klientů. 
Rodiny dětí s obtížným životním startem přibývají, 
poskytovatel žádá JčK o navýšení kapacity. 

 
 
 
 
 
 



Stránka 38 z 96 

 

Číslo a název aktivity: 1.7.2 Podpora služby rané péče pro děti s poruchou 

autistického spektra (PAS) 

Obsah aktivity   Podpora dítěte raného věku (do 7 let) s poruchami 

autistického spektra a jeho rodiny formou ambulantní na 

pracovišti v Táboře nebo v Č. Budějovicích, formou terénní 

v domácím prostředí. Poskytnutí odborného poradenství 

přímo v rodině. Nácviky dovedností a komunikace, pomoc při 

uplatňování práv a zájmů, zvládnutí problémového chování, 

socioterapeutická činnost, sociálně terapeutická činnost. 

Spádovost služby Správního obvod ORP Kaplice    

Předpokládaný realizátor APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupracující subjekty IMY, o.p.s., SPC České Budějovice, SPRP Č. Budějovice 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 1 2 2 2 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1 353 000 2 040 000 2 800 000 2 900 000 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj 310 000 310 000 310 000 310 000 

Město Kaplice 0 0 2000 2000 

Obce, svazky obcí 10 000 10 000 10 000 10 000 

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace) 300 000 300 000 300 000 300 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 964 000 2 660 000 3 422 000 3 522 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka Finanční náklady jsou vyčísleny za celý JčK. 

 
 
 
 

Číslo a název opatření: 1.8 Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením 

a seniory § 39  

Popis opatření: Cílem opatření je zachování a postupné navyšování 
stávající kapacity poskytovaných služeb osobní asistence 
pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a 
seniory na území ORP Kaplice při zachování kvality 
poskytované služby. Jedná se o terénní službu 
poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním 
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prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. V 
současné době zajišťuje službu na území ORP Kaplice  ICOS 
Český Krumlov, o.s., který službu zajišťuje v ORP Český 
Krumlov a Kaplice. 
Cílem služby je: 

- podporovat a pomáhat lidem se zdravotním 
postižením a seniorům k rozvoji podle jejich 
možností a schopností 

- podporovat a pomáhat jim při přirozeném 
začleňování do společnosti a umožnit tak 
jejich účast při aktivitách běžného života 

- umožnit lidem se zdravotním postižením a 
seniorům v maximální možné míře vést 
a rozvíjet běžný způsob života 

Kritériem je zachování a postupné rozšiřování minimální 
kapacity služby celkem pro ORP Český Krumlov a ORP 
Kaplice je poskytována asistence cca 40ti klientům ročně, 
ročně cca 8-9 tisíc hod. přímé péče, cílem je poskytování 
11000 hod. přímé péče). 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně, 
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.8.1 Podpora a rozvoj služby osobní asistence v ORP 
Kaplice 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.8.1 Podpora a rozvoj služby osobní asistence v ORP 

Kaplice 

Obsah aktivity   Zachování registrované terénní sociální služby osobní 
asistence pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku 
věku) a seniory v ORP Kaplice (služba je poskytována např. 
pro uživatele v Kaplici, Velešíně, ad.) a postupné navyšování 
kapacity pro další uživatele.   
Služba pomáhá uživatelům při činnostech, které nemohou 
vykonávat samostatně, pomáhá rozvíjet jeho schopnosti a 
samostatnost a umožňuje tak naplnit uživatelům jejich 
životní potřeby a tím žít plnohodnotným způsobem života v 
přirozeném prostředí. Služba je poskytována v různém 
rozsahu dle potřeb uživatele všude tam, kde je to potřeba, 
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tedy ve školkách, školách a ostatních zařízeních, v 
domácnosti, zaměstnání a dalších místech na základě 
konkrétních potřeb klienta. 
Na zajištění služby v ORP Český Krumlov přispívá pravidelně 
město Český Krumlov (cca 310 000 Kč/rok) i Kaplice (cca 50 
tisíc Kč), část nákladů je hrazena uživateli služby za 
poskytnuté služby, na částečném spolufinancování participují 
(měly by participovat) i ostatní obce, jejichž občanům je 
služba poskytována. 
Služba je registrována na ORP Kaplice i ORP Český Krumlov a 
údaje o kapacitě i financích odpovídají celku, z hlediska počtu 
přímé práce a nákladovosti služby se ORP Kaplice týká cca 20-
%. Nicméně z hlediska Pověření a SPRSS Jčk je převážná část 
kapacity v současné době na ORP Č. Krumlov (cca 10 úvazků 
pracovníků v přímé péči) a jen drobná část na ORP Kaplice 
(cca 0,4 úvazků prac. v přímé péči) – v září 2021 ale došlo 
k navýšení úvazků OA z celkových 10,2 na 13 pracovníků 
v přímé péči a i na Kaplici (na 1,5 úvazků) v souladu se SPRSS 
Jčk. Fakticky vzrůstá počet klientů celkově i v ORP Kaplice (v 
roce 2020 šlo např. o 12 klientů z ORP Kaplice, tj. cca 25%).  
Tudíž z hlediska adekvátnosti a počtu klientů předpokládáme 
postupné navyšování celkové kapacity os. asistence i 
výraznější navyšování kapacity v ORP Kaplice (na cca 30 % 
z celku).  

Spádovost služby ORP Český Krumlov a ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor ICOS Český Krumlov, o. p. s.  
příp. při rozvoji další poskytovatel sociálních služeb 

Spolupracující subjekty Obce v ORP Kaplice, školy, školky a další dotčené subjekty 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 48 55 60 65 

počet jednotek 

9026* 10000 12500 12500 

*K počtu jednotek: počet hodin přímé péče jsou 
nasmlouvané hodiny, kterých je však o něco více, než finální 

stav (z důvodu nemoci, hospitalizace apod.) - cca 85-90%. 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 3 021 000 3 398 000 3 900 000 4 000 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 500 000 600 000 600 000 600 000 

Město Kaplice 55 000 60 000 70 000 70 000 

Obce, svazky obcí 334 000 340 000 340 000 340 000 

Příjmy od uživatelů 950 000 1 000 000 1 300 000 1 350 000 

Ostatní (specifikace) 815 000 80200 340 000 240 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 5 675 000 6 200 000 6 600 000 6 600 000 
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CELKEM 

Časový harmonogram Po celé plán. období 

Poznámka 

Potřeby potenciálních uživatelů byly identifikovány ze strany 
poskytovatele jak výše uvedeno a ze strany zadavatelů/obcí.  
Záměrem bylo, ve spolupráci s KÚ Jčk a se zástupci 
příslušných obcí, rozšířit službu, resp. navýšit její kapacitu, 
která je pro SO ORP Kaplice nedostatečná (v AP SPRSS JčK 
2021 bylo uvedeno 0,4 úvazku, v SPRSS od roku 2022 již 
alespoň 1,5), ale potřeba postupného navyšování  platí 
nadále. Poskytovatel od září 2021 navýšil kapacitu z 10,2 
úvazků na 13 (cca 25-30% připadá na ORP Kaplice).   

 
 
 

Číslo a název opatření: 1.9 Tlumočnické služby § 56 

Popis opatření: Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní 
služby poskytované osobám s poruchami komunikace 
způsobenými především smyslovým postižením, které 
zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné 
fyzické osoby. 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.9.1 Tlumočnické služby §56 - STŘEP 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.9.1 Tlumočnické služby § 56 - STŘEP 

Obsah aktivity   Tlumočnická služba – tlumočení z / do znakového  jazyka 
neslyšícím uživatelům v situacích spojených s běžným 
životem (lékaři, banky, zaměstnavatelé, školy, pojišťovny, 
překlady telefonátů, dopisů…) 

Spádovost služby Jihočeský kraj 

Předpokládaný realizátor STŘEP, z.s. 

Spolupracující subjekty města a obce 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 77/1 77/1 77/1 77/1 

počet jednotek 616 620 620 620 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 548 000 584 000 600 000 600 000 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice     

Obce, svazky obcí 60 000 35 000 75 000 75 000 
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Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

608 000 619 000 675 000 675 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Služba je vyčíslena za celý JčK (aktuálně pro ORP aktivní 1 
uživatel) a je poskytována dle časů uvedených v registraci a 
nad rámec dle individuálních potřeb uživatelů (vč. nočního 
tlumočení v naléhavých případech). 

 
 
 

Číslo a název opatření: 1.10 Odlehčovací služby § 44 

Popis opatření: Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo 
pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v 
jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí, 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Aktivity naplňující opatření: 1.10.1 Zajištění dostupnosti odlehčovací služby  
1.10.2 Zajištění dostatečné kapacity odlehčovací služby 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.10.1 Zajištění dostupnosti odlehčovací služby 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je zajištění potřeb identifikovaných potřeb 
stávajících a potenciálních uživatelů prostřednictvím 
odlehčovací služby pro SO ORP Kaplice.  

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Ledax 

Spolupracující subjekty obce SO ORP Kaplice 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 7 15 20 25 
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počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 0 390 625 730 000 750 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj  276 818 50 000 60 000 

Město Kaplice 250 000 250 000 150 000 150 000 

Obce, svazky obcí 0 0 15 000 20 000 

Příjmy od uživatelů 120 568 85 000 150 000 170 000 

Ostatní (specifikace) 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

390 122 1 002 500 1 080 000 1 130 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Roky 2020-2021 byly významně ovlivněny pandemií COVID 
19, došlo ke zvýšení nákladů na ochr. pomůcky, poskytování 
péče bylo komplikované z důvodu nemocnosti pracovníků 
vč.OČR a častých hospitalizací klientů. Odlehčovací služba je 
poskytována v terénní formě, a to buď samostatně, nebo 
jako součást služby Domácí hospic Ledax.  
Pro rok 2022 je plánováno poskytovat službu ve stejném 
rozsahu a kvalitě a postupné rozšiřování služby podle 
aktuálních potřeb stávajících a potenciálních uživatelů. Pro 
zajištění služby je nezbytná spolupráce a finanční podpora ze 
strany měst a obcí. 
 
Odlehčovací služby pro osoby s poruchami autistického 
centra poskytuje APLA Jižní Čechy: 
1 - 2 víkendové pobyty v měsíci pro klienty s poruchami 
autistického spektra ve věku od 3 do 30 let v prostorách DPN 
Opařany. Cílem služby je odlehčit pečujícím osobám od 
náročné péče. Dalším cílem je poskytnout příjemné prostředí 
pro klienta s poruchou autistického spektra, aby strávil 
víkend v kolektivu svých vrstevníků a byl schopen odloučení 
od pečující osoby. Kapacita je 6 lůžek. 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.10.2 Zajištění dostatečné kapacity odlehčovací služby 

Obsah aktivity   Hlavním cílem aktivity je zajištění potřeb uživatelů pomocí 
místní a časové dostupnosti terénní odlehčovací služby. 
Služba poskytuje odlehčení nepřetržitě se starajícím 
pečujícím, kteří potřebují pomoci s péčí o dlouhodobě či 
terminálně nemocného blízkého. Odlehčovací služby zajišťují 
také edukaci pečujících a pomoc s výběrem vhodných 
kompenzačních pomůcek. 
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Spádovost služby ORP Kaplice, Český Krumlov 

Předpokládaný realizátor Domácí hospic sv. Víta 

Spolupracující subjekty MěÚ Kaplice, MěÚ Český Krumlov, nemocnice ČK, ICOS 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 2 19 22 22 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 0 0 800 000 800 000 

Individuální projekt 0 0 0 300 000 

Jihočeský kraj 0 832 000 500 000 500 000 

Město Kaplice 0 0 50 000 50 000 

Obce, svazky obcí 0 360 000 350 000 350 000 

Příjmy od uživatelů 0 158 000 190 000 190 000 

Ostatní (vl. prostř.) 0 250 000 110 000 10 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

219 000 1 600 000 2 000 000 2 200 000 

Časový harmonogram Celé plánované období 

Poznámka 

Hospic vznikl v prosinci 2020, proto jsou údaje za 1 měsíc. 
 
Hospic, resp. služby jsou primárně určeny pro uživatele v Č. 
Krumlově nebo v okolí s dojezdovou vzdáleností do cca 25 
km.  

 
 
 

Číslo a název opatření: 1.11 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením § 66  

Popis opatření: Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě 
terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku 
nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým 
sociálním vyloučením. 
 
Základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.11.1 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením - s poruchou autistického 
spektra (PAS) 
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Číslo a název aktivity: 1.11.1 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením - s poruchou autistického 

spektra (PAS) 

Obsah aktivity   Služba je poskytována dětem, mladistvým a dospělým s 

poruchami autistického spektra formou ambulantní na 

pracovišti v Táboře a v Č. Budějovicích a terénní formou 

v domácím prostředí, 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. 

Spádovost služby Správního obvod ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupracující subjekty SPC České Budějovice, 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 2 2 2 2 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1 545 000 1 660 000 1 850 000 2 375 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 450 000 450 000 470 000 480 000 

Město Kaplice 0 0 10 000 10 000 

Obce, svazky obcí 15 000 15 000 15 000 15 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 1 000 000 1 000 000 950 000 500 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

3 010 000 3 125 000 3 295 000 3 380 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Počet uživatelů je uveden za Kaplicko. Finanční údaje jsou za 
celou organizaci, která má celokrajové působení.. 
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Číslo a název opatření: 1.12 Sociální poradenství § 37  

Popis opatření: Sociální poradenství poskytuje osobám informace k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální 
poradenství je součástí každé sociální služby, odborné 
sociální poradenství se zaměřuje na podávání informací 
specifickým skupinám osob či při řešení specifických 
náročných životních situací. Odborné sociální poradenství 
vyžaduje specifické znalosti a dovednosti sociálních 
pracovníků. 

Aktivity naplňující opatření: 1.12.1 Odborné sociální poradenství – Bezplatná právní 
poradna – pobočka v Kaplici  
1.12.2 Odborné sociální poradenství pro cizince ze třetích 
zemí  
1.12.3 Podpora odborného sociální poradenství Domácího 
hospice sv. Víta 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.12.1 Odborné sociální poradenství – Bezplatná poradna 

mezi paragrafy – pobočka v Kaplici 
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Obsah aktivity   Zachování a rozvoj registrované služby odborné sociální a 
právní poradenství (pobočky Bezplatné právní poradny 
v rozsahu cca 2 dny/týdně – 16 hodin ve městě Kaplice – 
tento rozsah funguje od 09/2021 (od 02/2020 došlo 
k navýšení na 15 h týdně z dosavadní kapacity 1 den 
v týdnu/7 hodin).  
 
Poradna poskytuje odborné sociální a základní právní 
poradenství pro širokou cílovou skupinu (osoby v nepříznivé 
sociální situaci, ohrožené soc. vyloučením) v oblastech 
dluhové problematiky, pracovního, občanského, rodinného, 
správního práva, lidsko-právní problematiky ad. Ročně 
poskytne své služby (v OPR Č. Krumlov, T. Sviny a Kaplice) cca 
900 klientům (v ORP Kaplice dlouhodobě cca 200 - 250 
klientům). Cílem služby bezplatné poradny je podpořit osoby 
v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli svou situaci řešit 
sami za pomoci odborného poradce, a to prostřednictvím 
rad, informací a případné další pomoci. Služba přechází (či 
alespoň minimalizuje) problémům, které mohou vést 
k sociálnímu vyloučení osob.  
Kritériem je zachování min. kapacity služby Bezplatné 
poradny v Kaplici, která byla v posledních letech: 7 h týdně (1 
den), od roku 2020 pak (díky podpoře z OPZ, MAS Pomalší) 
15 h týdně (2 dny), od 09/2021 na 16 hodin týdně (2 dny). 
K rozšíření došlo z důvodu, kdy rozsah 1 den (7 h) byl 
dlouhodobě nedostatečný (vzhledem k poptávce po službě, 
v porovnání s ostatními ORP i SPRSS JčK, kde je stanoven 
rozsah základní sítě této služby v ORP Kaplice na 20h týdně).  
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor ICOS Český Krumlov 

Spolupracující subjekty Obce v SO ORP Kaplice, neziskové subjekty pracující s cílovou 
skupinou 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 140* 230 290 300 

počet jednotek 230* 330 400 420 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 100 000 110 000 120 000 325 000 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj 40 000 30 000 30 000 50 000 
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Město Kaplice 40 000 55 000 60 000 60 000 

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace) 190 000 230 000 230 000  

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

370 000 425 000 435 000 435 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Registrace služby je společná pro ORP Český Krumlov, Kaplice 
i Trhové Sviny (celkové náklady činí cca 1,7 -1,8 mil. Kč., 
ročně cca 900 klientů) - údaje v tabulce o počtu uživatelů se 
vztahují pouze k ORP Kaplice, obdobně tak odhad finančních 
údajů. 
* V roce 2020 a 2021 z důvodu opatření proti koronaviru 
došlo v několika měsících k omezení služby (fungovaly 
zejména tel. intervence) a na poradnu se obrátilo výrazně 
méně klientů, než v minulých letech, postupně dochází k 
návratu k původním předpokladům.   

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.12.2 Odborné sociální poradenství pro cizince ze třetích 

zemí 

Obsah aktivity   Cílem projektu je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce 
integrace cizinců“, vytvořit prostor pro dlouhodobou a 
koncepční podporu integrace cizinců. CPIC je iniciátorem, 
organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, 
právní i jazykovou emancipaci cizinců v rámci Jihočeského 
kraje.  
Cílovými skupinami CPIC jsou:  
• státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) 
oprávněně pobývající na území České republiky:  
- mající povolení k dlouhodobému pobytu;  
- mající povolení k trvalému pobytu;  
- mající dlouhodobé vízum;  
- mající povolení k přechodnému pobytu rodinného 
příslušníka občana EU;  
- jsou v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na 
území;  
- jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu;  
- jsou v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu;  
- jsou v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu  
rodinného příslušníka občana EU;  
• osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti 
a osoby požívající doplňkové ochrany.  
Centrum na podporu integrace cizinců je financováno v rámci 
projektu „Provoz Center na podporu integrace cizinců II., reg. 
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č. AMIF/20/05“. 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice (Jihočeský kraj) 

Předpokládaný realizátor Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj. 

Spolupracující subjekty  Úkolem CPIC je rovněž zajistit vytvoření a činnost 
regionálních poradních platforem, které řeší aktuální 
problémy cizinců v rámci spolupráce zejména s krajskými a 
obecními úřady, cizineckou policií, státní a městskou policií, 
úřady práce, finančními úřady, živnostenskými úřady a 
dalšími subjekty. Cílem je vytvořit prostor pro lepší výměnu 
informací a podávání podnětů na přijímání opatření, 
reagujících na aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců. 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 12 15 15 15 

počet jednotek 25 30 30 30 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Celý provoz CPIC pro Jihočeský kraj je financován 
z Azylového, migračního a integračního fondu, tj. z tohoto 
projektu je financován celý komplex poskytovaných služeb – 
sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, 
sociokulturní kurzy, atd. Není proto možné vyčíslit náklady na 
financování pouze odborného sociálního poradenství. Počty 
uživatelů a finanční náklady uvedeny dle minulé aktualizace. 
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Číslo a název aktivity: 1.12.3 Podpora odborného sociální poradenství Domácího 

hospice sv. Víta 

Obsah aktivity   Podpora a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství 
především pro osoby pečující o terminálně nemocného 
blízkého a pozůstalé. Součástí je také obecné sociální 
poradenství.  
Odborné sociální poradenství probíhá buďto v domácnosti 
uživatelů, v kanceláři Domácího hospice sv. Víta nebo po 
telefonu. Zajišťuje ho sociální pracovnice, která udržuje 
kontakt a nabízí podporu uživatelům po celou dobu trvání 
péče. Je schopna doporučit a vypůjčit vhodné kompenzační 
pomůcky na míru domácnosti uživatelů. Služba také zajišťuje 
následnou psychosociální pomoc, udržuje kontakt 
s pozůstalými rodinami a pořádá pro ně 2x-3x ročně 
vzpomínková setkání. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice, Český Krumlov 

Předpokládaný realizátor Domácí hospic sv. Víta 

Spolupracující subjekty Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s., ICOS 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 5 60 70 70 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 0 115 000 145 000 155 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 10 000 15 000 20 000 

Město Kaplice 0 0 5 000 5 000 

Obce, svazky obcí 0 0 10 000 15 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (vl. prostř.) 28 000 80 000 55 000 35 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

28 000 185 000 220 000 240 000 

Časový harmonogram Út 13-17 , Čt  8-12, ostatní dny a časy dle tel. domluvy 

Poznámka Služba vznikla v prosinci 2020. 

Komentář k implementaci 
aktivity v rámci AP 2022 

Služba je vyčíslena za celý Českokrumlovský okres. 
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Číslo a název opatření: 1.13 Terénní programy § 69 

Popis opatření: Sociální služba pracující s uživateli v jejich přirozeném 
prostředí, či v prostředí, ve kterém se aktuálně nacházejí. 
Podstatnou částí služby je vyhledávání potencionálních 
uživatelů, nabízení podpory a pomoci, prevence, zvyšování 
informovanosti o konkrétním problému (jak uživatelů, tak 
veřejnosti). Cílem je pomoci řešit lidem specifické obtížné 
životní situace a vyhledávat osoby, které žijí specifickým 
patologickým způsobem života. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.  

Aktivity naplňující opatření: 1.13.1 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – 
Viktorie  
1.13.2 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – 
ROZKOŠ bez RIZIKA 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.13.1 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – 

Viktorie 

Obsah aktivity   Obsahem aktivity je zachovat stávající kapacitu terénního 
programu Viktorie - jeho provoz a podporu v příštím období. 
Aktivita - služba poskytuje dostupné služby nabízené 
programem Viktorie, určené pro osoby pracující v oblasti 
placeného sexu a často též uživatelky návykových látek nebo 
alkoholu, které se pohybují v této skupině osob a na trase E 
55 nebo přilehlých místech - městě Kaplici, Dolním Dvořišti, 
Lipensku a jeho okolí. Cílem terénního programu je 
vyhledávat problematické klientky, pohybující se v tomto 
prostředí  a komplexně řešit problematiku těchto osob. 
Přednostně se jedná o specifické a zdravotní a sociální 
poradenství pro tyto osoby, screeningové testování na 
pohlavní a infekční onemocnění, výměnný program 
jednorázových injekčních stříkaček, odesílání do ústavní léčby 
nebo dalších zdravotních zařízení. Tzn. soubor opatření, který 
poskytuje účinnou ochranu většinové společnosti před 
šířením infekčních onemocnění i nebezpečným infekčním 
odpadem.  
Cílem je motivovat uživatelsky služby k jinému druhu obživy a 
předávat je, dle možností do dalších specializovaných 
zařízení.  
Terénní program Viktorie v současnosti pracuje, dle našeho 
odhadu s 90 % všech klientek, které se v této oblasti 
vyskytují.    
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Spádovost služby SO ORP Kaplice, Českokrumlovsko, Lipensko, Pošumaví 

Předpokládaný realizátor Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. – Terénní 
program Viktorie  

Spolupracující subjekty Město Kaplice, další poskytovatelé sociálních služeb v regionu  

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 250 250 250 250 

počet jednotek 650 650 650 650 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 295 000 340 000 340 000 340 000 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice     

Obce, svazky obcí 50 000 60 000 60 000 60 000 

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

345 000 400 000 400 000 400 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.13.2 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – 

ROZKOŠ bez RIZIKA 

Obsah aktivity   Terénní program poskytovatele ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) 
funguje na území ORP Kaplice od roku 1998, tým R-R (sociální 
pracovnice a zdravotní sestra) pravidelně kontaktuje sexuální 
pracovnice. Cílem terénního programu je tyto ženy aktivně 
vyhledávat s nabídkou poskytovaných služeb –  základní a 
odborné sociální poradenství, zdravotní služby, distribuce 
preventivních materiálů a ochranných prostředků.  R-R 
monitoruje prostituční scénu (klubovou, pouliční, 
internetovou), poskytuje online a offline poradenství v rámci 
internetové poradny. R-R je rovněž nestátní zdravotnické 
zařízení – dermatovenerologie.  V rámci terénního programu 
poskytuje zdravotní poradenství, vyšetření na pohlavně 
přenosné infekce v dermalovenerologické sanitě. R-R 
obdrželo povolení Krajského úřadu poskytovat zdravotnické 
služby mimo zdravotní zařízení tzn. v terénu.  
R-R odkazuje na  Poradenské centrum R-R České Budějovice, 
které je spádové pro Jihočeský kraj.  Zde je nabízeno odborné 
sociální poradenství, bezplatná terapie a kompletní vyšetření 
na pohlavně přenosné infekce lékařem/lékařkou R-R. 
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R-R pořádá akce pro veřejnost, např. testování na HIV 
zdarma, připravuje besedy a přednášky, věnuje se výzkumné 
činnosti a připomínkování legislativy v oblasti prostituce. 

Spádovost služby Jihočeský kraj, Poradenské centrum České Budějovice 

Předpokládaný realizátor ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

Spolupracující subjekty Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická zařízení, KHS 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 90 90 90 90 

počet jednotek 450 450 450 450 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 340 000 340 000 340 000 340 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Město Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

340 000 340 000 340 000 340 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Ztížené poskytování služby z důvodu protiepidimeckých 
opatření v průběhu 2020 a nárůst počtu žen bez přístřeší. 

 
 
 
 

Číslo a název opatření: 1.14 Terénní programy § 69 – pro osoby ohrožené nebo 

závislé na návykových látkách     

Popis opatření: Cílem opatření je podpora a zachování stávajících 
terénních programů pro uživatele z cílové skupiny včetně 
monitoringu oblastí dosud nepokrytých terénním 
programem a včetně navazování nových kontaktů. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.14.1 Terénní programy § 69 (Streetwork) 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.14.1 Terénní programy § 69 (Streetwork) 

Obsah aktivity   Obsahem aktivity je zachovat stávající kapacitu terénního 
programu, jeho finanční podporu a provoz v příštím období. 
Cílem programu, je poskytnout dostupné a kvalifikované 
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služby, které jsou poskytované programem a jsou určené pro 
uživatele návykových látek, lidi ohrožené závislostí, jejich 
rodiče partnery a nebo další specifické skupiny osob v ORP 
Kaplice a jeho okolí. Přínosem terénního programu je 
ochrana veřejného zdraví, vyhledávání problematických nebo 
závislých uživatelů návykových látek v jejich přirozeném 
prostředí a komplexní řešení problematiky závislostí.  
Součástí programu, je předávání osob do péče dalších 
specializovaných zařízení a služeb, zabývajících se 
problematikou závislostí a užívání návykových látek.  

Spádovost služby SO ORP Kaplice, Českokrumlovsko 

Předpokládaný realizátor Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.  

Spolupracující subjekty obce  

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 35 35 35 35 

počet jednotek 200 200 200 200 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1 538 000 1 740 000 2 200 000 2 200 000 

Individuální projekt - - - - 

Jihočeský kraj 230000 230000 230000 230000 

Město Kaplice 40 000 40 000 70 000 70 000 

Obce, svazky obcí 10 000 10 000 10 000 10 000 

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace) 390 000 390 000 250 000 250 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

2 208 000 2 410 000 2 760 000 2 760 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  
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PRIORITA 2  Vznik nových sociálních služeb 
 
 
 

Číslo a název opatření: 2.1 Vznik nových sociálních služeb pro uživatele z území 

SO ORP Kaplice 

Popis opatření: Cílem opatření je zajištění potřeb stávajících a 
potenciálních uživatelů z Kaplicka, prostřednictvím 
vzniku nových sociálních služeb. 

Aktivity naplňující opatření: 2.1.1 Vznik služby chráněné bydlení  
2.1.2 Vznik služby sociální rehabilitace pro osoby v krizi 
2.1.3 Vznik služby terénní programy 
2.1.4 Vznik služby Sociálně terapeutická dílna 

 
 

Číslo a název aktivity: 2.1.1 Vznik služby chráněné bydlení 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je pomocí služby chráněné bydlení zajistit 
zjištěné potřeby potenciálních uživatelů. Chráněné bydlení je 
pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné 
bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního 
bydlení. 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 
V období 2020 – 2022 bude probíhat rekonstrukce budovy 
v majetku města Kaplice, ve které bude od roku 2022 
poskytovat sociální službu chráněné bydlení Domov pro 
seniory Kaplice. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice  

Předpokládaný realizátor registrovaný poskytovatel sociální služby 

Spolupracující subjekty dotčené samosprávy a organizace 

Cílová skupina 2020 2021 2022 2023 



Stránka 56 z 96 

 

(skutečnost) (předpoklad) (plán) (plán) 

počet uživatelů služby   20-30 lůžek 20-30 lůžek 

počet jednotek   20-30 lůžek 20-30 lůžek 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram Od 2020 rekonstrukce. 

Poznámka 

Investiční náklady budou vyčísleny po zpracování projektové 
dokumentace. 
Zajištění služby bude probíhat ve spolupráci MěÚ Kaplice 
s KÚ Jihočeského kraje a dalších dotčených subjektů. 

 
 

 

 

Číslo a název aktivity: 2.1.2 Vznik služby sociální rehabilitace pro osoby v krizi 

Obsah aktivity   Naplnění aktivity reaguje na zajištění identifikovaných potřeb 
potenciálních uživatelů, především ve vyloučených lokalitách 
SO ORP Kaplice. Počty uživatelů zde narůstají, přibývají i 
velmi zranitelné cílové skupiny osoby se zdravotním 
postižením a osoby blížící se seniorskému věku. 
Plánovaný úvazek pracovníka v přímé péči je ve výši 1,0 s tím, 
že bude případně operativně navýšen podle aktuálních 
potřeb cílové skupiny. 
Sociální  rehabilitace  je  soubor  specifických činností  
směřujících  k  dosažení  samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti osob. Stěžejní je zde rozvoj specifických 
schopností a dovedností, posilování  návyků  a  nácvik  
výkonů  běžných pro  samostatný  život. Pro danou cílovou 
skupinu je sociální rehabilitace vhodným prostředkem pro 
získání a upevnění dovedností a návyků potřebných 
k úspěšnému fungování zejména v oblasti samostatného 
bydlení a zaměstnání. 
Posláním služby je prostřednictvím zvyšování dovedností 
uživatelů předcházet jejich sociálnímu vyloučení a poskytovat 
službu v přirozeném prostředí uživatele.  
Hlavním nástrojem služby je cílená forma nácviku výkonu 
běžných činností, pro samostatný život nezbytných. Cílem 
služby je zvládání běžných činností, mnohdy alternativním 
způsobem, za využití zachovaných schopností, potenciálu a 
kompetencí uživatele. Svým charakterem jde o službu 
sociální prevence. 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
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a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.  

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Poskytovatel sociální služeb 

Spolupracující subjekty Města a obce, JčK, ÚP, Policie ČR, NNO 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby     

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram Od 2022 

Poznámka 

Předpokládaný počet uživatelů a finanční náklady na realizaci 
služby budou doplněny na základě jednání s příslušným 
realizátorem služby ve spolupráci s JčK. 
Situace cílových skupin v SVL je částečně řešena také 
v aktivitách 3.3.3 a 3.3.4. 
Služba bude spolupracovat se sociálním odborem města 
Kaplice, který provádí v lokalitách depistáž. 

 

 

Číslo a název aktivity: 2.1.3 Vznik služby terénní programy 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je rozšíření sužby terénní programy na území 
SO ORP Kaplice. 
V první etapě bude služba poskytována na území města 
Velešín, cílové skupině sociálně znevýhodněných uživatelů, 
kteří bydlí na ubytovnách.  
Předpokládané zahájení realizace od 2019/2020, dostupnost 
bude nastavena podle zjištěných potřeb (plánovaný odhad 1x 
za 14 dní příp. 1x týdně). 
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Spádovost služby Velešín, Kaplice  

Předpokládaný realizátor Kocero, poskytovatelé sociálních služeb 

Spolupracující subjekty MěÚ Kaplice + Velešín + Benešov nad Černou, NZDM Velešín, 
NZDM Kaplice 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby  10 20 20 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram Od 2022 

Poznámka 
Počet potenciálních uživatelů v SVL za poslední období 
narůstá. 

 

Číslo a název aktivity: 2.1.4 Vznik služby sociálně terapeutická dílna 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je zajištění potřeb uživatelů pomocí služby 
sociálně terapeutická dílna na území SO ORP Kaplice. 
Předpokládané zahájení realizace od 2022/2023, dostupnost 
bude nastavena podle zjištěných potřeb a rozsahu úvazku 
pracovníků v přímé péči (plánován 1 úvazek). 
Služba, mimo jiné, umožní uživatelům získat potřebné 

základní pracovní a dalších kompetence, což usnadní jejich 

přechod na chráněný nebo volný trh práce, případně do 

sociálního podniku. 

Spádovost služby Kaplice  

Předpokládaný realizátor poskytovatelé sociálních služeb 

Spolupracující subjekty MěÚ Kaplice  

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby   15 25 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     
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Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram Od 2022/2023 

Poznámka  
 

 

Číslo a název opatření: 2.2 Oblasti pro další rozvoj služeb, analýzy potřebnosti 

Popis opatření: Cílem opatření je zajištění identifikovaných potřeb 
uživatelů prostřednictvím vzniku nových sociálních nebo 
návazných a doplňkových služeb. Pro vytipované oblasti 
budou zpracovány analýzy potřebnosti. 

Aktivity naplňující opatření: 2.2.1 Analýza potřeb seniorů  
 

Číslo a název aktivity: 2.2.1 Analýza potřeb seniorů 

Obsah aktivity   Během procesu plánování na Kaplicku byly identifikovány 
další potřeby seniorů. Dále byly zjištěny trendy, které při 
stávající kapacitě služeb budou další nezajištěné potřeby 
generovat.  
Ve spolupráci s městy, obcemi a dalšími aktéry bude 
zpracována analýza potřeb seniorů pro plánované území. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor zpracovatel SPRSS 

Spolupracující subjekty obce SO ORP Kaplice, poskytovatelé sociálních a návazných 
služeb, JčK  

Časový harmonogram Od 2021. 

Poznámka Finanční náklady nejsou vyčísleny. 
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PRIORITA 3  Podpora a rozvoj souvisejících služeb 
 
 

Číslo a název opatření: 3.1 Podpora souvisejících služeb pro cílovou skupinu 

děti a mládež 

Popis opatření: Cílem opatření je podpora služeb, které doplňují a 
navazují na sociální služby, při zajištění identifikovaných 
potřeb stávajících a potencionálních uživatelů ve SO ORP 
Kaplice.  

Aktivity naplňující opatření: 3.1.1 Rodinné centrum 
3.1.2 Multitým 
3.1.3 Podpora pěstounských rodin 
3.1.4 Primární a sekundární prevence 
3.1.5 Podpora volnočasových aktivit 
3.1.6  Terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci s 
OSPOD Kaplice a odborné poradenské služby pro rodiny 
3.1.8 Sociálně-psychologické poradenství 

 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.1 Rodinné centrum 

Obsah aktivity   Provoz rodinného centra jako zařízení sociálně preventivního 
pro rodiny s dětmi, bez rozdílu věku, sociálního postavení a 
národnostních menšin poskytujícího zázemí pro: vzájemnou 
pomoc, sdílení zkušeností a znalostí, navázání vztahů mezi 
rodiči i dětmi; získávání poznatků o výchově, zdraví a 
psychologii rodinného života od odborníků; vytváření 
programu pro aktivní trávení volného času dětí, rodičů i 
ostatních občanů; pořádání akcí pro veřejnost při aktivní 
účasti dětí a rodičů. 
Centrum má funkci podpůrnou, vzdělávací, preventivní, 
socializační s možností využití hlídací služby ve snaze zapojit 
všechny věkové kategorie občanů ve vzájemné soudržnosti. 
 
Cíle: 

- prevence a pomoc v sociální oblasti 
- pořádání seminářů a přednášek 
- umožnění dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi, 

budoucí rodiče, prarodiče 
- organizace výletů, příměstských táborů, pobytových 

zájezdů pro rodiny s dětmi a ostatní občany 
- organizace programů na otázku ochrany životního 

prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte a 
prohloubením vztahu dítěte s přírodou a zvířaty 

- činnosti na podporu rozvoje komunity 
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- spolupráce s jinými mateřskými centry a organizacemi 
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 
- podpora uživatelů v osobnostním rozvoji (vzdělávání, 

poradna, aktivní odpočinek, relaxace) 
 
Současné aktivity: 
Spolupráce s odborem školství a mládeže MěÚ Kaplice a 
doprovázejícími organizacemi v Jihočeském kraji formou 
poskytování prostoru pro asistovaný kontakt pěstounské 
rodiny s biologickou rodinou a zázemí pro doplňkové služby 
pro cílovou skupinu Pěstounské rodiny formou školení, kurzů. 
 
Provoz Mateřského centra – cílovou skupinou jsou rodiče a 
děti ve věku 0 až 6 let, program zaměřený na pohybové, 
výtvarné, hudební a didaktické činnosti, příprava na MŠ, 
besedy na různá témata, akce pro veřejnost ve spolupráci 
s organizacemi v ORP Kaplice. 
 
Služba pro rodiče dětí 1. stupně ZŠ - Dětský klub a Příměstský 
tábor Budíček 3 - cílem je zabezpečit cílovou skupinu rodičů, 
kteří vykonávají pracovní činnost, rekvalifikují se nebo si 
hledají zaměstnání. Doplňujeme tím nedostatečnou kapacitu 
školních družin, doprovázíme děti na kroužky a svou provozní 
dobou umožňujeme rodičům lépe koordinovat pracovní dobu 
a rodinný život. Příměstský tábor pak umožňuje umístit děti i 
v rámci všech školních prázdnin. Služba je bezplatná. 
Dětský klub a Příměstský tábor 3 jsou financovány 
z prostředků ESF do 31.12.2022. 
 
Provoz Dětské skupiny – cílová skupina děti od 1 roku věku 
do zahájení školní docházky, péče o děti rodičů aktivních na 
trhu práce. Kapacita zařízení 12 dětí. 
 
Nabídka kurzů s tématy: rodina a péče o dítě, psychohygiena, 
poruchy chování, komunikace s úřady, psychosomatika, 
příprava na MŠ, ZŠ, výživa, posilování rodičovských 
kompetencí, svépomocné skupiny, aj. 
 
Spolupráce se zastřešujícími organizacemi: Síť pro rodinu, z.s. 
a Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. 
 
Plánované aktivity: 
 
Interaktivní zahrada – vytvoření interaktivního venkovního 
zázemí pro hru dětí a odpočinku za použití přírodních 
materiálů, důraz kladený na spolupráci veřejnosti, zapojení 
celé komunity – částečně již probíhá. 
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Mezigenerační spolupráce – propojení provozovaných 
činností se seniory, zdravotně postiženými občany, příp. nové 
projekty, které umožní začlenění, spolupráci, sdílení, 
vzájemné obohacení všech věkových kategorií.   
 
Další dotační možnosti dle aktuálních vyhlašovaných výzev. 

Spádovost služby Kaplice a okolí 

Předpokládaný realizátor Rodinné centrum Budíček, z. s. 

Spolupracující subjekty NNO, DDM Kaplice, Město Kaplice, základní a mateřské školy, 
G, SOŠE a SOU Kaplice, OSPOD, Domov pro seniory Kaplice a 
další dotčené organizace. 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 250 250 250 150 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 0 0 0 0 

Individuální projekt 2404000 2800000 2400000 1500000 

Jihočeský kraj     

Město Kaplice 130000 135000 130000 130000 

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů 26000 9000 300000 400000 

Ostatní (specifikace) 165168 34000   

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

2725168 2978000 2830000 2030000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Byly identifikovány potřeby pro zajištění různých 
prorodinných opatření, např. příměstské tábory. 
 
Od 1.1.2022 bude znovuotevřen mBike Kaplice z.s. Budou zde 
realizovány volnočasové a sportovní aktivity pro děti a 
mládež. Předpokládaná kapacita 30 dětí. Na základě 
vyhodnocení průběhu realizace a rozsahu zapojení  cílové 
skupiny bude pro příští aktualizaci AP rozpracováno do 
samostatné aktivity. 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.2 Multitým 

Obsah aktivity   Se vznikem multitýmu se zkvalitnila spolupráce škol na území 
SO ORP, Města Kaplice, odboru sociálně – právní ochrany 
dětí, Policie ČR a Městské policie Kaplice. Pravidelná setkání 
zástupců výše jmenovaných institucí probíhají od poloviny 



Stránka 63 z 96 

 

roku 2011, schůzky jsou domluveny třikrát během roku. 
Setkání se účastní zástupci škol (ředitelé, nebo VP nebo 
ŠMP), zástupci Města Kaplice, kurátoři pro děti a mládež, 
zástupci Policie ČR, Městské policie Kaplice a hosté. Jako 
hosté jsou zváni odborníci z oblasti rizikového chování dětí a 
mládeže (např. lektoři SVP Spirála Český Krumlov, Charity 
Kaplice, Krizového centra pro děti a rodinu). Na základě 
pravidelných schůzek se velmi dobře rozběhla i spolupráce 
škol a kurátorů, která je na vynikající úrovni a přesahuje i na 
střední školu. Výsledkem práce multitýmu byl ve školním 
roce 2011/2012 realizovaný pilotní „Preventivní projekt 
Policie ČR a Městské Policie Kaplice“ pro žáky 3. tříd. Tento 
probíhá úspěšně každý rok. Dalším výstupem setkávání je i 
spolupráce lektorek Charity a škol – preventivní projekty šité 
na míru třídním kolektivům (ve školním roce 2013/2014 tři 
tematické celky pro 7. třídy). Úkolem multitýmu je i hledání 
možností, jak získat pro Kaplici a okolí školního psychologa. 
Pozitiva – možnost výměny zkušeností mezi organizacemi 
pracujícími v oblasti prevence, pojmenování problémů i 
hledání možností získání financí na prevenci rizikového 
chování. 
Cílem aktivity je mimo výše uvedené také pokračování, 
rozšíření činnosti a četnosti setkávání. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Komise prevence kriminality při městském úřadu Kaplice, 
NNO 

Spolupracující subjekty Obce a města regionu Kaplicka, OSPOD, školy, PČR, kurátoři 
pro děti a mládež, Městská policie, poskytovatelé sociálních 
služeb 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Finanční náročnost není vyčíslena, provozní roční náklady – 
multitým funguje v současné době bez finančních příspěvků a 
na základě dobrovolnosti účastníků. 
 
Byla identifikována potřeba zajistit pro ohrožené děti 
psychosociální podporu.. S cílem posílit osobnostní a sociální 
rozvoj dětí a přispět k jejich zdravému vývoji. 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.3 Podpora pěstounských rodin 

Obsah aktivity   V současnosti na SO ORP Kaplice zajišťuje tuto službu odbor 
školství a mládeže Městského úřadu Kaplice, který koordinuje 
poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální 
poradenství. 
V rámci sociálně-právní ochrana dětí zabezpečuje: 
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 výkon samosprávných činností a výkon státní správy 
na úseku sociálně-právní ochrany dětí, stanovených 
zvláštními zákony,  

 náhradní rodinná péče (pěstounská péče a osvojení),  

 výkon opatrovnictví nezletilých,  

 provádění místních šetření a oznamuje soudům a 
jiným státním orgánům rozhodné skutečnosti v 
oblasti sociálně-právní ochrany dětí,  

 zastupování zájmů nezletilých. 
 
Z analýz zpracovaných v rámci aktualizace Komunitního plánu 
vyplývá větší potřeba odborného sociálního poradenství a 
odlehčovacích služeb pro pěstounské rodiny. 
 
Spolupráce odboru školství a mládeže při MěÚ Kaplice s 
doprovázejícími organizacemi v Jihočeském kraji (Paventia 
z.s., Dobrá rodina o.p.s., Temperi o.p.s., Prevent a Jihočeská 
rozvojová o.p.s.) nabízejícími další doplňkové služby pro 
cílovou skupinu Pěstounské rodiny formou školení, kurzů, 
setkávání pěstounů a poskytování prostoru pro asistovaný 
kontakt pěstounské rodiny s biologickou rodinou případně 
s budoucími osvojiteli v rámci prostorů OSPOD a ve 
spolupráci s RC Budíček, z.s. Rozvoj sanační služby ve 
stávajících doprovázejících organizacích.  

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Město Kaplice, NNO 

Spolupracující subjekty NNO, školy, zdravotnická zařízení a další dotčené subjekty 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Pěstounské rodiny jsou podporovány státem, formou 
příspěvků od Úřadu práce. Doprovázející organizace rovněž 
čerpají od Úřadu práce prostředky na povinné vzdělávání 
pěstounů, odborné poradenství, psychologickou pomoc aj. 
V případě, že pěstounské rodiny by neuzavřely dohodu 
s doprovázející organizací, čerpal by odbor školství a mládeže 
od ÚP ČR a poté financoval aktivity pěstounských rodin. 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.4 Primární a sekundární prevence 

Obsah aktivity   Cílem je udržení primární prevence, případně sekundární a 
terciální prevence v povědomí třídních učitelů a ředitelů škol 
jako efektivní nástroj k řešení problémů. 
V současné překotné době, kdy po dlouhé době plně 
zažíváme strach o sebe a své blízké, zmatek z dění kolem nás, 
nejistotu, je více než kdy jindy potřeba vyhnout se 
nahodilým, jednorázovým, líbivým a podbízivým formám 
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aktivit, která nemají žádný dopad na cílovou populaci dětí a 
mládeže (rok 2021-pandemie Covid-19). 
Je potřeba kultivovat spolupráci donátorů s realizátory (MěÚ, 
OÚ, škol, SVP, PPP, NNO, represivních složek, atd.), která 
může sama o sobě napomoci nabídnout alespoň bazální 
systémovou jistotu, směr, kterým se ubírat. 
Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče dětí, navštěvující 
školy a školská zařízení. Je potřeba jim nabízet možnosti 
sdílení, kladení otázek, kultivovat jejich znalosti v nových 
oblastech, které se poslední rok prodraly na povrch a rychle 
nás zaplavily (technologie, virtuální svět, omezování 
kontaktů....). 

Spádovost služby SO ORP Kaplice (jednotlivé školy) 

Předpokládaný realizátor NNO, PPP, SVP, školy 

Spolupracující subjekty Městské a obecní úřady, státní instituce – SVP, PPP, NNO 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka Finanční náklady nejsou vyčísleny. 

 
 

 

Číslo a název aktivity: 3.1.5 Podpora volnočasových aktivit 

Obsah aktivity   Podpora služeb, které vhodně navazují na stávající sociální 
služby a významně rozšiřují možnosti pomoci osobám 
z cílových skupin.  
Plánované aktivity pro děti a mládež:  
Klubovna (event. hudební zkušebna)  
Slouží části CS k volnému scházení se ve vymezeném 
prostoru. K realizaci neformálního strukturování volného 
času.  
Dům dětí a mládeže 
V rámci spolupráce s resortem školství a podpory 
smysluplného trávení volného času, bude prohloubena 
spolupráce s DDM Kaplice. DDM ve svých multifunkčně 
vybavených učebnách naplňuje rozvoj sociálních a 
občanských kompetencí dětí a mládeže. K cílům patří např. 
zatraktivnění a zefektivnění nabídky volnočasových aktivit 
pro všechny cílové skupiny bez rozdílu, rozšíření nabídky 
komplexního vzdělávání, efektivní rozvoj schopností a 
dovedností, včetně rozvoje osobnosti.  
Bike-park  
Jedná se o tu část volnočasových aktivit, která má za cíl 
podpořit pobyt cílové skupiny venku v přírodě. Jízda v bike-
parku vede ke zvyšování fyzické zdatnosti.  
Lezecká stěna  
Jedná se o tu část volnočasových aktivit, která vede ke 
zvyšování fyzické zdatnosti, přináší adrenalinový zážitek 
a dopomáhá k uvědomění si svých fyzických i psychických 
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limitů při tak náročném sportu. Varianta lezecké stěny by 
mohl být „Lezecký balvan“ – viz příklad dobré praxe v Brně – 
Novém Lískovci. Tato aktivita umožňuje výcvik lezeckých 
technik, rozvoj specifických svalových skupin používaných při 
lezení a také případně nácvik jištění lezeckých cest při 
současném rozvoji síly, obratnosti a vytrvalosti. 
Paintball  
Jde o možnost nabídnout dětem zajímavou a atraktivní formu 
náplně volného času, jejímž cílem je pohyb v přírodě 
a trávení volného času v kolektivu ostatních mladých lidí.  
Sport je v současné době čím dál více nahrazován 
počítačovými aktivitami, které poskytují hráči kdykoliv 
dostupnou zábavu a vyhledávaný adrenalin, ovšem bez 
potřebného pohybu. Paintball si klade nároky na týmovou 
spolupráci, dodržování pravidel a smysl pro fair play. 
Adrenalinový zážitek v přírodě přináší uvolnění od stresu 
a má mnohé další příznivé účinky na hráče. 
Streetpark 
Komplexní sportoviště pro alternativní sportovní disciplíny: 
skate, parkour, streetball, break dance, pumptrack 
Streetball 
Jde formu basketbalu, která se dnes hraje na hřištích 
a tělocvičnách po celém světě. Obvykle je použita jedna 
strana hřiště, ale jinak jsou pravidla hry velmi podobná těm 
z profesionálního basketbalu. Počet hráčů v jedné hře se 
může pohybovat od jednoho útočníka na jednoho obránce až 
k dvěma týmům po pěti hráčích v každém z nich. Streetball 
může být ideálním sportem pro mladou generaci – jako 
rekreační sport bez vysokých materiálních nebo finančních 
nároků s možností hudebního doprovodu 
Street workout 
Jde o sportovní odvětví, které v sobě sdružuje prvky atletiky, 
celistheniky a dalších sportů. Jak napovídá samotný název, 
jedná se primárně o silová cvičení s vlastní vahou těla, ke 
kterým není zapotřebí další vybavení. 
Slovo Calistehenica vychází ze spojení řeckých slov Kallos 
[krása] a sthénos [síla], nicméně moderní historie tohoto 
sportu sahá do 19. století a za jeho kolébku můžeme 
považovat USA. 
Mezi základními prvky Street workoutu se řadí dynamické 
cviky na hrazdě i mimo ni (pull-up, chin-up, muscle-up, dips, 
sedy lehy, kliky a další) stejně jako silové statické prvky jako 
jsou lidská vlajka (eg. Human flag), front lever, back lever 
nebo planche. 
Street workout je dnes uznávanou disciplínou s každoročně 
pořádaným světovým šampionátem, ale je i skvělým 
doplňkem ke všem dalším sportům. Níže je přehled 



Stránka 67 z 96 

 

základních charakteristik a výhod street workoutu: 

 Cvičení s vlastní vahou těla je přirozenější než cvičení 
se závažím 

 Cvičit lze zcela bez jakýchkoliv poplatků (cvičit se dá 
kdekoliv) 

 Lze cvičit na čerstvém vzduchu 

 Při cvičení dochází k zapojení celého těla 

 Street workout je úzce spjatý se zdravým životním 
stylem 

 Jde o sport, který je přístupný všem věkovým 
kategoriím 

 Umožňuje setkání s podobně založenými lidmi 

 Napomáhá v prevenci proti negativním společenským 
vlivům, jako jsou alkohol, drogy či kriminalita 

 Díky street workoutu se dá vybudovat obrovská 
fyzická kondice a vytrvalost 

 Ke cvičení nejsou potřeba žádné speciální pomůcky, 
stačí jen samotné hřiště (bradla/hrazda) 

Parkourová hřiště  
Parkour (umění pohybu / umění přemístění) je disciplína 
francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat 
se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, 
plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. 
Parkourové hřiště bývá většinou vybaveno překážkami, které 
jsou vyrobeny z vysoce voděodolných překližkových 
materiálů, betonu a prvotřídních ocelových profilů. Místo 
těchto celkem drahých překážek lze použít palety, kameny, 
stromy, lavičky, staré pneumatiky a podobně. Zázemí a 
vhodné prostředí pro tento sport je zásadní především 
z důvodu bezpečnosti a vymezení vhodných překážek. 
Jedná se o sport, který je v současné době mládeží 
vyhledávaný. Cílenou podporou je možné předcházet 
vandalismu a nelibosti ze strany veřejnosti. 
Cílem je pohyb v přírodě a trávení volného času v kolektivu 
ostatních mladých lidí, nahrazování počítačových aktivit, 
které poskytují hráči kdykoliv dostupnou zábavu a 
vyhledávaný adrenalin, ovšem bez potřebného pohybu. 
Adrenalinový zážitek v přírodě přináší uvolnění od stresu a 
má mnohé další příznivé účinky na hráče. 
Pumptrack 
Pumptrack je jedinečný typ dráhy, který používá 
“pumpování” (pohyb nahoru a dolů) jako hnací sílu jízdního 
kola namísto šlapání. Pumptrack je jedinečný pro nácvik 
rovnováhy, ovládání  a získání dovedností na jízdních kolech. 
Jízda na Pumptracku je bezpečná a zábavná a je vhodná pro 
všechny věkové kategorie a úrovně dovednosti, druhů a 
velikosti kol. Pumptrack vytváří nový směr využití kol, vytváří 
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nové komunity, prostředí pro překlenutí generačních rozdílů 
mezi rodiči, dospívajícími a malými dětmi. 
Multifunkční areál 
Multifunkční areál pro sport a volnočasové aktivity dětí a 
mládeže, vhodné pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal, 
minikopanou a jiné míčové hry. Základní myšlenkou je 
podporovat pohyb a procvičení těla na čerstvém vzduchu a 
minimalizovat pobyt v uzavřených prostorách. Multifunkční 
areál umožňuje provozovat více druhů sportů na jednom 
místě nezávisle na věku uživatele. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice  

Předpokládaný realizátor NNO, obce, spolky, školy  

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílových skupin.  

Časový harmonogram Po celé plánované období.  

Poznámka  
 

 

Číslo a název aktivity: 3.1.6  Terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci s 

OSPOD Kaplice a odborné poradenské služby pro rodiny 
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Obsah aktivity   Úzce navazuje na SASRD (viz opatření 1.2.1.), resp. rozšiřuje 
tuto o a) podporu, doprovázení a pomoc rodinám v péči 
OSPOD a b) odbornou činnost, která zahrnuje komplexní 
systém rodinných poradenských služeb: psychologické, 
právní, rodinné vč. terapie, mediace, asistované kontakty a 
předávání. V původním plánu byla aktivita rozděleně na dvě 
aktivity (3.1.6 a 3.1.7), nicméně tyto jsou natolik provázány, 
že nadále jsou sjednocena v této aktivitě. 
Cílem je pomoci konkrétním rodinám, které se ocitají nebo 
mohou ocitnout v ohrožení, tak aby dokázali problémovou 
situaci vyřešit/překonat a dále rodina plnila své základní 
funkce především vzhledem k dětem v rodině.  
Kapacita služby je stanovena na cca 100 rodin. Služba funguje 
na celém území ORP Český Krumlov a ORP Kaplice. Uvedené 
údaje zahrnují celkový rozsah/kapacitu i finance za obě ORP, 
kdy na ORP Kaplice připadá cca 30-40 % kapacity. Část 
činnosti je financována od 04/2020 z OPZ (přes MAS 
Pomalší). 
I tato část služby patří do Komplexního systému služeb 
Podpora rodin a dětí v ohrožení. 
Služba funguje od roku 2014 pod ICOS Český Krumlov, o.p.s. 
opět na obě ORP (Kaplice a Č. Krumlov). Tato služba navazuje 
na registrovanou SAS (viz opatření 1.2.1) a zahrnuje 
komplexní systém rodinných poradenských služeb 
(psychologické, právní, rodinné vč. terapie), terénní práci 
v rodinách (ve spolupráci s OSPOD), asistované kontakty a 
předávání a mediaci s kapacitou cca 100 rodin. 

Spádovost služby ORP Kaplice a ORP Č. Krumlov (viz popis v textu) 

Předpokládaný realizátor ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé služeb, odbor soc. věcí, OSPOD 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 100 (rodiny) 110 (rodiny) 110 (rodiny) 110 (rodiny) 

počet jednotek 
800 

(intervence) 

850 

(intervence) 

850 

(intervence) 

850 

(intervence) 

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 400.000 550.000 550.000 750.000 

Individuální projekt 1.200.000 850 000 860 000 660 000 

Jihočeský kraj 160.000 170.000 180.000 180.000 

Město Kaplice  40.000 40.000 40.000 

Obce, svazky obcí 100.000 130.000 130.000 130.000 

Příjmy od uživatelů 0    

Ostatní (specifikace) 20.000 20.000 20.000 20.000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 1.930.000 1.760.000 1.780.000 1.780.000 
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CELKEM 

Časový harmonogram Po celé plánované období . 

Poznámka Aktivita je úzce provázána s aktivitou 1.2.1 SASRD 
 

 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.7 Sociálně-psychologické poradenství 

Obsah aktivity   Služba byla pravidelně poskytována do 31.12.2021.  
Od 1.1.2022 bude služba poskytována pouze na základě 
operativní domluvy s OSPOD Kaplice. 
 
Naplňování aktivity do 31.12.2021: 
cílem aktivity je zajištění potřeb uživatelů pomocí služby 
sociálně-psychologického poradenství. 
Nabízená služba je realizována na základě dlouhodobé 
spolupráce s OSPOD Kaplice. Služba cílí na zlepšení a podporu 
narušených rodinných vztahů (partnerské, rozvodové 
problémy, spory v péči o dítě), dále na podporu při zvládání 
akutních zátěžových životních situací (úmrtí v rodině, zvládání 
výchovných obtíží). Služba je poskytována dětem všech 
věkových kategorií a jejich rodičům (3-70 let). 

Spádovost služby Kaplice 

Předpokládaný realizátor Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 

Spolupracující subjekty MěÚ Kaplice 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 38 40 45  

počet jednotek 15 18 22  

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice 50000 55000 60000  

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

50000 55000 60000  

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Na základě vyhodnocení průběhu implementace za rok 2022 
bude aktivita aktualizována nebo vyřazena z další Akčního 
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plánu.  

 
 
 

Číslo a název opatření: 3.2 Podpora návazných služeb pro seniory a OZP 

Popis opatření: Pro zajištění potřeb uživatelů z cílových skupin senioři a 
osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány další 
služby (nedefinované Zákonem o sociálních službách), 
které vhodně navazují na stávající sociální služby a 
významně rozšiřují možnosti pomoci cílovým skupinám. 
V některých případech částečně nahrazují chybějící sociální 
služby. Cílem opatření je udržet a případně rozvíjet nabídku 
a kapacitu těchto služeb. 

Aktivity naplňující opatření: 3.2.1 Půjčovna kompenzačních pomůcek  
3.2.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a OZP 
3.2.3 Vznik a podpora Domácí ošetřovatelské a hospicové 
péče 
3.2.4 Podpora neformálních pečovatelů 
3.2.5 Podpora služeb zooterapie 

 
 

Číslo a název aktivity: 3.2.1 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je rozšíření materiálního vybavení půjčovny 
kompenzačních pomůcek. Půjčování pomůcek bude 
dostupné širšímu okruhu uživatelů. 
Touto aktivitou dojde k udržení uživatelů v domácím 
prostředí, zajištění kvalitnější péče v domácím prostředí, 
pomůcky budou dostupnější pro širší okruh uživatelů.  
Zkvalitněním péče tak přispíváme k vyšší kvalitě života 
samotných uživatelů. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice  
Domov pro seniory Kaplice 

Spolupracující subjekty Nadace, JčK, obce v ORP Kaplice, MAS 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 40 40 45 50 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 0 0 0 0 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Město Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 30 000 35 000 37 000 40 000 
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Ostatní (specifikace) 24 000 5 000 5 000 5 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

54 000 40 000 42 000 45 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka Náklady a počty uživatelů uvedeny za Charitu Kaplice. 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.2.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a OZP 

Obsah aktivity   Podpora služeb, které vhodně navazují na stávající sociální 
služby a významně rozšiřují možnosti pomoci osobám z 
cílových skupin. 
Jedná se například o volnočasové aktivity, které mají za cíl 
podpořit pohyblivost a motoriku seniorů, dále se jedná o 
aktivity podporující vzdělávání a informovanost seniorů a 
aktivity směřující ke zvyšování bezpečnosti seniorů v jejich 
domácnostech.   
Plánované aktivity pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením: 

1. Relaxační aktivity  
- Venkovní posezení pro seniory 
- Venkovní hřiště pro seniory (házení kroužků, pétanque) 
- Okrasné květinové záhony, zahrádky 
- Kinokavárna v rámci klubu 
- Zdravotní a relaxační cvičení  
Vzdělávací aktivity  
- Počítačové kurzy 
- Zpřístupnění počítačů a internetu v rámci klubu 
- Besedy na různá témata (např. Historie regionu, řemesla) 
- Rozšíření stávající knihovny 
Preventivní programy pro seniory v oblasti kriminality 
páchané na seniorech 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor NNO, obce, spolky, školy 

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílových skupin. 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.2.3 Podpora domácí ošetřovatelské a hospicové péče 
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Obsah aktivity   Naplnění aktivity směřuje k zajištění potřeb uživatelů 
vyžadující péči v jejich domácnostech. Cílovou skupinou jsou 
osoby všech věkových kategorií s akutním či chronickým 
onemocněním zdravotním postižením či v terminálním stadiu 
života, včetně jejich pečujících a rodinných příslušníků. Cílem 
aktivity je udržet zdraví uživatelů či naplnit jejich individuální 
potřeby tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém 
přirozeném prostředí.  Jedná se o zajištění komplexní péče - 
sociálních a zdravotních služeb přímo v domácnosti, zajištění 
psychologické podpory uživatelům i jejich rodinám. 
 
Služby navazují na stávající sociální služby a významně 
rozšiřují možnosti pomoci osobám dle individuálních potřeb 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků. Službu budou 
zajišťovat kvalifikovaní zdravotní pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách či sociální pracovníci.  

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Ledax  

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílových skupin. 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet klientů služby domácí 
zdravotní péče 

313 (4 609 
návštěv) 

420  500 600 

Počet klientů služby domácí 
hospicová péče 

2 (17 
návštěv) 

5 8 10 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram Po celé plánované období.  

Poznámka 

Domácí hospic Ledax poskytuje péči nevyléčitelně nemocným 
a umírajícím lidem a jejich nejbližším v domácím prostředí 
prostřednictvím multidisciplinárního týmu, 24 hodin denně 7 
dnů v týdnu. Domácí hospic Ledax působí na území okresu 
České Budějovice a ORP Kaplice.  
Domácí zdravotní péče je poskytována zdravotními sestrami 
společnosti Ledax o.p.s. a Domácí péče Ledax s.r.o. 
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v domácím prostředí na základě indikace ošetřujícího lékaře. 
Počty klientů výše jsou uvedeny pro ORP Kaplice, služba je 
zajištěna na větším území.   

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.2.4 Podpora neformálních pečovatelů 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je zajištění potřeb a systematické podpory 
pečujících osob, která povede ke zvýšení jejich kompetencí a 
zlepšení kvality jejich života a života osoby, o kterou pečují. 
Hlavními nástroji je poradenství, vzdělávání a pomoc 
neformálním pečujícím. 
Naplnění aktivity zvýší kompetence pečujících, zlepší 
vzájemnou informovanost a umožní navázání na sociální a 
zdravotní služby, včetně spolupráce se sociální pracovnicí 
nemocnice apod. 
Bude probíhat realizace projektu Pomáháme pečujícím, 
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 
výzvy MAS Pomalší. V rámci realizace projektu vznikla pro 
neformální pečující na území MAS Pomalší Poradna pro 
pečující, k dispozici je také bezplatná informační linka.  
Cílem projektu je poskytnout neformálním pečujícím pomoc, 
poradenství a vzdělávání a dále pak vytvořit databázi 
vzdělávacích dokumentů a literatury, která bude pečujícím k 
dispozici v Poradně pro pečující. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Ledax, NNO 

Spolupracující subjekty Obce, zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 0 13 20 0 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt 0 356 000 380 775 0 

Jihočeský kraj     

Město Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

0 360 000 395 000 0 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka Projekt Pomáháme pečujícím je pilotní projekt a to nejen v  
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území, ale i z hlediska práce s cílovou skupinou. 
 
Spolupráce Nemocnice ČK a dalších poskytovatelů služeb 
v oblasti následné péče po propuštění bude v případě 
potřeby popsána v samostatné aktivitě – poradenství, letáky 
od služeb, podpora pečujících apod. + viz aktivita 3.2.4 
Podpora neformálních pečovatelů. 

 
 

Číslo a název aktivity: 3.2.5 Podpora služeb zooterapie 

Obsah aktivity   Identifikované potřeby stávajících uživatelů jsou zajišťovány 
také pomocí návazných služeb, které přispívají k jejich 
integraci a k zlepšování kvality jejich života. 
 
Děti a dospělí s různým zdravotním postižením mohou od 
roku 2011 využívat služeb zooterapie, konkrétně: 

 Hiporehabilitace (terapie prostřednictvím koní) 

 Terapie prostřednictvím hospodářských zvířat 

 Terapie prostřednictvím domácích zvířat 

 Aktivizační programy 

 Zahradní terapie 
Lidem se zdravotním handicapem služby zooterapie pomáhají 
při rozvoji psychické kondice, psychických dovedností, 
sociálních schopností a posílení osobních vlastností.   

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Koníček, o.p.s. – Skřidla (Velešín) 

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílové skupiny. 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 48 52 50 50 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

480000 510000 530000 530000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  
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Číslo a název opatření: 3.3 Návazné programy a služby pro osoby v krizi 

Popis opatření: Opatření má za cíl zajistit vznik programů a služeb 
(nedefinovaných podle zákona o sociálních službách) 
především pro občany obce s rozšířenou působností 
Kaplice (případně i dalších obcí SO ORP Kaplice), přispívající 
k řešení vybraných problematických oblastí – 
nezaměstnanost, nedostupné bydlení, ohrožení chudobou 
(hmotnou nouzí). 

Aktivity naplňující opatření: 3.3.1 Vznik systému bydlení s doprovodným sociálním 
programem 
3.3.2 Vznik systému podporovaného zaměstnávání 
3.3.3 Poskytování poradenství a pomoc osobám 
ohroženým hmotnou nouzí a osobám v hmotné nouzi 
3.3.4 Terénní program – poradenství se zaměřením na 
komunitní práci v lokalitách ohrožených vyloučením 
3.3.5 Programy a služby pro pomoc obětem trestných činů 
3.3.6 Programy a služby pro cizince z třetích zemí 
3.3.7 Pomoc osobám v nouzi - šatník, potravinová a 
materiálová banka 
3.3.8 Podpora Re-use centra 

 
 

Číslo a název aktivity: 3.3.1 Vznik SYSTÉMU BYDLENÍ s doprovodným sociálním 

programem a podpora ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTŘEŠÍ 

Obsah aktivity    
Cílem aktivity je zajištění potřeb uživatelů v oblasti bydlení. 
Jedním z bodů je podpora vzniku systému podporovaného či 
tzv. startovacího bydlení pro osoby v tíživé životní situaci 
(osoby opouštějící zařízení ústavní péče, samoživitelky, osoby 
propuštěné z VTOS, osoby postižené živelnou katastrofou), 
které by pro přidělení městského bytu museli splňovat 
konkrétní podmínky. Jednalo by se především o povinnost 
aktivně řešit svou situaci ve spolupráci se sociálním 
pracovníkem MěÚ Kaplice, příp. s pracovníkem registrované 
terénní sociální služby. Systém takového bydlení již funguje 
v jiných městech a přispívá k efektivnějšímu začlenění těchto 
zranitelných osob do většinové společnosti. Bydlení 
s doprovodným programem má také preventivní charakter, 
jelikož může napomoci k včasnému zachycení problémů 
klienta (ztráta zaměstnání, dluhová spirála apod.). 
Plánované kroky: 

 monitoring potřebnosti 

 vyčlenění vhodných bytů  

 stanovení pravidel a metodiky systému bydlení 
(podmínky přidělení bytu, povinnosti nájemníka…) 

 vyhledání finančních zdrojů 
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Nedostatek vhodných nízkonákladových bytů se v dalších 
letech projeví také v souvislosti s reformou psychiatrické 
péče resp. snižováním kapacit léčeben pro osoby s duševním 
onemocněním. 
Ve spolupráci s pracovními skupinami organizační struktury a 
dalšími dotčenými aktéry budou aktualizovány specifické 
potřeby cílových skupin, např. bezbariérovost pro osoby se 
zdravotním postižením, a navrženy nástroje k jejich zajištění. 
 
Dále naplnění aktivity podporuje zajištění přístřeší a 
nastavení příslušných opatření.  
Na území ORP bylo na konci roku 2019 přijato opatření 
obecné povahy. Dotčena byla ubytovna v SVL. Plán 
predikoval navýšení počet osob bez přístřeší, jejichž potřeby 
byly doposud řešeny především ve spolupráci s příslušnými 
sociálními službami sousedních ORP. Tento předpoklad se 
potvrdil a na Kaplicku se zvýšil počet lidí bez domova 
(pravděpodobně nejen z uvedeného důvodu) a jejich počet 
dále narůstá. V místě není pro tuto cílovou skupinu dostupný 
azylový dům nebo noclehárna. Noclehárna je dle krajského 
plánu plánována (doporučena) pro každý okres a její vznik je 
také uveden v plánu Českokrumlovska, ale realizace služby je 
podmíněna prvotní investicí do vhodného objektu.  
Situace je řešena ve spolupráci s JčK, budou probíhat schůzky 
dotčených aktérů. Potřeby potenciálních uživatelů (přístřeší, 
hygiena) lze částečně zajistit ve spolupráci s ČČK ČK v rámci 
projektu „Teplá židle“ (plánovaná kapacita 7 uživatelů), který 
je realizován v ČK. 
Problém lidí bez přístřeší, zejména v zimních měsících, je 
částečně řešen ve spolupráci s Farností Kaplice, ale při 
naprosto nedostatečné kapacitě a chybějícím potřebném 
zázemí. 
  
Poznámka – některé obce aktuálně řeší také problémy cílové 
skupiny seniorů bez domova, jejichž počty také narůstají a 
pro něž není vhodné zařízení, resp. dostatečná kapacita – 
problém by měl být řešen na úrovni kraje. 
 
Bude pokračovat navázaná spolupráce s Agenturou, byl 

zpracován Plán vzdálené dílčí podpory pro 2022+. 

Pro další období bude oblast bydlení řešena v závislostech na 

zdrojích komplexně vč. hlediska prostupnosti a vhodného 

nastavení jednotlivých stupňů. Na základě identifikovaných 

potřeb uživatelů budou uplatňovány různé formy řešení, 
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např. housing first, „mobilní nízkoprah“ apod. Bude rozvíjena 

spolupráce dotčených obcí a služeb, a také spolupráce se 

sousedními ORP (ČK, TS a ČB). Dále bude posílena terénní 

práce (navýšení pracovníků na obcích např. depistáže a 

navýšená kapacita příslušných sociálních služeb).   

Spádovost služby ORP Kaplice Město Kaplice 

Předpokládaný realizátor NNO, město Kaplice a další obce 

Spolupracující subjekty JčK, ÚP 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka   
 

 

 

 

Číslo a název aktivity: 3.3.2 Vznik systému podporovaného zaměstnávání 

Obsah aktivity   Jedná se o intenzivní podporu osob směřující k získání 
zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Podpora je 
zaměřena především na osoby se sníženou možností získání 
zaměstnání, a to z důvodu aktuální sociální situace těchto 
osob: osoby se zdravotním postižením, absolventi, osoby 
starší padesát let, osoby z vyloučených lokalit, cizinci (včetně 
poradenství při potřebě získání pracovního povolení u osob 
z třetích zemí - prevence námezdní kriminality), osoby 
s jazykovou bariérou apod. 
 
Systém osobám nabízí pomoc při vyjednávání 
s potencionálními zaměstnavateli, při sestavování osobního 
portfolia (životopis, motivační dopis atd.), doprovod při 
případných jednáních apod. 
Pracovníci realizátora navazují spolupráci s firmami v místě 
svého působení či v místě, kde by mohli klienti pracovat, 
nabízejí podporu při případném zaměstnání konkrétního 
klienta (např. možnost získání příspěvku na hrazení mzdových 
nákladů, asistenci při zapracování, poradenství, informace 
ohledně aktuální legislativy apod.). Poskytovatel disponuje 
povolením ke zprostředkovávání práce, úzce spolupracuje 
s příslušnou pobočkou Úřadu práce ČR. 
 
Návrh kroků pro realizaci aktivity: 

- zjištění potřebnosti (kvantifikace) 
- vyhledání realizátora 

zajištění zdrojů financování. 
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Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor ÚP, NNO, zaměstnavatelé, město Kaplice 

Spolupracující subjekty dotčené instituce 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.3.3 Poskytování poradenství a pomoc osobám ohroženým 

hmotnou nouzí a osobám v hmotné nouzi 

Obsah aktivity   Naplnění aktivity zajistí ucelený systém poskytování 
individuálního základního i odborného sociálního poradenství 
osobám v hmotné nouzi a osobám ohroženým hmotnou 
nouzí směřující k předcházení, odvrácení a řešení stavu 
hmotné nouze a s tím související hrozby soc. vyloučení. 
Prostředkem k pomoci je důsledná depistážní činnost, tj. 
vyhledávání a pojmenování problému uživatelů, a následné 
poradenství, které umožňuje nalézat reálná řešení pro 
uživatele.  
Podmínkou účinné pomoci je aktivní spolupráce odboru 
sociálních věcí a péče MěÚ Kaplice a pracoviště úřadu práce 
Kaplice (dále jen ÚP). Součástí této pomoci bude i zvýšení 
povědomosti klientů o možnostech pomoci v jejich tíživé soc. 
situaci (prevence). 
Sociální pracovníci obou institucí při práci s těmito osobami 
využívají všech dostupných nástrojů soc. práce se zvláštním 
důrazem právě na soc. poradenství. Cílem poradenství je 
řešit stav hmotné nouze u dotčených osob a minimalizovat 
rizika spojená s hmotnou nouzí a s dlouhodobým setrváním 
těchto osob ve stavu hmotné nouze.  
Osoby ohrožené hmotnou nouzí a osoby v hmotné nouzi 
nezbytně potřebují cíleně vedenou pomoc a poradenství. 
Dávky pomoci v hmotné nouzi, poradenství, nástroje politiky 
zaměstnanosti a empatická podpora těchto osob, umožní 
těmto osobám překonání jejich tíživé sociální situací a 
aktivizuje je k aktivnímu řešení jejich celkové sociální situace.  
Hlavní rizika spojená s dlouhodobým setrváním osob ve stavu 
hmotné nouze jsou zejména: ztráta pracovních návyků, 
snížení rozsahu soc. kontaktů, snížení životní úrovně a snížení 
úrovně bydlení, ztráta bydlení, soc. vyloučení. 
K efektivitě pomoci je nutné, aby poskytovaná pomoc a 
poradenství byly co nejvíce komplexní  a pracovníci, kteří 
zabezpečují pomoc těmto osobám, vzájemně spolupracovali 
na řešení jejich situace. Spolupráce sociálních pracovníků ÚP 
ČR - kontaktního pracoviště Kaplice a MěÚ Kaplice za účelem 
řešení soc. situací občanů probíhá telefonickou, písemnou 
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formou a také formou osobního kontaktu. 
Neméně podstatnou spolupráci rozvíjí ÚP ČR v rámci daných 
možností i s dalšími institucemi, jako je Policie ČR, Charita 
Kaplice apod.  
Hlavním principem, kterým se zúčastněné instituce vždy 
zásadně řídí je zájem klienta a optimální řešení jeho 
konkrétní sociální situace (popis realizace, co, jak, 
zdůvodnění, výstupy, předpokládané přínosy a dopady, u 
rozvoje stávající služby nebo nových služeb včetně termínu 
zahájení poskytování). 
Počet uživatelů v tíživé sociální situaci na Kaplicku za poslední 
období dynamicky narůstá. Např. za sociální odbor MěÚ 
Kaplice byly evidované počty neanonymních klientů (řeší se 
dále i problémy anonymních klientů, kteří si nepřejí, aby 
jejich údaje byly vedené): 2018 evidováno 71 neanonymních 
klientů, 2019 evidováno 82 a k 11/2020 pak již 115 + dalších 
20 klientů, se kterými se pracuje v samostatném projektu. 
Jedná se o projekt Podpora terénní sociální práce, 
financovaného prostřednictvím MAS Pomalší z Operačního 
programu Zaměstnanost.  
Projekt byl realizován od 7/2019 do 6/2021.  
Při stávající kapacitě sociálního odboru MěÚ Kaplice není 
fakticky možné potřeby narůstajícího počtu uživatelů zajistit.   
Situace je projednávána na úrovni dotčených měst a obcí, 
jedná se o možnostech zajistit potřebné finanční zdroje, 
včetně participace obcí a možnosti využít vhodné dotační 
tituly.  
Aktuálním trendem, který výrazně ohrožuje cílové skupiny, je 
tzv. energetická chudoba. Vhodným nástrojem pro zlepšení 
situace je prevence tohoto problému pomocí osvěty, 
vzdělávání a individuálního poradenství.    

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Úřad práce ČR a Městský úřad Kaplice, NNO 

Spolupracující subjekty Obecní úřady v regionu, NNO a další dotčené subjekty 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 
Aktivita souvisí s aktivitou 3.3.4 Terénní program – 
poradenství se zaměřením na komunitní práci v lokalitách 
ohrožených vyloučením. 

 
 

Číslo a název aktivity: 3.3.4 Terénní program – poradenství se zaměřením na 

komunitní práci v lokalitách ohrožených vyloučením 

Obsah aktivity   Myšlenka realizace inovativního komunitního terénního 
programu vznikla na základě kontinuální práce v SO ORP 
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Kaplice a vychází ze znalosti místních podmínek a potřeb, 
včetně výstupů z analýz a odborných diskusí. Zaměřuje se 
především na komplexní znalost lokality a její filozofie. 
Nová terénní forma poradenství a komunitní sociální práce 
(řešení problémů prostřednictvím podpory společenství 
v místě, kde lidé žijí a kde problémy vznikají) s cílem snižování 
dopadů rizik života v lokalitě, zvyšování kompetencí 
k samostatnému životu ve většinové společnosti, vzdělávání 
a osvěta. 
Komunitní práce je efektivní metoda sociální práce při 
budování zodpovědnosti za vlastní život a za chod své 
komunity u obyvatel ohrožených lokalit. Svým účinkem 
posiluje obyvatele lokalit v jejich kompetencích zvládat 
životní situace a využívat k tomu nejen individuální zdroje 
každého jednotlivce, ale též možnosti celé komunity.  
Cíle: 

 rozšířit metodu komunitní práce mezi další 
poskytovatele sociálních návazných služeb  

 zvýšení zaměstnatelnosti lidí žijících v těchto 
lokalitách s využitím možností vzdělávání uvnitř 
vesnických komunit 

  zapojení obyvatel do místního rozvoje metodou zdola 
(prostřednictvím partnerství neziskového sektoru, 
veřejné správy a podnikatelské sféry při důsledném 
uplatňování rovných příležitostí) 

 pokusit se zapojit do řešení problému i zdánlivě 
pasivní skupiny obyvatel, nenechat se odradit při 
snaze naplnění svých cílů. 

 Opatření je inovativní systémovým zaměřením. Přímo 

navazuje na proces Komunitního plánování sociálních 

služeb SO ORP Kaplice.   

Plánované kroky vedoucí k naplnění aktivity: 

1. Navázání spolupráce s obcemi (Pohorská Ves, Malonty, 
Benešov nad Černou).  
Zjištění potřebnosti, vyhledání realizátora, vyhledání zdrojů 
financování (monitoring, depistáž). 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor NNO, obce SO ORP Kaplice 

Spolupracující subjekty ÚP, JčK 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 
Aktivita souvisí s aktivitou 3.3.3 Poskytování poradenství a 
pomoc osobám ohroženým hmotnou nouzí a osobám 
v hmotné nouzi. 
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Číslo a název aktivity: 3.3.5 Programy a služby pro pomoc obětem trestných činů 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je podpora služeb (psychologická, právní a 
sociální pomoc) určených obětem trestných činů včetně 
domácího násilí.    
Bude kvantifikována cílová skupina a analyzovány potřeby 
potenciálních uživatelů. 
V rámci naplnění aktivity budou zajištěny potřebné zdroje na 
realizaci příslušných služeb. 
Spolupráce pro plánování služby na Kaplicku je navázána se 
zástupci Intervenčního centra Diecézní Charity ČB. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Intervenční centrum Diecézní Charity ČB , NNO 

Spolupracující subjekty Další dotčené instituce a subjekty 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 
Další poskytovatelé služeb v ČB – Theia a Bílý kruh bezpečí. 

 

 

 

 

Číslo a název aktivity: 3.3.6 Programy a služby pro cizince z třetích zemí 
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Obsah aktivity   Cílovou skupinou jsou cizinci z třetích zemí, kteří v ČR 
pobývají na základě dlouhodobého nebo trvalého pobytu a 
mluví rusky, ukrajinsky a bělorusky.  
Jedná se o vyhledávání a předcházení nepříznivé sociální 
situace, ve které se uživatel se může ocitnout z důvodu 
nedostatečné znalosti jazyka, svých práv a povinností, 
legislativy či neznalosti kulturních zvyklostí společnosti, do 
které se snaží integrovat. Cílové skupině je poskytováno 
poradenství, a to zejména v oblastech pobytu, zaměstnání, 
nostrifikace, znalosti zákonů, orientace v českém prostředí a 
dále tlumočení apod.  
Podpora je poskytována jednotlivcům i celým rodinám 
cizinců s dětmi - sociální pracovník mapuje situaci v rodině a 
společně s rodiči a dětmi pak hledá oblasti, ve kterých rodina 
potřebuje podporu. Průběh poskytování sociální služby se řídí 
osobními cíli, potřebami a schopnostmi uživatelů. Nejčastěji 
jde pak konkrétně o tyto činnosti: dětem je určeno rozvíjení 
komunikace v českém jazyce, školní doučování, příprava do 
školy, výuka českému jazyku, volnočasové aktivity. Rodičům 
zase výuka PC gramotnosti, přednášky na téma výchovy dětí, 
orientace v české společnosti, podpora při řešení sporů 
vzniklých ve školním prostředí apod. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Oblastní Řeckokatolická charita v Českých Budějovicích 

Spolupracující subjekty NNO, obce a města, MŠ, ZŠ  

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 100 100 100 100 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka Služba je doposud financována nedostatečně. 

 

 

 

Číslo a název aktivity: 3.3.7 Pomoc osobám v nouzi - šatník, potravinová a 

materiálová banka 
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Obsah aktivity   Pomoc osobám v nouzi – Ošacovací centrum Český červený 

kříž Český Krumlov  

Cílem aktivity je zajistit potřeby uživatelů prostřednictvím 

ošacovacího střediska. Ošacovací centrum „Charitativní 

věšák“ funguje v Kaplici pod hlavičkou Oblastního spolku 

Českého červeného kříže Český Krumlov (OS ČČK ČK). 

Poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci materiální 

pomoc (oblečení, obuv, bytový textil, drobnou výbavu do 

domácnosti, školní potřeby). V tomto centru je možné si 

zakoupit zboží za symbolické částky a na základě doporučení 

Odboru sociálních věcí a péče MěÚ Kaplice je potřebným 

(osobám bez přístřeší, samoživitelkám/ samoživitelům s 

dětmi, rodinám s více jak 3 dětmi, osobám postiženým 

živelnou katastrofou, osobám po propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody  a osobám se zdravotním  postižením) 

poskytováno zdarma.  

Pomoc osobám v nouzi  - Potravinová banka  

Město Kaplice zajišťuje potřeby uživatelů ve spolupráci 

s Potravinovou bankou Jihočeského kraje. Další spolupráce je 

navázána s Potravinovou pomocí církve bratrské ČK Elim – 

poskytují trvanlivé potraviny pro osoby v krizi.  

Materiálová banka 
Cílem je zajištění potřeb uživatelů pomocí podpory a rozvoje 
sociální firmy resp. re-use centra Kabinet (samostatná 
aktivita). 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor OS ČČK ČK, MěÚ Kaplice, NNO, sociální firma 

Spolupracující subjekty JčK, Elim 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby     

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

30 000 30 000 30 000 30 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

V Benešově nad Černou bude otevřen charitativní obchod 
s oblečením (provozovatel Domeček Trhové Sviny) 
 
Počet osob bez přístřeší a osob ohrožených chudobou 
aktuálně narůstá, v regionu jsou vyloučené lokality. Ale na 
území ORP Kaplice a na území ORP Č.Krumlov (tzn. na 
území celého bývalého okresu Český Krumlov), není žádný 
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azylový dům nebo nocležna, příp. nízkoprahové denní 
centrum. 

 

 

 

 

Číslo a název aktivity: 3.3.8 Podpora Re-use centra 

Obsah aktivity   Re-use centrum Kabinet Kaplice se zaměřuje na realizaci 
komplexních aktivit, kdy podpora osob z cílových skupin 
(zaměstnávání - rodiče vychovávající děti do 10 věku, lidé se 
zdravotním a duševním onemocněním, podpora místní 
komunity) je propojena s environmentální oblastí, resp. s 
předcházením vzniku odpadu. Věci, které by jinak byly 
vyhozeny, jsou shromažďovány a po případné opravě jsou 
vráceny zpět do oběhu. Re-use centrum zahrnují obchod, 
dílny, vzdělávací aktivity a setkávání široké veřejnosti za 
účelem udržitelné spotřeby.  
Důležitá je i provázanost služby s Nábytkovou bankou 
Jihočeského kraje, z.s., která existuje od 06/2021 a jejím účelem 
je získávat zdravotně nezávadné funkční vybavení domácnosti, 
příp. kancelářských prostor a distribuovat ho především 
uživatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji a samotným 
neziskovým organizacím.  
Je navázána spolupráce se sběrným dvorem. 
 
Na základě dosavadní realizace byla dále identifikována potřeba 

cílových skupin (Kabinet využívají zástupci všech generací) na 
vznik komunitního centra, které na plánovaném území chybí. Dále 
budou zjišťovány možné zdroje pro zajištění navrhovaných aktivit, 

např. mezigenerační setkávání a komunikace, vzdělávání vč. 
environmentálního, workshopy (i pro školy), koncerty, 
setkávání se zástupci místních firem, se zástupci samospráv 
vč. odpovědného zadávání, sdílené pracovní prostory 
coworking, podpora pracovních kompetencí potenciálních 
uživatelů – dílna, vlastní drobná výroba apod. 
Pro naplnění aktivity jsou plánovány další kroky: 
> Zajištění informačního servisu pro cílové skupiny osob 
> Realizace služby/služeb ve vzájemné koordinaci 
> Vytipování příkladů dobré praxe z ČR a spolupráce např. s 
odborníky v oblasti sociálního bydlení 
> Kontaktního místa/pověřené osoby pro oblast bydlení 
 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Kabinet CB, s.r.o., enviromentální sociální podnik 
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Spolupracující subjekty Nábytková banka Jihočeského kraje, z.s., MěÚ Kaplice, ÚP, NNO 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby 
(unikátních 
návštěvníků/rok) 

350 1500 2000 2500 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Město Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

Nevyčísleno 
Financováno 
v rámci výzvy 

MAS z OPZ 

Nevyčísleno 
Financováno 
v rámci výzvy 

MAS z OPZ 

Nevyčísleno 
Financováno 
v rámci výzvy 

MAS z OPZ 
do 8/2022 

Nevyčísleno 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Projekt bude financován do 8/2022 z Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci výzvy přes MAS Pomalší.  
Re-use centrum Kabinet Kaplice na základě monitoringu a 
vyhodnocení dosavadní realizace projektu plánuje pro 
zajištění identifikovaných potřeb uživatelů rozšířit nabídku 
služeb a možností pro podporu cílových skupin a místní 
komunity. Tyto plánované aktivity budou popsány v dalších 
aktualizacích Akčního plánu. 
 
 Na plánovaném území není dostatek aktivit pro zapojování 
cílových skupin do problematiky životního prostředí. Chybí 
vzdělávání a osvěta a zejména praktické uplatnění při 
zapojování komunity. 
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PRIORITA 4  Průřezové  (společné) priority 
 

 

Číslo a název opatření:  4.1 Podpora informovanosti o sociálních službách a rozvoj 

dobrovolnictví 

Popis opatření:  
 

Naplnění opatření zajistí zvýšení informovanosti uživatelů a 
potencionálních uživatelů sociálních služeb, starostek a 
starostů, pracovníků v pomáhajících profesích o sociálních 
službách vychází ze zákona o sociálních službách, 
konkrétně: § 94 odst. b) obec - zajišťuje dostupnost 
informací o možnostech a způsobech poskytování 
sociálních služeb na svém území. 
Z šetření mezi širokou veřejností, poskytovateli a zadavateli 
sociálních služeb v ORP Kaplice vyplynulo, že jedním ze 
zásadních problémů, omezující lepší a širší využití 
sociálních služeb, je nízká míra informovanosti o sociálních 
službách. Cílem je proto zvýšit povědomí uživatelů, 
potencionálních uživatelů, ale také pracovníků v 
pomáhajících profesích o možnostech sociálních služeb.  
Dalším cílem je zlepšit informovanost, spolupráci a 
provázanost mezi jednotlivými poskytovateli na území   
ORP Kaplice. Prostřednictvím tištěných publikací a 
internetu, přehledů poskytovatelů sociálních služeb na 
místní úrovni, pomoc poskytovatelům sociálních služeb 
zajistit šíření informací směrem k uživatelům, potenciálním 
uživatelům, veřejnosti a samosprávám v rámci SO ORP 
Kaplice.  
Dalším cílem aktivity je zapojit do řešení problémů 
(sledovaných oblastí pomoci) soukromý sektor, 
podnikatele, možné sponzory a donátory sociálních služeb.  
Zároveň opatření podporuje rozvoj dobrovolnictví při 
zajišťování potřeb uživatelů pro celé plánované území. 

Aktivity naplňující opatření: 4.1.1 Zvýšení informovanosti uživatelů, poskytovatelů, 
zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti, podpora 
informačních kampaní  
4.1.2 Rozvoj dobrovolnictví 

 
 

Číslo a název aktivity: 4.1.1 Zvýšení informovanosti uživatelů, poskytovatelů, 

zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti, podpora 

informačních kampaní 

Obsah aktivity   Obsahem budou průběžně zveřejňované materiály 
poskytovatelů, průvodce sociálními službami na místní úrovni 
s využitím webu měst Kaplice a Velešín a tištěných materiálů 
(např. letáky), ale zejména osobním kontaktem mezi obcemi 
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a poskytovateli. Zaměřit se na propagaci poskytovatelů 
sociálních služeb na veřejnosti. 
Pravidelně bude aktualizován katalog poskytovaných služeb. 
Vznik pravidelného sloupku v místním tisku věnovaný 
sociálním službám. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Města Kaplice a Velešín 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 4.1.2 Rozvoj dobrovolnictví 

Obsah aktivity   Rozvoj dobrovolnictví je aktuálně zjišťován: 
1/ Dobrovolnické centrum ICOS Český Krumlov, o.p.s. (DC) je 
akreditováno dle zák. o dobrovolnické službě od roku 2009. 
Většina aktivit doposud probíhá v ORP Č. Krumlov, část aktivit 
ale i v ORP Kaplice (zejména spolupráce s Domovem pro 
seniory Kaplice – cca 12 – 15 dobrovolníků, individuální 
návštěvy a pomoc klientům, i tzv. mezigenerační projekt, kdy 
děti ze ZŠ připravují s dobrovolníky program pro a s klienty 
domova).  Celkem DC zajišťuje 10 programů. Programy jsou 
určeny různým cílovým skupinám. DC spolupracuje s přibližně 
50-60 dobrovolníky na dlouhodobou dobrovolnickou 
smlouvu a cca 20ti dalšími na krátkodobou výpomoc. DC 
zajišťuje výběr dobrovolníků, proškolení, smluvní ošetření 
činnosti, odborné supervize, podporu dobrovolníků i 
organizací, hradí povinné pojistky odpovědnosti za 
dobrovolníky či vstupní lékařské prohlídky, případně zajišťuje 
psychotesty při individuální práci s klienty apod. 
Cílem aktivity je postupně rozšiřovat dobrovolnické programy 
doplňující sociální služby, které fungují v ORP Český Krumlov i 
do ORP Kaplice, a to ve spolupráci s poskytovateli služeb 
v ORP Kaplice.   
2/ OS ČČK Český Krumlov, který v současně době eviduje 
zhruba 20 dobrovolníků kteří organizují letní pobytové a 
městské tábory, účastní se akcí pro děti - dětské dny, kurzy 
první pomoci apod. Bude realizován projekt zaměřený na 
propagaci dobrovolnictví, hledání nových dobrovolníků se 
záměrem rozšířit zapojení dobrovolníků na území celého 
bývalého okresu Český Krumlov. 
3/ Dobrovolníci jsou dále zajišťovány přes Dobrovolnické 
centrum při DCH Č. Budějovice. 
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Poptávka po dobrovolnících převyšuje nabídku. Pro další 
období je plánováno rozšíření a posílení zapojení 
dobrovolníků. Budou zjištěny možnosti převést na území 
příklady dobré praxe – např. databáze resp. síť dobrovolníků 
při MAS apod. 
4/ Rozvoj dobrovolnictví bude na plánovaném území 
podporován podle dostupných zdrojů pomocí zapojení 
cílových skupin, příp. také prostřednictvím tzv. workcampů 
apod. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor ICOS, OS ČČK Český Krumlov, NNO, dobrovolnická centra 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Pozn.: Dobrovolnické centrum ICOS  - z hlediska počtu 
uživatelů nelze službu přesně specifikovat (záleží na 
konkrétních programech – pod DC Český Krumlov funguje cca 
50-60 dlouhodobě zapojených dobrovolníků v několika 
programech – domovy pro seniory, individuální pomoc 
dětem se specifickými problémy, spolupráce s volnočasovými 
a nízkoprahovými kluby ad., kteří pomáhají řádově stovce 
klientů ročně). V ORP Kaplice spolupracuje DC zejména 
s domovem pro seniory Kaplice. Z hlediska financí je roční 
rozpočet DC cca 400 tisíc/rok (z toho v současné době 
připadá na ORP Kaplice pouze drobná část nákladů – cca 
15%). Financování je zajišťováno ze zdrojů zejména MV ČR, 
MŠMT ČR, Jih. kraje, města Český Krumlov, nadací a darů. 
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Číslo a název opatření: 4.2 Podpora služeb v sociální oblasti na území obcí 

spadajících do působnosti MAS Pomalší a MAS Sdružení 

Růže 

Popis opatření: 
 

Na vymezeném území byly identifikovány potřeby 
stávajících a potenciálních uživatelů sociálních a návazných 
služeb a definován současný stav služeb a zázemí. 
Ve spolupráci obcí MAS Pomalší a obcí MAS Sdružení Růže, 
které spadají do SO ORP Kaplice, je plánována podpora 
vzniku a rozvoje služeb v sociální oblasti včetně podpory 
stávajících služeb s důrazem na jejich rozvoj, zkvalitnění a 
zavádění inovativních prvků pomoci osobám z cílových 
skupin. 
Finanční zdroje podpory jsou zaměřeny jak na investiční 
záměry, tak na podporu a zajištění provozních nákladů 
spojených s poskytováním těchto služeb. 
 

Aktivity naplňující opatření: 4.2.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území 
obcí spadajících do působnosti MAS Pomalší a MAS 
Sdružení Růže 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 4.2.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území 

obcí spadajících do působnosti MAS Pomalší a MAS 

Sdružení Růže 

Obsah aktivity   Aktivita je zaměřena především na tyto oblasti pomoci: 

 podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj 
sociálních a návazných služeb 

 podpora rozvoje sociálního podnikání 

 podpora sociálního bydlení 

 podpora poskytování vybraných sociálních služeb v 
souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dalších 
programů a činnosti v rámci sociálního začleňování 
mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., s cílem 
sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení 
osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených 

 podpora zaměstnanosti, především zvyšování 
uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce, včetně vytváření nových 
pracovních míst 

 podpora komunitní sociální práce a komunitních 
center jako prostředků sociálního začleňování nebo 
prevence sociálního vyloučení 

 podpora prorodinných opatření, především podpora 
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zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, 
kluby), s možností podpory příměstských táborů v 
době školních prázdnin, a dále podpora dětských 
skupin pro podniky i veřejnost a podpora individuální 
péče o děti. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
obce MAS Pomalší a obcí MAS Sdružení Růže, které spadají 
do SO ORP Kaplice 

Spolupracující subjekty MAS Pomalší  
MAS Sdružení Růže 
obce SO ORP Kaplice 
Jihočeský kraj 
organizace a instituce působící v sociální oblasti 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Kvantifikace cílových skupin bude stanovena na základě 
aktuálně zjištěných potřeb uživatelů. Zároveň budou 
vyčísleny nezbytné finanční zdroje pro zajištění těchto potřeb 
stávajících a potenciálních uživatelů sociálních a návazných 
služeb. 

 
 
 
 
 

Číslo a název opatření: 4.3 Podpora sociálních a návazných služeb na území SO 

ORP Kaplice 

Popis opatření: Podpora a udržení cyklického procesu plánování sociálních 
služeb pro celé území SO ORP Kaplice umožní definovat a 
podporovat poskytování služeb, které odpovídají zjištěným 
skutečným potřebám stávajících a potenciálních uživatelů 
služeb a které efektivně využívají dostupné zdroje. 
Současně tím budou naplňovány povinnosti, které pro tuto 
oblast ukládá obcím zákon, jedná se zejména o: 

 zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb 
osobám nebo skupinám osob na svém území 

 zajišťování dostupnosti informací o možnostech a 
způsobech poskytování sociálních služeb na svém 
území 

 spolupráci s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli 
sociálních služeb při zprostředkování pomoci 

 spolupráci s krajem při přípravě a realizaci 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
kraje – obec sděluje kraji informace o potřebách 
poskytování sociálních služeb osobám nebo 
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skupinám osob na území obce, o možnostech 
uspokojování těchto potřeb prostřednictvím 
sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích 

 spolupráci s krajem při určování sítě sociálních 
služeb na území kraje – obec sděluje kraji informace 
o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné 
pro zajištění potřeb osob na území obce a 
spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto 
osob. 

 
Pravidelně aktualizovaný plán bude zároveň relevantním 
podkladem pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Jihočeského kraje, na jehož základě jsou 
poskytovány sociálním službám dotace ze státního 
rozpočtu. 
 
Opatření je dále zaměřeno na nastavení možností a 
systému pro financování plánovaných služeb ze strany 
obcí. 
V rámci opatření bude navržen postup  podporováno 
zavedení měření skutečného dopadu sociálních služeb.  

Aktivity naplňující opatření: 4.3.1 Podpora cyklického procesu plánování a organizační 
struktury 
4.3.2 Financování sociálních služeb 
4.3.3 Zavádění měření dopadu sociálních služeb 
4.3.4 Spolupráce  služeb v rámci protiepidemických 
opatření 

 
  

Číslo a název aktivity: 4.3.1 Podpora cyklického procesu plánování a organizační 

struktury 

Obsah aktivity   Cílem naplnění aktivity je pomocí pravidelných schůzek 
členek/členů organizační struktury, především Řídící skupiny, 
Koordinační skupiny a Pracovních skupin pro jednotlivé 
oblasti podpory (včetně zapojení dalších dotčených aktérů 
plánování a včetně zapojení veřejnosti), zajistit stálou 
podporu partnerství a živého procesu plánování sociálních 
služeb v SO ORP Kaplice,  
Pouze živý proces plánování, může přinášet vhodná řešení 
pro zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb, která 
odpovídají skutečné aktuální situaci v regionu a trendům ve 
sledovaných oblastech pomoci.   
Pro udržení procesu plánování je nezbytné vytvořit ze strany 
měst, obcí a JčK dostatečnou podporu materiální, organizační 
a finanční, především pro udržení aktivní koordinace KPSS 
včetně organizační struktury resp. lidských zdrojů, které se na 
plánování podílejí. 
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Cílem aktivity je také informovat o sociální oblasti a získávat 
podporu samospráv dotčených měst a obcí, která by přinesla 
potřebné zdroje pro zajištění příslušných služeb a zajištění 
funkčního a cyklického plánování sociálních služeb na území 
SO ORP Kaplice. 
 
Vlastní naplňování plánovaných opatření a aktivit během 
realizace plánu bude průběžně monitorováno a 
vyhodnocováno. Zároveň bude zjišťována efektivita 
implementace plánu a zajištěna zpětná vazba a sběr návrhů 
pro další aktualizace strategické části plánu. Tato pravidelná 
každoroční aktualizace plánu včetně zpracování Akčního 
plánu na následující rok plánovacího období bude probíhat, 
na základě všech zjištěných rozhodných skutečností a 
v součinnosti všech úrovní organizační struktury plánování. 
Zároveň budou hledány možnosti a zdroje pro realizaci dosud 
nenaplněných aktivit, eventuálně bude posuzováno, zda jsou 
plánované aktivity v souladu s aktuálně zjištěným stavem pro 
jednotlivé sledované oblasti pomoci a zda byly vhodně a 
reálně navrženy. 
V závislosti na dostupných zdrojích bude případně 
aktualizována – doplňována také analytická část plánu.  
Pro tyto dílčí každoroční aktualizace plánu sociálních služeb 
regionu Kaplicka, ale i pro následné souhrnné zpracování 
plánu sociálních služeb pro další plánovací období budou 
podle možností hledány vhodné zdroje (podpora obcí, 
příslušná grantová schémata apod.). 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Řídící skupina SPRSS a celá organizační struktura plánování, 
Město Kaplice, MAS Pomalší o.p.s. 

Spolupracující subjekty Obce SO ORP Kaplice, poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb, organizace zastupující uživatele služeb, ÚP, Policie ČR, 
Městská policie, PMS, školská a zdravotnická zařízení, další 
organizace a instituce, kterých se plánování sociálních služeb 
dotýká. 

Cílová skupina 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

počet uživatelů služby     

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2020 

(skutečnost) 
2021 

(předpoklad) 
2022 
(plán) 

2023 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj  50 000 50 000 50 000 

Město Kaplice 20 000 20 000 20 000 20 000 

Obce, svazky obcí     
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Projektové výzvy pro 
strategie 

100 000 200 000 200 000 200 000 

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

120 000 270 000 270 000 270 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  

 
 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 4.3.2 Financování sociálních služeb 

Obsah aktivity   Cílem naplnění aktivity je podpořit a zlepšit financování 
příslušných služeb, včetně financování ze strany samospráv 
jednotlivých měst a obcí. 
Není nastaven sjednocující systém resp. pravidla, jakým 
způsobem služby ze strany obcí financovat. Nejsou určena 
kritéria pro přidělování dotací. 
V prvním kroku naplnění aktivity proběhne jednání se 
zástupci obcí, příp. příklad dobré praxe – Sdružení Růže. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Řídící skupina SPRSS, města a obce, MAS Pomalší o.p.s. 

Spolupracující subjekty poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, organizace 
zastupující uživatele služeb 

Časový harmonogram Od 2020. 

Poznámka 
Náklady nejsou vyčísleny. 
Dále bude zkvalitněno nastavení sítě služeb. 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 4.3.3 Zavádění měření dopadu sociálních služeb 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je podpořit zavedení inovativní metody měření 
skutečného dopadu sociálních služeb.  
Metodologie bude vycházet resp. navazovat na 
výstupy projektu SIMPAKT – Měření a hodnocení 
společenského přínosu.  
Naplnění aktivity nastaví příslušné nástroje, které podpoří 
kvalitu a efektivitu služeb.  

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Řídící skupina SPRSS, poskytovatelé sociálních služeb 

Spolupracující subjekty města a obce 

Časový harmonogram Od 2020. 

Poznámka Náklady nejsou vyčísleny. 
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Číslo a název aktivity: 4.3.4 Spolupráce  služeb v rámci protiepidemických opatření 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je zlepšit spolupráci, koordinaci a vzájemnou 
informovanost (včetně příkladů dobré praxe) mezi 
jednotlivými poskytovateli sociálních a návazných služeb a 
dalších institucí, v době ztížené práce ve prospěch uživatelů 
z důvodu protiepidemických opatření. 
Pracovní skupiny organizační struktury plánování definovaly 
v samostatném dokumentu zjištěné potřeby uživatelů a 
služeb a navrhly možná řešení.  

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Spolupracující subjekty města a obce, ÚP 

Časový harmonogram Od 2020. 

Poznámka Náklady nejsou vyčísleny. 
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Seznam použitých zkratek 

AP Akční plán 

DC Dobrovolnické centrum  

DDM Dům dětí a mládeže 

ESF Evropský sociální fond 

CHPS Charitní pečovatelská služba  

IP  Individuální projekt 

JčK Jihočeský kraj 

KHS Krajská hygienická stanice 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OSPOD Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

OÚ  Obecní úřad 

OZP Osoby se zdravotním postižením 

PnP  Příspěvek na péči 

PS Pracovní skupina 

RAMPS III. Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (projekt) 

R-R ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

ŘS Řídící skupina 

SASRD  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností  

SPRP Společnost pro ranou péči  

SPRSS  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

SVL Sociálně vyloučená lokalita 

SVP Střediska výchovné péče 

ŠMP Školní metodik prevence 

ÚP Úřad práce 

VP Výchovný poradce 

 


