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Úvod 
 

Povinnost plánovat sociální sluţby na krajské úrovni vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 95 výše uvedeného právního 

předpisu kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb ve spolupráci s obcemi na 

území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních sluţeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální 

sluţby poskytovány, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu 

plánování. Novelou výše uvedeného zákona o sociálních sluţbách byly od ledna 2015 povinnosti 

krajů v této oblasti rozšířeny o určování sítě sociálních sluţeb na jejich území. 

 

Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 195/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013 byl schválen 

Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016 (dále jen 

SPRSS JčK). Tento dokument byl vytvořen metodou komunitního plánování v rámci 

individuálního projektu Jihočeského kraje „Plánování sociálních sluţeb v Jihočeském kraji“ 

financovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 

Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb reflektuje záměr zajistit základní dostupnost 

a kvalitu poskytovaných sociálních sluţeb, zohledňuje priority Evropské unie v sociální oblasti 

i deklaraci záměrů v oblasti sociální politiky státu.  

 

K naplňování navrţených priorit a opatření tohoto strategického dokumentu v oblasti sociálních 

sluţeb jsou vyuţívány jednoleté akční plány, které umoţňují zapracování dílčích změn v průběhu 

tříletého období. Při tvorbě akčního plánu pro rok 2016 byla vyuţita dostupná data z Registru 

poskytovatelů sociálních sluţeb, údaje od poskytovatelů sociálních sluţeb a informace obsaţené 

v místních komunitních plánech sociálních sluţeb zpracovaných na území kraje. 

 

Zastupitelstvem Jihočeského kraje byla usnesením č. 381/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015 

schválena změna č. 1 Akčního plánu SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2016, kde byla 

aktualizována jeho příloha Přehled sociálních sluţeb zařazených do sítě v roce 2016.  

 

Změna č. 2 Akčního plánu SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2016 byla zpracována z důvodu 

upřesnění dat týkajících se financování sociálních sluţeb na str. 30 – 32, a také doplnění údajů 

v příloze Přehled sociálních sluţeb zařazených do sítě v roce 2016. 
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1  STRATEGIE JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 
 

1.1 TVORBA AKČNÍHO PLÁNU 
 

Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb je významný strategický dokument v oblasti 

poskytování sociálních sluţeb na území Jihočeského kraje. Sociální sluţby jsou určeny lidem 

v nepříznivé sociální situaci, která obvykle souvisí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem, krizovou sociální situací, vysokým věkem, ţivotními návyky nebo způsobem ţivota, 

jenţ vede ke konfliktu se společností. 

Při tvorbě jiţ třetího SPRSS JčK 2014 - 2016 nebylo moţné navázat na strategii 

celorepublikovou, a to z důvodu nezpracování střednědobého národního plánu rozvoje sociálních 

sluţeb na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV), přestoţe zákonem o 

sociálních sluţbách byla tato povinnost od roku 2007 určena. 

 

Podle Metodického nárysu procesů tvorby SPRSS Jihočeského kraje 2014 - 2016 jsou ve 

schváleném SPRSS JčK pro cílové skupiny uţivatelů rozpracované 4 priority: 

 

1. Podpora systému poskytovaných sluţeb 

2. Rozvoj systému poskytovaných sluţeb 

3. Zkvalitnění poskytovaných sociálních sluţeb  

4. Doprovodné aktivity. 

 

Při zpracovávání SPRSS JčK na období 2014 – 2016 sestavila kaţdá pracovní skupina podle 

předem definovaných priorit opatření a aktivity směřující k jejich naplnění, přičemţ byly pouţité 

relevantní informace, a také data z aktuálně platných komunitních plánů sociálních sluţeb 

zpracovaných na jednotlivých územích Jihočeského kraje, obvykle správních obvodů obce 

s rozšířenou působností.  

Zvláštní podkapitola byla zaměřená na odborné sociální poradenství, které vykazuje přesah do 

všech pracovních skupin, proto byla zpracována samostatně. 

 

Do sítě sociálních sluţeb v rámci definovaných priorit, opatření a aktivit nejsou zahrnuti všichni 

registrovaní poskytovatelé sociálních sluţeb s působností na území Jihočeského kraje, ale pouze 

ti, u kterých byla zjištěna potřebnost z důvodu zajištění místní a časové dostupnosti dané sociální 

sluţby pro cílovou skupinu. 

 

Na tvorbě akčního plánu pro rok 2016 se podílela pracovní skupina zaměstnanců Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, která se zabývala dostupností 

sociálních sluţeb příslušným cílovým skupinám uţivatelů - senioři, osoby se zdravotním 

postiţením, děti a mládeţ, osoby v akutně nepříznivé sociální situaci, osoby ohroţené drogou 

nebo na drogách závislé a samostatně se věnovala odbornému sociálnímu poradenství. 

 

V roce 2015 nastaly významné změny v oblasti financování sociálních sluţeb, a to z důvodu 

nabytí účinnosti ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních sluţbách). O dotacích poskytovaných ze 

státního rozpočtu k zajištění sociálních sluţeb od 1. 1. 2015 začal rozhodovat kraj v souladu se 

zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních sluţeb. Dotace je účelově určena na 

financování běţných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních 

sluţeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u kaţdého jednotlivého druhu sociální 

sluţby. 
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V akčním plánu pro rok 2016 je prioritou udrţení stávajícího systému sociálních sluţeb 

a usměrňování vzniku nových sociálních sluţeb, protoţe neomezený rozvoj není z dlouhodobého 

hlediska finančně udrţitelný. Jihočeský kraj usiluje o optimalizaci sítě sociálních sluţeb, byť tato 

síť neuspokojí veškeré poţadavky, a z tohoto důvodu plánuje v roce 2016 podporovat některé 

rozvojové záměry a za určitých podmínek podpořit jejich financování z dosaţitelných zdrojů. 

 

Pro zpracování akčního plánu byly vyuţity údaje dostupné v elektronické verzi Registru 

poskytovatelů sociálních sluţeb, dále byla vyuţita data z interních zdrojů krajského úřadu, 

především ze ţádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2014 a 

dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2015, včetně přehledů o finančních prostředcích 

poskytnutých pro oblast sociálních sluţeb z dalších zdrojů. 

 

1.2 PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 
 

V Jihočeském kraji bylo k 1. 5. 2015 registrováno Krajským úřadem Jihočeského kraje 350 

sociálních sluţeb, které poskytuje celkem 143 registrovaných poskytovatelů sociálních sluţeb. 

Na území kraje jsou také poskytované sociální sluţby poskytovateli, jejichţ sídlo se nachází 

mimo území Jihočeského kraje, tudíţ jsou registrováni jiným krajským úřadem, popř. 

Magistrátem hlavního města Prahy. Další sociální sluţby působí na území Jihočeského kraje v 

rámci tzv. rozšířené působnosti – celostátní nebo nadregionální, aniţ by poskytovatelé 

provozovali na území kraje nějaké zařízení.  

 

Sociální sluţby jsou různě rozmístněny na celém území kraje. Nejlepší dostupnost sociálních 

sluţeb je v krajském městě - České Budějovice, pak v bývalých okresních městech - Český 

Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor a dále v obcích s rozšířenou 

působností. Problematická je dostupnost ambulantních a terénních sluţeb v menších obcích 

(I. a II. typu), a to zejména v příhraničních a málo osídlených oblastech. 

 

Přehled sociálních sluţeb registrovaných Krajským úřadem Jihočeského kraje k 1. 5. 2015 

 

  
Druh sociální sluţby 

Počet 

registrovaných 

poskytovatelŧ 

Počet 

registrovaných 

sociálních sluţeb 

Sociální 

poradenství 
§ 37 sociální poradenství 25 36 

lu
ţb

y
 s

o
ci

á
ln

í 
p

éč
e
 

 

§ 39 osobní asistence 15 17 

§ 40 pečovatelská sluţba 47 55 

§ 41 tísňová péče 1 1 

§ 42 průvodcovské a předčitatelské sluţby 2 2 

§ 43 podpora samostatného bydlení 2 2 

§ 44 odlehčovací sluţby 15 18 

§ 45 centra denních sluţeb 2 3 

§ 46 denní stacionáře 10 11 

§ 47 týdenní stacionáře 5 6 

§ 48 domovy pro osoby se zdravotním postiţením 7 8 

§ 49 domovy pro seniory 29 35 

§ 50 domovy se zvláštním reţimem 12 12 

§ 51 chráněné bydlení 10 11 

§ 52 sociální sluţby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůţkové péče 
8 8 
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Druh sociální sluţby 

Počet 

registrovaných 

poskytovatelŧ 

Počet 

registrovaných 

sociálních sluţeb 
S

lu
ţb

y
 s

o
ci

á
ln

í 
p

re
v

en
ce

 

 
§ 54 raná péče 5 5 

§ 55 telefonická krizová pomoc 2 2 

§ 56 tlumočnické sluţby 1 1 

§ 57 azylové domy 11 13 

§ 58 domy na půl cesty 2 2 

§ 59 kontaktní centra 3 5 

§ 60 krizová pomoc 5 6 

§ 60a intervenční centra 1 1 

§ 61 nízkoprahová denní centra 1 1 

§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 14 19 

§ 63 noclehárny 4 4 

§ 64 sluţby následné péče 3 3 

§ 65 sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 7 8 

§ 66 sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se 

zdravotním postiţením 
11 11 

§ 67 sociálně terapeutické dílny 14 16 

§ 68 terapeutické komunity 0 0 

§ 69 terénní programy 10 11 

§ 70 sociální rehabilitace 14 17 

 

 

1.3 ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB – SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 
 

Změny u poskytovatelů sociálních sluţeb probíhají průběţně v čase a jsou dle zákona 

o sociálních sluţbách hlášeny registrujícímu úřadu. Pro účely plánování a financování sociálních 

sluţeb je důleţité sledovat významné změny týkající se kapacity, dostupnosti a výkonnosti 

jednotlivých sociálních sluţeb, aby bylo moţné objektivně hodnotit jejich efektivitu 

a potřebnost. Způsob uvádění kapacit a výkonů u některých druhů sociálních sluţeb, 

poskytovaných zejména ambulantní a terénní formou, není doposud sjednocen. Za tímto účelem 

Jihočeský kraj připravuje podklady pro sjednocení popisu kapacity a vykazování jejího vyuţití u 

jednotlivých druhů sociálních sluţeb. 

 

Ve schváleném dokumentu SPRSS JčK na období 2014 – 2016 byl zaznamenán stav 

poskytování sociálních sluţeb v Jihočeském kraji k 1. 1. 2013. Součástí Akčního plánu SPRSS 

JčK pro rok 2016 je příloha – Přehled sociálních sluţeb zařazených do sítě v roce 2016 (Priorita 

1 – Podpora systému poskytovaných sluţeb). U sociálních sluţeb poskytovaných pobytovou 

formou a u nocleháren je v přehledu uvedena kapacita sociální sluţby (počet pobytových 

míst/lůţek), která byla definována jako nezbytná z hlediska zajištění základní dostupnosti těchto 

sociálních sluţeb. U ostatních sociálních sluţeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, 

zařazených do přehledu, se vycházelo z údajů uvedených v Registru poskytovatelů sociálních 

sluţeb v dubnu 2015 s ohledem na zajištění základní časové dostupnosti těchto sluţeb cílovým 

skupinám uţivatelů. Tyto údaje byly následně přehodnoceny na základě informací uvedených 

v ţádosti o účelovou dotaci jednotlivých poskytovatelů. Aktualizace se týká sociálních sluţeb 

zařazených do sítě. Souběţně také údajů v oblasti kapacity, časové dostupnosti a personálního 

zajištění, které je uvedeno v rozsahu maximálních přepočtených úvazků pracovníků v přímé 

péči. 
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Sociální sluţby, které mají celostátní nebo nadregionální charakter, mohou být finančně 

podporovány podle § 104 zákona o sociálních sluţbách prostřednictvím účelové dotace 

poskytované přímo MPSV (dotační program B). Financování sociálních sluţeb v rámci 

dotačního programu B vylučuje další financování v rámci dotačního řízení kraje k zajištění 

poskytování sociálních sluţeb (dotační program A). Tyto sociální sluţby mohou být zařazeny do 

krajské sítě sociálních sluţeb na základě zjištěné potřebnosti pro občany kraje, avšak finanční 

náročnost není vyčíslena.  

 

Pro osoby se specifickými potřebami, které jsou v ČR vzácně zastoupeny, je efektivní 

poskytovat specializované, vysoce odborné sociální sluţby na celostátní úrovni, a takto by měla 

být posuzována i jejich potřebnost. Nadregionální, resp. celorepublikový charakter mají také 

sociální sluţby poskytované především pobytovou formou pro cílové skupiny např. oběti 

domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby závislé na návykových látkách apod. 

 

Aktualizace sítě 

Síť sociálních sluţeb je průběţně vyhodnocována a aktualizována na základě dostupných 

informací. V rámci akčního plánu je síť sociálních sluţeb definována na jeden rok a tento 

dokument poté slouţí jako základní podklad pro dotační řízení na dané období.  

 

Změny sítě sociálních sluţeb v Jihočeském kraji mohou probíhat na základě ţádosti 

poskytovatelů sociálních sluţeb, kteří zdůvodní zařazení konkrétní nové sociální sluţby do sítě, 

její potřebnost v daném území a doloţí vyjádření příslušné obce o podpoře sociální sluţby. To se 

týká i změn kapacity stávajících sluţeb, rozšíření cílových skupin a dalších okolností 

poskytování sociální sluţby. Nově registrované kapacity sluţeb sociální péče poskytované 

pobytovou formou budou do sítě sociálních sluţeb Jihočeského kraje zařazovány, pouze pokud 

bude, mimo dalších podmínek, splněn standard ubytování v 1 a 2 lůţkových pokojích. 

Dodané podklady budou posouzeny na základě všech doloţených skutečností, v případě potřeby 

i konzultovány s místní samosprávou, případně dalšími subjekty, poté bude vyhodnocena potřeba 

zařazení příslušné sluţby (nebo změny jejího poskytování) do sítě sociálních sluţeb. 

Pokud registrovaný poskytovatel sociálních sluţeb přestane splňovat podmínky pro registraci 

stanovené zákonem o sociálních sluţbách, je tato skutečnost podkladem pro vyřazení ze sítě 

sociálních sluţeb. 

 

Samotné zapojení poskytovatele sociální sluţby v procesu komunitního plánování sociálních 

sluţeb na místní úrovni a zahrnutí poskytované sociální sluţby do komunitního plánu, příp. 

katalogu poskytovatelů sluţeb, není automaticky důvodem pro zařazení do krajské sítě 

sociálních sluţeb. Také navyšování kapacity sociální sluţby formou povinného hlášení změn 

registrujícímu orgánu nezakládá nárok na zohlednění této kapacity v krajské síti sociálních 

sluţeb. 

 

Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních sluţeb v Jihočeském kraji byla schválena Zastupitelstvem 

Jihočeského kraje dne 5. 11. 2015, č. usnesení 326/2015/ZK-19. Ve schváleném dokumentu jsou 

uvedeny termíny pro podávání ţádosti o zařazení nové sociální sluţby do sítě nebo ţádosti 

o akceptaci změny v jednotkách u sociálních sluţeb, které jsou jiţ do sítě zařazeny, a také proces 

posouzení přijatých ţádostí, včetně časového harmonogramu. Dokument je zveřejněn 

na internetovém portálu kraje. 

Přímý odkaz: 
http://www.kraj-jihocesky.cz/1225/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb_jihoceskeho_kraje.htm 

 

 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1225/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb_jihoceskeho_kraje.htm
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2 PRIORITY A OPATŘENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 
 

2.1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY 
 

VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené věkem 

a neuspokojivým zdravotním stavem potřebují částečnou nebo úplnou pomoc při zvládání 

základních činností spojených s péčí o vlastní osobu, a to formou odborné ošetřovatelské péče 

a podporou poskytovatelů pobytových sociálních sluţeb.  

Senioři, kteří ţijí v přirozeném sociálním prostředí a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, 

mohou tuto překonat za pomoci dostupných terénních sociálních sluţeb, ambulantních sociálních 

sluţeb a zejména rodiny. 

 

Věková hranice cílové skupiny senioři byla, pro účely tohoto dokumentu, vymezena v souladu 

s měřítky OSN, která označuje za počátek – hranici stáří - věk 65 let.  

 

2.1.1 PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

Pracovní skupina pro seniory v Prioritě č. 1 definovala sociální sluţby dle zákona o sociálních 

sluţbách, jejichţ dostupnost na území Jihočeského kraje by měla být zajištěna pro osoby se 

sníţenou soběstačnosti z důvodu věku, případně zdravotního stavu. Jedná se o tyto sociální 

sluţby: 

- pečovatelská sluţba (§ 40) 

- tísňová péče (§ 41) 

- odlehčovací sluţby (§ 44) 

- denní stacionáře (§ 46) 

- domovy pro seniory (§ 49) 

- domovy se zvláštním reţimem (§ 50) 

- sociální sluţby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůţkové péče (§ 52). 

 

Další sociální sluţby, které mohou senioři vyuţívat, byly specifikovány v pracovní skupině pro 

osoby se zdravotním postiţením a pracovní skupině pro osoby v akutně nepříznivé sociální 

situaci, případně v samostatné kapitole: 

- odborné sociální poradenství (§ 37) 

- osobní asistence (§ 39) 

- průvodcovské a předčitatelské sluţby (§ 42) 

- centra denních sluţeb (§ 45) 

- týdenní stacionáře (§ 47) 

- telefonická krizová pomoc (§ 55) 

- sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se ZP (§ 66). 

 

V roce 2016 bude Jihočeský kraj u cílové skupiny senioři usilovat o stabilizaci sítě sociálních 

sluţeb a udrţení potřebných kapacit u jednotlivých druhů sociálních sluţeb s ohledem na 

individuální potřeby uţivatelů, podporu jejich samostatnosti a moţnosti setrvat co nejdelší dobu 

v přirozeném prostředí.  
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Přehled sociálních sluţeb zahrnutých v Prioritě č. 1 Podpora systému poskytovaných sluţeb pro 

cílovou skupinu senioři, včetně předpokládaných nákladů 

 

Sociální sluţby Účelová dotace 

JčK (ze zdroje 

MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Úhrady 

zdravotních 

pojišťoven 

Ostatní 

zdroje* 

pečovatelská sluţba  

(§ 40) 
67 740 000 40 611 000 0 46 436 000 

tísňová péče. (§ 41) 787 000 180 000 0 242 000 

odlehčovací sluţby  

(§ 44)  3 103 000  8 541 000 0 1 294 000 

denní stacionáře (§ 46) 2 055 000 633 000 0 671 000 

domovy pro seniory  

(§ 49) 
240 207 000 463 974 000 41 927 000 82 901 000 

domovy se zvláštním 

reţimem (§ 50) 
25 148 000 47 713 000 5 749 000 8 734 000 

sociální sluţby poskyt. ve 

zdravotnických  zařízeních 

lůţkové péče (§ 52) 
1 583 000 6 570 000 1 278 000 1 048 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 

 

 

2.1.2 PRIORITA 2 ROZVOJ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

Průběţný rozvoj pečovatelské sluţby na území Jihočeského kraje probíhá jiţ od roku 2008. 

Prioritou je rozšířit poskytování této terénní sociální sluţby především v horských, příhraničních 

a venkovských oblastech, a tak zajistit její základní dostupnost na celém území kraje. Ke 

zlepšení kvality poskytování pečovatelské sluţby na území kraje přispěje mimo rozšíření kapacit 

také podpora časové dostupnosti s ohledem na odůvodněné potřeby uţivatelů v regionech kraje. 

Pro rozvoj pečovatelské sluţby je nezbytné doloţit potřebnost ze strany zadavatelů sociálních 

sluţeb – obcí, včetně jejich finančního podílu na provozních nákladech souvisejících 

s poskytováním této sociální sluţby občanům obce. 

 

U další terénní sociální sluţby - tísňová péče není plánován rozvoj, protoţe registrovaný 

poskytovatel na území Jihočeského kraje má v současné době dostatečnou kapacitu k zajištění 

uvedené sociální sluţby na území celého kraje dle odůvodněných potřeb osob, které jsou 

vystavené stálému riziku ohroţení zdraví nebo ţivota v případě náhlého zhoršení jejich 

zdravotního stavu nebo schopností. 

 

Nezbytnou součástí systému péče o seniory jsou také sociální sluţby poskytované ambulantní 

formou, které umoţňují ţivot v domácím prostředí i osobám s vyšší mírou podpory ze strany 

druhé osoby a současně umoţňují pečující osobě uchovat si zaměstnání a společenské aktivity. 

Dostupnost ambulantních sociálních sluţeb pro cílovou skupinu seniorů na území kraje je 

zajištěna stávajícími poskytovateli sociálních sluţeb a další rozvoj v roce 2016 není plánován. 

 

Významnou roli v péči o seniory zastávají sociální sluţby poskytované v pobytových zařízeních, 

kde je péče zajištěna 24 hodin denně. Kapacita odlehčovacích sluţeb poskytovaných pobytovou 

formou a domovů pro seniory je v současné době dostačující, příp. v některých zařízeních není 

plně vyuţita, a proto není předpoklad jejího dalšího navyšování. Pro rok 2016 byla do sítě 

sociálních sluţeb zařazena kapacita 2856 pobytových míst v domovech pro seniory a kapacita 81 

pobytových míst v odlehčovacích sluţbách na území kraje.  
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V současné době je zaznamenán zvyšující se počet osob seniorského věku, které trpí závaţným 

onemocněním degenerativního typu (různé druhy demencí) a z  tohoto důvodu musí být reţim 

v pobytových zařízeních přizpůsoben jejich specifickým potřebám. Poskytovatelé pobytových 

sociálních sluţeb na tuto skutečnost reagují a sociální sluţba domovů se zvláštním reţimem byla 

průběţně rozšířená na území kraje na současnou kapacitu 322 pobytových míst. Další rozvoj 

kapacit domova se zvláštním reţimem je v období let 2015 – 2016 plánován pouze v souladu 

s investičním záměrem města Tábora, a to na základě zjištěné a odůvodněné potřebnosti 

v rozsahu do 50 pobytových míst.  

 

U sociální sluţby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůţkové péče je pro rok 2016 

plánována stabilizace – udrţení kapacity 50 pobytových míst v jednotlivých zdravotnických 

zařízeních lůţkové péče na celém území kraje. Účelem této sociální sluţby je zajištění potřebné 

péče na přechodnou dobu pro občany Jihočeského kraje, kteří nevyţadují lůţkovou péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby 

a nemohou být proto propuštěni ze zdravotnického zařízení. Při poskytování sociální sluţby dle 

§ 52 zákona o sociálních sluţbách je nezbytná spolupráce zdravotnického zařízení s pracovníky 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností dle § 92 zákona o sociálních sluţbách, kteří 

koordinují poskytování sociálních sluţeb na území správního obvodu a realizují činnosti sociální 

práce. 

 

 

2.1.3 PRIORITA 3 ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

Za účelem zkvalitnění sociálních sluţeb pro seniory je důleţité průběţně zlepšovat materiální a 

technické vybavení poskytovatelů pobytových sociálních sluţeb, konkrétně domovů pro seniory, 

domovů se zvláštním reţimem a v zařízeních trvale dbát na odstraňování bariérových prostor. 

Cílem je zvyšovat kvalitu ubytování, poskytovat pobytovou sluţbu zpravidla v jednolůţkových a 

dvoulůţkových pokojích, aby bylo zajištěno soukromí uţivatelů. Od roku 2015 je při zařazování 

nově registrovaných kapacit sociální sluţby péče poskytované pobytovou formou do sítě 

sociálních sluţeb na území Jihočeského kraje poţadován, mimo jiné, také výše zmíněný standard 

ubytování. 

Jihočeský kraj průběţně zkvalitňuje poskytování sociálních sluţeb ve zřizovaných organizacích, 

zejména zvyšováním standardu poskytované péče, rekonstrukcí ubytovacích prostor, 

zefektivněním stravovacího provozu a rozšiřováním nabídky doprovodných aktivit. V lednu 

2015 byl zahájen provoz nového Domova pro seniory v Bechyni s kapacitou 122 pobytových 

míst a současně ukončen provoz poskytování sociální sluţby v Domově pro seniory Budislav, 

pracoviště Tučapy. Pro rok 2016 připravuje Jihočeský kraj realizaci investičních záměrů 

v dalších 2 zřizovaných organizacích. Realizace prvního záměru v Domově pro seniory Kaplice 

začne jiţ v roce 2015 s cílem vybudovat nástavbu na původní objekt zařízení, a také přístavbu 

zcela nového objektu, propojenou s původní budovou. Po provedené rekonstrukci bude sociální 

sluţba poskytována v 18 dvoulůţkových a 18 jednolůţkových pokojích pro celkem 54 uţivatelů. 

Druhá investiční akce se týká rekonstrukce nevyuţité budovy v areálu Nemocnice Dačice, a. s., 

kde budou vytvořeny vhodné prostory pro poskytování sociální sluţby domovy pro seniory 

s kapacitou 74 pobytových míst, kterou by provozovala zřizovaná organizace Jihočeského kraje, 

a to Centrum sociálních sluţeb Jindřichův Hradec. Cílem této investiční akce není navyšovat 

kapacity pobytové sociální sluţby pro cílovou skupinu senioři, ale vyuţít rekonstruované 

prostory pro přestěhování uţivatelů sociální sluţby ze stávajícího Domova seniorů Budíškovice, 

kde bude provoz sociální sluţby ukončen. 
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2.2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM 

 

Vymezení cílové skupiny 

Zákon o sociálních sluţbách vymezuje zdravotní postiţení jako tělesné, mentální, duševní, 

smyslové nebo kombinované postiţení, jehoţ dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na 

pomoci jiné osoby.  Z hlediska zdravotního postiţení se v našich podmínkách rozlišuje mezi šesti 

skupinami osob se zdravotním postiţením: 

 lidé s mentální retardací (lehká, středně těţká, těţká, hluboká), 

 lidé se smyslovým postiţením (vady a poruchy řeči, postiţení sluchu, zraku), 

 lidé s tělesným postiţením (postiţení horních končetin, dolních končetin, páteře, 

omezené lokomoce), 

 lidé s kombinovaným postiţením (nejčastěji mentální postiţení kombinované 

s tělesným nebo smyslovým postiţením, např. DMO, případně s přidruţeným duševním 

onemocněním), 

 lidé s duševním onemocněním (schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, 

poruchy nálad, neurotické poruchy a poruchy osobnosti),  

 dlouhodobě (trvale) nemocní (postiţení respirační, kardiovaskulární, zaţívací, kostní 

a svalové, koţní, alergické, karcinogenní, imunogenní, centrální nebo periferní nervové 

soustavy, získané poruchy pohybového a nosného aparátu). 

 

Pracovní skupina si stanovila horní věkovou hranici cílové skupiny 65 let. Cílová skupina 

seniorů se zdravotním postiţením (nad 65 let) je předmětem práce PS seniorů. Výjimku tvoří 

osoby se ZP starší 65 let, které podle zákona o sociálních sluţbách dále uţívají sluţeb domovů 

pro osoby se ZP. 

Za specifické skupiny je nutné povaţovat také děti se zdravotním postiţením (s ohledem na 

potřebu vzdělávání a nutnost komplexní péče) a v nejširším smyslu slova rodina a osoby blízké 

pečující o člověka se zdravotním postiţením (informovanost, kvalita ţivota pečujících osob). 

 

Kvantifikovat cílovou skupinu občanů se zdravotním postiţením na území Jihočeského kraje lze 

jen velmi obtíţně. V rámci zpracování SPRSS JčK na období 2014 – 2016 byly údaje o cílové 

skupině získané z různých zdrojů, mimo jiné ze šetření o zdravotně postiţených občanech v ČR, 

které realizoval Český statistický úřad v roce 2007. Jedním ze základních zjištění byla 

skutečnost, ţe z celkové populace ţije v ČR téměř 10 % lidí se zdravotním postiţením. 

 

2.2.1 PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

V Prioritě č. 1 pro cílovou skupinu osob se zdravotním postiţením rozčlenila pracovní skupina 

sociální sluţby dle zákona o sociálních sluţbách, jejichţ dostupnost na území Jihočeského kraje 

by měla být zajištěna, do 3 dílčích skupin, a to podle specifických cílových skupin, místa, formy 

a účelu poskytování.  

 

A) Pobytové sociální sluţby poskytované lidem se zdravotním postiţením 

 

- odlehčovací sluţby (§44) 

- týdenní stacionáře (§ 47) 

- domovy pro osoby se zdravotním postiţením (§ 48) 

- domovy se zvláštním reţimem (§ 50) 

- chráněné bydlení (§ 51) 
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B) Terénní a ambulantní sociální sluţby poskytované osobám se zdravotním postiţením (vyjma 

sociálních sluţeb poskytovaných převáţně osobám s duševním onemocněním) 

 

- osobní asistence (§ 39) 

- průvodcovské a předčitatelské sluţby (§ 42) 

- podpora samostatného bydlení (§ 43) 

- centra denních sluţeb (§ 45) 

- denní stacionáře (§ 46) 

- raná péče (§ 54) 

- tlumočnické sluţby (§ 56) 

- sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se ZP (§ 66) 

- sociálně terapeutické dílny (§67) 

- sociální rehabilitace (§70) 

 

C) Sociální sluţby poskytované převáţně osobám s duševním onemocněním (DO)  

 

- sluţby následné péče (§64) 

- sociálně terapeutické dílny (§67) 

- sociální rehabilitace (§70) 

 

Osoby se zdravotním postiţením mohou vyuţívat i další sociální sluţby, které byly 

specifikovány samostatně - odborné sociální poradenství (§ 37) nebo jinou pracovní skupinou, 

např. pečovatelská sluţba (§ 40) u cílové skupiny senioři. 

 

 

Přehled sociálních sluţeb zahrnutých v Prioritě č. 1.A – Podpora zachování pobytových 

sociálních sluţeb poskytovaných lidem se ZP, včetně předpokládaných nákladů 

 

Sociální sluţby Účelová 

dotace JčK 

(ze zdroje 

MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Úhrady 

zdravotních 

pojišťoven 

Ostatní 

zdroje* 

odlehčovací sluţby (§ 44) 315 000 657 000 0 108 000 

týdenní stacionáře (§ 47) 8 239 000 6 370 000 753 000 1 707 000 

domovy pro osoby se 

zdravotním postiţením (§ 48)  
59 592 000 99 732 000 9 888 000 20 508 000 

domovy se zvláštním 

reţimem (§ 50) 
12 590 000 17 735 000 868 000 3 466 000 

chráněné bydlení (§ 51) 16 342 000 13 136 000 0 3 275 000 
* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 
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Přehled sociálních sluţeb zahrnutých v Prioritě č. 1.B - Podpora zachování terénních 

a ambulantních sociálních sluţeb poskytovaných osobám se ZP (vyjma sociálních sluţeb 

poskytovaných převáţně osobám s duševním onemocněním), včetně předpokládaných nákladů 

 

Sociální sluţby Účelová dotace JčK 

(ze zdroje MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní zdroje* 

osobní asistence  

(§ 39) 
16 276 000 8 984 000 10 826 000 

průvodcovské a předčitatelské 

sluţby (§ 42) 
1 950 000 393 000 260 000 

podpora samostatného bydlení 

(§ 43) 
305 000 87 000 44 000 

centra denních sluţeb (§ 45) 5 482 000 1 056 000 1 635 000 

denní stacionáře (§ 46) 15 789 000 4 604 000 6 733 000 

raná péče (§ 54) 5 459 000 0 607 000 

tlumočnické sluţby (§ 56) 442 000 0 49 000 

sociálně aktivizační sluţby 

pro seniory a osoby se ZP  

(§ 66) 

5 862 000 0 651 000 

sociálně terapeutické dílny  

(§ 67) 
11 020 000 0 1 224 000 

sociální rehabilitace (§ 70) 4 785 000 1 024 000 645 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 

 

 
 

 

Přehled sociálních sluţeb zahrnutých v Prioritě č. 1.C - Podpora zachování sociálních sluţeb 

poskytovaných převáţně osobám s duševním onemocněním, včetně předpokládaných nákladů 

 

Sociální sluţby Účelová dotace JčK 

(ze zdroje MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní zdroje* 

sluţby následné péče (§ 64) 986 000 0 109 000 

sociálně terapeutické dílny  

(§ 67) 
3 520 000 0 391 000 

sociální rehabilitace (§ 70) 3 887 000 0 432 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 

 

 

2.2.2 PRIORITA 2 ROZVOJ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

V souladu s Prioritou 2 byla v roce 2015 navýšena kapacita sociální sluţby chráněného bydlení 

na území ORP Písek o 4 pobytová místa a na území ORP Soběslav o 3 pobytová místa. Dále 

byla síť sociálních sluţeb rozšířena o chráněné bydlení poskytované převáţně osobám 

s duševním onemocněním v ORP České Budějovice – 10 pobytových míst a ORP Tábor – 6 

pobytových míst.  

V rámci sluţeb sociální prevence byla sít sociálních sluţeb rozšířena o novou sociálně 

terapeutickou dílnu poskytovanou v ORP Vimperk a na základě zjištěné potřebnosti je 

plánováno rozšíření kapacit sociálně terapeutických dílen v ORP České Budějovice a ORP 

Jindřichův Hradec. 

Pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra byla v roce 2015 sít sociálních sluţeb 

rozšířena o sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením v ORP 

České Budějovice. Opatření zaměřené na zajištění dostupnosti pobytové sociální sluţby pro výše 

uvedenou cílovou skupinu, a to podporou vytvoření nových kapacit do 10 pobytových míst na 

území ORP České Budějovice pro děti a dospělé, zůstává součástí rozvojové priority na další 

období. 
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Opatření v rámci rozvoje byla částečně naplněna v roce 2015 a popsané sociální sluţby se staly 

součástí základní sítě sluţeb pro rok 2016. 
 

V souvislosti s ukončením realizace projektu Podpora transformace sociálních sluţeb 

v Jihočeském kraji I. a II., konkrétně pod zřizovanou organizací Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec, zařízení Domov Pístina, bude začátkem roku 2016 navýšená kapacita sociální 

sluţby chráněné bydlení komunitního typu o 60 míst v lokalitách správních obvodů ORP 

Jindřichův Hradec, Třeboň, České Budějovice. V průběhu roku 2016 bude ukončen provoz 

zařízení Domova Pístina, čímţ dojde ke sníţení kapacity pobytové sociální sluţby domovy pro 

osoby se zdravotním postiţením dle § 48 zákona o sociálních sluţbách. 
 

Současně s nově vytvořenými kapacitami sluţby chráněné bydlení v rámci projektu transformace 

Domova Pístina má Jihočeský kraje zájem v následujícím období podpořit moţnost rozvoje 

navazujících sluţeb pro uţivatele tohoto zařízení, konkrétně rozvoj sociálně terapeutických dílen 

ve městě Třeboň. 
 

V rámci procesu aktivního zjišťování potřeb osob na území Jihočeského kraje bylo shledáno 

nedostatečné zajištění pomoci a podpory osobám v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené 

pro dosavadní ţivotní návyky nebo způsob ţivota, jeţ vedl ke konfliktu se společností, a které 

pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují jiţ pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pro 

zajištění pomoci těmto osobám je nezbytná úzká součinnost s obcemi, zejména obce III. typu, a 

to nejen za účelem zprostředkování pobytové formy sociální sluţby, ale také z důvodu 

předpokládaného závazku spoluúčasti obcí na úhradě (stravování, ubytování), kterou stanovil 

registrovaný poskytovatel sociální sluţby. Pro rok 2016 je na území kraje přepokládána podpora 

vzniku sociální sluţby dle § 48 zákona o sociálních sluţbách pro výše uvedenou cílovou skupinu 

osob ve věku 30 – 55 let, s kapacitou do 25 pobytových míst v maximálně 1-2 lůţkových 

pokojích. 
 

U osob se zdravotním postiţením, které v ORP Prachatice vyuţívají pobytovou formu sluţby 

sociální rehabilitace v týdenním rozsahu, byla zjištěna potřebnost zajistit dostupnost uvedené 

sociální sluţby s celoročním provozem. Z tohoto důvodu je pro rok 2016 plánován rozvoj 

kapacit dané sociální sluţby, přičemţ pro 8 uţivatelů bude sociální sluţba dostupná celoročně.  
 

Sociální sluţby Místo 

poskytování 

Účelová dotace 

JčK (ze zdroje 

MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní 

zdroje* 

domovy pro osoby se 

zdravotním 

postiţením (§ 48) pro 

osoby s poruchou 

autistického spektra 

ORP České 

Budějovice 
2 600 000 1 600000 474 000 

domovy pro osoby se 

zdravotním 

postiţením (§ 48) pro 

osoby sociálně 

vyloučené 

území kraje 1 680 000 3 000 000 1 150 000 

chráněné bydlení (§ 

51) – projekt 

transformace 

ORP České 

Budějovice, JH, 

Třeboň 

787 000 0 87 000 

sociálně terapeutické 

dílny (§ 67) 
město Třeboň 960 000 0  110 000 

sociální rehabilitace 

– celoroční pobytová 

forma (§ 70) 

ORP Prachatice 750 000 360000 120 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 
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2.2.3 PRIORITA 3 ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB  

Na území Jihočeského kraje byl v průběhu několika let zaznamenán zvyšující se počet osob se 

zdravotním postiţením, u kterých je nezbytné dodrţovat specifický přístup při poskytování 

sociální sluţby. Jihočeský kraj ve dvou zřizovaných organizacích v ORP Jindřichův Hradec 

(Centrum sociálních sluţeb Jindřichův Hradec) a ORP Strakonice (Domov pro osoby se 

zdravotním postiţením Osek) upravil prostory a podmínky pro poskytování sociální sluţby 

osobám s vysokou mírou podpory, které pro svůj ţivot potřebují vysoce individualizovanou 

asistenci poskytování sociální sluţby dle § 48 domovy pro osoby zdravotním postiţením tak, aby 

byla zajištěna pobytová sociální sluţba pro občany s těţkým zdravotním postiţením (porucha 

autistického spektra). S touto změnou jsou spojeny i zvýšené náklady související s poskytováním 

sociální sluţby. 

Od roku 2014 má Jihočeský kraj navázanou spolupráci s Diakonií ČCE - středisko Západní 

Čechy a do sítě sociálních sluţeb pro rok 2016 je zařazena sociální sluţba poskytována pod 

identifikátorem 7283138 v zařízení Domov Radost pro osoby s postiţením, Merklín 194, 334 52 

Merklín u Přeštic s kapacitou 2 pobytových míst. Finanční podpora dané sociální sluţby bude 

poskytnuta v případě, ţe tato pobytová místa budou vyuţívána občany Jihočeského kraje. 

 

 

2.2.4 PRIORITA 4 DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postiţením v Prioritě č. 4 definovala opatření 

zaměřené na sjednocení vykazování kapacity a parametrů naplněnosti a vyuţívání sociálních 

sluţeb u vybraných druhů sociálních sluţeb poskytovaných ambulantní a terénní formou 

uţivatelům cílové skupiny. V realizaci tohoto opatření bude Jihočeský kraj pokračovat také 

v roce 2016 při posuzování ţádosti poskytovatelů sociálních sluţeb v rámci dotačního řízení a 

následně při vykazování vyuţití účelové dotace poskytnuté k zajištění sociálních sluţeb 

poskytovateli sociálních sluţeb. Vykazování stanovených parametrů bude směřováno na 

poskytování sociálních sluţeb všem cílovým skupinám, nikoliv pouze sociálních sluţeb 

určených osobám se zdravotním postiţením.  
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2.3 PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI A MLÁDEŢ 

 

Vymezení cílové skupiny 

Pracovní skupina si definovala cílovou skupinu: 

 

1. děti a mládeţ ve věku od 0 do 26 let ohroţené rizikovým způsobem ţivota; 

2. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče;  

3. rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohroţen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové 

sociální situace, kterou rodiče nedokáţou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují 

další rizika ohroţení jeho vývoje. 

 

Společensky neţádoucí jevy u dětí a mládeţe (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách): 

 

 násilí a šikanování; 

 záškoláctví; 

 kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování; 

 ohroţení mravnosti a ohroţování mravní výchovy mládeţe; 

 xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus; 

 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) – nedrogové závislosti; 

 divácké násilí; 

 komerční sexuální zneuţívání dětí; 

 syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte; 

 sekty a sociálně patologická náboţenská hnutí; 

 výchovné problémy, záškoláctví; 

 experimentování s návykovými látkami, uţívání návykových látek; 

 chudoba – zadluţenost; 

 nezaměstnanost; 

 neplánované rodičovství. 

 

Okruh osob mŧţe být nejčastěji ohroţen následujícími typy ţivotních situací: 

 

 nepříznivá sociální situace (děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, rodiny ohroţené 

lichvou, vystěhováním z bytu, děti z nestabilních rodin apod.); 

 problémy ve škole (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví, agresivní 

chování apod.); 

 problémy s vrstevníky (hádky, šikana, strach z přijetí vrstevnickou skupinou apod.); 

 nepříznivá rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny, chybějící rodič, 

nefunkční rodiny, nízká sociální a ţivotní úroveň apod.); 

 omezená moţnost aktivního trávení volného času (nedostatek informací o moţnostech 

trávení volného času, nedostatek finančních prostředků k realizaci určitých 

volnočasových aktivit, omezená nabídka v lokalitě apod.); 

 útěky z domova; 

 experimenty s návykovými látkami; 

 předčasná sexuální aktivita, diskriminace apod. 
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2.3.1 PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

V Prioritě č. 1 vymezila pracovní skupina pro děti a mládeţ tyto sluţby sociální prevence dle 

zákona o sociálních sluţbách: 

- domy na půl cesty (§ 58) 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ (§ 62) 

- sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi (§ 65) 

- odborné sociální poradenství (§ 37) – viz samostatná kapitola 2.6 

 

Z důvodu, ţe je velmi obtíţné přesně kvantifikovat vymezenou cílovou skupinu (viz výše) 

pracovní skupina popsala definované cílové skupiny ve vztahu k jednotlivým sociálním sluţbám. 

 

Domy na pŧl cesty 

Domy na půl cesty jsou přímo určeny klientům, kteří opouštějí školská zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy. Potřebnost je tedy dána počtem osob, které tato zařízení 

opouštějí. 

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 

Docházková vzdálenost ambulantní formy sluţby NZDM představuje několik stovek metrů. 

Proto pracovní skupina, po konzultaci s úřady, poskytovateli a dalšími subjekty, vytipovala 

nejproblémovější lokality na území Jihočeského kraje. Úplné znění tohoto popisu lze najít 

v dokumentu Studie potřebnosti sociální sluţby NZDM v Jihočeském kraji. Vytipované lokality 

jsou rozděleny do dvou kategorií. Minimální síť zahrnuje místa, kde dochází k takové 

koncentraci problémů, ţe je zde existence sociální sluţby nezbytně potřeba. Optimální síť pak 

popisuje potřebnost v dalších regionech Jihočeského kraje. Zjištěná potřebnost nemusí být nutně 

řešena samostatným domem, ale lokalita se dá například řešit detašovaným pracovištěm 

stávajícího poskytovatele, terénní formou NZDM, příp. terénním programem.  
 

Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi jsou v jiţních Čechách rozšířeny velmi 

nerovnoměrně. Pro kvantifikaci cílové skupiny tedy nelze vyuţít údajů od poskytovatelů. O 

počtu rodin v obtíţné sociální situaci dobře vypovídá statistika SPOD. Ze zkušeností odborných 

pracovníků vyplývá, ţe přibliţně pro 1/3 ţivých případů SPOD mohou být sociálně aktivizační 

sluţby prospěšné.  

 

V roce 2016 je cílem Jihočeského kraje zajistit základní dostupnost sociálních sluţeb 

definovaných pracovní skupinou pro skupinu děti a mládeţ.  

 

Přehled sociálních sluţeb zahrnutých v Prioritě č. 1 Podpora systému poskytovaných sluţeb pro 

cílovou skupinu děti a mládeţ, včetně předpokládaných nákladů 

 

 

Sociální sluţby Účelová dotace JčK 

(ze zdroje MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní zdroje* 

domy na půl cesty (§ 58) 520 000 146 000 166 500 

nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládeţ (§ 62) 
12 795 000 0 3 198 750 

sociálně aktivizační sluţby 

pro rodiny s dětmi (§ 65) 
3 184 000 0 353 778 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 
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2.3.2 PRIORITA 2 ROZVOJ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB  

U sociálních sluţeb poskytovaných cílové skupině děti a mládeţ není pro rok 2016 plánován 

rozvoj - rozšíření sítě, oproti stavu definovanému k 1. 1. 2013. Registrovaným sociálním 

sluţbám, které nejsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu, nebude vyjádřena potřebnost dle 

SPRSS. U sociální sluţby domy na půl cesty je v roce 2016 plánován útlum, a to z důvodu 

dlouhodobého nevyuţívání kapacit této sociální sluţby poskytované v ORP Český Krumlov, do 

sítě sociálních sluţeb je zařazena kapacita 3 pobytová místa.  

 

 

2.3.3 PRIORITA 3 ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 

Pracovní skupina v rámci Priority č. 3 nedefinovala ţádná opatření a aktivity.  

 

 

2.3.4 PRIORITA 4 DOPROVODNÉ AKTIVITY 

V rámci Priority č. 4 bylo definováno opatření zaměřené na podporu setkávání subjektů 

poskytujících sociální sluţby pro rodiny, děti a mládeţ. Cílem je podpořit spolupráci a setkávání 

odborníků věnujících se této cílové skupině, a tak zvyšovat odbornou úroveň a kvalitu 

poskytovaných sluţeb. Jihočeský kraj podporuje iniciativu zástupců jednotlivých subjektů a 

sestavené pracovní skupině vytvořil prostor pro setkávání dle jejich potřeb.
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2.4 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V AKUTNĚ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 
 

Vymezení cílové skupiny 

Vymezení cílových skupin uţivatelů sluţeb v rámci dané pracovní skupiny pro zpracování 

SPRSS Jihočeského kraje na období 2014–2016: 
 

 osoby ohroţené prostitucí, 

 rodiny s dětmi, 

 osoby v krizi, 

 etnické menšiny, 

 uprchlíci, 

 cizinci, 

 oběti násilí,  

 osoby bez přístřeší, 

 pachatelé trestné činnosti,  

 senioři v chronické sociální krizi (přesah do pracovní skupiny pro seniory), 

 osoby ohroţené sociálním vyloučením – lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé s nízkým 

stupněm vzdělání, lidé ţijící v dluhové pasti, 

 příslušníci sociálně vyloučených lokalit se specifickými potřebami sociálního začlenění 

(přesah do pracovní skupiny pro děti a mládeţ). 

V procesu komunitního plánování sociálních sluţeb napříč všemi regiony Jihočeského kraje však 

nutně dochází, s ohledem na místní podmínky a praxi, ke specifikacím, doplnění a utřídění 

definice cílové skupiny. V prvé řadě se jedná o rozčlenění na základní velké skupiny, a to vztahu 

k charakteru krize, přičemţ mezi nimi existuje řada neostrých přechodů: 

 osoby v akutní krizi, 

 osoby v chronické krizi. 

 

Na těchto definičních rámcích pak vyrůstají konkrétně definované cílové skupiny, u nichţ jsou 

uvedeny moţnosti, resp. nemoţnosti, kvantifikace jiné, neţ které nabízejí poskytovatelé 

zainteresovaných sociálních sluţeb. 

 

Pracovní skupina v rámci Priority č. 1 definovala sluţby sociální prevence dle zákona 

o sociálních sluţbách, které na území Jihočeského kraje vyuţívají osoby v akutně nepříznivé 

sociální situaci: 

 

- telefonická krizová pomoc (§ 55) 

- azylové domy (§ 57) 

- krizová pomoc (§ 60) 

- intervenční centra (§ 60a) 

- nízkoprahová denní centra (§ 61) 

- noclehárny (§ 63) 

- terénní programy (§ 69) 

- sociální rehabilitace (§ 70) 

- odborné sociální poradenství (§ 37) – viz samostatná kapitola 2.6 

 

V rámci těchto sociálních sluţeb dochází k významnému přesahu při jejich poskytování do 

ostatních pracovních skupin. 
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2.4.1 PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

Přehled sociálních sluţeb zahrnutých v Prioritě č. 1 Podpora systému poskytovaných sluţeb pro 

cílovou skupinu osob v akutně nepříznivé sociální situaci, včetně předpokládaných nákladů 

 

Sociální sluţby Účelová dotace JčK 

(ze zdroje MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní zdroje* 

telefonická krizová pomoc  

(§ 55) 
2 146 000 0 536 500 

azylové domy (§ 57) 24 183 000 10 322 000 3 833 889 

krizová pomoc (§ 60) 2 024 000 0 224 889 

intervenční centra (§ 60a) 1 983 000 0 220 333 

nízkoprahová denní centra 

 (§ 61) 
1 270 000 0 141 111 

noclehárny (§ 63) 3 086 000 602 000 409 778 

terénní programy (§ 69) 6 896 000 0 766 222 

sociální rehabilitace (§ 70) 1 988 000 931 000 324 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 
 

2.4.2 PRIORITA 2 ROZVOJ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB  

Rozvoj sociálních sluţeb pro cílovou skupinu osob v nepříznivé sociální situaci bude podpořen 

na základě zjištěných a odůvodněných potřeb s cílem zajistit základní dostupnost sociálních 

sluţeb v regionech kraje. Při zařazování nových kapacit azylových domů do sítě sociálních 

sluţeb je od roku 2015 zohledňována skutečnost, zda tato zařízení jsou umístněná v lokalitách, 

kde jsou vytvořeny podmínky umoţňující inkluzi uţivatelů do „běţného“ ţivota, zejména 

nabídka pracovních příleţitostí, moţnosti individuálního bydlení a další navazující sluţby. Pro 

rok 2016 je v síti sociálních sluţeb navýšená kapacita o 3 pobytová místa v azylovém domě pro 

matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci, který provozuje město Český Krumlov. 

 

Na základě zjištěné potřebnosti byl v roce 2015 podpořen rozvoj sociální sluţby krizová pomoc 

poskytované ambulantní i terénní formou pro osoby v situaci ohroţení zdraví nebo ţivota, kdy 

nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami na území správního obvodu ORP 

Vimperk. Sociální sluţba krizová pomoc poskytována Oblastní charitou Vimperk je zařazena do 

sítě sociálních sluţeb pro rok 2016. Další rozvoj této sociální sluţby není plánován. 

 

Na území Jihočeského kraje je sociální sluţba nízkoprahové denní centrum poskytována pouze 

jedním poskytovatelem, a to v Českých Budějovicích s okamţitou kapacitou 20 uţivatelů. 

Sociální sluţba je určena muţům i ţenám. Za účelem optimalizace sítě a dostupnosti sociálních 

sluţeb pro cílovou skupinu i mimo krajské město je doporučena podpora vzniku sociální sluţby 

noclehárny propojené s nízkoprahovým denním centrem ve všech bývalých okresních městech 

na území Jihočeského kraje.  

V roce 2015 byla navýšená kapacita sociální sluţba noclehárny pro muţe o 4 pobytová místa 

v ORP Tábor a dále byl podpořen vznik noclehárny v ORP Strakonice v kapacitě 9 pobytových 

míst.  Opatření akčního plánu pro rok 2015 bylo částečně naplněno a tyto kapacity byly zařazeny 

do sítě sociálních sluţeb pro rok 2016. 

 

V roce 2016 není plánován další významný rozvoj sociálních sluţeb pro cílovou skupinu osob 

v nepříznivé sociální situaci. 

 
 
 
 



 

21 

 

2.4.3 PRIORITA 3 ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB  

Zkvalitnění sluţeb pro cílovou skupinu osob v akutně nepříznivé sociální situaci se týká zejména 

zkvalitnění materiálně technického zázemí či rekonstrukcí jednotlivých zařízení, které v kraji 

působí dlouhodobě a obnova budov či vnitřního vybavení těchto provozů je ţádoucí. 

 

V oblasti terénní práce je nezbytné zajistit kvalitní sluţby pro osoby ţijící v sociálně 

vyloučených komunitách a jiné sociálně ohroţené skupiny. Jedná se především o místní 

dostupnost sociální sluţby a zlepšení materiálně-technického zázemí pro terénní pracovníky. 

K cílům terénních programů patří: 

a) prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování u romské populace; 

b) prevence sociálně rizikových jevů ve vyloučených lokalitách; 

c) sociální začleňování romské populace; 

d) mírnění negativních důsledků a rizik ţivotních situací klientů (včetně jejich dopadu na 

společnost); 

e) zmírňování nerovností (včetně nerovného přístupu ke sluţbám, vzdělávání, bydlení apod.); 

f) pomoc klientům získávat a znovunabývat sociální kompetence; 

g) předávat informace pomáhající překonat obtíţné ţivotní situace. 

 

 

2.4.4 PRIORITA 4 DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Pracovní skupina pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci definovala opatření, která 

souvisí s poskytováním sociálních sluţeb a z hlediska začlenění cílové skupiny do běţného 

ţivota mají značný význam. 

Jsou to tato opatření: 

Systém propustného vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním programem – je opatření 

vycházející z obecného konceptu tzv. sociálního bydlení a navazující na práci těch sociálních 

sluţeb, které se svými uţivateli aktuálně řeší jejich bytovou problematiku (ztráta či ohroţení 

ztrátou vlastního/samostatného bydlení). Toto opatření zahrnuje podporu obce při uspokojení 

potřeby samostatného bydlení občanů, jejichţ moţnosti bydlet v komerčním reţimu jsou 

omezené, také přenesení zodpovědnosti za řádné bydlení na klienta systému (dochází k pozitivní 

motivaci člověka a úsporám v segmentu nákladných sociálních sluţeb zejména pobytových) a 

v neposlední řadě podporu zvládání nároků samostatného bydlení formou terénních sociálních 

sluţeb. 

 

Spolupráce zdravotního a sociálního sektoru – cílem je navázat a udrţet spolupráci mezi subjekty 

poskytující sociální sluţby a zdravotní sluţby. Jedná se především o zajištění zdravotní péče pro 

uţivatele sociálních sluţeb (ve zdravotnických zařízeních, ambulantních i pobytových), podporu 

spolupráce v rámci preventivních opatření u infekčních a pohlavně přenosných onemocnění, 

zajištění základního zdravotního ošetření u uţivatelů, kteří z různých důvodů nejsou schopni 

navštívit samostatně zdravotní zařízení apod. Naplněním tohoto opatření tak bude zajištěna 

zdravotní péče pro uţivatele sociálních sluţeb pro osoby v krizi, ale díky preventivním 

opatřením tak bude zajištěna i ochrana zdraví běţného obyvatelstva. 

 

Podpora zaměstnanosti – cílem je podpořit a rozšiřovat nabídku nástrojů pomoci uţivatelům 

cílové skupiny zejména při hledání uplatnění na otevřeném trhu práce. 

Vysoká míra nezaměstnanosti a obtíţná zaměstnatelnost především osob nacházejících se 

v chronické krizi, patří ke klíčovým hrozbám a příčinám jejich sociálního vyloučení, které se 

s narůstající dobou, kdy je uţivatel bez práce, prohlubuje. 
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Naplnění opatření přinese zlepšení zaměstnanosti uţivatelů příslušných sluţeb na tuto 

problematiku zaměřených. Tím zároveň dojde i ke zvýšení efektivity při jejich začleňování a 

odstraňování závislosti na pomoci registrovaných sociálních sluţeb. 

Hlavním cílem je vytvořit pro cílové skupiny odpovídající podmínky a nabídku sluţeb, které 

díky podpoře zaměstnanosti sníţí nebo zcela odstraní jejich závislost na sociálním systému 

pomoci, a které jim umoţní plnou integraci do většinové společnosti. 
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2.5 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY OHROŢENÉ DROGOU NEBO NA DROGÁCH ZÁVISLÉ 

 

Vymezení cílové skupiny  

Lidé zneuţívající návykové látky nebo lidé na těchto látkách závislí, dále lidé s jinou formou 

návykového chování, které je spojeno s faktickými nebo potenciálními nepříznivými sociálními 

dopady přímo na tyto osoby nebo na jejich nejbliţší sociální okolí. Dále sociální okolí těchto lidí. 

Některým dopadům lze předcházet nebo je minimalizovat prostřednictvím sociálních sluţeb.
1
  

  

NEPŘÍZNIVÝMI SOCIÁLNÍMI DOPADY tohoto chování jsou míněny důsledky odráţející se 

negativně na osobě samotného uţivatele sluţeb, anebo jeho blízkém okolí (oblast mezilidských 

vztahů, bydlení, zaměstnání atd.), anebo na celé společnosti (oblast kriminality, šíření infekčních 

chorob atd.) 

 

Kvantifikace cílové skupiny (obecně) 
Aktuální situace v uţívání omamných a psychotropních látek (nelegálních nebo uţívaných 

nelegálně, mimo léčiva a léčivé přípravky): 

Kvalifikovaný odhad příleţitostných/rekreačních uţivatelů drog na území kraje v rozmezí 

15 000–20 000 obyvatel, pravidelných uţivatelů na hranici škodlivého uţívání cca 5 000–7 000 

osob.   

Odhad počtu problémových uţivatelů drog v Jihočeském kraji celkem: 1 900 – 2 100 osob, 

(z toho injekčních uţivatelů drog 1 700 – 1 900 osob), přičemţ uţivatelů pervitinu jsou cca ¾ 

z tohoto počtu. V kontaktu s nízkoprahovými sluţbami je cca 70 - 80% problémových uţivatelů. 

Za cílovou skupinu, která jiţ vyţaduje a potřebuje sociální práci nebo jiné, cílené a odborné 

intervence, povaţujeme především problémové uţivatele drog, případně osoby na hranici 

škodlivého uţívání. Ostatních kategorií se spíše týkají intervence ve smyslu informování 

a primární prevence. 

 

Přesahy do jiných cílových skupin a do jiných (sociálních) sluţeb 

Přesahy se týkají zejména oblasti primární prevence a souvisejícího poradenství, sociálního 

poradenství dle §37 vůbec, dalšího poradenství a aktivit poskytovaných jinými neţ 

registrovanými sociálními sluţbami. Dále nalezneme přesahy v oblasti sociálních sluţeb 

poskytovaných souvisejícím, blízkým cílovým skupinám, např. co se týče prostituce, 

bezdomovectví, gamblerství a jiných závislostí. 

 

Pracovní skupina v Prioritě č. 1 definovala pro danou cílovou skupinu sluţby sociální prevence, 

vymezené zákonem o sociálních sluţbách: 

 

- kontaktní centra (§ 59) 

- sluţby následné péče (§ 64) 

- terapeutické komunity (§ 68) 

- terénní programy (§ 69) 

- odborné sociální poradenství (§ 37) – viz samostatná kapitola 2.6 Pozn.: Týká se služeb, 

poskytovaných buď samostatně (P.Centrum Jindřichův Hradec), nebo jako součást 

standardizovaných programů/ služeb, realizovaných dle standardů odborné způsobilosti 

RVKPP (sociální složka programů substituční léčby nebo ambulantní léčby Občanského 

sdružení Prevent v Českých Budějovicích). 

                                                 
1
 Definovaná cílová skupina je beze změn převzata z původního dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

sluţeb 2008–2010. V definici neabsentují ţádná významná ani marginální spektra cílové populace.  
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2.5.1 PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

Přehled sociálních sluţeb zahrnutých v Prioritě č. 1 Podpora systému poskytovaných sluţeb pro 

cílovou skupinu osob ohroţených drogou nebo na drogách závislých, včetně předpokládaných 

nákladů 
 

Sociální sluţby Účelová dotace JčK 

(ze zdroje MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní zdroje* 

kontaktní centra (§ 59) 3 934 000 0 6 800 000 

sluţby následné péče (§ 64) 300 000 0 33 000 

terapeutické komunity (§ 68)** - - 661 000 

terénní programy (§ 69) 2 132 000 0 3 000 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z dalších zdrojů – jiné dotační prostředky ze státního rozpočtu2 (např. RVKPP, 

MZ) obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. Odhad je zaloţen na reálné výši těchto zdrojů sluţeb 

v roce 2014 (celkem KC v JčK 9,4 mil. Kč ze všech zdrojů, TP v roce 2014 ze všech zdrojů 6,7 mil. Kč - pro rok 2016 

neočekáváme významné změny) 

**Protoţe se jedná o sluţby s celostátní působností a nemáme detailní informace o jejich moţnostech a potřebách, zmiňujeme 

v rámci ostatních zdrojů pouze předpoklad příspěvku/ dotace ze strany Jihočeského kraje ke spolufinancování těchto sluţeb. 

 

2.5.2 PRIORITA 2 ROZVOJ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB  

Rozšíření stávající sítě adiktologických sluţeb pro uvedenou cílovou skupinu je úzce provázáno 

s monitoringem drogové scény v Jihočeském kraji. Monitoring drogové scény upozorní na 

sluţbami nepokryté lokality, ve kterých je potřeba zajistit příslušné adiktologické/sociální sluţby 

pro tuto cílovou skupinu.  

Rozhodujícím kritériem pro rozvoj sociálních sluţeb je zajištění takových systémových opatření, 

která umoţní adekvátní financování takto rozšířené sítě sluţeb tak, aby nedošlo k odlivu financí 

sluţbám stávajícím. Na základě monitoringu byl jiţ zahájen v roce 2013 rozvoj terénních 

programů na území okresu Tábor, který byl dosud posledním nepokrytým okresem v Jihočeském 

kraji. Pilotní poskytování proběhlo ve městech Soběslav a Veselí nad Luţnicí, byla prokázána 

potřebnost terénních programů na daném území a Jihočeský kraj podpořil, ve spolupráci 

s obcemi, tuto sociální sluţbu pro danou cílovou skupinu i v dalších místech regionu, v roce 

2015 probíhalo poskytování této sluţby v regionu Táborska (mimo samotného města Tábor, kde 

terénní program jako součást komplexu sluţeb poskytuje – dle standardů RVKPP – Farní charita 

Tábor při centru Auritus) jiţ standardním způsobem. Lze konstatovat, ţe priorita byla v průběhu 

realizace SPRSS naplněna. 

 

 

Sociální sluţby Místo 

poskytování 

Účelová dotace 

JčK (ze zdroje 

MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní 

zdroje* 

terénní programy (§ 69) ORP Tábor a ORP 

Soběslav 
200 000 0 600 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 

 

 

                                                 
2
 Jde o významný zdroj finančních prostředků, na rozdíl od ostatních sociálních sluţeb činí výše dotace na 

poskytování sociálního segmentu sluţeb cca 30 % skutečných nákladů sluţeb/ programů (např. u KC za rok 2014 to 

bylo 28 %). To je dáno tím, ţe protidrogové/ adiktologické sluţby jsou z podstaty řešeného problému multioborové, 

jejich významnou součástí jsou především sluţby zdravotnického charakteru (výměnný program, testování na 

přenosné nemoci, samotná ambulantní léčba apod.). Odhadem se podíl sociálních sluţeb na činnostech (nikoli podíl 

finanční) pohybuje v poměru od cca 30 % (např. substituční léčba) po 70 % (kontaktní centra). Proto mají-li být tyto 

sluţby funkční, musí mít i jiné významné zdroje financování. 
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2.5.3 PRIORITA 3 ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB  

Za účelem zkvalitnění sociálních sluţeb pro osoby ohroţené drogou nebo na drogách závislé je 

důleţité rozšířit nabídku adiktologických sluţeb o intervence zacílené na specifické cílové 

skupiny – nezletilí a mladiství konzumenti návykových látek, uţivatelé konopných typů drog a 

„rizikoví“ experimentátoři s návykovými látkami – zejména pak začínající uţivatelé pervitinu.  

Cílem je posílit kapacitu nízkoprahových sluţeb pro vyjmenované cílové podskupiny, a tak včas 

zachytit vznik závislosti a kontinuálně s touto skupinou uţivatelů pracovat na sniţování rizik 

plynoucích z uţívání návykových látek 
 

Sociální sluţby Místo 

poskytování 

Účelová dotace JčK 

(ze zdroje MPSV)  

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní 

zdroje* 
terénní programy (§ 69) území JčK 600 000 0 1 500 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 

 

2.5.4 PRIORITA 4 DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Podpora protidrogových koordinátorů, posílení jejich role a moţnosti vlivu na působení 

v protidrogové oblasti v rámci jejich regionu, zvýšení přehledu a znalostí protidrogových 

koordinátorů v oblasti sociální a adiktologické. Prostřednictvím pravidelných setkávání 

protidrogových koordinátorů, jejich vzdělávání a v podobě podpory protidrogových koordinátorů 

ze strany JčK – pokračování ve spolupráci krajského koordinátora s místními pracovníky. 

Pokračování v monitoringu drogových scén – v lokalitách, kde je předpoklad potřebnosti 

nízkoprahových sluţeb, shromáţdění a vyhodnocení jiţ zpracovaných analýz a monitoringů. 

Zaměřit se také na monitoring způsobu zachycení a moţností intervencí pro děti a mládeţ, kteří 

konzumují pravidelně alkohol nebo THC, případně víkendově uţívají pervitin. 

 

Posílení a stabilizace některých faktorů financování  -  cílem je připravit nebo podněcovat 

přípravu konsensu principů adekvátního, transparentního a efektivního spolufinancování 

adiktologických sluţeb (stát, kraj, obce), prosazovat nutnost akceptace investičních nákladů 

v dotačních titulech kraje a podněcovat obce k finanční participaci na financování těchto sluţeb. 

 

Podpora pracovníků sluţeb - cílem je poskytovat pravidelný prostor k profesnímu růstu 

pracovníků adiktologických sluţeb Jihočeského kraje a k posilování spolupráce a komunikace 

uvnitř lokální sítě těchto sluţeb. 
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2.6 Odborné sociální poradenství (§ 37) 

 

Uvedená sociální sluţba vykazuje přesahy do všech cílových skupin, proto byla z výstupů 

pracovních skupin vyjmuta a zpracována v samostatné kapitole.  

 

Sociální poradenství zahrnuje: 

 

a) základní sociální poradenství, 

b) odborné sociální poradenství. 
 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činnost při poskytování všech druhů 

sociálních sluţeb; poskytovatelé sociálních sluţeb jsou povinni tuto činnost zajistit. 

Odborné sociální poradenství je poskytované se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob v občanských poradnách, manţelských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postiţením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí; zahrnuje téţ sociální práci s osobami, jejichţ způsob ţivota 

můţe vést ke konfliktu se společností. Od 1. 1. 2014 jiţ není půjčování kompenzačních pomůcek 

součástí odborného sociálního poradenství. 
 

Sluţba obsahuje tyto základní činnosti: 

 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) sociálně terapeutické činnosti, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. 

 

2.6.1 PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 

V rámci Priority č. 1 je cílem zajistit sluţbu odborného sociálního poradenství, které je zaměřeno 

na potřeby jednotlivých cílových skupin a přispívá k řešení nepříznivé sociální situace.  

Podle údajů uvedených v Registru poskytovatelů sociálních sluţeb bylo v dubnu 2015 odborné 

sociální poradenství na území Jihočeského kraje poskytováno 32 poskytovateli sociálních sluţeb, 

jedná se celkem o 43 poradenských míst. V průběhu roku 2014 byla realizována plánovaná 

změna poskytovatele odborného sociálního poradenství v ORP Strakonice a ORP Jindřichův 

Hradec, sociální sluţba je poskytována od 1. 1. 2015 dvěma novými poskytovateli - Poradna pro 

rodinu, manţelství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní 

rozvoj, o.p.s. ve Strakonicích a město Jindřichův Hradec. Z důvodu zachování dostupnosti této 

sociální sluţby jsou uvedení poskytovatelé zařazeni do sítě sociálních sluţeb pro rok 2016. 

 

Základní sociální poradenství je součástí poskytování kaţdé registrované sociální sluţby, a také 

je poskytováno sociálními pracovníky obecních úřadů ORP a pověřených obecních úřadů. 

Z tohoto důvodu není nezbytné v kaţdém regionu a pro kaţdou cílovou skupinu zajišťovat 

sluţby odborného sociálního poradenství ve všech oblastech. 

 

Za účelem optimalizace sítě sluţby odborného sociálního poradenství na území celého 

Jihočeského kraje proběhla v měsících březnu a dubnu 2015 jednání se zástupci všech 17 obcí 

s rozšířenou působností. Tato jednání byla zaměřena na nastavení parametrů dané sociální 

sluţby, především časové a místní dostupnosti s ohledem na počet obyvatel v jednotlivých 

správních obvodech ORP. Z hlediska efektivního vyuţití sluţby odborného sociálního 

poradenství je důleţité zohledňovat cílové skupiny se specifickými potřebami, příp. úzce 

specializované poradenství. 
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Pro rok 2016 nejsou do sítě sociálních sluţeb zařazení všichni poskytovatelé odborného sociální 

poradenství působící v Jihočeském kraji, ale pouze ti, u kterých byla vyhodnocena potřebnost 

poskytování sociální sluţby z důvodu zajištění její základní dostupnosti. U sluţeb odborného 

sociálního poradenství zařazených do sítě pro rok 2016 bude finančně podporována pouze 

ambulantní forma poskytování této sociální sluţby, přičemţ časová a místní dostupnost budou 

hlavními kritérii pro posouzení finanční podpory sociální sluţby. V příloze akčního plánu jsou u 

odborného sociálního poradenství, které je zařazeno do sítě pro rok 2016, uvedeny kapacity 

týdenní časové dostupnosti aktuální k 30. 4. 2015 včetně.  

 

Aktuálně je nejvyšší koncentrace poskytovatelů odborného sociálního poradenství v krajském 

městě – Českých Budějovicích a následně v bývalých okresních městech. V některých regionech 

je dostupnost této sociální sluţby omezena, resp. zcela chybí. Disproporci v dostupnosti této 

sociální sluţby s ohledem na počet obyvatel v jednotlivých správních obvodech ORP na území 

kraje ilustruje následující tabulka. 

 

Území  SO ORP  Počet obyvatel (12/2013)  

Přehled časové dostupnosti 

ambulantní formy OSP týdně 

k 30. 4. 2015  

Blatná  13 833 14 

České Budějovice   156 207 378,5 

Český Krumlov  41 685 30 

Dačice  19 518 4 

Jindřichův Hradec  47 552 109 

Kaplice 19 488 4 

Milevsko  18 486 0 

Písek  52 018 72 

Prachatice 33 426 90 

Soběslav  22 058 0 

Strakonice  45 082 73,5 

Tábor  80 553 100 

Trhové Sviny  18 654 6,5 

Třeboň  24 932 26 

Týn nad Vltavou  14 104 19 

Vimperk 17 512 0 

Vodňany  11 599 0 

 

Optimalizace sítě sluţby odborného sociálního poradenství bude probíhat postupně, ve 

spolupráci se zadavateli, poskytovateli i zástupci uţivatelů této sluţby v intencích metody 

komunitního plánování. Do budoucna je cílem Jihočeského kraje zefektivnit rozsah této sociální 

sluţby s ohledem na aktuální potřeby uţivatelů v jednotlivých regionech kraje. 

 

Finanční přehled k Prioritě č. 1 

Sociální sluţba Účelová dotace JčK 

(ze zdroje MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní zdroje* 

odborné sociální poradenství (§ 37) 10 800 000 0 1 200 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 

 

Finanční prostředky vyčleněné na tento druh sociální sluţby pro rok 2016 v rámci Priority č. 1 

odpovídají objemu finančních prostředků v roce 2015. 
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2.6.2 PRIORITA 2 ROZVOJ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŢEB  

Do sítě sociálních sluţeb pro rok 2016 bylo zařazeno 26 poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství s různou časovou i místní dostupností. Rozvoj této sociální sluţby v roce 2016 je 

předpokládán v regionech, kde v současné době sociální sluţba není dostupná a byla zjištěna její 

potřebnost.  

 

Sociální sluţba Místo poskytování Účelová dotace 

JčK (ze zdroje 

MPSV) 

Příjmy od 

uţivatelŧ 

Ostatní 

zdroje* 

odborné sociální 

poradenství (§ 37) 

ORP Milevsko, Soběslav, 

Vimperk, Vodňany 
1 200 000 0 133 000 

* Ostatní zdroje zahrnují také finanční prostředky z obecních samospráv, krajského rozpočtu, dary, vlastní zdroje atd. 

 

2.6.3 PRIORITA 3 ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB  

Zkvalitnění sluţeb odborného sociálního poradenství se týká zajištění právního poradenství 

osobám, které se zejména z důvodu nízkého právního povědomí nebo zhoršeného přístupu 

k informacím ocitly v obtíţné ţivotní situaci a jsou ohroţení sociálním vyloučením. Jihočeský 

kraj bude podporovat aktivity obcí, které budou napomáhat řešit problémy svých občanů 

a nabídnou jim moţnost získat věcně správné a kvalitní rady, včetně úkonů odborného právního 

poradce. 
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3 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢEB V JIHOČESKÉM KRAJI 
 

Systém financování registrovaných sociálních sluţeb v současné době počítá s plánem 

minimálního rozvoje. Zajištění dostupnosti sociálních sluţeb (místní, časové a finanční) je 

moţné pouze s finanční podporou státu, obcí, kraje a případně finančních zdrojů Evropské unie. 

V souladu s ustanovením § 105 zákona o sociálních sluţbách je nutná podpora potřebných 

sociálních sluţeb přímo závislá na moţnostech obcí a kraje, které mohou poskytnout ze svého 

rozpočtu účelové dotace k financování běţných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních 

sluţeb poskytovatelům sociálních sluţeb. Tedy sluţeb, které umoţní osobám v maximální moţné 

míře zapojení do běţného ţivota.  
 

Plánované prostředky na financování sociálních sluţeb v Jihočeském kraji vychází 

z dosavadních zkušeností získaných od doby účinnosti zákona o sociálních sluţbách, dále 

z výstupů jednotlivých pracovních skupin zapojených do procesu tvorby střednědobého plánu 

rozvoje sociálních sluţeb a z odhadů finančních prostředků, které jsou v rámci vícezdrojového 

financování sociálních sluţeb potřebné pro udrţení, rozvoj a zkvalitnění sociálních sluţeb 

v Jihočeském kraji.  

Při jakémkoli sníţení objemu těchto finančních prostředků v oblasti sociálních sluţeb bude na 

území Jihočeského kraje zvolena tzv. stabilizační varianta, která se vyznačuje zachováním 

systému poskytovaných sociálních sluţeb v nezbytné míře. 

V případě omezení finančních prostředků potřebných na realizaci priority 1 – Podpora systému 

poskytovaných sluţeb, nelze naplňovat opatření a aktivity v prioritách 2, 3 a 4. Pokud budou 

finanční prostředky natolik sníţeny, ţe nebude moţno naplňovat všechny definované opatření a 

aktivity v prioritě 1, budou podporovány zejména sociální sluţby, jejichţ útlum by ohrozil ţivot 

a zdraví uţivatelů sociálních sluţeb. 

 

3.1 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE  
 

Jihočeský kraj podporuje poskytování sociálních sluţeb kaţdoročně v rámci grantové politiky 

vyhlašováním grantových a příspěvkových programů. V následující tabulce uvádíme přehled 

jednotlivých programů a alokací v letech 2011 aţ 2014. 

 

Grantové a příspěvkové programy Jihočeského kraje (2011 - 2014)                                                                                    

Název programu 
Finanční alokace 

2011 2012 2013 2014 

Podpora služeb nedefinovaných v 
zákoně č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách 

3 000 000 Kč 3 500 000 Kč 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 

Podpora terénních sociálních 
služeb 

2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 

Příspěvkový program Podpora 
sociálních služeb 

  4 410 000 Kč 5 600 000 Kč 5 600 000 Kč 

Příspěvkový program Podpora 
terénních sociálních služeb 

3 500 000 Kč       

Podpora sociálních služeb, které 
zajišťují péči osobám s demencí 

  2 500 000 Kč     

Podpora minimální sítě 
protidrogových služeb na území 
Jihočeského kraje  

3 100 000 Kč 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč   
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Podpora a rozvoj protidrogové 
politiky v Jihočeském kraji 

3 500 000 Kč 4 000 000 Kč 3 500 000 Kč 7 000 000 Kč 

Podpora sociálního začleňování 
osob ohrožených sociálním 
vyloučením na území Jč. kraje  

300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

Podpora rodinné politiky 
(Podpora posilování rodičovských 
kompetencí, mezigeneračního 
soužití a prevence sociálního 
vyloučení rodičů pečujících o děti) 

    2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 

Celková alokace  15 900 000 Kč 20 710 000 Kč 22 900 000 Kč 22 900 000 Kč 

 

V návaznosti na změnu systému financování sociálních sluţeb účinnou od 1. 1. 2015 poskytuje 

Jihočeský kraj dotace k zajištění poskytování sociálních sluţeb podle § 101a zákona o sociálních 

sluţbách. V roce 2015 byly na základě směrného čísla ze státního rozpočtu Jihočeskému kraji 

přiděleny finanční prostředky ve výši 557 612 000,- Kč, které však zahrnovaly také plánované 

navýšení platů a mezd pracovníků v sociálních sluţbách. Jihočeský kraj ze svého rozpočtu 

poskytl další finanční prostředky, a to ve výši 20 mil. Kč k zajištění spolufinancování sociálních 

sluţeb zařazených do sítě v roce 2015 a 2 mil. Kč za účelem rozvoje sociálních sluţeb na území 

kraje. Pro rok 2016 je v rozpočtu Jihočeského kraje alokována stejná výše finanční podpory jako 

v roce 2015. 

 

V sociální oblasti je Jihočeský kraj zřizovatelem 17 organizací, které jsou registrovanými 

poskytovateli sociálních sluţeb. Jedná se zejména o sluţby poskytované pobytovou formou 

osobám se zdravotním postiţením a seniorům. K zajištění provozu všech zřizovaných zařízení 

sociálních sluţeb je z rozpočtu Jihočeského kraje kaţdoročně poskytován provozní příspěvek, 

jenţ významně ovlivňuje rozsah a kvalitu poskytovaných sluţeb.  

 

Mimo tyto finanční prostředky je zřizovaným organizacím poskytován Jihočeským krajem 

investiční příspěvek k realizaci investičních záměrů s cílem zlepšovat materiální, technické a 

hygienické podmínky v zařízeních sociálních sluţeb. V letech 2011 - 2014 byla z Fondu rozvoje 

sociální oblasti a rozpočtu Jihočeského kraje financována investiční akce „Výstavba nového 

Domova pro seniory v Bechyni“ pro 122 osob v celkové výši 185 985 123,33 Kč. 

 

Roky Provozní příspěvek zřizovatele 

JčK  

Investiční příspěvek zřizovatele 

JčK 

2011 67 513 000 9 784 000 

2012 68 412 000 63 529 000 
2013 75 500 000 53 199 000 
2014 79 573 000 6 594 000 
2015 80 500 000 8 576 660 

2016 předpoklad 81 466 000 232 746 960 

 

Od roku 2009 vyuţívá Jihočeský kraj moţnost financování sociálních sluţeb z Evropského 

sociálního fondu, a to zejména sluţeb sociální prevence. Kraj má moţnost v rámci tohoto 

programu zajistit poskytování sociálních sluţeb a jejich dostupnosti cílovým skupinám 

prostřednictvím vyhlašování veřejných zakázek na dodavatele – registrovaní poskytovatelé 

sociálních sluţeb. V průběhu realizace individuálního projektu „Podpora sociálních sluţeb 

v Jihočeském kraji I“ bylo podpořeno celkem 10 druhů sociálních sluţeb. V navazujícím 
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projektu „Podpora sociálních sluţeb v Jihočeském kraji II“ bylo zajištěno financování 6 druhů 

sociálních sluţeb, a to: podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, 

intervenční centra, sociálně terapeutické dílny a terénní programy poskytované na území kraje. 

Významným aspektem financování sociálních sluţeb v roce 2015 je úspěšná realizace 

individuálního projektu „Podpora sociálních sluţeb v Jihočeském kraji III“, prostřednictvím 

kterého je z finančních prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost zajištěna 

kontinuální podpora výše uvedených šesti druhů sociálních sluţeb v období od ledna do září 

2015. 

 

Přehled financování sociálních sluţeb prostřednictvím individuálních projektů Jihočeského kraje 

Sociální sluţby IP I 2009 - 2012 IP II 2013 - 2014 IP III 2015  
Podpora samostatného bydlení (§ 43) 1 580 000 673 000 288 000 

Azylové domy (§ 57) 78 845 000 42 719 000 19 703 000 

Domy na půl cesty (§ 58) 3 981 000 2 171 000 774 000 

Intervenční centra (§ 60a) 5 614 000 3 598 000 1 710 000 

Nízkoprahová denní centra (§ 61) 5 600 000 - - 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládeţ (§ 62) 
48 104 000 - - 

Sociálně aktivizační sluţby pro 

rodiny s dětmi (§ 65) 
8 828 000 - - 

Sociálně terapeutické dílny (§ 67) 28 619 000 26 018 000 12 823 000 

Terénní programy (§ 69) 27 388 000 16 896 000 9 463 000 

Sociální rehabilitace (§ 70) 8 742 000 - - 

 

Jihočeský kraj má zájem vyuţít finanční prostředky Evropského sociálního fondu i v dalším 

programovacím období a v současné době připravuje podání projektové ţádosti do Operačního 

programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční 

priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příleţitostí 

a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti.  

Na základě dostupných informací je pro Jihočeský kraj v rámci této priority alokována částka ve 

výši 433,55 mil. Kč na podporu sociálních sluţeb v období let 2016 – 2022. V případě úspěšnosti 

projektu bude zajištěno víceleté financování 9 druhů sociálních sluţeb – podpora samostatného 

bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, 

sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, 

sociální rehabilitace poskytována ambulantní a terénní formou. Pro rok 2016 odhadujeme 

finanční podporu z tohoto zdroje ve výši cca 60 mil. Kč.  

 

3.2 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR/MPSV 
 

Zajištění poskytování sociálních sluţeb registrovanými poskytovateli je od roku 2007 

podporováno ze státního rozpočtu ČR formou účelové dotace na základě souhrnné ţádosti, 

kterou zpracovával a předkládal krajský úřad MPSV. Dotace se poskytuje k financování běţných 

výdajů souvisejících s poskytováním sociálních sluţeb, a to prostřednictvím rozpočtu kraje, 

přičemţ krajské úřady se na administraci dotačního řízení podílejí.  

V následující tabulce uvádíme přehled poţadavků poskytovatelů sociálních sluţeb na území 

Jihočeského kraje a čerpání finančních prostředků v letech 2011 aţ 2015. 
 

Roky Poţadavky poskytovatelŧ 

sociálních sluţeb 

Výše poskytnuté dotace  

2011 618 931 957 416 433 000 

2012 647 120 793 400 097 000 

2013 702 846 657 435 741 000 

2014 652 332 813 501 844 800 

2015 784 168 523 557 612 000 
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V dotačním řízení Jihočeského kraje pro rok 2016 byly poskytovateli sociálních sluţeb podány 

ţádosti na zajištění poskytování sociálních sluţeb v celkové výši 844 485 355,- Kč. Ze státního 

rozpočtu byla Jihočeskému kraji na podporu sociálních sluţeb pro rozpočtový rok 2016 

rozhodnutím MPSV ze dne 26. 1. 2016 přidělena částka 554 610 500,- Kč, z toho minimálně 

částka 50 025 000,- Kč byla určena na platy, mzdy a jejich navýšení.  

 

Výhled financování sociálních sluţeb v následujícím období 
 

V oblasti financování sociálních sluţeb nastaly v roce 2015 významné změny při poskytování 

finančních prostředků ze státního rozpočtu k zajištění sociálních sluţeb. MPSV stanovuje výši 

dotace jednotlivým krajům na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu 

finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních 

sluţeb pro příslušný rozpočtový rok dle § 101a, odst. 4 zákona o sociálních sluţbách. Následně 

je účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytnuta poskytovatelům sociálních sluţeb k 

financování běţných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních sluţeb, a to v souladu 

s aktuálně platným střednědobým plánem rozvoje sociálních sluţeb kraje. 

 

V souvislosti se změnou financování sociálních sluţeb zpracovává Jihočeský kraj kaţdoročně 

potřebné dokumenty, podle kterých bude rozhodovací proces probíhat. Pro rok 2016 jsou to 

zejména: 

 Metodika pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům 

sociálních sluţeb   

 Principy, priority a pravidla stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování 

sociálních sluţeb v roce 2016.  

Při rozdělování finančních prostředků v rámci dotačního řízení je kladen důraz na základní 

principy, tj. soulad se SPRSS JčK, jednoznačně deklarovaná potřebnost sociálních sluţeb, 

dodrţování obecných pravidel hospodárnosti, účelnosti a efektivity, zohlednění regionálních 

specifik a podmínka vícezdrojového financování. 

 

Pro účely stanovení výpočtu dotace budou sociální sluţby rozděleny do 4 skupin, na které je 

aplikován stejný mechanismus výpočtu: 

 sluţby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní 

forma sluţby (nezahrnují se úhrady od uţivatelů), 

 sluţby sociální péče – ambulantní a terénní forma sluţby (v rámci této skupiny je 

samostatně řešena obdobným mechanismem výpočtu sluţba tísňové péče), 

 sluţby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma sluţby s lůţkovou kapacitou, 

 sluţby sociální péče – pobytová forma sluţby. 

 

U všech druhů sociálních sluţeb je stanoven minimální podíl spolufinancování sluţby z jiných 

zdrojů, do kterých se započítávají finanční prostředky z rozpočtů obecních samospráv, krajského 

rozpočtu, jiných rezortů státní správy, dary, vlastní prostředky organizace atd. Do jiných zdrojů 

financování nelze zahrnovat úhrady od uţivatelů sociálních sluţeb za poskytnuté sociální sluţby 

a úhrady zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči u vybraných sociálních sluţeb. 

 

V případě, kdy objem finančních prostředků poskytnutých MPSV pro Jihočeský kraj bude niţší, 

neţ je navrţen jako optimální v Akčním plánu SPRSS JčK pro rok 2016 za účelem plnění 

definovaných priorit a opatření, budou při stanovení reálné výše dotace u jednotlivých druhů 

sociálních sluţeb vyuţity redukční koeficienty vyjádřené mírou potřebnosti sociální sluţby na 

území Jihočeského kraje. 
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Při zpracování výhledu financování sociálních sluţeb v Jihočeském kraji v roce 2016 se 

vycházelo z dostupných podkladů, zejména z výstupů dotačního řízení MPSV pro poskytování 

dotací ze státního rozpočtu v letech 2012, 2013, 2014 a dotačního řízení Jihočeského kraje v roce 

2015. Pro stanovení předpokládané výše potřebných finančních prostředků v následujícím 

období let 2017 a 2018 byly pouţité hodnoty průměrné míry inflace uvedené v aktuální 

makroekonomické predikci  zpracované MF ČR, které by měly odpovídat meziročním nárůstům 

provozních i osobních nákladů u všech poskytovatelů sociálních sluţeb (1,8% v 2017 a 1,9% 

v 2018). V případě dalšího zdroje financování, kterými jsou příjmy od uţivatelů a fondy 

zdravotních pojišťoven, nepředpokládáme nárůst.  

 

Výhled financování sociálních sluţeb v letech 2015 - 2018 v JčK (v tis. Kč)  

Zdroje financování 
Skutečnost Předpoklad 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Účelová dotace JčK  

(ze zdroje MPSV) 
400 097 435 741 501 844,8 505 586 599 482 610 273 621 868 

Jihočeský kraj 76 222 86 092 86 162 102 500 104 037 105 910 107 922 

Obec/obce 108 197 106 594 108 694 108 000 109 620 111 593 113 713 

Příjmy od uţivatelů 789 099 836 986 827 305 830 000 830 000 830 000 830 000 

Fondy ZP 100 440 96 737 97 897 98 000 98 000 98 000 98 000 

Individuální projekt 41 281 34 477 57 598 44 761 0 0 0 

Ostatní
*
 126 162 109 836 102 170 102 500 104 038 105 598 107 182 

* ostatní zdroje zahrnují dary, dotace od jiných krajů, Evropské fondy, výnosy z Nadací a nadačních fondů, příspěvky Úřadu 

práce, Úřadu vlády, ostatních ministerstev 



 

34 

 

 

4 DALŠÍ PRŦŘEZOVÉ PRIORITY 
 

Průřezové priority a opatření v SPRSS JčK 2014 – 2016 byly stanoveny na základě podkladů 

z jednotlivých pracovních skupin, vyhodnocení SPRSS Jihočeského kraje na období 2011 – 

2013. Vedle financování sociálních sluţeb z rozpočtu Jihočeského kraje a ze státního rozpočtu 

ČR byly definovány další 4 priority. 

 

4.1 INFORMOVANOST 
 

Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních sluţbách souvisí s naplňováním ustanovení 

zákona o sociálních sluţbách, které ukládají obcím i kraji povinnost zajistit dostupnost informací 

o moţnostech a způsobech poskytování sociálních sluţeb na svém území. 

Ze šetření mezi uţivateli, potenciálními uţivateli, poskytovateli a zadavateli sociálních sluţeb 

v Jihočeském kraji vyplynulo, ţe jedním ze zásadních problémů, které stojí v cestě širšímu 

vyuţití sociálních sluţeb, je nízká míra informovanosti o sociálních sluţbách. Cílem je proto 

zvýšit povědomí uţivatelů, potencionálních uţivatelů, ale také pracovníků v pomáhajících 

profesích o moţnostech sociálních sluţeb a jejich nabídce a dosáhnout tím mimo jiné vyšší míry 

vyuţití příspěvku na péči na nákup sociálních sluţeb a tím také stabilizaci finanční situace 

systému. Dalším cílem je zlepšit informovanost, spolupráci a provázanost mezi jednotlivými 

poskytovateli jak na úrovni jednotlivých ORP, tak také v celém kraji. A to prostřednictvím 

tištěných publikací a internetu, přehledů poskytovatelů sociálních sluţeb na krajské i místní 

úrovni, pomoci poskytovatelům sociálních sluţeb zajistit šíření informací směrem k uţivatelům, 

potenciálním uţivatelům, veřejnosti a samosprávám. 
 

4.2 PODPORA PROCESŦ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 
 

Kraj má podle § 95 zákona o sociálních sluţbách povinnost zpracovávat SPRSS ve spolupráci 

s obcemi na území kraje, zástupci poskytovatelů a uţivatelů sociálních sluţeb. Obce mají dle 

zákona o sociálních sluţbách jenom moţnost zpracovávat plány rozvoje sociálních sluţeb. Při 

vytváření SPRSS na krajské úrovni by bylo vhodné vycházet z plánů rozvoje sociálních sluţeb 

zpracovaných pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, aby byla zachována kontinuita 

plánovacího procesu na místní a krajské úrovni. Cílem navrţeného opatření je zajistit rozvoj 

sociálních sluţeb pomocí plánování na úrovni obcí (regionů) kraje.   

Proces plánování sociálních sluţeb byl zahájen na celém území kraje, v některých lokalitách 

proběhla jiţ aktualizace plánů. Také v roce 2016 je důleţité procesy plánování sociálních sluţeb 

na místní i krajské úrovni udrţet. Pro tento účel budou k dispozici finanční prostředky 

Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu Zaměstnanost, jehoţ řídicím 

orgánem je MPSV. 
 

4.3 PODPORA DOBROVOLNICTVÍ 

 

Za účelem zkvalitnění poskytování sociálních sluţeb v Jihočeském kraji bylo navrţeno opatření 

zaměřené na rozšíření počtů dobrovolníků, jejich přípravu pro dobrovolnickou činnost a její 

organizační zajištění ve spolupráci s veřejností a školskými institucemi. Dalším cílem je nastavit 

systém vyuţívání dobrovolnictví jako spolufinancování projektů realizovaných z grantů 

a příspěvků Jihočeského kraje, a tak motivovat poskytovatele k rozvoji a zkvalitnění sluţby 

a k většímu vyuţívání dobrovolníků v sociálních sluţbách. Kritériem je podpora, rozvoj a šíření 

dobrovolnictví mezi poskytovateli sociálních sluţeb v Jihočeském kraji. Konečným výstupem je 

zlepšení psychosociálních podmínek uţivatelů sluţeb, rozvoj zájmových aktivit a udrţení 

kontaktu se sociálním prostředím. 
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4.4 ROZVOJOVÉ A VÝZKUMNÉ AKTIVITY  
  
V této průřezové prioritě SPRSS JčK 2014 – 2016 byla definována dvě opatření, které mohou 

přispět ke zkvalitnění poskytovaných sociálních sluţeb na území kraje. 

První opatření je zaměřené na přenos dobré praxe z jiných krajů a zahraničí s cílem podpořit 

moţnost vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních sluţeb na území kraje 

a poskytovateli v tuzemsku a zahraniční, podpora rozvoje poskytovatelů sociálních sluţeb 

přenosem takzvané dobré praxe od poskytovatelů z dalších krajů a ze zahraničí. Jádrem je 

ověření vybraných metod sociální práce a takzvané dobré praxe na vybraných sociálních 

sluţbách, rozšíření sluţeb o činnosti poskytované mimo zákon o sociálních sluţbách (doplňkové 

sluţby). Kritériem je získat nové podněty a výměna zkušeností v oblasti sociální práce. 

Druhé opatření v rámci průřezové priority je orientováno na zjišťování potřebnosti sociálních 

sluţeb na území Jihočeského kraje. Cílem tohoto opatření je v odůvodněných případech 

zmapovat a kvantifikovat potřebnost konkrétních sociálních sluţeb na daném území pro určitou 

cílovou skupinu, v návaznosti na objem finančních prostředků na sociální sluţby a ve spolupráci 

se samosprávami příslušných obcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA K AKČNÍMU PLÁNU SPRSS JČK PRO ROK 2016 

Přehled sociálních sluţeb zařazených do sítě v roce 2016 (Priorita 1 - Podpora systému poskytovaných sluţeb) 

 
     

 
 

 
 

Název poskytovatele IČ Adresa poskytovatele 
Právní 

forma 

Identifikátor 

sluţby 
Druh sluţby 

Kapacita 
Časová 

dostupnost/týdně Adresa 

zařízení/místo 

poskytování lŧţka 

max. počet 

přepočt. 

úvazkŧi 

ambulantní 

forma 

terénní 

forma 

Cílová skupina senioři 

Město Bechyně 00252069 

nám. T. G. Masaryka 2, 

391 65 Bechyně Obec 4084914 

pečovatelská 

sluţba 

 

 2,5  40 Bechyně 

PROTIVÍNSKÁ 

SEDMIKRÁSKA 26641313 

Mírová 146, 398 11 

Protivín Spolek 3682018 

pečovatelská 

sluţba 

 

 1,8  42,5 Protivín 

Farní charita Týn nad 

Vltavou 73632945 

Děkanská 220, 375 01 

Týn nad Vltavou 

Církevní 

organizace 3413274 

pečovatelská 

sluţba 

 

 7,7  44,5 Týn nad Vltavou 

Seniorský dům Písek a.s. 26104822 

Čelakovského 8/4, 397 01 

Písek 

Akciová 

společnost 6328546 

pečovatelská 

sluţba 

 

 2,2  60 Písek 

Charita Kaplice 73634310 

Náměstí 42, 382 41 

Kaplice 

Církevní 

organizace 8316583 

pečovatelská 

sluţba 

 

 9,0  42,5 Velešín, Kaplice 

Městské středisko sociálních 

sluţeb 00512338 

nábřeţí 1. máje 2142, 397 

01 Písek 

Příspěvková 

organizace 1190427 

pečovatelská 

sluţba 

 

 14,9 8 126,5 Písek 

TEP, centrum sociálních 

sluţeb Veselí nad Luţnicí 75080265 

K Zastávce 647, 391 81 

Veselí nad Luţnicí 

Příspěvková 

organizace 1615049 

pečovatelská 

sluţba 

 

 4,2  45 Veselí nad Luţnicí 

Centrum sociální pomoci 

Vodňany 00666319 

Ţiţkovo nám. 21, 389 01 

Vodňany 

Příspěvková 

organizace 2143602 

pečovatelská 

sluţba 

 

 3,5  42,5 Vodňany 

G-centrum Tábor 67189393 

Kpt. Jaroše 2958, 390 03 

Tábor 

Příspěvková 

organizace 2454832 

pečovatelská 

sluţba 

 

 16,0 42,5 84 Tábor 

Oblastní charita Písek 43852564 

Bakaláře 43/6, 397 01 

Písek 

Církevní 

organizace 9767436 

pečovatelská 

sluţba 

 

 4,7  59,5 Písek 



Název poskytovatele IČ Adresa poskytovatele 
Právní 

forma 

Identifikátor 

sluţby 
Druh sluţby 

Kapacita 
Časová 

dostupnost/týdně Adresa 

zařízení/místo 

poskytování lŧţka 

max. počet 

přepočt. 

úvazkŧi 

ambulantní 

forma 

terénní 

forma 
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Městský ústav sociálních 

sluţeb Strakonice 70828334 

Jezerní 1281, 386 01 

Strakonice 

Příspěvková 

organizace 6559506 

pečovatelská 

sluţba 

 

 17,1  56,2 Strakonice 

Seniorský klub Písek o.p.s. 28126505 

K Lipám 132, Hradiště, 

397 01 Písek 

Obecně 

prospěšná 

společnost 1477476 

pečovatelská 

sluţba 

 

 0,7  22,5 Písek 

Domov pro seniory 00668109 

tř. T. G. Masaryka 272, 

388 01 Blatná 

Příspěvková 

organizace 4423601 

pečovatelská 

sluţba 

 

 4,5 20 74,5 Blatná 

Oblastní spolek ČČK České 

Budějovice 00425851 

Husova tř. 1837/20, 370 

01 České Budějovice 

Pobočný 

spolek 2211877 

pečovatelská 

sluţba 

 

 12,1  87,5 České Budějovice  

Borůvka - Borovany 26641003 

Petra z Lindy 147, 373 12 

Borovany Spolek 6875332 

pečovatelská 

sluţba 

 

 4,0  37,5 Borovany 

Oblastní charita Strakonice 69093083 

Sousedovice 40, 386 01 

Sousedovice 

Církevní 

organizace 1002436 

pečovatelská 

sluţba 

 

 5,4  50 Strakonice 

Oblastní charita Strakonice 69093083 

Sousedovice 40, 386 01 

Sousedovice 

Církevní 

organizace 1019016 

pečovatelská 

sluţba 

 

 1,3  50 Osek 

Oblastní charita Strakonice 69093083 

Sousedovice 40, 386 01 

Sousedovice 

Církevní 

organizace 1989357 

pečovatelská 

sluţba 

 

 2,4  55 Blatná 

Oblastní charita Strakonice 69093083 

Sousedovice 40, 386 01 

Sousedovice 

Církevní 

organizace 7347186 

pečovatelská 

sluţba 

 

 3,3  50 Volyně 

Město Suchdol nad Luţnicí 00247561 

Náměstí T. G. Masaryka 

9, 378 06 Suchdol nad 

Luţnicí Obec 1555372 

pečovatelská 

sluţba 

 

 1,2  42,5 

Suchdol nad 

Luţnicí 

Domov pro seniory Pohoda 70947571 

Budějovická 159, 384 11 

Netolice 

Příspěvková 

organizace 8439305 

pečovatelská 

sluţba 

 

 2,4  42,5 Netolice 

Charita Malenice 73633453 

Archiváře Teplého 102, 

387 06 Malenice 

Církevní 

organizace 7717024 

pečovatelská 

sluţba 

 

 1,7  42,5 Malenice 

Oblastní charita Vimperk 41881133 

Pravětín 23, 385 01 

Vimperk 

Církevní 

organizace 5194908 

pečovatelská 

sluţba 

 

 4,0  63 Vimperk 

Oblastní charita Vimperk 41881133 

Pravětín 23, 385 01 

Vimperk 

Církevní 

organizace 5578803 

pečovatelská 

sluţba 

 

 8,0  63 Prachatice 



Název poskytovatele IČ Adresa poskytovatele 
Právní 

forma 
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sluţby 
Druh sluţby 
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poskytování lŧţka 
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Oblastní charita Vimperk 41881133 

Pravětín 23, 385 01 

Vimperk 

Církevní 

organizace 6018308 

pečovatelská 

sluţba 

 

 0,8  30,5 Zdíkov 

Oblastní charita Vimperk 41881133 

Pravětín 23, 385 01 

Vimperk 

Církevní 

organizace 6370525 

pečovatelská 

sluţba 

 

 1,5  32,5 Volary 

Oblastní charita Vimperk 41881133 

Pravětín 23, 385 01 

Vimperk 

Církevní 

organizace 7486636 

pečovatelská 

sluţba 

 

 2,5  63 Čkyně 

Oblastní charita Vimperk 41881133 

Pravětín 23, 385 01 

Vimperk 

Církevní 

organizace 9743209 

pečovatelská 

sluţba 

 

 0,8  30,5 Stachy 

Sociální sluţby Města 

Milevska, příspěvková 

organizace 75000750 

5. května 1510, 399 01 

Milevsko 

Příspěvková 

organizace 6296063 

pečovatelská 

sluţba 

 

 23,7 72,5 72,5 Milevsko 

Město Nová Bystřice 00247138 

Mírové nám. 58, 378 33 

Nová Bystřice Obec 7012398 

pečovatelská 

sluţba 

 

 2,7  42,5 Nová Bystřice 

Obec Brloh 00245801 Brloh 23, 382 06 Brloh Obec 4162809 

pečovatelská 

sluţba 

 

 1,2  40 Brloh 

Město Sezimovo Ústí 00252859 

Dr. E. Beneše 21/6, 391 

01 Sezimovo Ústí Obec 4402378 

pečovatelská 

sluţba 

 

 3,5  40 Sezimovo Ústí 

Obec Loučovice 00245984 

Loučovice 51, 382 76 

Loučovice Obec 3704031 

pečovatelská 

sluţba 

 

 3,0  42,5 Loučovice 

Domy s pečovatelskou 

sluţbou o.p.s. 25154389 

Vyšehradská 260, 381 01 

Český Krumlov 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4475648 

pečovatelská 

sluţba 

 

 8,2  84 Český Krumlov 

Město Protivín 00250023 

Masarykovo nám. 128, 

398 11 Protivín Obec 9072895 

pečovatelská 

sluţba 

 

 3,1 42,5 42,5 Protivín 

Ledax o.p.s. 28068955 

Riegrova 1756/51, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 1180495 

pečovatelská 

sluţba 

 

 79,6  55 

České Budějovice, 

Dačice, Jindřichův 

Hradec, Třeboň, 

Trhové Sviny, Týn 

nad Vltavou, 

Prachatice 
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Centrum sociálních sluţeb 

Staroměstská České 

Budějovice, příspěvková 

organizace 62537890 

Staroměstská 2469/27, 

370 04 České Budějovice 

Příspěvková 

organizace 8754365 

pečovatelská 

sluţba 

 

 6,5  52 České Budějovice 

Městys Křemţe 00245950 

Náměstí 35, 382 03 

Křemţe Obec 1494527 

pečovatelská 

sluţba 

 

 1,7  42,5 Křemţe 

Oblastní charita Třeboň 26520991 

Chelčického 2, Třeboň II, 

379 01 Třeboň 

Církevní 

organizace 1650965 

pečovatelská 

sluţba 

 

 5,8  72,5 Třeboň 

Farní charita Milevsko 63263416 

U Baţantnice 561, 399 01 

Milevsko 

Církevní 

organizace 3825608 

pečovatelská 

sluţba 

 

 4,1  91 Milevsko 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, České 

Budějovice 6, 370 01 

České Budějovice 

Církevní 

organizace 8321695 

pečovatelská 

sluţba 

 

 22,5  80 České Budějovice 

Obec Větřní 00246182 

Na Ţofíně 191, 382 11 

Větřní Obec  3589324 

pečovatelská 

sluţba 

 

 3,3  42,5 Větřní 

Dům s pečovatelskou sluţbou 

Planá nad Luţnicí, okres 

Tábor, příspěvková 

organizace 47267402 

Zákostelní 661, 391 11 

Planá nad Luţnicí 

Příspěvková 

organizace 1312458 

pečovatelská 

sluţba 

 

 3,2  42,5 Planá nad Luţnicí 

Město Chýnov 00252387 

Gabrielovo náměstí 7, 391 

55 Chýnov Obec 9732445 

pečovatelská 

sluţba 

 

 2,0  42,5 Chýnov 

Senior-dům Soběslav 70920567 

Mrázkova 748, Soběslav 

III, 392 01 Soběslav 

Příspěvková 

organizace 9295540 

pečovatelská 

sluţba 

 

 5,2  42,5 Soběslav 

Město Vyšší Brod 00246191 

Míru 250, 382 73 Vyšší 

Brod Obec 5529793 

pečovatelská 

sluţba 

 

 3,4  42,5 Vyšší Brod 

ARCHA Borovany, o. p. s. 28149629 

Ţiţkovo nám. 107, 373 12 

Borovany 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9537837 

pečovatelská 

sluţba 

 

 12,3  86 Borovany 

Město Horní Planá 00245895 

Náměstí 54, 382 26 Horní 

Planá Obec 3535123 

pečovatelská 

sluţba 

 

 1,2  20 Horní Planá 

Diakonie ČCE - středisko 

Blanka 46665471 

Jiráskovo nábř. 2443, 397 

01 Písek 

Církevní 

organizace 9853614 

pečovatelská 

sluţba 

 

 6,8  168 Písek 
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Město Mladá Voţice 00252557 

Ţiţkovo náměstí 80, 391 

43 Mladá Voţice Obec 3022700 

pečovatelská 

sluţba 

 

 2,5  42,5 Mladá Voţice 

Chelčický domov sv. 

Linharta, o.p.s. 28138520 

Chelčice 1, 389 01 

Vodňany 

Obecně 

prospěšná 

společnost 5088874 

pečovatelská 

sluţba 

 

 2,7  40 Chelčice 

Domy s pečovatelskou 

sluţbou o.p.s. 25154389 

Vyšehradská 260, 

Nádraţní Předměstí, 381 

01 Český Krumlov 

Obecně 

prospěšná 

společnost 2409597 tísňová péče 

 

 4,9  168 Český Krumlov 

Domov pro seniory Hvízdal 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 00666238 

U Hvízdala 1327/6, 370 

11 České Budějovice 

Příspěvková 

organizace 3195464 

odlehčovací 

sluţby 4 

 

  

České Budějovice 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, Jindřichův 

Hradec II, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 7245310 

odlehčovací 

sluţby 4 

 

  

České Velenice 

Centrum sociální pomoci 

Vodňany 00666319 

Ţiţkovo nám. 21, 389 01 

Vodňany 

Příspěvková 

organizace 1914542 

odlehčovací 

sluţby 2 

 

  

Vodňany 

G-centrum Tábor 67189393 

Kpt. Jaroše 2958, 390 03 

Tábor 

Příspěvková 

organizace 5065424 

odlehčovací 

sluţby 5 

 

  

Tábor 

G-centrum Tábor 67189393 

Kpt. Jaroše 2958, 390 03 

Tábor 

Příspěvková 

organizace 5622777 

odlehčovací 

sluţby 5 

 

  

Tábor 

Sociální sluţby Města 

Milevska, příspěvková 

organizace 75000750 

5. května 1510, 399 01 

Milevsko 

Příspěvková 

organizace 1512935 

odlehčovací 

sluţby 4 

 

  

Milevsko 

Domov pro seniory Máj 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 71173064 

Větrná 731, 370 05 České 

Budějovice 

Příspěvková 

organizace 3367144 

odlehčovací 

sluţby 10 

 

  

České Budějovice 

Domov pro seniory Máj 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 71173064 

Větrná 731, 370 05 České 

Budějovice 

Příspěvková 

organizace 7427732 

odlehčovací 

sluţby 14 

 

  

České Budějovice 
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Domov pro seniory Máj 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 71173064 

Větrná 731, 370 05 České 

Budějovice 

Příspěvková 

organizace 8759445 

odlehčovací 

sluţby 2 

 

  

České Budějovice 

Domy s pečovatelskou 

sluţbou o.p.s. 25154389 

Vyšehradská 260, 

Nádraţní Předměstí, 381 

01 Český Krumlov 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4710877 

odlehčovací 

sluţby 12 7,3 55 

 

Český Krumlov 

Domov důchodců  „U 

Zlatého kohouta“ 62534424 

Zborovská 857, 373 41 

Hluboká nad Vltavou 

Příspěvková 

organizace 6600341 

odlehčovací 

sluţby 6 

 

  

Hluboká nad 

Vltavou 

Centrum sociálních sluţeb 

Staroměstská České 

Budějovice, příspěvková 

organizace 62537890 

Staroměstská 2469/27, 

370 04 České Budějovice 

Příspěvková 

organizace 1843992 

odlehčovací 

sluţby 2 

 

  

České Budějovice 

Hospic sv. Jana N. 

Neumanna, o.p.s. 70853517 

Neumannova 144, 

Prachatice I, 383 01 

Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4513203 

odlehčovací 

sluţby 11 

 

  

Prachatice 

G-centrum Tábor 67189393 

Kpt. Jaroše 2958, 390 03 

Tábor 

Příspěvková 

organizace 8066510 denní stacionáře   3,7 60 

 

Tábor 

Domov pro seniory Máj 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 71173064 

Větrná 731, 370 05 České 

Budějovice 

Příspěvková 

organizace 4143956 denní stacionáře   3,0 77 

 

České Budějovice 

Domov pro seniory Hvízdal 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 00666238 

U Hvízdala 1327/6, 370 

11 České Budějovice 

Příspěvková 

organizace 5354348 

domovy pro 

seniory 171 

 

  

České Budějovice 

Domov pro seniory Světlo 70869812 

Drhovle Zámek 44, 397 

01 Drhovle 

Příspěvková 

organizace 2089988 

domovy pro 

seniory 83 

 

  

Písek 

Domov pro seniory Světlo 70869812 

Drhovle Zámek 44, 397 

01 Drhovle 

Příspěvková 

organizace 5244739 

domovy pro 

seniory 60 

 

  

Drhovle 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 8500795 

domovy pro 

seniory 62 

 

  

Třeboň 
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Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 8794800 

domovy pro 

seniory 66 

 

  

České Velenice 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 4660972 

domovy pro 

seniory 130 

 

  

Jindřichův Hradec 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 5736258 

domovy pro 

seniory 110 

 

  

Budíškovice 

Seniorský dům Písek a.s. 26104822 

Čelakovského 8/4, 397 01 

Písek 

Akciová 

společnost 8630302 

domovy pro 

seniory 103 

 

  

Písek 

Domov pro seniory Kaplice 60630213 Míru 366, 382 41 Kaplice 

Příspěvková 

organizace 2589604 

domovy pro 

seniory 24 

 

  

Kaplice 

Domov pro seniory Kaplice 60630213 Míru 366, 382 41 Kaplice 

Příspěvková 

organizace 5272600 

domovy pro 

seniory 28 

 

  

Český Krumlov 

Domov důchodců Horní 

Planá 00665746 

Komenského 6, 382 26 

Horní Planá 

Příspěvková 

organizace 3146752 

domovy pro 

seniory 105 

 

  

Horní Planá 

TEP, centrum sociálních 

sluţeb Veselí nad Luţnicí 75080265 

K Zastávce 647, 391 81 

Veselí nad Luţnicí 

Příspěvková 

organizace 5667488 

domovy pro 

seniory 65 

 

  

Veselí nad Luţnicí 

Centrum sociální pomoci 

Vodňany 00666319 

Ţiţkovo nám. 21, 

Vodňany II, 389 01 

Vodňany 

Příspěvková 

organizace 4139427 

domovy pro 

seniory 80 

 

  

Vodňany 

Domov důchodců Dobrá 

Voda 00666262 

Pod Lesem 1362/16, 373 

16 Dobrá Voda u Českých 

Budějovic 

Příspěvková 

organizace 8198907 

domovy pro 

seniory 204 

 

  

Dobrá Voda u 

Českých Budějovic 

G-centrum Tábor 67189393 

Kpt. Jaroše 2958, 390 03 

Tábor 

Příspěvková 

organizace 1649587 

domovy pro 

seniory 143 

 

  

Tábor 

Městský ústav sociálních 

sluţeb Strakonice 70828334 

Jezerní 1281, 386 01 

Strakonice 

Příspěvková 

organizace 2694768 

domovy pro 

seniory 104 

 

  

Strakonice 

Městský ústav sociálních 

sluţeb Strakonice 70828334 

Jezerní 1281, 386 01 

Strakonice 

Příspěvková 

organizace 8490186 

domovy pro 

seniory 70 

 

  

Strakonice 
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Domov pro seniory 00668109 

tř. T. G. Masaryka 272, 

388 01 Blatná 

Příspěvková 

organizace 4274986 

domovy pro 

seniory 89 

 

  

Blatná 

Domov pro seniory Chvalkov 00666246 

Číţkrajice 41, 374 01 

Chvalkov 

Příspěvková 

organizace 4956295 

domovy pro 

seniory 49 

 

  

Číţkrajice 

Domov pro seniory Budislav 75011221 

Budislav 1, 392 01 

Budislav 

Příspěvková 

organizace 4418052 

domovy pro 

seniory 56 

 

  

Budislav 

Diakonie ČCE - středisko 

Blanka 46665471 

Jiráskovo nábř. 2443, 397 

01 Písek 

Církevní 

organizace 4619833 

domovy pro 

seniory 34 

 

  

Písek 

Domov pro seniory Chýnov 75011204 

Zámecká 1, 391 55 

Chýnov 

Příspěvková 

organizace 2792758 

domovy pro 

seniory 41 

 

  

Chýnov 

Oblastní charita Strakonice 69093083 

Sousedovice 40, 386 01 

Sousedovice 

Církevní 

organizace 6048219 

domovy pro 

seniory 30 

 

  

Sousedovice 

Domov pro seniory Pohoda 70947571 

Budějovická 159, 384 11 

Netolice 

Příspěvková 

organizace 1726877 

domovy pro 

seniory 84 

 

  

Netolice 

Oblastní charita Vimperk 41881133 

Pravětín 23, 385 01 

Vimperk 

Církevní 

organizace 2198787 

domovy pro 

seniory 36 

 

  

Pravětín 

Sociální sluţby Města 

Milevska, příspěvková 

organizace 75000750 

5. května 1510, 399 01 

Milevsko 

Příspěvková 

organizace 4191751 

domovy pro 

seniory 36 

 

  

Milevsko 

Domov pro seniory Máj 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 71173064 

Větrná 731, 370 05 České 

Budějovice 

Příspěvková 

organizace 9073865 

domovy pro 

seniory 85 

 

  

České Budějovice 

Domov pro seniory Bechyně 75011239 

Na Libuši 999, 391 65 

Bechyně 

Příspěvková 

organizace 5314375 

domovy pro 

seniory 122 

 

  

Bechyně 

Domov pro seniory Stachy - 

Kůsov 00477095 Kůsov 1, 384 73 Stachy 

Příspěvková 

organizace 9891915 

domovy pro 

seniory 140 

 

  

Stachy 

Domov důchodců  "U Zlatého 

kohouta" 62534424 

Zborovská 857, 373 41 

Hluboká nad Vltavou 

Příspěvková 

organizace 8512552 

domovy pro 

seniory 60 

 

  

Hluboká nad 

Vltavou 
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Centrum sociálních sluţeb 

Staroměstská České 

Budějovice, příspěvková 

organizace 62537890 

Staroměstská 2469/27, 

370 04 České Budějovice 

Příspěvková 

organizace 5482164 

domovy pro 

seniory 143 

 

  

České Budějovice 

Domov seniorů Mistra 

Křišťana Prachatice 00477109 

Bavorská 936, Prachatice 

II, 383 01 Prachatice 

Příspěvková 

organizace 8313175 

domovy pro 

seniory 95 

 

  

Prachatice 

CSS Emausy s.r.o. 26055287 

Lázeňská 2438/77, 373 16 

Dobrá Voda u Českých 

Budějovic 

Společnost s 

ručením 

omezeným 7279363 

domovy pro 

seniory 27 

 

  

Dobrá Voda u 

Českých Budějovic 

Senior-dům Soběslav 70920567 

Mrázkova 748, Soběslav 

III, 392 01 Soběslav 

Příspěvková 

organizace 8360739 

domovy pro 

seniory 76 

 

  

Soběslav 

Domov pro seniory Horní 

Stropnice 00666254 

Horní Stropnice 54, 373 

35 Horní Stropnice 

Příspěvková 

organizace 5212275 

domovy pro 

seniory 45 

 

  

Horní Stropnice 

Domov pro seniory Máj 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 71173064 

Větrná 731, 370 05 České 

Budějovice 

Příspěvková 

organizace 9263020 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 60 

 

  

České Budějovice 

Domov pro seniory Hvízdal 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 00666238 

U Hvízdala 1327/6, 370 

11 České Budějovice 

Příspěvková 

organizace 6331339 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 35 

 

  

České Budějovice 

Domov pro seniory Světlo 70869812 

Drhovle 44, 397 01 

Drhovle 

Příspěvková 

organizace 7142541 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 38 

 

  

Drhovle 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 8885726 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 18 

 

  

Jindřichův Hradec 

Domov důchodců Dobrá 

Voda 00666262 

Pod Lesem 1362/16, 373 

16 Dobrá Voda u Českých 

Budějovic 

Příspěvková 

organizace 5491814 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 45 

 

  

Dobrá Voda u 

Českých Budějovic 

Městský ústav sociálních 

sluţeb Strakonice 70828334 

Jezerní 1281, 386 01 

Strakonice 

Příspěvková 

organizace 2797366 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 16 

 

  

Strakonice 
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Diakonie ČCE - středisko 

Blanka 46665471 

Jiráskovo nábř. 2443, 397 

01 Písek 

Církevní 

organizace 1712575 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 7 

 

  

Písek 

Domov pro seniory Chýnov 75011204 

Zámecká 1, 391 55 

Chýnov 

Příspěvková 

organizace 4571784 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 36 

 

  

Chýnov 

CSS Emausy s.r.o. 26055287 

Lázeňská 2438/77, 373 16 

Dobrá Voda u Českých 

Budějovic 

Společnost s 

ručením 

omezeným 4789728 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 23 

 

  

Dobrá Voda u 

Českých Budějovic 

Hospic sv. Jana N. 

Neumanna, o.p.s. 70853517 

Neumannova 144, 383 01 

Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 6470375 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 26 

 

  

Prachatice 

AC Facility, s.r.o. 24240931 

Na Michovkách I 707, 

252 43 Průhonice 

Společnost s 

ručením 

omezeným 7825745 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 10 

 

  

České Budějovice 

Alzheimercentrum Prácheň 

o.p.s. 25156349 

Velvarská 1650/11, Praha 

6-Dejvice, 160 00 Praha 6 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4542627 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 8 

 

  

Vodňany 

Nemocnice Písek, a.s. 26095190 

Karla Čapka 589, 397 01 

Písek 

Akciová 

společnost 3254967 

sociální sluţby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních 

lůţkové péče 6 

 

  

Písek 

Nemocnice Dačice, a.s. 28113195 

Antonínská 85, 380 01 

Dačice 

Akciová 

společnost 3598513 

sociální sluţby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních 

lůţkové péče 8 

 

  

Dačice 

Nemocnice Strakonice, a.s. 26095181 

Radomyšlská 336, 386 01 

Strakonice 

Akciová 

společnost 9118368 

sociální sluţby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních 

lůţkové péče 8 

 

  

Strakonice 
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Nemocnice Český Krumlov, 

a.s. 26095149 

Nemocniční 429, Horní 

Brána, 381 01 Český 

Krumlov 

Akciová 

společnost 8503385 

sociální sluţby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních 

lůţkové péče 4 

 

  

Český Krumlov 

Nemocnice Prachatice, a.s. 26095165 

Nebahovská 1015, 

Prachatice II, 383 01 

Prachatice 

Akciová 

společnost 4152639 

sociální sluţby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních 

lůţkové péče 4 

 

  

Prachatice 

Nemocnice Jindřichův 

Hradec, a.s. 26095157 

U nemocnice 380, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Akciová 

společnost 3946725 

sociální sluţby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních 

lůţkové péče 10 

 

  

Jindřichův Hradec 

BH - Nemocnice Vimperk a. s. 29015839 

Pivovarská 158/26, 385 

01 Vimperk 

Akciová 

společnost 2253437 

sociální sluţby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních 

lůţkové péče 10 

 

  

Vimperk 

 Cílová skupina osoby se zdravotním postiţením 

APLA Jiţní Čechy, z. ú. 28552288 

Farského 887/17, 390 02 

Tábor Spolek 2534470 

odlehčovací 

sluţby 6 

   

Tábor 

Auticentrum, o.p.s. 2426374 

Bezdrevská 1036/3, 370 

11 České Budějovice 11 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9012738 

odlehčovací 

sluţby 4 

   

České Budějovice 

Domov pro osoby se 

zdravotním postiţením 

Zběšičky 70869669 

Zběšičky 23, 398 43 

Zběšičky 

Příspěvková 

organizace 2427317 

týdenní 

stacionáře 16 

   

Písek 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 1538089 

týdenní 

stacionáře 19 

   

Jindřichův Hradec 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 5643671 

týdenní 

stacionáře 5 

   

Jindřichův Hradec 
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Domov Libníč a Centrum 

sociálních sluţeb Empatie 00666271 Libníč 17, 373 71 Libníč 

Příspěvková 

organizace 4309156 

týdenní 

stacionáře 24 

   

Libníč 

Denní a týdenní stacionář 

Klíček 75011247 Záluţí 17, 390 02 Tábor 

Příspěvková 

organizace 3755028 

týdenní 

stacionáře 18 

   

Tábor 

Centrum BAZALKA, o.p.s. 26064073 

U Jeslí 198/13, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 3649262 

týdenní 

stacionáře 8 

   

České Budějovice 

Domov pro seniory Hvízdal 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 00666238 

U Hvízdala 1327/6, 370 

11 České Budějovice 

Příspěvková 

organizace 2911995 

domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postiţením 70 

   

České Budějovice 

Domov pro osoby se 

zdravotním postiţením 

Zběšičky 70869669 

Zběšičky 23, 398 43 

Zběšičky 

Příspěvková 

organizace 7580550 

domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postiţením 76 

   

Písek 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, Jindřichův 

Hradec II, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 3710016 

domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postiţením 108 

   

Jindřichův Hradec 

Domov PETRA Mačkov 70871779 

Mačkov 79, 388 01 

Mačkov 

Příspěvková 

organizace 2568368 

domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postiţením 70 

   

Mačkov 

Sociální pohoda, o.p.s. 26097982 

Javorník 74, Vacov, 384 

73 Stachy 

Obecně 

prospěšná 

společnost 3172401 

domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postiţením 82 

   

Javorník 

Domov pro osoby se 

zdravotním postiţením Osek 70871795 Osek 1, 386 01 Osek 

Příspěvková 

organizace 4651051 

domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postiţením 140 

   

Osek 

Diakonie ČCE - středisko 

Západní Čechy 45331154  

Prokopova 207/25, Plzeň 

3 – Jiţní Předměstí, 301 

00 Plzeň 1 

Církevní 

organizace 7283138 

domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postiţením 2 

   

Merklín u Přeštic 
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BH - Nemocnice Vimperk a. s. 29015839 

Pivovarská 158/26, 385 

01 Vimperk 

Akciová 

společnost 9617756 

domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postiţením 24 

   

Vimperk 

Domov Libníč a Centrum 

sociálních sluţeb Empatie 00666271 Libníč 17, 373 71 Libníč 

Příspěvková 

organizace 3259412 

domovy se 

zvláštním 

reţimem 113 

   

Libníč 

Diakonie ČCE - středisko 

Rolnička 47268701 

Mrázkova 700, 392 01 

Soběslav 

Církevní 

organizace 4973089 chráněné bydlení 15 

   

Soběslav, Tábor 

Domov pro osoby se zdravotním 

postiţením Zběšičky 70869669 

Zběšičky 23, 398 43 

Zběšičky 

Příspěvková 

organizace 4965984 chráněné bydlení 16 

   

Písek 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 7110347 chráněné bydlení 8 

   

Jindřichův Hradec 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 2917313 chráněné bydlení 60
ii
 

   Jindřichův Hradec, 

Třeboň, Lomnice 

nad Luţnicí, Lišov 

Domov PETRA Mačkov 70871779 

Mačkov 79, 388 01 

Mačkov 

Příspěvková 

organizace 7896064 chráněné bydlení 52 

   

Mačkov, Blatná 

Otevřená OKNA, z. ú. 26633582 

Na Piketě 742, 377 01 

Jindřichův Hradec Ústav 3474981 chráněné bydlení 12 

   

Jindřichův Hradec 

Domov Libníč a Centrum 

sociálních sluţeb Empatie 00666271 Libníč 17, 373 71 Libníč 

Příspěvková 

organizace 4959409 chráněné bydlení 24 

   

České Budějovice 

PROUTEK, občanské 

sdruţení 70805831 

Plasná 3, 378 21 Pluhův 

Ţďár Spolek 4709552 chráněné bydlení 5 

   
Plasná, Kardašova 

Řečice 

PROUTEK, občanské 

sdruţení 70805831 

Plasná 3, 378 21 Pluhův 

Ţďár Spolek 7512649 chráněné bydlení 12 

   

Jindřichův Hradec 

 

Diecézní charita České 

Budějovice 45018316 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 8081579 chráněné bydlení 35 

   

Veselí nad Luţnicí 

FOKUS České Budějovice, 

z.s. 27023583 

Bezdrevská 1118/1, 370 

11 České Budějovice 11 Spolek 3384659 chráněné bydlení 10 

   

České Budějovice 

FOKUS Tábor, z.s. 70858543 

Mostecká 2087/17, Tábor, 

390 02 Tábor 2 Spolek 8115230 chráněné bydlení 7 

   

Tábor 
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Diakonie ČCE - středisko 

Rolnička 47268701 

Mrázkova 700, 392 01 

Soběslav 

Církevní 

organizace 7138841 osobní asistence 

 

 8,4 

 

70 Soběslav, Tábor 

Diecézní charita Brno 44990260 

třída Kpt. Jaroše 1928/9, 

Černá Pole, 602 00 Brno 

Církevní 

organizace 7041927 osobní asistence 

 

 1,3 

 

50 Dačice 

Arpida, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postiţením, z.ú. 65053079 

U Hvízdala 1402/9, 370 

11 České Budějovice Ústav 4827896 osobní asistence 

 

 11,3 

 

45 České Budějovice 

ICOS Český Krumlov, o. p. s. 70815089 

5. května 251, Plešivec, 

381 01 Český Krumlov 

Obecně 

prospěšná 

společnost 5997196 osobní asistence 

 

 10,7 

 

84 Český Krumlov  

Oblastní charita Strakonice 69093083 

Sousedovice 40, 386 01 

Sousedovice 

Církevní 

organizace 9545331 osobní asistence 

 

 7,4 

 

112 Strakonice 

Jana Vodičková    

Pomoc a Péče SLUNEČNICE 75146339 

Hlinecká 697, 375 01 Týn 

nad Vltavou 

Fyzická 

osoba 

podnikající 

dle jiného 

zákona 

nezapsaná v 

OR 9434967 osobní asistence 

 

 4,7 

 

84 Dříteň 

Ledax o.p.s. 28068955 

Riegrova 1756/51, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 2236751 osobní asistence 

 

 10,6 

 

168 České Budějovice 

Základní škola a Mateřská 

škola a poskytovatel 

sociálních sluţeb, Kaňka 

o.p.s. 28090080 

Helsinská 2731, 390 05 

Tábor 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4914293 osobní asistence 

 

 6,6 

 

55 Tábor 

Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, 383 01 

Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 7178795 osobní asistence 

 

 2,6 

 

105 České Budějovice 

Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, 383 01 

Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 2503455 osobní asistence 

 

 3,3 

 

70 Strakonice 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 1280102 osobní asistence 

 

 9,9 

 

112 České Budějovice 
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MESADA, občanské sdruţení 26587955 

Velké náměstí 119/13, 

Vnitřní Město, 397 01 

Písek Spolek 2386214 osobní asistence 

 

 3,4 

 

45 Písek 

MESADA, občanské sdruţení 26587955 

Velké náměstí 119/13, 

Vnitřní Město, 397 01 

Písek Spolek 4942982 osobní asistence 

 

 3,6 

 

40 Jindřichův Hradec 

Tyflokabinet České 

Budějovice, o.p.s. 26026848 

Roudenská 485/18, 370 

01 České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4843535 

průvodcovské a 

předčitatelské 

sluţby 

 

 1,3 15 22,5 České Budějovice 

Česká maltézská pomoc 

SŘMR pod patronát. 

Velkopřevorství 

českého,stř.Č.B.,o.p.s 25154541 

Na Sadech 2035/19, 370 

01 České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 3168284 

průvodcovské a 

předčitatelské 

sluţby 

 

 2,5 

 

50 České Budějovice 

Domov sv. Aneţky, o.p.s 26018888 

Čihovice 30, Hněvkovice 

na levém břehu Vltavy, 

375 01 Týn nad Vltavou 

Obecně 

prospěšná 

společnost 3051801 

podpora 

samostaného 

bydlení 

 

 0,8 

 

20 Týn nad Vltavou 

Diakonie ČCE - středisko 

Rolnička 47268701 

Mrázkova 700, 392 01 

Soběslav 

Církevní 

organizace 8421636 

centra denních 

sluţeb 

 

 7,0 45  Soběslav 

Diakonie ČCE - středisko 

Rolnička 47268701 

Mrázkova 700, 392 01 

Soběslav 

Církevní 

organizace 8701509 

centra denních 

sluţeb 

 

 6,0 85  Soběslav, Tábor 

Nazaret, středisko Diakonie a 

misie Církve československé 

husitské 73633321 

Ţiţkovo nám. 1, 373 12 

Borovany 

Církevní 

organizace 6084785 

centra denních 

sluţeb 

 

 2,6 30  Borovany 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 8057216 denní stacionáře 

 

 2,0 55  Jindřichův Hradec 

Centrum sociálních sluţeb 

Jindřichův Hradec 75011191 

Česká 1175, 377 01 

Jindřichův Hradec 

Příspěvková 

organizace 3309630 denní stacionáře 

 

 1,6 45  Jindřichův Hradec 

Arpida, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postiţením, z.ú. 65053079 

U Hvízdala 1402/9, 370 

11 České Budějovice Ústav 7191521 denní stacionáře 

 

 8,3 90  České Budějovice 

Městský ústav sociálních 

sluţeb Strakonice 70828334 

Jezerní 1281, Strakonice 

I, 386 01 Strakonice 

Příspěvková 

organizace 1239654 denní stacionáře 

 

 3,2 52,5  Strakonice 

Základní škola a Mateřská 

škola a poskytovatel 

sociálních sluţeb, Kaňka 

o.p.s. 28090080 

Helsinská 2731, 390 05 

Tábor 

Obecně 

prospěšná 

společnost 5353237 denní stacionáře 

 

 4,4 45  Tábor 
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Domov Libníč a Centrum 

sociálních sluţeb Empatie 00666271 Libníč 17, 373 71 Libníč 

Příspěvková 

organizace 5892031 denní stacionáře 

 

 5,4 45  Libníč 

Denní a týdenní stacionář 

Klíček 75011247 Záluţí 17, 390 02 Tábor 

Příspěvková 

organizace 1591536 denní stacionáře 

 

 3,4 57,5  Tábor 

Centrum BAZALKA, o.p.s. 26064073 

U Jeslí 198/13, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 7588305 denní stacionáře 

 

 8,4 45  České Budějovice 

Domov pro osoby se 

zdravotním postiţením 

Zběšičky 70869669 

Zběšičky 23, 398 43 

Zběšičky 

Příspěvková 

organizace 8929000 denní stacionáře 

 

 2,1 60  Písek 

Středisko rané péče SPRP 

České Budějovice 75094975 

Kněţská 410/8, 370 01 

České Budějovice 

Pobočný 

spolek 5585320 raná péče 

 

 4,8 45 60 České Budějovice 

Arpida, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postiţením, z.ú. 65053079 

U Hvízdala 1402/9, 370 

11 České Budějovice Ústav 9794962 raná péče 

 

 2,0 40 40 České Budějovice 

I MY, o.p.s. 70812187 

Bechyňská 50/6, Soběslav 

III, 392 01 Soběslav 

Obecně 

prospěšná 

společnost 3503896 raná péče 

 

 2,6  50 Soběslav 

Základní škola a Mateřská 

škola a poskytovatel 

sociálních sluţeb, Kaňka 

o.p.s. 28090080 

Helsinská 2731, 390 05 

Tábor 

Obecně 

prospěšná 

společnost 8037754 raná péče 

 

 1,8 30 6 Tábor 

STŘEP 70877947 

U Černé věţe 71/4, 370 

01 České Budějovice Spolek 3220010 

tlumočnické 

sluţby 

 

 0,7 2 16 České Budějovice 

Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postiţených dětí v 

ČR, o.s. Klub Krteček v 

Písku 70958581 

Druţstevní 61, Hradiště, 

397 01 Písek 

Pobočný 

spolek 3119668 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postiţením 

 

 4,3 40 40 Písek 

RYBKA - Tábor, z.s. 69113602 

Čsl. armády 925/33, 390 

03 Tábor Spolek 6991625 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postiţením 

 

 1,8 25  Tábor 
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Centrum sociálních sluţeb 

Staroměstská České 

Budějovice, příspěvková 

organizace 62537890 

Staroměstská 2469/27, 

370 04 České Budějovice 

Příspěvková 

organizace 8504430 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postiţením 

 

 0,8 17,5  České Budějovice 

Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, Prachatice II, 

383 01 Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9433134 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postiţením 

 

 0,9 10 8 České Budějovice 

MESADA, občanské sdruţení 26587955 

Velké náměstí 119/13, 

Vnitřní Město, 397 01 

Písek Spolek 7850918 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postiţením 

 

 1,1 40,5  Jindřichův Hradec 

KONÍČEK, o.p.s. 27002527 

Adamovská 6, 373 71 

Adamov 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9154920 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postiţením 

 

 1,5 22  České Budějovice 

APLA Jiţní Čechy, z. ú. 28552288 

Farského 887/17, 390 02 

Tábor Spolek 5906103 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postiţením 

 

2,7 32 16 Tábor 



Název poskytovatele IČ Adresa poskytovatele 
Právní 

forma 

Identifikátor 

sluţby 
Druh sluţby 

Kapacita 
Časová 

dostupnost/týdně Adresa 

zařízení/místo 

poskytování lŧţka 

max. počet 

přepočt. 

úvazkŧi 

ambulantní 

forma 

terénní 

forma 

 

53 

 

Domovy KLAS, o.p.s. 28112962 

Temelín 15, 373 01 

Temelín 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4690883 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postiţením 

 

 0,6 12  Temelín 

Auticentrum, o.p.s. 02426374   

Bezdrevská 1036/3, 370 

11 České Budějovice 11 

Obecně 

prospěšná 

společnost 5354360 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postiţením 

 

 5,6 44  České Budějovice 

Arpida, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postiţením, z. ú. 65053079 

U Hvízdala 1402/9, 370 

11 České Budějovice Ústav 6413969 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 4,1 62,5  České Budějovice 

Domov Libníč a Centrum 

sociálních sluţeb Empatie 00666271 

Libníč 17, 373 71 

Rudolfov 

Příspěvková 

organizace 9435573 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 3,6 

 

28  Libníč 

Nazaret, středisko Diakonie a 

misie Církve československé 

husitské 73633321 

Ţiţkovo nám. 1, 

Borovany 

Církevní 

organizace 7740912 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 2,1 30  Borovany 

Domov sv. Aneţky, o.p.s 26018888 

Čihovice 30, Hněvkovice 

na levém břehu Vltavy, 

375 01 Týn nad Vltavou 

Obecně 

prospěšná 

společnost 2377898 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 2,6 60  Týn nad Vltavou 
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Domov PETRA Mačkov 70871779 Mačkov 79, 388 01 Blatná 

Příspěvková 

organizace 3126088 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 5,2 44  Mačkov 

Chelčický domov sv. 

Linharta, o.p.s. 28138520 

Chelčice 1, 389 01 

Vodňany 

Obecně 

prospěšná 

společnost 1867067 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 2,7 30  Chelčice 

STROOM DUB o. p. s. 26103630 

Dub 26, 384 25 Dub u 

Prachatic 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4040961 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 6,8 77,5  

Dub u Prachatic, 

Prachatice 

Diakonie ČCE - středisko 

Rolnička 47268701 

Mrázkova 700, 392 01 

Soběslav 

Církevní 

organizace 7583601 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 4,5 80  Soběslav, Tábor 

Otevřená OKNA, z. ú. 26633582 

Na Piketě 742, 377 01 

Jindřichův Hradec 1 Ústav 6509608 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 4,3 40  Jindřichův Hradec 

Horizont, o.s.  70881553 

K Lomu 239, 398 11 

Protivín Spolek 8975638 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 3,1 45  Písek 

Horizont, o.s.  70881553 

K Lomu 239, 398 11 

Protivín Spolek 8216984 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 1,2 40  Protivín 

Spolek Slunečnice 03467554 

Staré Prachatice 11, 383 

01 Prachatice Spolek 3879898 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 3,0 45  Vimperk 

Oblastní charita Třeboň 26520991 

Chelčického 2, Třeboň II, 

379 01 Třeboň 

Církevní 

organizace 1239405 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

2,6 42,5  Třeboň 

Charita Kaplice 73634310 

Náměstí 42, 382 41 

Kaplice 

Církevní 

organizace 4492971 

sociální 

rehabilitace 

 

 4,1 22 40 Kaplice 

Tyflokabinet České 

Budějovice, o.p.s. 26026848 

Roudenská 485/18, 370 

01 České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 3281697 

sociální 

rehabilitace 

 

 2,4 41,5 28 České Budějovice 



Název poskytovatele IČ Adresa poskytovatele 
Právní 

forma 

Identifikátor 

sluţby 
Druh sluţby 

Kapacita 
Časová 

dostupnost/týdně Adresa 

zařízení/místo 

poskytování lŧţka 

max. počet 

přepočt. 

úvazkŧi 

ambulantní 

forma 

terénní 

forma 

 

55 

 

Arpida, centrum pro 

rehabilitaci osob se 

zdravotním postiţením, z.ú. 65053079 

U Hvízdala 1402/9, 370 

11 České Budějovice Ústav 2186287 

sociální 

rehabilitace 

 

 2,2 45 45 České Budějovice 

Domov sv. Aneţky, o.p.s 26018888 

Čihovice 30, Hněvkovice 

na levém břehu Vltavy, 

375 01 Týn nad Vltavou 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9375851 

sociální 

rehabilitace 10 5,8 35  Týn nad Vltavou 

STROOM DUB o. p. s. 26103630 Dub 26, 384 25 Dub 

Obecně 

prospěšná 

společnost 2457563 

sociální 

rehabilitace 14 5,7 42,5  Dub u Prachatic 

MESADA, občanské sdruţení 26587955 

nábřeţí 1. máje 2259, 397 

01 Písek Spolek 2966296 

sociální 

rehabilitace 

 

 0,8  10 Jindřichův Hradec 

MESADA, občanské sdruţení 26587955 

nábřeţí 1. máje 2259, 397 

01 Písek Spolek 6200956 

sociální 

rehabilitace 

 

 0,8  15 Vimperk 

MESADA, občanské sdruţení 26587955 

nábřeţí 1. máje 2259, 397 

01 Písek Spolek 9042274 

sociální 

rehabilitace 

 

 1,6  20 Písek 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 7724596 

sluţby následné 

péče 

 

 3,2 33  České Budějovice 

FOKUS České Budějovice, 

z.s. 27023583 

Bezdrevská 1118/1, 370 

11 České Budějovice 11 Spolek 9229204 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 2,2 52,5  

České Budějovice 

Český Krumlov 

FOKUS Tábor, z.s. 70858543 

Mostecká 2087/17, Tábor, 

390 02 Tábor 2 Spolek 3534380 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 2,6 42,5  Tábor 

FOKUS - Písek o. s. 26538776 

Kollárova 485/13, 397 01 

Písek 1 Spolek 6905541 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 2,0 20  Písek 

FOKUS - Písek o. s. 26538776 

Kollárova 485/13, 397 01 

Písek 1 Spolek 3478121 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

 

 1,5 23  Strakonice 

FOKUS - Písek o. s. 26538776 

Kollárova 485/13, 397 01 

Písek 1 Spolek 3257665 

sociální 

rehabilitace 

 

 2,5 39 39 Strakonice 
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FOKUS - Písek o. s. 26538776 

Kollárova 485/13, 397 01 

Písek 1 Spolek 6725396 

sociální 

rehabilitace 

 

 3,5 39 39 Písek 

FOKUS Tábor, z.s. 70858543 

Mostecká 2087, 390 02 

Tábor Spolek 6644695 

sociální 

rehabilitace 

 

 7,2 53 85 Tábor 

FOKUS České Budějovice, 

z.s. 27023583 

Bezdrevská 1118/1, 370 

11 České Budějovice Spolek 6178882 

sociální 

rehabilitace 

 

 7,1 48 54 

České Budějovice, 

Český Krumlov 

  

Cílová skupina děti a mládeţ 
 

Město Český Krumlov 00245836 

náměstí Svornosti 1, 

Vnitřní Město, 381 01 

Český Krumlov 1 Obec 6801702 dům na půl cesty 3 

 

  Český Krumlov 

Jeslová a azylová zařízení 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 62537962 

E. Pittera 256/3, 370 01 

České 

Příspěvková 

organizace 4123572 dům na půl cesty 2 

 

  České Budějovice 

NADĚJE  00570931 

K Brance 11/19e, 

Stodůlky, 155 00 Praha Spolek 4466200 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 3,1 45  Písek 

Farní charita Týn nad 

Vltavou 73632945 

Děkanská 220, 375 01 

Týn nad Vltavou 

Církevní 

organizace 6347712 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 2,2 30  Týn nad Vltavou 

Charita Kaplice 73634310 

Náměstí 42, 382 41 

Kaplice 

Církevní 

organizace 1719219 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 3,1 24 25 Kaplice 

Charita Kaplice 73634310 

Náměstí 42, 382 41 

Kaplice 

Církevní 

organizace 9695184 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 3,1 21  Velešín 

PREVENT 99 z.ú. 69100641 

Heydukova 349, 386 01 

Strakonice Ústav 3758214 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 3,1 25  Strakonice 

PREVENT 99 z.ú. 69100641 

Heydukova 349, 386 01 

Strakonice Ústav 4388638 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 2,2 15  Blatná 

Centrum pro pomoc dětem a 

mládeţi o.p.s. 25158058 

T. G. Masaryka 114, 

Latrán, 381 01 Český 

Krumlov 1 

Obecně 

prospěšná 

společnost 7117323 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 4,3 60 10 Český Krumlov 
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Portus Prachatice, o.p.s. 63913381 

Velké náměstí 14, 

Prachatice I, 383 01 

Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 8092827 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 2,7 25  Prachatice 

Charita Zliv 73634841 

náměstí Míru 10, 373 44 

Zliv 

Církevní 

organizace 2145169 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 2,0 25  Zliv 

Salesiánské středisko 

mládeţe - dům dětí a mládeţe 

České Budějovice 62537601 

Emy Destinové 1/1, 370 

05 České Budějovice 

Školské 

zařízení 3991059 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 3,1 17,5 19 České Budějovice 

KoCeRo - komunitní centrum 

Rovnost o.p.s. 26107287 

Hřbitovní 425, Horní 

Brána, 381 01 Český 

Krumlov 

Obecně 

prospěšná 

společnost 5742017 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 3,0 20 16 Český Krumlov 

Domeček, středisko pro volný 

čas a integraci Diakonie a 

misie Církve československé 

husitské 73632805 

Branka 588, 374 01 

Trhové Sviny 

Církevní 

organizace 8786948 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 2,1 28  Trhové Sviny 

Cheiron T, o.p.s. 25154621 

Děkanská 302, 390 01 

Tábor 

Obecně 

prospěšná 

společnost 6556563 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 4,5 23 25 Tábor 

Farní charita Protivín 26520851 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 6186829 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 2,1 40  

Staré Město pod 

Landštejnem 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 4872807 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 3,2 33,5  České Budějovice 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 9931015 

nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládeţ 

 

 2,7 42,5 2 České Budějovice 

NADĚJE  00570931 

K Brance 11/19e, 

Stodůlky, 155 00 Praha Spolek 2524326 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

 1,5 20 30 Písek 

Portus Prachatice, o.p.s. 63913381 

Velké náměstí 14, 

Prachatice I, 383 01 

Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 6788117 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

 1,3  27 Prachatice 
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Oblastní charita Vimperk 41881133 

Pravětín 23, 385 01 

Vimperk 

Církevní 

organizace 7868223 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

 2,5 32 17 Vimperk 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 6719271 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

 2,2  42,5 České Budějovice 

Farní charita Jindřichův 

Hradec 70810729 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 1931266 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

 1,0 4 16 Jindřichův Hradec 

Oblastní Řeckokatolická 

charita v Českých 

Budějovicích 73635545 

Farní 49, 373 82 Boršov 

nad Vltavou 

Církevní 

organizace 4942271 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

 0,4 4  Kaplice 

Oblastní Řeckokatolická 

charita v Českých 

Budějovicích 73635545 

Farní 49, 373 82 Boršov 

nad Vltavou 

Církevní 

organizace 3737384 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

 0,4 5  České Budějovice 

Cheiron T, o.p.s. 25154621 

Děkanská 302, 390 01 

Tábor 

Obecně 

prospěšná 

společnost 3875346 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

1,2 12 24 Tábor 

Centrum sanace rodin s dětmi 

- spolek 04310543 

nám. F. Křiţíka 2840, 

390 01 Tábor Spolek 6823568 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

2,1 9 35,5 Tábor 

Temperi, o.p.s. 28159179 

Jar. Haška 1818/1, 370 

04 České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9299363 

sociálně 

aktivizační 

sluţby pro rodiny 

s dětmi 

 

1,5 27 8 České Budějovice 
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 Cílová skupina osob v akutně nepříznivé sociální situaci  

Středisko pro rodinu a 

mezilidské vztahy a Linka 

důvěry České Budějovice 

o.p.s. 25193660 

Nádraţní 105/47, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 8320841 

telefonická 

krizová pomoc 

 

 4,4  168 České Budějovice 

Arkáda - sociálně 

psychologické centrum, z. ú. 60083204 

Husovo nám. 2/24, 

Budějovické Předměstí, 

397 01 Písek Ústav 1424353 

telefonická 

krizová pomoc 

 

 1,1  50 Písek 

Fond ohrožených dětí 00499277 

Na poříčí 1038/6, Nové 

Město, 110 00 Praha Spolek 6287517 azylové domy 10 

Podle dostupných informací bude ke dni 

29. 2. 2016 poskytování sociální sluţby 

ukončeno. Potřebná kapacita této sociální 
sluţby na daném území zůstává součástí 

sítě sociálních sluţeb Jihočeského kraje. 

Jeníčkova Lhota - 

Chotoviny 

Farní charita Prachatice 62529919 

Slunečná 1135, 383 01 

Prachatice 

Církevní 

organizace 4620965 azylové domy 13 

 

  Záblatí 

Farní charita Prachatice 62529919 

Slunečná 1135, 383 01 

Prachatice 

Církevní 

organizace 1833120 azylové domy 23 

 

  Prachatice 

Jeslová a azylová zařízení 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 62537962 

E. Pittera 256/3, 370 01 

České Budějovice 1 

Příspěvková 

organizace 7532777 azylové domy 7 

 

  České Budějovice 

Jeslová a azylová zařízení 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 62537962 

E. Pittera 256/3, 370 01 

České Budějovice 1 

Příspěvková 

organizace 9824836 azylové domy 43 

 

  České Budějovice 

G-centrum Tábor 67189393 

Kpt. Jaroše 2958, 390 03 

Tábor 3 

Příspěvková 

organizace 7794027 azylové domy 59 

 

  Tábor 

Městský ústav sociálních 

sluţeb Strakonice 70828334 

Jezerní 1281, 386 01 

Strakonice 1 

Příspěvková 

organizace 4809634 azylové domy 35 

 

  Strakonice 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 5762286 azylové domy 25 

 

  České Budějovice 

FCH Veselíčko - Domov sv. 

Alţběty pro matku a dítě 65050495 

Veselíčko 22, 398 42 

Veselíčko u Milevska 

Církevní 

organizace 2881399 azylové domy 30 

 

  

Veselíčko u 

Milevska 
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Město Český Krumlov 00245836 

náměstí Svornosti 1, 

Vnitřní Město, 381 01 

Český Krumlov 1 Obec 2977425 azylové domy 21 

 

  Český Krumlov 

Město Jindřichův Hradec 00246875 

Klášterská 135, 377 01 

Jindřichův Hradec 1 Obec 6155636 azylové domy 21 

 

  Jindřichův Hradec 

Jihočeská Růţe 70878358 

Kostelec 17, 373 41 

Hluboká nad Vltavou Spolek 4138479 azylové domy 25 

 

  

Kostelec, Hluboká 

nad Vltavou 

TEP, centrum sociálních 

sluţeb Veselí nad Luţnicí 75080265 

K Zastávce 647, 391 81 

Veselí nad Luţnicí 1 

Příspěvková 

organizace 4197481 azylové domy 10 

 

  Veselí nad Luţnicí 

Rybka, o.p.s. 28149599 

Nuzice 24, 375 01 Týn 

nad Vltavou 1 

Obecně 

prospěšná 

společnost 8098268 azylové domy 85 

 

  Husinec, Studená 

Portus Prachatice, o.p.s. 63913381 

Velké náměstí 14, 383 01 

Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9286544 krizová pomoc 

 

1,5 40  Prachatice 

Arkáda - sociálně 

psychologické centrum, z. ú. 60083204 

Husovo nám. 2/24, 397 01 

Písek Ústav 5538948 krizová pomoc 

 

 1,4 39  Písek 

Arkáda - sociálně 

psychologické centrum, z. ú 60083204 

Husovo nám. 2/24, 397 01 

Písek Ústav 6110839 krizová pomoc 

 

 0,4 8  Milevsko 

Krizové centrum pro děti a 

rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. 26641283 

Jiráskovo nábř. 1549/10, 

370 04 České Budějovice Ústav 2151047 krizová pomoc 

 

 1,5 38 4 České Budějovice 

THEIA - krizové centrum 

o.p.s. 26562731 

Mánesova 11/3b, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9371774 krizová pomoc 

 

 1,1 13 12 

České Budějovice, 

Jindřichův Hradec 

Oblastní charita Vimperk 41881133 

Pravětín 23, 385 01 

Vimperk 

Církevní 

organizace 8062961 krizová pomoc 

 

 0,2 4 4 Vimperk 

Diecézní charita České 

Budějovice 45018316 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 5931042 

intervenční 

centrum 

 

 3,9 53 53 

České Budějovice, 

Tábor, Strakonice 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 2399278 

nízkoprahová 

denní centra 

 

 3,6 56  České Budějovice 

G-centrum Tábor 67189393 

Kpt. Jaroše 2958, 390 03 

Tábor 

Příspěvková 

organizace 1419531 noclehárny 12 

 

112  Tábor 
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Jeslová a azylová zařízení 

České Budějovice, 

příspěvková organizace 62537962 

E. Pittera 256/3, 370 01 

České Budějovice 

Příspěvková 

organizace 8240303 noclehárny 6 

 

98  České Budějovice 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 5783470 noclehárny 20 

 

87,5  České Budějovice 

Farní charita Jindřichův 

Hradec 70810729 

Kanovnická 405/16,  370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 3034200 noclehárny 8 

 

84  Jindřichův Hradec 

Městský ústav sociálních 

sluţeb Strakonice 70828334 

Jezerní 1281, 386 01 

Strakonice 1 

Příspěvková 

organizace 1805312 noclehárny 9 

 

98  Strakonice 

Diecézní charita České 

Budějovice 45018316 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 6575449 terénní programy 

 

 2,2  24 České Budějovice,  

Diecézní charita České 

Budějovice 45018316 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 6846071 terénní programy 

 

 2,8  42,5 Tábor 

Městská charita České 

Budějovice 60072709 

Ţiţkova tř. 309/12, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 9436316 terénní programy 

 

 3,7  45 České Budějovice 

CENTRUM PRO POMOC 

DĚTEM A MLÁDEŢI o.p.s. 25158058 

T. G. Masaryka 114, 

Latrán, 381 01 Český 

Krumlov 1 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4611237 terénní programy 

 

 0,4  8 

Český Krumlov, 

Kaplice 

Farní charita Prachatice 62529919 

Slunečná 1135, Prachatice 

II, 383 01 Prachatice 

Církevní 

organizace 3710704 terénní programy 

 

 2,0  42,5 Prachatice 

NADĚJE  00570931 

K Brance 11/19e, Praha 

13 - Stodůlky, 155 00 

Praha  Spolek 6284659 terénní programy 

 

 2,4  40 Písek 

NADĚJE  00570931 

K Brance 11/19e, Praha 

13 - Stodůlky, 155 00 

Praha  Spolek 3786493 terénní programy 

 

 2,0  30 Písek 

KoCeRo - komunitní centrum 

Rovnost, o.p.s. 26107287 

Hřbitovní 425, Horní 

Brána, 381 01 Český 

Krumlov 1 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9372603 terénní programy 

 

 2,0  24 Český Krumlov 

Cheiron T, o.p.s. 25154621 

Děkanská 302, 390 01 

Tábor 

Obecně 

prospěšná 

společnost 8376585 terénní programy 

 

 2,0  23 Tábor 
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Dětské centrum Jihočeského 

kraje, o.p.s. 26097745 

Radomyšlská 336, 386 01 

Strakonice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9154113 

sociální 

rehabilitace 15    Strakonice 

Mezi proudy o.p.s. 28136233 

Komenského 71/15, 370 

01 České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 6481063 

sociální 

rehabilitace 

 

 2,5  40 České Budějovice 

KONÍČEK, o.p.s. 27002527 

Adamovská 6, 373 71 

Adamov 

Obecně 

prospěšná 

společnost 7799981 

sociální 

rehabilitace 

 

 1,5 8,7 8 České Budějovice 

 
  

Cílová skupina osoby ohroţené drogou nebo na drogách závislé 

PREVENT 99 z.ú. 69100641 

Heydukova 349, 386 01 

Strakonice Ústav 2095617 kontaktní centra 

 

 2,2 28  Prachatice 

PREVENT 99 z.ú. 69100641 

Heydukova 349, 386 01 

Strakonice Ústav 7080340 kontaktní centra 

 

 5,9 40  České Budějovice 

PREVENT 99 z.ú. 69100641 

Heydukova 349, 386 01 

Strakonice Ústav 7872547 kontaktní centra 

 

 2,7 28  Strakonice 

Farní charita Tábor 46707107 

Klokotská 114, 390 01 

Tábor 

Církevní 

organizace 5502299 kontaktní centra 

 

 5,5 51 2 Tábor 

Arkáda - sociálně 

psychologické centrum, z. ú. 60083204 

Husovo nám. 2/24, 397 01 

Písek Ústav 6411640 kontaktní centra 

 

 3,4 40  Písek 

Arkáda - sociálně 

psychologické centrum, z. ú. 60083204 

Husovo nám. 2/24, 397 01 

Písek Ústav 4019778 

sluţby následné 

péče 

 

 1,0 15  Písek 

Arkáda - sociálně 

psychologické centrum, z. ú. 60083204 

Husovo nám. 2/24, 397 01 

Písek 1 Ústav 1708853 terénní programy 

 

 0,9 

 

12 Písek 

CENTRUM PRO POMOC 

DĚTEM A MLÁDEŢI o.p.s. 25158058 

T. G. Masaryka 114, 

Latrán, 381 01 Český 

Krumlov 1 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4828907 terénní programy 

 

 2,5 

 

16,5 

Český Krumlov, 

Kaplice 

PREVENT 99 z.ú. 69100641 

Heydukova 349, 386 01 

Strakonice 1 Ústav 2481681 terénní programy 

 

 9,3 

 

37 České Budějovice 
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Metha, z. ú. 27016218 

Pravdova 837, 377 01 

Jindřichův Hradec  Ústav 2543268 terénní programy 

 

 2,0 

 

31,5 Jindřichův Hradec 
 

 

 

 Odborné sociální poradenství 
  

Farní charita Týn nad Vltavou 73632945 

Děkanská 220, 375 01 

Týn nad Vltavou 

Církevní 

organizace 1353468 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,5 38  

Týn nad Vltavou -

22, Vodňany - 16 

Město Jindřichův Hradec 00246875 

Klášterská 135, 377 01 

Jindřichův Hradec 1 Obec 6947123 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,1 34  Jindřichův Hradec 

Poradna pro rodinu, 

manţelství, mezilidské 

vztahy, psychosociální, 

pracovně-profesní oblast a 

osobnostní rozvoj, o. p. s. 02424282 38734 Záboří 83 

Obecně 

prospěšná 

společnost 6425072 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,8 42,5  Strakonice 

Občanská poradna Jihlava 66597064 

Ţiţkova 1683/13, 586 01 

Jihlava Spolek 8125444 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,3 4  Dačice  

PREVENT 99 z.ú. 69100641 

Heydukova 349, 386 01 

Strakonice Ústav 5285965 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,5 20  České Budějovice 

PREVENT 99 z.ú. 69100641 

Heydukova 349386 01 

Strakonice Ústav 5775251 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,8 32  

České Budějovice 

-30, Blatná - 2 

Diecézní charita České 

Budějovice 45018316 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 5658125 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,1 29  České Budějovice 

Diecézní charita České 

Budějovice 45018316 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 7117958 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,4 38,5  České Budějovice 

Diecézní charita České 

Budějovice 45018316 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 9628829 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,2 5,5  Tábor 

Tyflokabinet České 

Budějovice, o.p.s. 26026848 

Roudenská 485/18, 370 

01 České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4576938 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,8 48,5  České Budějovice 

Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postiţených dětí v 

ČR, o.s. Klub Krteček v Písku 70958581 

Druţstevní 61, Hradiště, 

397 01 Písek 

Organizační 

jednotka 

sdruţení 7735811 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,7 20  Písek 
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G-centrum Tábor 67189393 

Kpt. Jaroše 2958, 390 03 

Tábor 

Příspěvková 

organizace 6713829 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,0 42,5  Tábor 

Domácí hospic Jordán, o.p.s. 28120981 

Ţiţkova 631/2, 390 01 

Tábor 

Obecně 

prospěšná 

společnost 1616138 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,2 13  Tábor 

Oblastní charita Písek 43852564 

Bakaláře 43/6, 397 01 

Písek 

Církevní 

organizace 5053162 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,8 32  Písek 

Bílý kruh bezpečí, z. s. 47607483 

U Trojice 1042/2, 

Smíchov, 150 00 Praha Spolek 4681508 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,8 40  České Budějovice 

Středisko pro rodinu a 

mezilidské vztahy a Linka 

důvěry České Budějovice 

o.p.s. 25193660 

Nádraţní 105/47, České 

Budějovice 6, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 2283917 

odborné sociální 

poradenství 

 

3,0 47,5  České Budějovice 

Jihočeská rozvojová o.p.s. 26077540 

Riegrova 1756/51, České 

Budějovice 3, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 8144524 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,0 24  České Budějovice 

ICOS Český Krumlov, o. p. s. 70815089 

náměstí Svornosti 2, 

Vnitřní Město, 381 01 

Český Krumlov 

Obecně 

prospěšná 

společnost 8650504 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,0 47  

Český Krumlov -

32, Trhové Sviny -

6,5, Nové Hrady -

1,5, Kaplice - 7 

Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých v ČR - 

Poradenské centrum při SNN 

v ČR 71252215 

Kvapilova 2289, 390 03 

Tábor 

Pobočný 

spolek 5237212 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,5 20  Tábor 

Oblastní charita Strakonice 69093083 

Sousedovice 40, 386 01 

Sousedovice 

Církevní 

organizace 6806945 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,0 19  

Strakonice -10,  

Blatná -9 

Oblastní charita Třeboň 26520991 

Chelčického 2, Třeboň II, 

379 01 Třeboň 

Církevní 

organizace 7064173 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,7 17  Třeboň 

Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, Prachatice II, 

383 01 Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 2863115 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,5 28  Český Krumlov 

Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, Prachatice II, 

383 01 Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 3625886 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,5 15  Jindřichův Hradec 
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Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, Prachatice II, 

383 01 Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 4336972 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,0 26  Písek 

Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, Prachatice II, 

383 01 Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 6431325 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,0 21  České Budějovice 

Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, Prachatice II, 

383 01 Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 8373801 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,5 19  Tábor 

Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, Prachatice II, 

383 01 Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9171996 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,0 17,5  Prachatice 

Jihočeské centrum pro 

zdravotně postiţené a seniory 

o.p.s. 26594463 

SNP 559, Prachatice II, 

383 01 Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 9280977 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,0 19  Strakonice 

Jihočeská RŮŢE 70878358 

Kostelec 17, 373 41 

Hluboká nad Vltavou Spolek 1680508 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,4 44  České Budějovice 

Jihočeská RŮŢE 70878358 

Kostelec 17, 373 41 

Hluboká nad Vltavou Spolek 1946664 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,2 4  Kostelec 

Farní charita Jindřichův 

Hradec 70810729 

Kanovnická 405/16, 370 

01 České Budějovice 

Církevní 

organizace 1314421 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,0 32  Jindřichův Hradec 

Metha, z. ú. 27016218 

Pravdova 837, 377 01 

Jindřichův Hradec Ústav 2730598 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,5 16  Jindřichův Hradec 

THEIA - krizové centrum 

o.p.s. 26562731 

Mánesova 11/3b, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 3306005 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,6 12  Jindřichův Hradec 

THEIA - krizové centrum 

o.p.s. 26562731 

Mánesova 11/3b, 370 01 

České Budějovice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 7931741 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,6 22  

České Budějovice -

19, Český Krumlov – 

1, Písek -  2 

Hospic sv. Jana N. 

Neumanna, o.p.s. 70853517 

Neumannova 144, 

Prachatice I, 383 01 

Prachatice 

Obecně 

prospěšná 

společnost 6094085 

odborné sociální 

poradenství 

 

1,6 40  Prachatice 

KREBUL, o.p.s. 28553268 

Mlýnská 20, 384 51 

Volary 

Obecně 

prospěšná 

společnost 1610196 

odborné sociální 

poradenství 

 

2,0 41  

Prachatice -32,5, 

Vimperk – 8,5 
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Hospicová péče sv. Kleofáše 

Třeboň o.p.s. 22707328  

Na nábřeţí 552, 37816 

Lomnice nad Luţnicí 

Obecně 

prospěšná 

společnost 7577792 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,7 8  Třeboň 

Sociální sluţby Města 

Milevska, příspěvková 

organizace 75000750 

5. května 1510, 399 01 

Milevsko 

Příspěvková 

organizace 3348354 

odborné sociální 

poradenství 

 

0,5 20  Milevsko 

 
i
Kapacita – u sociálních sluţeb poskytovaných ambulantní a terénní formou je uveden maximální počet přepočtených úvazků odborných pracovníků (pracovníků v přímé péči). 

ii
V zařízení probíhal projekt transformace, v roce 2016 změna druhu poskytované sociální sluţby na chráněné bydlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název poskytovatele IČ Adresa poskytovatele 
Právní 

forma 

Identifikátor 

sluţby 
Druh sluţby 

Kapacita 
Časová 

dostupnost/týdně Adresa 

zařízení/místo 

poskytování lŧţka 

max. počet 

přepočt. 

úvazkŧi 

ambulantní 

forma 

terénní 

forma 

 

67 

 

Sociální sluţby na území Jihočeského kraje, které mají celostátní nebo nadregionální charakter 
 

Česká katolická charita 00445355 

Vladislavova 1460/12, 

Praha 1-Nové Město, 110 

00 Praha 1 

Církevní 

organizace 7463383 

domovy pro 

seniory 

  

  Kardašova Řečice 

Česká katolická charita 00445355 

Vladislavova 1460/12, 

Praha 1-Nové Město, 110 

00 Praha 1 

Církevní 

organizace 6837097 

domovy pro 

seniory 

  

  České Budějovice 

Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s. 00499811 

Hábova 1571/22, 

Stodůlky, 155 00 Praha 

Obecně 

prospěšná 

společnost 5002625 raná péče 

  

  Jihočeský kraj 

LORM - Společnost pro 

hluchoslepé z.s.  
45246068  

Zborovská 96/62, Praha 

5-Malá Strana, 150 00 

Praha 5 Spolek 1334269 

tlumočnické 

sluţby 

  

  Jindřichův Hradec 

LORM - Společnost pro 

hluchoslepé  z.s.  45246068  

Zborovská 96/62, Praha 

5-Malá Strana, 150 00 

Praha 5 Spolek 4123215 

sociální 

rehabilitace 

  

  Jindřichův Hradec 

ROZKOŠ bez RIZIKA
 

44990901 

Vlhká 166/10, 

Zábrdovice, 602 00 Brno Spolek 4441304 terénní programy 

  

  Jihočeský kraj 

Občanské sdruţení 

PREVENT
 

69100641 

Heydukova 349, 386 01 

Strakonice 1 Spolek 7789711 

sluţby následné 

péče 

 

    České Budějovice 

SANANIM z.ú. 00496090 

Ovčí hájek 2549/64a, 

Praha 13-Stodůlky, 158 

00 Praha 58 Ústav 4289708 

terapeutické 

komunity 

 

    Čimelice 

SANANIM z.ú. 00496090 

Ovčí hájek 2549/64a, 

Praha 13-Stodůlky, 158 

00 Praha 58 Ústav 4441898 

terapeutické 

komunity 

 

    Heřmaň 

Sdruţení Podané ruce, o.p.s.  60557621 

Vídeňská 225/3, Brno-

střed, Štýřice, 639 00 

Brno 39 

Obecně 

prospěšná 

společnost 8989510 

terapeutické 

komunity 

 

    Kostelní Vydří 

Tyfloservis, o.p.s. 26200481 

Krakovská 1695/21, Nové 

Město, 110 00 Praha 

Obecně 

prospěšná 

společnost 1275982 

sociální 

rehabilitace 

 

    České Budějovice 

 

 

 


