
Aktualizace sítě sociálních služeb Jihočeského kraje schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 394/2016/ZK-25

Přehled žádostí o akceptaci změn u sociálních služeb již zařazených do základní sítě

lůžka

max. 

počet 

přepočt. 

úv.

lůžka

max. 

počet 

přepočt. 

úv.

AF TF AF TF osobní provozní osobní provozní
Soulad 

SPRSS

1. Parametr 

potřebnosti

2. Parametr 

dostupnosti a 

přiměřenosti
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nákl. a přim. 

rozpočtu

4. Parametr 

kvality

Maximální 

počet bodů 

celkem

Stanovisko Krajské koordinační skupiny (KKS)

Schválena 

změna v Síti 

JčK

1

Centrum sociálních 

služeb Jindřichův 

Hradec

domovy pro seniory 8500795 pobytová Třeboň 62 ― 64 ― ― ― ― ― 13 447 100 8 337 600 13 747 100 8 437 600
navýšení kapacity na základě 

zjištěné potřebnosti
Ano 20 50 20 25 115

Žádost splnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, 

úprava kapacity na území Jindřichohradecka je v souladu s Akčním pláne 

SPRSS JčK pro rok 2017. Doporučeno změnu akceptovat.

ano

2

Centrum sociálních 

služeb Jindřichův 

Hradec

domovy pro seniory 5736258 pobytová Budíškovice 110 ― 100 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

snížení kapacity z důvodu 

zkvalitnění poskytování 

pobytové sociální služby

Ano / Zvýšení kvality poskytované služby, doporučeno akceptovat. ano

3

Centrum sociálních 

služeb Jindřichův 

Hradec

domovy pro seniory 4660972 pobytová
Jindřichův 

Hradec
130 ― 104 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

snížení kapacity z důvodu 

zkvalitnění poskytování 

pobytové sociální služby

Ano / Zvýšení kvality poskytované služby, doporučeno akceptovat. ano

4
Oblastní charita 

Písek
pečovatelská služba 9767436 terénní Písek ― 4,7 ― 4,9 ― 59,5 ― 59,5 1 680 670 176 000 1 742 000 176 000

navýšení úvazku sociálního 

pracovníka  za účelem 

zkvalitnění sociální služby

Ano 20 35 30 30 115

Žádost splnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, 

návrh na navýšení úvazků přímé péče má minimální vliv na nákladovost služby. 

Doporučeno změnu akceptovat.

ano

5
Oblastní charita 

Písek

odborné sociální 

poradenství
5053162 ambulantní Písek ― 0,8 ― 0,9 32 ― 32 ― 351 320 71 000 350 000 71 000

navýšení úvazku sociálního 

pracovníka z důvodu 

zastupitelnosti poradců

Ano 20 40 30 30 120

Žádost splnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, 

navýšení úvazků přímé péče zajistí zastupitelnost pracovníků a současně 

dostupnost sociální služby v deklarovaném časovém rozsahu. Doporučeno 

změnu akceptovat.

ano

6
Město Jindřichův 

Hradec

odborné sociální 

poradenství
6947123 ambulantní

Jindřichův 

Hradec
― 1,2 ― 1,4 34 ― 35 ― 360 857 164 522 455 000 170 000

navýšení úvazku odborného 

pracovníka - psychologa z 0,8 

na 1,0

Ano 20 45 50 20 135

Navýšení úvazku odborného pracovníka (psycholog) bude od 1. 9. 2016, 

poskytovatel tuto změnu nahlásil registrujícímu orgánu 12. 7. 2016 společně s 

úpravou časové dostupnosti služby na 35 hod./ týdně. Žádost splnila podmínky 

pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, navýšení úvazků v 

tomto rozsahu má minimální vliv na nákladovost služby. Doporučeno změnu 

akceptovat.

ano

7 Městys Křemže pečovatelská služba 1494527 terénní Křemže ― 1,7 ― 2,0 ― 42,5 ― 42,5 475 000 131 000 584 000 131 000
navýšení úvazku sociálního 

pracovníka z 0,2 na 0,5
Ano 20 35 38 30 123

Žádost splnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, 

navýšení úvazků sociálního pracovníka již je promítnuto v realizaci sociální 

služby (registrujícímu orgánu hlášeno na začátku roku 2016), časová 

dostupnost sociální služby se nemění. Doporučeno změnu akceptovat.

ano

8

Arkáda - sociálně 

psychologické 

centrum, z.ú.

krizová pomoc 5538948 ambulantní Písek ― 1,7 ― 2,2 47 ― 47 ― 696 400 170 000 940 000 180 000

sloučení KP v Písku a 

Milevsku pod 1 identifikátor, 

navýšení úvazku sociálního 

pracovníka z 1,7 na 2,2

Ano 20 45 38 30 133

Žádost splnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, 

sloučení dvou identifikátorů pod jeden neovlivní kvalitu poskytované sociální 

služby, časová dostupnost pro uživatele v Písku i Milevsku zůstane zachována. 

Navýšení úvazků pracovníků v přímé péči o 0,5 je v žádosti zdůvodněno. 

Doporučeno změnu akceptovat.

ano

9

Středisko rané péče 

SPRP České 

Budějovice

raná péče 5585320
ambulantní/ 

terénní

České 

Budějovice
― 5,5 ― 6,5 45 60 45 60 2 490 000 660 000 2 780 000 670 000

navýšení úvazku sociálního 

pracovníka - navýšení 

kapacity služby o 30 rodin 

ročně

/

Požadovaná změna nebyla v čase posuzování žádosti promítnuta v registru 

sociální služby, tudíž žádost nesplnila podmínky pro akceptaci změny u sociální 

služby zařazené do sítě. Podle předložené výkazu za rok 2015 nebyl žádný 

zájemce o služby odmítnut z důvodu nedostatečné kapacity. KKS akceptaci 

změny nedoporučuje.

ne

10 FOKUS - Písek, o.s. sociální rehabilitace 6725396
ambulantní/ 

terénní
Písek ― 3,5 ― 4,5 39 39 39 39 1 266 000 534 000 1 586 000 534 000

navýšení úvazku sociálního 

pracovníka - navýšení 

okamžité kapacity služby 

/

Poskytovatel žádal o navýšení přepočtených úvazků pracovníků přímé péče, ale 

tato změna do poskytování služby v čase hodnocení žádosti nebyla promítnuta. 

Žádost nesplnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do 

sítě, KKS akceptaci změny nedoporučuje.

ne

11 FOKUS - Písek, o.s. sociální rehabilitace 3257665
ambulantní/ 

terénní
Strakonice ― 2,0 ― 3,0 39 39 39 39 901 200 398 800 1 221 200 400 000

navýšení úvazku sociálního 

pracovníka - navýšení 

okamžité kapacity služby 

/

Poskytovatel žádal o navýšení přepočtených úvazků pracovníků přímé péče, ale 

tato změna do poskytování služby v čase hodnocení žádosti nebyla promítnuta. 

Žádost nesplnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do 

sítě, KKS akceptaci změny nedoporučuje.

ne

12
PROUTEK, 

občanské sdružení
chráněné bydlení 7512649 pobytová

Jindřichův 

Hradec
12 ― 14 ― ― ― ― ― 1 439 964 1 329 150 1 439 964 1 329 150 navýšení počtu lůžek Ano 20 35 15 20 90

V žádosti o akceptaci změny v jednotkách uvádí poskytovatel navýšení počtu 

lůžek z 12 na 14, přičemž uvádí plánované snížení přepočtených úvazků 

pracovníků v přímé péči z 5,2 na 4,8. Plánovaná podpora ze strany obce je 

nízká a plánované úhrady od uživatelů nedosahuji požadované hodnoty 

(mediánu). V čase hodnocení žádosti bylo zjištěno, že poskytovatel u dané 

sociální služby nesplňuje podmínky registrace dané zákonem 108/2006 Sb. a 

současně žádost byla ohodnocena nižším počtem bodů, dle Pravidel. KKS 

akceptaci změny nedoporučuje.

ne

13

Městský ústav 

sociálních služeb 

Strakonice

noclehárny 1805312 ambulantní Strakonice 9 ― 5 ― 98 ― 84 ― 1 073 098 359 808 596 130 199 881

snížení kapacity sociální 

služby na základě 

monitoringu využití

Ano 20 45 40 30 135

V žádosti o akceptaci změny v jednotkách uvádí poskytovatel snížení počtu 

lůžek v noclehárně a úpravu časové dostupnosti sociální služby z důvodu 

nízkého využití služby ze strany uživatelů. Doporučeno změnu akceptovat.

ano

14

Městský ústav 

sociálních služeb 

Strakonice

azylové domy 4809634 pobytová Strakonice 35 ― 45 ― ― ― ― ― 1 843 541 1 001 432 2 040 000 1 287 555 navýšení počtu lůžek Ano 20 40 50 30 140

V žádosti o akceptaci změny v jednotkách uvádí poskytovatel navýšení počtu 

lůžek v azylovém domě na základě zjištěné potřebnosti, doložen přehled 

odmítnutých žadatelů o služby z důvodu naplněné kapacita za 1. pololetí 2016. 

Navýšení kapacity z 35 na 45 lůžek je již promítnuto v poskytování sociální 

služby. Doporučeno změnu akceptovat.

ano

15

Městský ústav 

sociálních služeb 

Strakonice

pečovatelská služba 6559506 terénní Strakonice ― 17,1 ― 20,0 ― 56,2 ― 84 6 434 658 1 459 430 7 220 559 1 753 073

navýšení úvazku sociálního 

pracovníka z 0,5 na 1,0 a 

pracovníků v přímé péči ze 

16,6 na 19,0

Ano 20 45 45 30 140

V žádosti o akceptaci změny v jednotkách uvádí poskytovatel navýšení úvazků 

pracovníků v přímé péči u pečovatelské služby ze 17,1 na 20 přepočtených 

úvazků a rozšíření časové dostupnosti služby z 56,2 na 84 hod./týdně. Žádost 

odůvodňuje zvýšenou poptávkou využívat terénní sociální službu ve večerních 

hodinách, o víkendech a svátcích. V podané žádosti jsou chybně uvedeny 

položky týkající se nákladů sociální služby ve stávajícím i navýšeném rozsahu 

personálního zajištění. Doporučeno změnu akceptovat.

ano

16
Nemocnice Písek, 

a.s.

sociální služby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních lůžkové 

péče

3254967 pobytová Písek 6 ― 20 ― ― ― ― ― 4 145 000 1 755 000 4 200 000 1 955 000

navýšení počtu lůžek z 

důvodu dlouhodobě naplněné 

kapacity 20 lůžek a neustále 

se navyšující poptávka ze 

strany pacientů Oddělení 

následné péče Nemocnice 

Písek, a.s.

Ne /

Poskytovatel požádal o navýšení kapacity lůžek v síti z 6 na 20. Navyšování 

kapacity sociální služby poskytované podle § 52 zákona o sociálních službách 

není v souladu se schváleným SPRSS, AP pro rok 2017. Na základě údajů z 

výkazu MPSV za rok 2015 je služba poskytována ve 4 dvoulůžkových a 4 

třílůžkových pokojích, v roce 2015 nebyl žádný zájemce o službu odmítnut z 

důvodu nedostatečné kapacity. Celkově byla služby v roce 2015 poskytnuta 84 

uživatelům, podrobné údaje o využití služby v Kartách uživatelů nejsou uvedeny. 

Dále v roce 2015 uvedeny náklady - 5 801 815,- Kč a výnosy  - 5 968 345,- Kč. 

KKS akceptaci změny nedoporučuje.

nenehodnoceno

nehodnoceno

Časová 

dostupnost 

hod./týdně - 

původní

Časová 
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změně
Odůvodnění žádosti
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Forma 
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nehodnoceno

Kapacita po 

změně



17

Jihočeské centrum 

pro zdravotně 

postižené a seniory, 

o.p.s.

odborné sociální 

poradenství
2863115 ambulantní

Český 

Krumlov
― 1,0 ― 1,0 28 ― 32 ― 331 500 239 800 331 500 239 800

navýšení časové dostupnosti 

OSP z 28 na 32 hod. týdně 

ambulantní formou od 

VII/2016

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného sociálního poradenství na 

daném území není v souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2017. Na 

území ORP Český Krumlov je uvedena sociální služba ambulantní formou 

dostupná v rozsahu 61 hod. týdně. KKS akceptovat změnu nedoporučuje.

ne

18

Jihočeské centrum 

pro zdravotně 

postižené a seniory, 

o.p.s.

odborné sociální 

poradenství
3625886

ambulantní/ 

terénní

Jindřichův 

Hradec
― 0,8 ― 0,8 15 ― 28 ― 330 000 134 000 330 000 134 000

navýšení časové dostupnosti 

OSP z 15 na 28 hod. týdně 

ambulantní formou od V/2015

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného sociálního poradenství na 

daném území není v souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2017. Na 

území ORP Jindřichův Hradec je uvedena sociální služba ambulantní formou 

dostupná v rozsahu 109 hod. týdně. KKS akceptovat změnu nedoporučuje.

ne

19

Jihočeské centrum 

pro zdravotně 

postižené a seniory, 

o.p.s.

odborné sociální 

poradenství
4336972 ambulantní Písek ― 1,0 ― 1,0 26 ― 32 ― 430 000 203 000 430 000 203 000

navýšení časové dostupnosti 

OSP z 28 (od V/2015) na 32 

hod. týdně ambulantní formou 

od VII/2016

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného sociálního poradenství na 

daném území není v souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2017. Na 

území ORP Písek je uvedena sociální služba ambulantní formou dostupná v 

rozsahu 80 hod. týdně. KKS akceptovat změnu nedoporučuje.

ne

20

Jihočeské centrum 

pro zdravotně 

postižené a seniory, 

o.p.s.

odborné sociální 

poradenství
9280977 ambulantní Strakonice ― 1,2 ― 1,2 19 ― 32 ― 501 127 110 500 501 127 110 500

navýšení časové dostupnosti 

OSP z 28 (od V/2015) na 32 

hod. týdně ambulantní formou 

od VII/2016

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného sociálního poradenství na 

daném území není v souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2017. Na 

území ORP Strakonice je uvedena sociální služba ambulantní formou dostupná 

v rozsahu 71,5 hod. týdně. KKS akceptovat změnu nedoporučuje.

ne

21

Jihočeské centrum 

pro zdravotně 

postižené a seniory, 

o.p.s.

odborné sociální 

poradenství
8373801 ambulantní Tábor ― 1,0 ― 1,0 19 ― 32 ― 400 000 96 000 400 000 96 000

navýšení časové dostupnosti 

OSP z 28 (od V/2015) na 32 

hod. týdně ambulantní formou 

od VII/2016

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného sociálního poradenství na 

daném území není v souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2017. Na 

území ORP Tábor je uvedena sociální služba ambulantní formou dostupná v 

rozsahu 100 hod. týdně. KKS akceptovat změnu nedoporučuje.

ne

22

Jihočeské centrum 

pro zdravotně 

postižené a seniory, 

o.p.s.

odborné sociální 

poradenství
9171996 ambulantní Prachatice ― 2,0 ― 2,0 17,5 ― 32 ― 520 000 102 000 520 000 102 000

navýšení časové dostupnosti 

OSP z 28 (od V/2015) na 32 

hod. týdně ambulantní formou 

od VII/2016

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného sociálního poradenství na 

daném území není v souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2017. Na 

území ORP Prachatice je uvedena sociální služba ambulantní formou dostupná 

v rozsahu 90 hod. týdně. KKS akceptovat změnu nedoporučuje.

ne

23 KONÍČEK, o.p.s. sociální rehabilitace 7799981
ambulantní/ 

terénní

České 

Budějovice
― 1,5 ― 1,5 8,7 8,0 12 32 583 000 130 000 586 000 130 000

navýšení časové dostupnosti 

sociální služby na základě 

zjištěné potřebnosti

Ano 20 40 45 30 135

Žádost splnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, 

poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti sociální služby v ambulantní 

formě z 8,7 hod. na 12 hod. a v terénní formě z 8 hod. na 32 hod. týdně. Na 

základě deklarovaného zájmu o službu ze strany uživatelů a s přihlédnutím na 

vyjádření ORP je KKS doporučeno změnu akceptovat v omezeném rozsahu, a 

to na poskytování služby 10 hod. ambulantní formou a 15 hod. terénní formou.

ano - v 

menším 

rozsahu

24 KONÍČEK, o.p.s.

sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se ZP

9154920 ambulantní
České 

Budějovice
― 1,5 ― 1,5 22 ― 40 ― 635 000 145 000 635 000 145 000

navýšení časové dostupnosti 

sociální služby na základě 

zjištěné potřebnosti

Ano 20 35 25 30 110

Žádost splnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, 

poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti sociální služby poskytované v 

ambulantní formě z 22 hod. na 40 hod. týdně. Na základě deklarovaného zájmu 

o službu ze strany uživatelů a s přihlédnutím na vyjádření ORP je KKS 

doporučeno změnu akceptovat v omezeném rozsahu, a to na poskytování 

služby 26 hod. ambulantní formou týdně.

ano - v 

menším 

rozsahu

25

Česká maltézská 

pomoc Suverénního 

řádu maltézských 

rytířů, pod 

patronátem 

Velkopřevorství 

českého, středisko 

České Budějovice, 

o.p.s.

průvodcovské a 

předčitatelské služby
3168284 terénní

České 

Budějovice
― 2,5 ― 3,5 ― 50 ― 50 1 564 670 1 250 044 1 594 614 1 370 100

navýšení úvazků pracovníků 

v přímé péči z důvodu, že v 

žádosti o dotaci na r. 2016 byl 

chybně zařazen 1,0 PPP 

zařazen na administrativní 

pozici, celkový počet 

pracovníků se nemění

Ano 20 50 35 25 130

Žádost splnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, 

poskytovatel žádá o navýšení úvazků pracovníků přímé péče z 2,5 na 3,5 za 

účelem zajištění poskytování sociální služby v deklarovaném časovém rozsahu. 

Doporučeno změnu akceptovat.

ano

26

Salesiánské 

středisko mládeže - 

dům dětí a mládeže 

České Budějovice

nízkoprahová 

zařízení pro děti a 

mládež

3991059
ambulantní/ 

terénní

České 

Budějovice
― 3,0 ― 3,0 17,5 19 21,5 24,5 1 065 000 283 000 1 065 000 283 000

změna časové dostupnosti 

NZDM jako reakce na potřeby 

klientů v dané lokalitě

/

Poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti sociální služby v ambulantní i 

terénní formě bez navýšení personálního zajištění. Zdůvodnění potřebnosti 

změny časové dostupnosti není podrobněji popsáno. Z dostupných informací 

(např. výroční zpráva, webové stránek apod.) je zřejmé, že poskytování sociální 

služby se prolíná s dalšími zájmovými a volnočasovými aktivitami. Časová 

dostupnost sociální služby je v rámci základní sítě dostačující. KKS akceptaci 

změny nedoporučuje.

ne

27
FOKUS České 

Budějovice, z.s.
sociální rehabilitace 6178882

ambulantní/ 

terénní

České 

Budějovice
― 7,0 ― 7,0 48 54 50,5 64,5 3 153 280 606 950 3 153 280 606 950

navýšení časové dostupnosti 

sociální služby na základě 

zjištěné potřebnosti

Ano 20 45 40 10 115

Žádost splnila podmínky pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě, 

poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti sociální služby v ambulantní 

formě ze 48 hod. na 50,5 hod./týdně a v terénní formě z 54 na 64,5 hod./týdně 

bez navýšení personálního zajištění. Žádost zdůvodněná skutečností, že 

původní provozní doba nezahrnovala dobu potřebnou na administrativu, kdy 

pracovníci jsou na pracovišti přítomní, a služba v případě zájmu byla dostupná. 

KKS doporučuje změnu akceptovat.

ano

28 Charita Kaplice

nízkoprahová 

zařízení pro děti a 

mládež

1446562 ambulantní
Dolní 

Dvořiště
― ― ― 2,2 ― ― 25 ― ― ― 1 109 690 321 500

žádost o zařazení do 

podmíněné sítě, avšak 

nesplňují podmínku 

předpokládané finanční 

podpory z OPZ

Sociální služba NZDM, identifikátor 1446562 není zařazena do Sítě sociálních 

služeb JčK. Poskytovatel žádal o zařazení této služby do podmíněné sítě, ale 

podklady o předpokládané finanční podpoře z evropských zdrojů (OPZ) 

nepředložil. Žádosti o zařazení do podmíněné sítě lze podávat průběžně v 

souladu se schválenými Pravidly pro aktualizaci sítě sociálních služeb JčK. 

Žádost nehodnocena.

/

29 Charita Kaplice

nízkoprahová 

zařízení pro děti a 

mládež

1719219 ambulantní Kaplice ― 3,1 ― 3,1 24 25 24 ― ― ― ― ―

zrušení terénní formy 

poskytování sociální služby 

při zachování počtu úvazků 

pracovníků v přímé péči

Ano /

Poskytovatel oznámil ukončen poskytování sociální služby NZDM terénní 

formou. Časová dostupnost ambulantní formy v rozsahu 24 hod. týdně a 

personální zajištění služby v rozsahu 3,1 přepočtených úvazků pracovníků 

přímé péče se nemění. KKS akceptaci změny nedoporučuje.

ne

30

Domácí hospic 

Athelas - středisko 

Diakonie a misie 

Církve 

československé 

husitské

odlehčovací služby 9899403 terénní Písek ― ― ― 1,75 ― ― ― 30 ― ― 181 000 39 000

žádost o zařazení do sítě 

mimo termín stanovený 

Pravidly

Odlehčovací služba, identifikátor 9899403 není zařazena do Sítě sociálních 

služeb JčK, podaná žádost nesplňuje podmínky dle schválených Pravidel pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb JčK. Žádost nehodnocena.

/

31

Domácí hospic 

Athelas - středisko 

Diakonie a misie 

Církve 

československé 

husitské

odborné sociální 

poradenství
8448055

ambulantní/ 

terénní
Písek ― ― ― 0,45 ― ― 10 3 ― ― 105 000 37 000

žádost o zařazení do sítě 

mimo termín stanovený 

Pravidly

Služba odporného sociálního poradenství, identifikátor 8448055 není zařazena 

do Sítě sociálních služeb JčK, podaná žádost nesplňuje podmínky dle 

schválených Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb JčK. Žádost 

nehodnocena.

/

32
MESADA, občanské 

sdružení
osobní asistence 4942982 terénní

Jindřichův 

Hradec
― 2,3 ― 4,0 ― 40 ― 60 722 538 30 792 920 000 35 000

navýšení úvazků pracovníků 

v přímé péči a časové 

dostupnosti služby z důvodu 

deklarované potřebnosti

/

Poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti terénní sociální služby osobní 

asistence a současně navýšení přepočtených úvazků pracovníků přímé péče. 

Žádost odůvodňuje potřebností zjištěnou v rámci procesu KPSS, přesto podpora 

ze strany obce je nízká. Poskytovatel v čase podání žádostí nenaplňuje max. 

počet úvazků aktuálně zařazených do sítě. Žádost nesplnila podmínky pro 

hodnocení, protože požadované změny nejsou promítnuty do realizace služby. 

S vedením organizace proběhne osobní jednání.  KKS nedoporučuje změnu 

akceptovat.

ne

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno



33
MESADA, občanské 

sdružení
osobní asistence 2386214 terénní Písek ― 3,115 ― 4,0 ― 45 ― 60 995 780 112 000 1 075 000 115 000

navýšení úvazků pracovníků 

v přímé péči a časové 

dostupnosti služby z důvodu 

deklarované potřebnosti

/

Poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti terénní sociální služby osobní 

asistence a současně navýšení přepočtených úvazků pracovníků přímé péče. 

Žádost odůvodňuje potřebností zjištěnou v rámci procesu KPSS, přesto podpora 

ze strany obce je nízká. Poskytovatel v čase podání žádostí nenaplňuje max. 

počet úvazků aktuálně zařazených do sítě. Žádost nesplnila podmínky pro 

hodnocení, protože požadované změny nejsou promítnuty do realizace služby. 

S vedením organizace proběhne osobní jednání. KKS nedoporučuje změnu 

akceptovat.

ne

34
MESADA, občanské 

sdružení

sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se ZP

7850918 ambulantní
Jindřichův 

Hradec
― 1,06 ― 1,6 40,5 ― 40,5 ― 395 800 144 900 519 500 120 000

navýšení úvazků pracovníků 

v přímé péče za účelem 

zkvalitnění sociální služby

/

Poskytovatel žádá o navýšení přepočtených úvazků pracovníků přímé péče o 

0,5 při zachování stávající časové dostupnosti ambulantní formy služby týdně. 

Žádost je odůvodněná zintenzivněním práce s uživateli a zajištěním 

zastupitelnosti pracovníků. Na základě monitorovací návštěvy na místě zjištěno, 

že sociální služba není poskytována v požadovaném rozsahu. Žádost nesplnila 

podmínky pro hodnocení, protože požadované změny nejsou promítnuty do 

realizace služby. S vedením organizace proběhne osobní jednání. KKS 

nedoporučuje změnu akceptovat.

ne

35
MESADA, občanské 

sdružení
sociální rehabilitace 9042274 terénní Písek ― 1,35 ― 1,6 ― 20 ― 40 352 050 139 680 435 000 140 000

navýšení časové dostupnosti 

služby z důvodu zkvalitnění 

jejího poskytování (původně v 

registru uvedena chybně 

provozní doba)

/

Poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti terénní sociální služby 

sociální rehabilitace a žádost odůvodňuje pochybením v registraci sociální 

služby, kdy místo hodin dostupnosti sociální služby byly uvedeny úřední hodiny 

pro uživatele a zájemce o službu. Žádost nesplnila podmínky pro hodnocení, 

protože požadované změny nejsou promítnuty do realizace služby. S vedením 

organizace proběhne osobní jednání. KKS nedoporučuje změnu akceptovat.

ne

36
MESADA, občanské 

sdružení
sociální rehabilitace 2966296 terénní

Jindřichův 

Hradec
― 0,7 ― 0,8 ― 10 ― 30 241 552 74 374 270 000 77 000

navýšení časové dostupnosti 

služby z důvodu zkvalitnění 

jejího poskytování (původně v 

registru uvedena chybně 

provozní doba)

/

Poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti terénní sociální služby 

sociální rehabilitace a žádost odůvodňuje pochybením v registraci sociální 

služby, kdy místo hodin dostupnosti sociální služby byly uvedeny úřední hodiny 

pro uživatele a zájemce o službu. Na základě monitorovací návštěvy zjištěn 

nesoulad časové dostupnosti služby - rozpor s informacemi ve veřejném 

registru. Žádost nesplnila podmínky pro hodnocení, protože požadované změny 

nejsou promítnuty do realizace služby. S vedením organizace proběhne osobní 

jednání. KKS nedoporučuje změnu akceptovat.

ne

37
MESADA, občanské 

sdružení
sociální rehabilitace 6200956 terénní Vimperk ― 0,425 ― 0,8 ― 15 ― 30 171 750 85 200 244 390 80 000

navýšení časové dostupnosti 

služby z důvodu zkvalitnění 

jejího poskytování (původně v 

registru uvedena chybně 

provozní doba)

/

Poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti terénní sociální služby 

sociální rehabilitace a žádost odůvodňuje pochybením v registraci sociální 

služby, kdy místo hodin dostupnosti sociální služby byly uvedeny úřední hodiny 

pro uživatele a zájemce o službu. Při posuzování žádosti se objevily 

pochybnosti, zda požadovaný časový rozsah lze kvalitně zajistit s úvazkem 0,8 

pracovníka v přímé péči. Žádost nesplnila podmínky pro hodnocení, protože 

požadované změny nejsou promítnuty do realizace služby. S vedením 

organizace proběhne osobní jednání. KKS nedoporučuje změnu akceptovat.

ne

38

Základní škola a 

Mateřská škola a 

poskytovatel 

sociálních služeb, 

Kaňka o.p.s.

raná péče 8037754
ambulantní/ 

terénní
Tábor ― 1,85 ― 2,85 30 6 30 6 755 700 174 300 1 100 400 189 000

navýšení přepočtených 

úvazků pracovníků přímé 

péče, konkrétně sociálního 

pracovníka, a to z důvodu 

zajištění potřebných aktivit 

pro rodiny klientů, depistáže a 

koordinaci služby

/
Žádost poskytovatele byla podána po termínu stanoveném ve schválených 

Pravidlech pro aktualizaci sítě sociálních služeb JčK. Žádost nehodnocena.
/

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno



lůžka

max. počet 

přepočt. 

úv. přímé 

péče

ostatní 

pracovní 

úvazky

AF TF osobní provozní celkem
Dotace 

od obcí

Jiné 

zdroje/OPZ, 

výzva 42

Stanovisko Krajské koordinační skupiny (KKS)

Schváleno 

zařazení do 

podmínění 

Sítě JčK

1 Spolek 3P

odborné 

sociální 

poradenství

zatím není* ambulantní
České 

Velenice
1.1.2017 ― 1,0 0,1 30 ― 385 663 425 960 811 623 0 811 623

Služba řeší absenci stálé služby pro specializovanou cílovou skupinu. V Č. Velenicích je 

značný výskyt zneužívání pervitinu a marihuany. Závažným problémem je  patologické 

hráčství a zneužívání alkoholu  Závislostní chování zesiluje všechny ostatní negativní 

faktory ovlivňující sociální vyloučení.

Soulad se SPRSS JčK. Jedná se o vyloučenou lokalitu, kde byla zjištěna potřeba posílit 

poskytování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Obec 

podporuje podání projektu do vyhlášené výzvy a nabízí prostory pro poskytování 

sociální služby. KKS doporučuje zařadit do podmíněné sítě v deklarovaném rozsahu. 

Zařazení do podmíněné sítě nezakládá jakékoli právo či nárok automaticky po ukončení 

jeho platnosti zařazení do základní sítě sociálních služeb JčK. V případě zájmu 

poskytovatele sociální služby o zařazení do sítě sociálních služeb JčK musí být podána 

nová žádost a bude postupováno podle schválených pravidel pro aktualizaci sítě.

ano

2 Spolek 3P
terénní 

programy
zatím není* terénní

České 

Velenice
1.1.2017 ― 0,2 0,1 ― 8 96 416 44 640 141 056 0 141 056

Služba řeší absenci terénního programu pro neinjekční uživatele drog. V Č. Velenicích je 

značný výskyt zneužívání marihuany a alkoholu. Závažným problémem je patologické 

hráčství. Závislostní chování zesiluje všechny ostatní negativní faktory ovlivňující sociální 

vyloučení.

Soulad se SPRSS JčK. Jedná se o vyloučenou lokalitu, kde byla zjištěna potřeba posílit 

poskytování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Obec 

podporuje podání projektu do vyhlášené výzvy a nabízí prostory pro zázemí terénní 

sociální služby. KKS doporučuje zařadit do podmíněné sítě v deklarovaném rozsahu. 

Zařazení do podmíněné sítě nezakládá jakékoli právo či nárok automaticky po ukončení 

jeho platnosti zařazení do základní sítě sociálních služeb JčK. V případě zájmu 

poskytovatele sociální služby o zařazení do sítě sociálních služeb JčK musí být podána 

nová žádost a bude postupováno podle schválených pravidel pro aktualizaci sítě.

ano

3
Oblastní 

charita Třeboň

odborné 

sociální 

poradenství

7064173
ambulantní/terén

ní

České 

Velenice
1.1.2017 ― 1,05 0,23 24 6 599 000 98 000 697 000 0 697 000

Zahájení poskytování služby v dalším místě poskytování - ve městě České Velenice v 

souvislosti s možností čerpání finančních prostředků z evropských fondů (OPZ) od 1. 1. 

2017, poskytovaná služba v Č. Velenicích zařazena do podmíněné sítě sociálních služeb 

po dobu trvání projektu (3 roky)

Soulad se SPRSS JčK. Jedná se o vyloučenou lokalitu, kde byla zjištěna potřeba posílit 

poskytování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Obec 

podporuje podání projektu do vyhlášené výzvy a nabízí prostory pro poskytování 

sociální služby. KKS doporučuje zařadit do podmíněné sítě v deklarovaném rozsahu. 

Zařazení do podmíněné sítě nezakládá jakékoli právo či nárok automaticky po ukončení 

jeho platnosti zařazení do základní sítě sociálních služeb JčK. V případě zájmu 

poskytovatele sociální služby o zařazení do sítě sociálních služeb JčK musí být podána 

nová žádost a bude postupováno podle schválených pravidel pro aktualizaci sítě.

ano

4 Temperi, o.p.s.

sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s dětmi

9299363
ambulantní/terén

ní

České 

Velenice
1.1.2017 ― 1,4 0,3 15 20 589 200 264 700 853 900 0 853 900

České Velenice jsou příhraniční město, které má z hlediska dopravního spojení horší 

dostupnost do spádové obce Třeboň, která je tzv. obcí s rozšířenou působností 

(vzdálenost Třeboně od Č. Velenic cca 35 km), ale i do dalších větších měst (J. Hradec, 

Č. Budějovice). Obec se potýká s vysokým výskytem patologických jevů, z důvodu 

usídlení etnických menšin i nižší vzdělaností, a dále s prostitucí, která je současně 

propojena s drogovou scénou. Byla zde detekována vysoká míra negativního vlivu na 

děti a mládež. V obci absentuje síť služeb sociální prevence, nově zřízená pozice 

terénního sociálního pracovníka pokrývá (dle jejího osobního sdělení) jen malé procento 

potřeb klientů a dostupnost potřebné podpory je tedy velmi nízká.

Soulad se SPRSS JčK. Jedná se o vyloučenou lokalitu, kde byla zjištěna potřeba posílit 

poskytování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Obec 

podporuje podání projektu do vyhlášené výzvy a nabízí prostory pro poskytování 

sociální služby. KKS doporučuje zařadit do podmíněné sítě v deklarovaném rozsahu. 

Zařazení do podmíněné sítě nezakládá jakékoli právo či nárok automaticky po ukončení 

jeho platnosti zařazení do základní sítě sociálních služeb JčK. V případě zájmu 

poskytovatele sociální služby o zařazení do sítě sociálních služeb JčK musí být podána 

nová žádost a bude postupováno podle schválených pravidel pro aktualizaci sítě.

ano

5 Temperi, o.p.s.

nízkoprahové 

zařízení pro 

děti a mládež

zatím není*
ambulantní/terén

ní

České 

Velenice
1.1.2017 ― 2,5 0,4 35 3 984 000 496 000 1 480 000 357 500 1 122 500

České Velenice jsou příhraniční město, které má z hlediska dopravního spojení horší 

dostupnost do spádové obce Třeboň, která je tzv. obcí s rozšířenou působností 

(vzdálenost Třeboně od Č. Velenic cca 35 km)), ale i do dalších větších měst (J. Hradec, 

Č. Budějovice).  Chybí zde prostory a aktivity pro smysluplné trávení volného času, zejm. 

pro mládež a děti ze sociálně vyloučených lokalit. (Dle slov obyvatelů těchto vyloučených 

lokalit "není, kam s dětmi jít; na sídlišti nás nechtějí". Toto potvrzují i pracovnice OSPOD 

Třeboň).  Obec se potýká s vysokým výskytem patologických jevů, současně zde byla 

detekována vysoká míra negativního vlivu na děti a mládež. V obci absentuje síť služeb 

sociální prevence, nově zřízená pozice terénního sociálního pracovníka pokrývá (dle 

jejího osobního sdělení) jen malé procento potřeb klientů a dostupnost potřebné podpory 

prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je nulová.

Soulad se SPRSS JčK. Jedná se o vyloučenou lokalitu, kde byla zjištěna potřeba posílit 

poskytování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Obec 

podporuje podání projektu do vyhlášené výzvy a nabízí prostory pro poskytování 

sociální služby. S ohledem na podmínky výzvy se bude obec finančně podílen na 

nákladech uvedené sociální služby. KKS doporučuje zařadit do podmíněné sítě v 

deklarovaném rozsahu. Zařazení do podmíněné sítě nezakládá jakékoli právo či nárok 

automaticky po ukončení jeho platnosti zařazení do základní sítě sociálních služeb JčK. 

V případě zájmu poskytovatele sociální služby o zařazení do sítě sociálních služeb JčK 

musí být podána nová žádost a bude postupováno podle schválených pravidel pro 

aktualizaci sítě.

ano

*sociální služba musí být registrována (přidělen identifikátor) před vydáním pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu

Posouzení žádosti

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do podmíněné sítě

Odůvodnění žádosti

Zdroje financování 

služby v podmíněné síti

Zahájení 

poskytování

Kapacita Náklady 
Časová dostupnost 

hod./týdně 

Adresa 

poskytování

Poř. 

číslo

Název 

poskytovatele

Druh sociální 

služby
Identifikátor

Forma 

poskytování


