
Aktualizace sít ě sociálních služeb v Jiho českém kraji pro rok 2018 - schváleno usnesením Zast upitelstva Jiho českého kraje č. 297/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017

Přehled žádostí o za řazení sociální služby do základní sít ě

AF TF PF
prac. p římé 

péče
ostatní 
prac.

prac. 
přímé 
péče

ostatní 
prac.

Soulad 
SPRSS

Max. po čet 
bodů 

celkem

Stanovisko Krajské koordina ční 
skupiny

Pomoc 
rodinám, z.s.

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi
6963583 terénní Kunžak

děti a mládež 
ve věku od 6 

do 26 let 
ohrožené 

společensky 
nežádoucími 
jevy, rodiny s 
dítětem/dětmi

ORP Dačice, 
Město 

Strmilov
2 rodiny 0 9 0 28.2.2017 Ano 0,6 0,15 230 000 70 000 80 000 380 000 Ano 115

Jedná se o nového poskytovatele 
sociální služby. Na základě 

dodatečně zjištěných informací, 
mimo jiné se zástupci města 

Dačice, byla potvrzena potřebnost 
této sociální služby na území ORP 
Dačice. KKS doporučuje zařazení 
služby do základní sítě s územní 

působností pro správní obvod 
ORP Dačice.

Ano, do 
zákl. sítě s 

územní 
působností 
pro ORP 
Dačice.

APLA Jižní 
Čechy, z.ú.

raná péče 3861284
ambulantní / 

terénní

Jírovcova 
1339/14, 
České 

Budějovice, 
Vančurova 

2904 Tábor, 
terénní: 

Farského 
887, Tábor

osoby se 
zdravotním 
postižením, 

rodiny s dětmi 
s PAS do 7 let 

věku

ORP ČB, JH, 
TA, Třeboň

AF: 6 osob, 
TF: 2 osoby

4 4 0 1.1.2014 Ano

0,2 - 
stávající 

stav / 0,75 
požadovan

ý stav

0,1 325 620 85 200 60 000 470 820 Ano 115

Sociální služba je v souladu s 
Akčním plánem SPRSS JčK pro 
rok 2018. Podaná žádost splnila 

podmínky pro zařazení do 
základní sítě v JčK.

Ano

Farní charita 
Jind řichův 

Hradec

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež
3063873 ambulantní

Staré Město 
pod 

Landštejnem 
1, 378 82

děti a mládež 
ve věku 7 - 22 
let ohrožené 
společensky 
nežádoucími 

jevy

Staré Město 
pod 

Landštejnem
15 uživatelů 40 0 0 1.1.2018 Ano 2 0,5 908 520 156 000 210 000 1 274 520 Ano 115

Sociální služba je pod 
identifikátorem 6186829 zařazena 
do základní sítě v JčK. Z důvodu 

změny poskytovatele sociální 
služby z Farní charity Protivín na 
Farní charitu Jindřichův Hradec 
dochází ke změně identifikátoru 

služby - 306873. Tato změna 
neovlivní poskytování sociální 

služby. KKS doporučuje zařazení 
do základní sítě v JčK.

Ano

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI 

Schváleno 
zařazení do 

Sítě JčK

Soulad 
s KPSS

Personální 
zajišt ění

Osobní náklady

Provozní 
náklady

Náklady 
celkem

Cílová 
skupina

Územní 
působnost

Kapacita 
(okamžitá)

Časová 
dostupnost 
hod./týdn ě

Datum zaháj. 
poskytování

Název 
poskytovatele

Druh sociální 
služby

Identifikátor
Forma 

poskytování
Adresa 

poskytování



Přehled žádostí o za řazení sociální služby do podmín ěné sítě

AF TF PF
prac. 

přímé péče
ostatní 
prac.

prac. 
přímé 
péče

ostatní 
prac.

Soulad 
SPRSS

Max. počet 
bodů 

celkem
Stanovisko Krajské koordina ční skupiny

Komunitní 
centrum 

Petrklí č, z.s.

pečovatelská 
služba

8844482 terénní

Fráni Šrámka 
1353/34, 
České 

Budějovice

osoby se 
zdravotním 
postižením, 

senioři

kraj 12 0 98 0 20.7.2016 Ne 3,5 1,3 775 300 394 700 378 000 1 548 000 Ne /

Jedná se o nového poskytovatele sociální služby, který je 
registrován KÚ Pardubického kraje. Uvedená sociální služba je 
na území JčK poskytována od 7/2016 prostřednictvím realizace 
projektu v OPZ. V Rozvojovém plánu sociálních služeb České 

Budějovice není deklarována potřebnost rozvoje kapacity 
pečovatelské služby na území Hluboká nad Vltavou. Na tomto 

území  je uvedená služba zajištěna jiným poskytovatelem - 
Ledax, o.p.s. Jednou z priorit žadatele je šíření efektivního 
modelu pečovatelské služby, avšak dle uvedených údajů v 

žádosti jsou náklady služby ve vztahu k přepočteným úvazkům 
prac. v přímé péči srovnatelné s náklady dalších poskytovatelů 
této služby na území kraje. Poskytovatel využívá finanční zdroje 

z OPZ na projekt, který je v realizaci, finanční prostředky na 
pilotní projekty toho typu má k dispozici a zařazení této soc. 
služby do sítě Jčk není logicky zdůvodněno. Jčk podporuje 

jednoznačně rozvoj této soc. služby v odloučených 
(příhraničních a hůře dopravně dostupných) lokalitách, kde není 
zajištěna vůbec. KKS nedoporučuje zařadit do podmíněné sítě 

soc. služeb v JčK.

Ne

Jiho české 
centrum pro 

zdravotn ě 
postižené a 

seniory, o.p.s.

odborné sociální 
poradenství

9171996 ambulantní

Komunitní 
centrum 
Markéta 

(zřizovatel 
Společnost sv. 

Zdislavy z 
Lemberka 

o.p.s.), 
Sídliště 409, 

384 22 
Vlachovo 

Březí

osoby se 
zdravotním 
postižením, 

senioři

ORP 
Prachatice

1 16 0 0 1.8.2018 Ano 0,4 0 169 000 0 45 000 214 000 Ne /

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

2018. Podle doložených podkladů je poskytovatel oprávněným 
žadatelem v rámci výzev Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro PO OZP prostřednictvím MAS, která 
vyžaduje pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu. KKS doporučuje zařazení služby do 
podmíněné sítě v JčK za účelem získání dotace na financování 

sociální služby z OPZ v případě schválení žádosti o dotaci 
donátorem (MPSV). Jihočeský kraj vydáním pověření v rámci 
podmíněné sítě není vázán povinností finančně podporovat 

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

Ano, 
podmíněná 

síť. 

Cílová 
skupina

Personální zajišt ění

Datum zaháj. 
poskytování

Osobní náklady

Územní 
působnost

Identifikátor
Forma 

poskytování
Kapacita 

(okamžitá)

Schváleno 
zařazení do 

Sítě JčK

Adresa 
poskytování

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI 

Provozní 
náklady

Náklady 
celkem

Časová 
dostupnost 
hod./týdn ě

Soulad 
s KPSS

Název 
poskytovatele

Druh sociální 
služby



Přehled žádostí o akceptaci zm ěn u sociálních služeb již za řazených do základní sít ě

lůžka

max. 
počet 

přepočt. 
úv.

lůžka

max. 
počet 

přepočt. 
úv.

AF TF AF TF osobní provozní osobní provozní
Soulad 
SPRSS

Max. 
počet 
bodů 

celkem

Stanovisko Krajské koordina ční skupiny (KKS)

Město Nová 
Byst řice

pečovatelská 
služba

7012398 terénní
Mírové náměstí 
58, 378 33 Nová 

Bystřice
― 2,75 ― 3,0 ― 42,5 ― 42,5 951 634 122 292 957 192 150 000

V průběhu uplynulých 10 let, kdy Město N. Bystřice zabezpečuje prostřednictvím 
své organizační složky Pečovatelské služby poskytování terénních sociálních 

služeb, docházelo k průběžnému navyšování počtu klientů. Tento trend se 
postupně zastavuje a v posledních letech dochází spíše k nárůstu úkonů u 

jednotlivých klientů, což vnímáme jako spokojenost s námi zabezpečovanou 
službou. Při porovnání roku 2015 a 2016 jsme zjistili, že došlo k nárůstu počtu 

účtohodin o 20%, takže jsme od 1. 1. 2017 zvýšili celkový počet úvazků pracovníků 
v přímé péči o 0,25 (čili o 11%).

Ano 121

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

G - centrum Tábor denní stacionáře 8066510 ambulantní

Kpt. Jaroše 
2958, 390 03 
Tábor/Pionýrů 
242, Čekanice, 
390 02 Tábor 

― 3,7 ― 4,25 60 ― 60 ― 1 161 000 279 000 1 384 000 279 000
Navýšení pracovníků žádáme z důvodu nárůstu počtu uživatelů sociální služby s 
vyšším stupněm závislosti na péči jiné osoby. Přibylo osob, jejichž schopnosti a 

chování ovlivňuje ztráta kognitivních funkcí a péče o tyto osoby je náročnější.
Ano 126

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano 

G - centrum Tábor
odborné sociální 

poradenství
6713829 ambulantní

Středisko 
sociálních 

služeb, Kpt. 
Jaroše 2958, 
390 03 Tábor

― 1 ― 1,2 42,5 ― 42,5 ― 400 000 235 000 510 000 235 000
Navýšení pracovního úvazku žádáme z důvodu lepšího zajištění dostupnosti služby 

s ohledem na ambulantní a terénní formu poskytování sociální služby.
Ne /

Na daném území je služba odborného sociálního 
poradenství zajištěna také dalšímí poskytovateli (např. 

Diecézní charita České Budějovice, Domáci hospic 
Jordán o.p.s. atd.).  Poskytování služby odborného 

sociálního poradenství terénní formou není v souladu 
se SPRSS JčK.  KKS nedoporučuje změnu 

akceptovat.

Ne

G - centrum Tábor
pečovatelská 

služba
2454832

ambulantní / 
terenní

Kpt. Jaroše 
2958, 390 03 

Tábor
― 16 ― 17,75 42,5 84 42,5 84 8 087 000 4 981 000 8 673 000 4 981 000

Navýšení pracovníků žádáme z důvodu navýšení počtu uživivatelů sociální služby, 
kteří uzavřeli smlouvu o poskytování pečovatelské služby (zejména dovoz obědů).

Ne /

Poskytovatel uvádí, že k navýšení pracovníků 
pečovatelské služby dochází především  z důvodu 
navýšení dovozu obědů. JčK má zájem podpořit 

rozšíření úkonů pečovatelské služby nikoliv dozvoz 
obědů, který může zajistit i jiný subjekt. KKS 

nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne

Jiho české centrum 
pro zdravotn ě 

postižené a 
seniory, o.p.s.

odborné sociální 
poradenství

3625886 ambulantní

Janderova 
147/II, 377 01 

Jindřichův 
Hradec

― 0,7 ― 1,5 15 ― 22 ― 260 500 89 500 345 000 95 000

Zvýšení časové dostupnosti - na 22 hodin týdně, údaje v akčním plánu 
neodpovídají skutečnosti, od května 2015 jsme z důvodu zvýšení poptávky ze 

strany uživatelů rozšířili poskytování poradenství ambulantní formou na 22 hodin 
týdně. 

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného 
sociálního poradenství na daném území není v 

souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2018, 
kde je uvedena potřeba rozvoje odborného soc. 

poradenství na území ORP Soběslav a Dačice. Na 
území ORP Jindřichův Hradec je uvedena sociální 
služba ambulantní formou dostupná v rozsahu 110 
hod. týdně. KKS nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne

Jiho české centrum 
pro zdravotn ě 

postižené a 
seniory, o.p.s.

odborné sociální 
poradenství

9171996 ambulantní
SNP 559, 383 01 

Prachatice
― 2 ― 2 17,5 ― 26/32 ― 520 000 77 000 520 000 77 000

Zvýšení časové dostupnosti - údaje v akčním plánu neodpovídají skutečnosti, od 
května 2015 jsme z důvodu zvýšení poptávky ze strany uživatelů rozšířili 

poskytování poradenství , ambulantní formou na 28 hodin týdně, od 1.7.2016 jsme 
rozšíli poskytování ambulantního poradenství na 32 hodin týdně, v rámci pověření 

žádáme o zvýšení počtu hodin dostupnosti služby na 26 hodin týdně

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného 
sociálního poradenství na daném území není v 

souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2018. 
Na území ORP Prachatice je uvedena sociální služba 
ambulantní formou dostupná v rozsahu 90 hod. týdně. 
Na daném území působí také poskytovatelé dalších 

služeb, kteří zajišťují soc. poradenství. KKS 
nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne

Jiho české centrum 
pro zdravotn ě 

postižené a 
seniory, o.p.s.

odborné sociální 
poradenství

8373801 ambulantní
Vančurova 2904, 

390 01 Tábor
― 0,9 ― 1,5 19 ― 26/32 ― 329 773 74 012 450 000 74 012

Zvýšení časové dostupnosti - údaje v akčním plánu neodpovídají skutečnosti, od 
května 2015 jsme z důvodu zvýšení poptávky ze strany uživatelů rozšířili 

poskytování poradenství ambulantní formou na 28 hodin týdně, od 1.7.2016 jsme 
rozšíli poskytování ambulantního poradenství na 32 hodin týdně

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného 
sociálního poradenství na daném území není v 

souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2018. 
Na území ORP Tábor je uvedena sociální služba 
ambulantní formou dostupná v rozsahu 100 hod. 

týdně. Na daném území působí také poskytovatelé 
dalších služeb, kteří zajišťují soc. poradenství. KKS 

nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne

Jiho české centrum 
pro zdravotn ě 

postižené a 
seniory, o.p.s.

odborné sociální 
poradenství

9280977 ambulantní
Stavbařů 213, 

Strakonice
― 1 ― 2 19 ― 26 ― 349 551 116 544 402 251 116 544

Žádost o zvýšení na 26 hodin doby poskytování týdně. Údaje uvedené v akční 
plánu neodpovídají skutečnostem platné od května 2015. Reagovali jsme na zájem 
uživatelů a navýšili jsme dobu poskytování poradenství ambulantní formou na 28 

hodin týdně, od 1.7.2016 jsme rozšíli poskytování ambulantního poradenství na 32 
hodin týdně.

Ne /

Navýšení časové dostupnosti služby odborného 
sociálního poradenství na daném území není v 

souladu s Akčním plánem SPRSS JčK pro rok 2018. 
Na území ORP Strakonice je uvedena sociální služba 

ambulantní formou dostupná v rozsahu 71,5 hod. 
týdně. Na daném území působí také poskytovatelé 
dalších služeb, kteří zajišťují soc. poradenství. KKS 

nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI 
Kapacita 
původní

Kapacita po 
změně

Časová 
dostupnost 
hod./týdn ě - 

původní

Časová 
dostupnost 
hod./týdn ě - 
po změně

Náklady p ůvodní

Odůvodn ění žádosti

Náklady po zm ěně

Název 
poskytovatele

Druh sociální 
služby

Identifikátor
Forma 

poskytování
Adresa 

poskytování

Schválena
změna v síti

JčK



Jiho české centrum 
pro zdravotn ě 

postižené a 
seniory, o.p.s.

osobní asistence 2503455 terénní
Stavbařů 213, 

Strakonice
― 3,3 ― 3,3 ― 70 ― 75 815 426 98 931 851 069 98 931

V letošním roce jsme navýšili počet hodin o další den služby, vzhledem k 
požadavkům stávajících i nových uživatelů služby. Počet hodin jsme navýšili o 5 h 

(ze 70 h na 75h/týdně) tj. pondělí - pátek 7 - 20 h; sobota - neděle 15 - 20 h, vč. 
svátků. 

Ano 100

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Základní škola a 
Mateřská škola a 

poskytovatel 
sociálních služeb, 

Kaňka o.p.s

raná péče 8037754
ambulantní / 

terenní
Helsinská 2731, 

390 05 Tábor
― 1,85 ― 2,85 30 6 30 6 812 000 174 300 1 134 000 189 000

Žádáme navýšení úvazku sociální pracovnice o 1 celý pracovní úvazek. Sociální 
pracovnice má pracovní smlouvu v této sociální službě od 1.9.2016. Vykonává 

základní úkony péče dle zákona č. 108/2006 Sb., komplexní práci s rodinou 
(podpůrné skupiny, vzdělávání pro rodiny), zajišťuje terénní formu služby, zajišťuje 

depistáže a koordinaci práce v sociální službě Raná péče. Do 31. 8. 2016 jsme 
měli v rané péči pouze jednu sociální pracovnici na 0,2 úvazku, který již 

nedostačoval pro zajištění potřebných aktivit pro rodiny klientů, depistáže a 
koordinaci služby.

Potřebnost sociální pracovnice na celý úvazek byla ověřena od jejího nástupu v 
září 2016 do současnosti. Výsledkem je intenzivní práce v terénní formě sociální 
služby, depistážní činnost a informování veřejnosti o rané péči. Ve spolupráci se 

supevizorem plánuje vznik podpůrných rodičovských skupin.
V současnosti mají v této sociální službě úvazky pracovníci v sociálních službách, 

pedagogičtí pracovníci a 2 sociální pracovnice ve výši 1,0 a 0,2 úvazku.

Ano 115

Sociální služba je v souladu se SPRSS. JčK 
podporuje rozšíření dostupnosti uvedené sociální 

služby v terénní formě. Žádost splnila podmínky pro 
akceptaci změny u sociální služby zařazené do sítě 

JčK. KKS doporučuje změnu akceptovat.

Ano

Centrum sociálních 
služeb Jind řichův 

Hradec

domovy pro 
seniory

8500795 pobytová
Daskabát 306, 

Třeboň II, 379 01 
Třeboň

64 ― 72 ― ― ― ― ― 17 550 720 7 179 070 19 744 560 8 076 454

V souvislosti s poklesem kapacit sociální služby domovy pro seniory na 
Jindřichohradecku a dlouhodobým vysokým počtem žadatelů o tuto sociální službu 
v DS Třeboň (aktuálně 180 neuspokojených žádostí) byla schválena přístavba čtyř 
pokojů s novou kapacitou 8 lůžek sociální služby domovy pro seniory. Předpoklad 

realizace přístavby je ve 2. pololetí 2017 a zprovoznění v 1. čtvrtletí 2018. 

Ano /

Poskytovatel žádal o navýšení lůžek v zařízení Domov 
seniorů Třeboň, ale tato změna nebyla promítnuta do 
poskytování služby v čase hodnocení žádosti. Žádost 
nesplnila podmínky pro akceptaci změny u sociální 

služby zařazené do sítě, KKS akceptaci změny 
nedoporučuje.

Ne

Centrum sociálních 
služeb Jind řichův 

Hradec

domovy pro 
osoby se ZP

3710016 pobytová

Česká 1175, 
Jindřichův 

Hradec II, 377 
01 Jindřichův 

Hradec

108 ― 112 ― ― ― ― ― 32 186 130 13 296 474 33 378 217 13 788 936

Důvodem je neočekávaný náhlý zánik sociální služby poskytované společností 
Proutek, o. s., Plasná 3, 378 21 Kardašova Řečice. Situace klientů byla řešena 

jako mimořádná, protože nebyly zajištěny základní potřeby 19-ti osob se 
zdravotním postižením, kdy tři tyto osoby mají nyní zajištěnu potřebnou sociální 

službu naší organizací. Čtvrté místo bylo zřízeno pro řešení naléhavé situace, kdy 
na žádost Města Jindřichův Hradec jsme umístily osobu se zdravotním postižením, 

u které nebyly po úmrtí matky zajištěny v domácím prostředí základní potřeby. 

Ano 125

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Centrum sociálních 
služeb Jind řichův 

Hradec
chráněné bydlení 7110347 pobytová

Třebického 740, 
Jindřichův 

Hradec II, 377 
01 Jindřichův 

Hradec                                              
Sládkova 436, 

Jindřichův 
Hradec II, 377 
01 Jindřichův 

Hradec                                                        
Pravdova 838, 

Jindřichův 
Hradec II, 377 
01 Jindřichův 

Hradec                                                  
Sídliště U 

Nádraží 791, 
Jindřichův 

Hradec II, 377 
01 Jindřichův 

Hradec                                               
Náměstí Míru 

174, Jindřichův 

8 ― 12 ― ― ― ― ― 1 594 810 845 631 2 392 215 1 268 447

Důvodem je neočekávaný náhlý zánik sociální služby poskytované společností 
Proutek, o. s., Plasná 3, 378 21 Kardašova Řečice. Situace klientů byla řešena 

jako mimořádná, protože nebyly zajištěny základní potřeby 19-ti osob se 
zdravotním postižením, kdy čtyři tyto osoby mají nyní zajištěnu potřebnou sociální 

službu naší organizací.  

Ano 110

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Sociální služby 
Města Milevska

domovy pro 
seniory

4191751 pobytová
5. května 1510, 
399 01 Milevsko

36 ― 40 ― ― ― ― ― 9 963 898 4 059 144 12 700 000 440 000

V současné době je nedostatečně pokryta kapacita pobytové soc.služby domova 
pro seniory pro obyvatele ORP Milevsko a blízkého okolí (Jistebnice, Nadějkov), 
kde je naší organizací zajišťována i terénní forma pečovatelské služby v DPS a 

místních částech. Jedná se o lakality Jihočeského kraje, kde je jiná pobytová forma 
soc. sl. nedostupná a klienti naší terénní služby po zhoršení soběstačnosti, kdy již 

nestačí poskytování pečovatelské služby, opakovaně žádají o poskytování soc. 
služby domova pro seniory naší organizaci. Stejně tak obyvatelé Milevska a okolí 

žádají o službu v Milevsku, z důvodu možnosti pravidelných návštěv rodiny. 
Navýšení kapacity domova pro seniory v budově DPS kontinuálně navazuje na 

poskytování 24 hod. pečovatelské služby a naplňuje komunitní způsob poskytování 
služby, kdy klienti zůstávají součástí místního společenství a žijí v lokalitě, kde 

prožili celý život a ke které mají dlouhodobé vazby. Vzhledem k situaci, kdy ORP 
Milevsko je z pohledu demografického vývoje s nejvyšším průměrným věkem 

obyvatelstva. V regionu je dostatečně pokryta terénní forma pečovatelské služby, 
která obyvatelům v seniorském věku s omezenými schopnostmi umožní být v 

domácnosti, v případě, že již s podporou terénní služby ani ve spolupráci s rodinou 
není možné nadále žít doma, je pro tyto klienty důležité moci využívat i pobytovou 
službu v místě svého bydliště v blízkosti rodiny a přátel. Od listopadu 2016 je soc. 
sl. registrována v kapacitě 40 lůžek. I přes toto navýšení kapacity evidujeme cca v 

průměru 7 až 9 žadatelů o službu domova pro seniory, kteří by využili možnost 
zahájit službu okamžitě. 

Ano 135

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano



Město Vyšší Brod
pečovatelská 

služba
5529793 terénní

K Vltavě 380, 
382 73 Vyšší 

Brod
― 3,4 ― 4,3 ― 42,5 ― 42,5 1 288 000 262 700 1 292 000 158 000

Z důvodu zvýšení počtu uživatelů pečovatelské služby a větší časové náročnosti 
poskytovaných úkonů u stávajících klientů bylo v říjnu 2016 přistoupeno k navýšení 

pracovních úvazků v pečovatelské službě. Nadále zůstává úvazek sociálního 
pracovníka 0,3 úvazku, úvazky pečovatelek jsou od října 2016 4,0, čemuž 
odpovídá i kapacita služby, tj. 4 klienti v daný okamžik. Současné pověření 

reflektuje stav z roku 2015, kdy došlo v průběhu roku k navýšení úvazků 
pečovatelek z 2,5 na 3,0 a v celkovém ročním průměru tak bylo zohledněno 3,4 

úvazku včetně sociálního pracovníka. Z výše uvedených důvodů žádáme o úpravu 
počtu pracovníků v pověření pro rok 2018 dle aktuálního stavu.

Ano 121

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Domov pro seniory 
Kaplice

domovy pro 
seniory

2589604 pobytová
Míru 366, 382 41 

Kaplice
52 ― 54 ― ― ― ― ― 17 886 300 3 182 175 17 886 300 3 677 975

Možnost navýšení kapacity je dána rekonstrukcí a přístavbou budovy domova pro 
seniory Kaplice. O poskytovanou službu je dostatečný zájem – počet žadatelů 

mnohonásobně převyšuje ony 2 místa, o která se zvýší kapacita služby.
Ano /

Poskytovatel žádal o navýšení lůžek v zařízení Domov 
pro seniory Kaplice, ale v čase hodnocení žádosti 

nebyla tato změna promítnuta do poskytování služby.  
Žádost nesplnila podmínky pro akceptaci změny u 
sociální služby zařazené do sítě, KKS akceptaci 

změny nedoporučuje.

Ne

Farní charita Týn 
nad Vltavou

nízkoprahová 
zařízení pro děti 

a mládež
6347712 ambulantní

Hlinecká 746, 
Týn nad Vltavou

― 2,2 ― 2,2 30 ― 40 ― 967 600 177 120 967 600 177 120
Reálné nastavení provozní doby s ohledem k vykonávané činnosti pracovníků 
přímé péče a dále je brán ohled na dobu poskytování služby klientům a jejich 

potřebám.
Ne /

Poskytovatel žádal o navýšení časové dostupnosti 
služby NZDM, ale v čase hodnocení žádosti nebyla 

tato změna promítnuta do poskytování služby.  Žádost 
nesplnila podmínky pro akceptaci změny u sociální 

služby zařazené do sítě, KKS akceptaci změny 
nedoporučuje.

Ne

Charita Zliv
nízkoprahová 

zařízení pro děti 
a mládež

2145169 ambulantní
Nám. Míru 10, 

373 44 Zliv
― 2 ― 2 25 ― 40 ― 878 320 160 200 878 320 160 200

Reálné nastavení provozní doby s ohledem k vykonávané činnosti pracovníků 
přímé péče a dále je brán ohled na dobu poskytování služby klientům a jejich 

potřebám.
Ne /

Poskytovatel žádal o navýšení časové dostupnosti 
služby NZDM, ale v čase hodnocení žádosti nebyla 

tato změna promítnuta do poskytování služby.  Žádost 
nesplnila podmínky pro akceptaci změny u sociální 

služby zařazené do sítě, KKS akceptaci změny 
nedoporučuje.

Ne

ARCHA Borovany, 
o. p. s.

pečovatelská 
služba

9537837 terénní

Žižkovo nám. 
107, 373 12 
Borovany                                                                                                    

U Stadionu 195, 
České Velenice

―
6,2 Bor.     

0 ČV
―

7,5 Bor. 
2,1 ČV

―
86 Bor.       
0 ČV

―
86 Bor.       
71 ČV

1 680 000 900 000
1980000/       
576000 Č. 

V.

1058000/   
65000 Č. V. 

Navýšení kapacity sociálních služeb - počet úvazků odborných pracovníků. 
Zahájení poskytování služby v Českých Velenicích.

Ano 120

Poskytovatel žádal o navýšení přepočtených úvazků 
pracovníků přímé péče u poskytování pečovatelské 

služby v rámci správního obvodu ORP Trhové Sviny. 
Jelikož na daném území tuto sociální službu poskytují 

další 2 poskytovatelé (Ledax, o.p.s., Borůvka - 
Borovany), její dostupnost je zajištěna. Dále 
poskytovatel žádal o zařazení dalšího místa 
poskytování pečovatelské služby v Českých 

Velenicích v rozsahu 71 hod. týdně s přepočteným 
úvazkem pracovníků přímé péče 2,1. Město České 

Velenice vyjádřilo finanční i jinou formu podpory 
uvedené služby sociální péče. KKS doporučuje 

akceptovat změnu částečně, a to rozšíření 
poskytování služby na území Českých Velenic v 

deklarovaném rozsahu. Pro území ORP Trhové Sviny 
změnu akceptovat nedoporučuje.

Ano , 
částečně, 
rozší ření 

poskytování 
služby na 

území 
Českých 
Velenic.

Středisko rané 
péče SPRP, 

pobo čka České 
Budějovice

raná péče 5585320
terénní / 

ambulantní

Čechova 164/1, 
370 01 České 

Budějovice
― 4,8 ― 6,6 45 60 45 60 2 948 000 1 222 000 3 650 000 1 474 000

Za poslední dva roky, kdy se naše pracoviště věnuje intenzivní spolupráci s 
neonatologickým oddělením nemocnice České Budějovice, pediatry, neurology a 

očními lékaři z celého kraje, kteří informují potřebné rodiny o rané péči, se 
poptávka po službě navýšila o více než 100 % oproti roku 2015. Funkční systém 
informovanosti se podařilo nastavit po dvaceti letech, kdy po něm rodiče dětí s 

postižením volali. Je třeba však také zajistit dostatečnou kapacitu pro 
poskytovatele rané péče. Z hlediska personálního jsme již  navýšili  úvazky v přímé 
péči o 1,8 úvazku pro Jihočeský kraj. Žádáme tedy tímto o akceptaci této změny a 
aktualizování v síti sociálních služeb. Finančně se jedná o navýšení státní dotace 

na rok 2018 o cca 794 000 Kč. Z hlediska ekonomického jde o dlouhodobě 
výhodnou investici. Raná péče je 10x levnější, než umístění dítěte v pobytovém 

zařízení.

Ano 125

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Centrum sociálních 
služeb 

Starom ěstská 
České Bud ějovice, 

příspěvková 
organizace

pečovatelská 
služba

8754365 terenní

Staroměstská 
2469/27, 370 04 

České 
Budějovice

― 6,5 ― 7 ― 52 ― 52 2 976 836 1 896 147 3 140 540 1 896 147

V průběhu roku 2016 došlo v pečovatelské službě ke zvýšení počtu uživatelů s 
vyšším stupněm závislosti na péči druhých osob a navýšení počtu úkonů 

základních činností, především úkonů péče o vlastní osobu. Proto od 1/2017 byl 
navýšen počet pracovníků přímé péče o 0,5 úvazku (z 6,5 úv. na 7,0 úv.).  Terénní 

pečovatelská služba tak pružně reagovala na potřeby seniorů a osob se 
zdravotním postižením, kteří žijí ve svých domovech a se svou sníženou 

schopností sebeobsluhy a specifickým zdravotním postižením mají možnost i 
nadále žít běžným způsobem života.

Ano 121

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Temperi, o.p.s.

sociálně 
aktivizační 

služby pro rodiny 
s dětmi

9299363
ambulantní / 

terenní

Jar.Haška 
1818/1, České 
Budějovice 370 

04

― 1,5 ― 2 27 8 27 16 401 180 115 262 755 000 263 000

Organizace provozující zařízení Temperi – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi zaznamenává od poloviny roku 2016 zvyšující se počet uživatelů a stoupající 

žádosti OSPOD v ČB o zařazení klientů k poskytování pomoci prostřednictvím 
služeb SAS.  V této souvislosti se prodlužují čekací lhůty na přijetí do služby. 
Parametrická změna se týká navýšení úvazku pracovníků v přímé péči  o 0,5 

úvazku z  1,5 na 2,0 úvazku.

Ano 130

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat navýšením úvazku pracovníků přímé péče 
při zachování stávající časové dostupnosti sociální 

služby.

Ano , 
částečně,  
navýšením 

úvazku prac. 
přímé péče.

Město Mladá Vožice
pečovatelská 

služba
3022700 terenní

Žižkovo náměstí 
80, 391 43 

Mladá Vožice
― 2,4 ― 2,9 ― 42,5 ― 42,5 732 937 137 791 795 164 139 912

Nárůst počtu úkonů a jejich náročnosti si vyžádal od 2. 5. 2017 přijetí další 
pracovnice v sociálních službách - pečovatelky na 0,5 úvazku na dobu neurčitou, 
kdy tato pracovnice je využívána i na zástup 2 pečovatelek pracujících na plný 

úvazek, sociální pracovnice je stále na 0,4 úvazku.

Ano 145

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

TEP, centrum 
sociálních služeb 
Veselí nad Lužnicí

pečovatelská 
služba

1615049 terenní
K Zastávce 647, 

Veselí nad 
Lužnicí

― 4,2 ― 5,2 ― 45 ― 54,5 1 952 829 200 000 2 202 829 200 000
Při vydání pověření č.OSVZ/134/2016 došlo v podkladech pro vydání pověření k 
chybě. Mylně jsme uvedli 4,2 úvazky místo 5,2. Dále jsem upravili provozní dobu 

dle požadavků klientů.
Ano 145

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. Jedná se o administrativní 
chybu na straně poskytovatele. KKS doporučuje 

změnu akceptovat.

Ano



KoCeRo - 
komunitní centrum 

Rovnost o.p.s.

nízkoprahová 
zařízení pro děti 

a mládež
5742017

ambulantní / 
terenní

Horní Brána 425, 
381 01 Český 

Krumlov                                                                             
Vyšehrad 182, 
381 01 Český 

Krumlov                                                                                      
Rožmberská 46, 

382 11 Větřní                                                                                               
Šumavská 1, 
382 11 Větřní          

― 3 ― 3 20 16 37 0 964 500 135 500 1 047 000 153 000

Sociální službu NZDM poskytujeme v naší organizaci od roku 2009. Od počátku 
realizace služby byla poskytována forma ambulantní a jednou týdně forma terénní. 

K 1.6.2013 byla terénní forma poskytování služby NZDM zrušena a nahrazena 
formou ambulantní - důvodem bylo malé využití terénní formy a větší zájem o 

formu ambulantní ze strany dětí. Terénní forma služby byla obnovena od 
14.10.2014, kdy byla poskytována na Vyšehradě 182 Č. Krumlov (úterý), 

Šumavská 1, větřní (středa) a Rožmberská 46, Větřní (čtvrtek). Od 17.3.2015 byla 
terénní forma poskytována v pondělí (Vyšehrad 182, Č. Krumlov), úterý a středa 
(Rožmberská 46, Větřní) a středa (Šumavská 1, Větřní). Na těchto místech jsme 
začali službu NZDM poskytovat pravidelně, vytváříme zde pro cílovou skupinu 
zázemí a bezpečný prostor a podporu při řešení jejich problémů, poskytujeme 

cílové skupině výchovně vzdělávací a preventivní programy. Z toho usuzujeme, že 
se již nejedná o terénní formu poskytování služby NZDM, ale o formu ambulantní. 
Z těchto důvodů jsem požádali ke 31.12.2017 o zrušení terénní formy NZDM a od 

1.8.2018 o změnu v asmbulantní formě poskytpvání služby - změna se týká 
navýšení provozních hodin - doby poskytování ambulantní formy NZDM a a místní 

dostupnosti - ambulantní forma bude poskytována na 4 místech.

Ano 115

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

RYBKA – Tábor, 
z.s.

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

seniory a osoby 
se ZP

6991625
ambulantní / 

terenní

Čsl. armády 
925/33, Tábor, 

390 03
― 1,575 ― 1,775 25 ― 45 15 563 154 56 852 562 992 56 852

Žádáme o akceptaci změny provozní doby námi poskytované služby (od 9:30 do 
18:30), uživatelé našich služeb dlouhodobě poptávájí možnost využívat službu již v 

dopoledních hodinách . Potřebnost dokládá výsledek dotazníkového šetření.
Ne /

Poskytovatel žádá o navýšení přepočtených úvazků 
pracovníků přímé péče, příčemž v síti je úvazek 1,8 již 
zařazen. K výraznému navýšení časové dostupnosti 

uvedené služby sociální prevence je nezbytné 
podrobnější zdůvodnění, zejména pokrytí deklarované 
časovosti daným počtem pracovníků, a to především v 

případech poskytování služby uživatelům s  vyšší 
mírou podpory. KKS doporučila monitorovací 

návštěvu zařízení za účelem posouzení podané 
žádosti a dalších podkladů. Žádost bude projednána 

na dalším jednání KKS a následně předložena na 
nejbližším jednání ZK.

Prozatím 
nehodnoceno

Městské st ředisko 
sociálních služeb

pečovatelská 
služba

1190427
terénní / 

ambulantní

nábřeží 1. máje 
2142, 397 01 

Písek
― 14,9 ― 16 8 126,5 8 126,5 4 478 000 1 404 000 5 798 000 1 404 000

Pečovatelská služba je stále a dá se říci, že každodenně nejvíce vyhledávanou 
sociální službou v ORP Písek. Poskytována je formou terénní v přirozeném 
sociálním prostředí klienta a formou ambulantní na Hygienickém středisku. 

Služba zajišťuje komplexní péči o klienta s cílem poskytnout podporu a pomoc 
takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl zůstat i nadále ve vlastním 

sociálním prostředí, zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života a 
společenské zázemí. 

Pomoc a podpora je poskytována také ve spolupráci s rodinou, s rodinným 
příslušníkem a podle aktuální potřeby, zároveň však s cílem minimalizovat riziko 

prohlubování závislosti na poskytované službě. Někteří stávající klienti však v 
důsledku zvyšujícího se věku a následně zhoršujícího se zdravotního stavu, nebo v 

důsledku zvyšujícího se věku osoby blízké a následně ubývajících fyzických sil, 
potřebují pomoc a podporu již ne jedné osoby, ale dvou osob – pracovníků přímé 

péče organizace. Z tohoto důvodu došlo k navýšení pracovních úvazků této 
sociální služby.

Ne /

Jedná se o rozvoj pečovatelské služby na území 
města Písku. Na tomto území působí další 

poskytovatelé (např. Oblastní charita Písek, Seniorský 
dům Písek a.s., Seniorský klub Písek o.p.s., Diakonie 
ČCE - středisko Blanka). JčK by podpořil rozvoj 
pečovatelské služby do obcí v rámci správního 

obvodu ORP Písek, kde služba není dostupná - např. 
Čimelice, Mirovice, Mirotice apod. V případě zájmu 

města lze poskytovatele pověřit nad rámec krajského 
pověření. KKS nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne

Seniorský d ům 
Písek a.s.

pečovatelská služba 6328546 terénní
Čelakovského 8, 

397 01 Písek
― 2,2 ― 2,7 ― 60 ― 40 674 813 476 178 958 373 550 000

V  současné době tuto službu využívá 46 seniorů z města písku. Pro rok 2017 jsme 
naplánovli poskytování služby 45 uživatelům. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o 
naše služby od počátku letošního roku (od 1.1.2017 jsme uzavřeli  15 nových 

smluv o poskytování pečovatelské služby). Rádi bychom navýšili o 0,5 
přepočteného pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v pečovatelské službě. V 

současné době máme na pečovatelské službě 2,2 přepočtených úvazků 
pracovníků v přímé péči - tedy z původních 2,2 přepočtených celých úvazků 
pracovníků v přímé péči na 2,7 přepočtených celých úvazků v přímé péči. V 

případě kladného stanoviska bychom požádali o navýšení kapacity u počtu klientů 
na 3 v daný okamžik.

Ne /

Jedná se o rozvoj pečovatelské služby na území 
města Písku. Na tomto území působí další 

poskytovatelé (např. Oblastní charita Písek, Seniorský 
klub Písek o.p.s., Diakonie ČCE - středisko Blanka, 

Městské středisko soc. služeb). JčK by podpořil rozvoj 
pečovatelské služby do obcí v rámci správního 

obvodu ORP Písek, kde služba není dostupná - např. 
Čimelice, Mirovice, Mirotice apod. V případě zájmu 

města lze poskytovatele pověřit nad rámec krajského 
pověření. KKS nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne

Koníček, o.p.s.

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

seniory a osoby 
se ZP

9154920 ambulantní

Na Zlaté stoce 
551/14, 370 05 

České 
Budějovice 5

― 1,5 ― 1,5 26 ― 40 ― 634 610 155 000 634 610 155 000

Dovolujeme si Vás požádat o navýšení počtu hodin dostupnosti služby z důvodu 
zkvalitnění dostupnosti služby a větších potřeb klientů na individuální poskytování 

služby. Je třeba zohlednit časovou náročnost individuální práce pracovníka s 
uživatelem. Dbáme na kvalitu poskytování sociální služby, a proto musíme 
zohlednit i časovou náročnost na další sebevzdělávání pracovníků a aktivní 

vyhledávání aktuálních informací a prohlubování vědomostí a jejich uplatnění v 
praxi. Vzhledem k tomu, že počet zájemců o službu (poteciálních uživatelů) stále 
narůstá, spolu s požadavkem na individuální poskytování služby, je pro zajištění 
aktuálně zjišťovaných skutečných potřeb uživatelů nezbytné navýšit dostupnost 

ambulantní i terénní formy poskytované služby.

Ne /

Poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti 
služby při zachování stávajícího počtu přepočtených 

úvazků pracovníků v přímé péči. V odůvodnění žádosti 
popisuje činnosti - sebevzdělávání, prohlubování 

vědomostí, vyhledávání informací apod., jenž 
nesouvisí se základními činnostmi služby, ale s 

dalšími činnostmi pracovníků, které mají vykonávat 
mimo časovou dostupnost služby pro uživatele. Dále 
poskytovatel v odůvodnění žádosti uvádí nezbytnost 

navýšení dostupnosti ambulantní i terénní formy 
poskytované služby, přičemž dle registrace poskytuje 
uvedenou sociání službu jenom ambulantní formou. V 

případě zájmu města České Budějovice lze 
poskytovatele pověřit nad rámec krajského pověření. 

KKS nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne



Koníček, o.p.s.
sociální 

rehabilitace
7799981

ambulantní / 
terenní

Na Zlaté stoce 
551/14, 370 05 

České 
Budějovice 5; 
Poradenské 

centrum KC Máj, 
Ant. Barcala 

1791/40, 370 05 
České 

Budějovice 5

― 1,5 ― 1,5 10 15 12 27 586 160 170 000 586 160 170 000

Dovolujeme si Vás požádat o navýšení počtu hodin dostupnosti služby z důvodu 
zkvalitnění dostupnosti služby a větších potřeb klientů na individuální poskytování 

služby. Je třeba zohlednit časovou náročnost individuální práce pracovníka s 
uživatelem. Dbáme na kvalitu poskytování sociální služby, a proto musíme 
zohlednit i časovou náročnost na další sebevzdělávání pracovníků a aktivní 

vyhledávání aktuálních informací a prohlubování vědomostí a jejich uplatnění v 
praxi. Vzhledem k tomu, že počet zájemců o službu (poteciálních uživatelů) stále 
narůstá, spolu s požadavkem na individuální poskytování služby, je pro zajištění 
aktuálně zjišťovaných skutečných potřeb uživatelů nezbytné navýšit dostupnost 

ambulantní i terénní formy poskytované služby. 

Ne /

Poskytovatel žádá o navýšení časové dostupnosti 
služby při zachování stávajícího počtu přepočtených 

úvazků pracovníků v přímé péči. V odůvodnění žádosti 
popisuje činnosti - sebevzdělávání, prohlubování 

vědomostí, vyhledávání informací apod., jenž 
nesouvisí se základními činnostmi služby, ale s 

dalšími činnostmi pracovníků, které mají vykonávat 
mimo časovou dostupnost služby pro uživatele. V 

případě zájmu města České Budějovice lze 
poskytovatele pověřit nad rámec krajského pověření. 

KKS nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne

APLA Jižní Čechy, 
z.ú.

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

seniory a osoby 
se ZP

5906103
ambulantní / 

terenní

ambulantní: 
Jírovcova 

1339/14, České 
Budějovice, 

Vančurova 2904 
Tábor, terénní: 
Farského 887, 

Tábor

― 2,7 ― 4 32 16 59 32 1 483 099 669 457 1 809 724 818 447

Na území ORP České Budějovice je pouze jeden poskytovatel sociálně aktivizační 
služby - Auticentrum, o.p.s. Na základě poslední schůzky uskutečněné s paní 
ředitelkou Urbanovou vyplynulo, že klienty s Aspergerovým syndromem budou 

posílat na naše pracoviště v Českých Budějovicích v Jírovcově ulici. Není tedy v 
současné době sociálně aktivizační služba pro lidi s Aspergerovým syndromem na 

území ORP České Budějovice. Na to reagujeme podáním žádosti o rozšíření 
sociálně aktivizační služby na ORP České Budějovice.

Ne /

V rámci osobního jednání se statutárním zástupcem 
poskytovatele Auticentra o.p.s. nevyplynulo, že klienti 

s Aspergrovým syndromem budou automaticky 
směřovány pouze na jednoho poskytovatele - APLA 

Jižní Čechy z.ú. Volbu poskytovatele a služby si 
provádí klient/zákon. zástupce sám. Uvedená sociální 

služba je na území Českých Budějovic dostupná. 
Město České Budějovice nevyjádřilo potřebnost a 

podporu dalšího poskytovatele této sociální služby na 
svém území. KKS nedoporučuje změnu akceptovat.

Ne

Obec Lou čovice
pečovatelská 

služba
3704031 terénní

Loučovice 60, 
382 76  

Loučovice
― 3 ― 4 ― 42,5 ― 42,5 955 841 198 520 1 504 718 218 520

Obec Loučovice zřizuje pečovatelskou službu pro seniory, trvale žijící na území 
obce Loučovice od 1.1.2007, nově od roku 2012 i na území obce Lipno  nad 
Vltavou. Od roku  2011 prošla pečovatelská služba řadou zásadních změn, 

souvisejících s rozšířením územní působnosti, navýšení kapacity klientů 
(naposledy v roce 2017) s tím, že pečovatelská služba je schopna uspokojit až 60 

aktivně využívajících klientů. Dále pak byl navýšen personální stav o jednu 
pracovnici v sociálních službách od 1.5.2017, v souvislosti s navýšením kapacity 
počtu klientů.  Koncem roku 2016 byla kapacita pečovatelské služby naplněna, 

prozatím byli uspokojeni všichni žadatelé. Od začátku roku 2017 došlo k 
postupnému navyšování počtu uživatelů s tím, že bude přijata další pracovnice v 
sociálních službách, aby toto navýšení klientů bylo možné vůbec realizovat a bylo 

možné uspokojit potřeby občanů - seniorů. O pečovatelskou službu je  zájem, 
prozatím v nynější době máme cca 50 aktivně využívajících klientů. Na základě 
dotazů občanů, týkající se poskytování služby očekáváme další nárůst do konce 
roku 2017 v počtu cca 9-10 klientů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k navýšení 

personálního stavu o další pracovnici v sociálních službách, neboť se dá 
předpokládat, že dojde opět k  navýšení stavu klientů PS na maximální počet 60 
uživatelů. Obec Loučovice podporuje zachování a rozvoj pečovatelské služby, 
neboť chce svým občanům (i občanům obce Lipno nad Vltavou) umožnit prožití 

důstojného stáří ve svém přirozeném prostředí, aby nemuseli naši senioři odcházet 
do pobytových zařízení, pokud to není nezbytně nutné.

Ano 126

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

I MY, o.p.s. raná péče 3503896 terénní
tř. Dr. Edvarda 

Beneše 286, 392 
01 Soběslav

― 2,6 ― 3 ― 50 ― 50 1 641 096 295 469 1 728 019 360 000

Žádáme o navýšení přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči . Od začátku 
roku 2017 došlo k navýšení zájemců o službu (s ohledem na systematickou 

depistáž u odborníků a spolupráci s neonatol. odd. nemocnice Č. Budějovice). 
Poradkyně rané péče s výší svých úvazků, již nemohou kvalifikovaně a dostatečně 

poskytovat odbornou pomoc rodinám. Zároveň chceme zvýšit kapacitu rodin v 
registru poskytovatelů soc. služby na 50  rodin a  okamžitou kapacitu na 3 rodiny.  

Ano 128

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Salesiánské 
středisko mládeže - 
dům dětí a mládeže 
České Bud ějovice

nízkoprahová 
zařízení pro děti 

a mládež
3991059 ambulantní

KC Máj, A. 
Barcala 1791/40, 

370 05 České 
Budějovice

― 3,1 ― 3 17,5 19 36 ― 1 118 000 200 200 1 118 000 200 200
Změny se týkají zrušení terénní formy poskytování služby a současné navýšení 

časové dotace formy ambulantní. 
Ano 125

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Auticentrum, o.p.s.
odlehčovací 

služby
9012738 pobytová

Plzeňská 
2219/44, České 
Budějovice, 370 

04

4 ― 6 ― ― ― ― ― 525 000 138 000 625 000 38 000
Z důvodu zájmu uživatelů o službu byla kapacita navýšena o 2 lůžka. Službu tak 
může využít více uživatelů, a to i ti, kteří nezvládnou celý pobyt najednou, příp. 

využijí služby "na zkoušku" pouze přes den či noc.
Ano 135

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Auticentrum, o.p.s.

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

seniory a osoby 
se ZP

5354360 ambulantní

Plzeňská 
2219/44, České 
Budějovice, 370 

04

― 5,6 ― 6,1 44 ― 52,5 ― 2 550 000 405 000 2 805 000 405 000
V roce 2015 - 32 uživatelů, v roce 2016 - 68 uživatelů, v současnosti - 75 uživatelů 

+ 2 zájemci o službu. Z důvodu nárůstu počtu uživatelů je nutné rozšířit dobu 
poskytování služby v pátek od 7:30 do 16:00 h.

Ano 130

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Cheiron T, o.p.s.
nízkoprahová 

zařízení pro děti 
a mládež

6556563 ambulantní
Děkanská 302, 

Tábor
― 4,5 ― 4,5 23 25 46 ― 1 497 778 318 994 1 789 162 350 000

Změna se týká počtu hodin poskytování služby/dostupnosti služby pro klienty. 
Vzhledem k nastaveným parametrům výpočtu dotace na poskytování služby 

proběhlo jednání s vedoucí odboru sociálních služeb Mgr. Pavlou Doubkovou, na 
kterém došly obě strany ke shodě, že vzorec pro výpočet dotace neobsáhne 

všechny reálné situace. V případě našeho NZDM, které je rozděleno na dva kluby 
oddělené parsonálně, klientsky i prostorově, jsme doposavad uváděli dostupnost 
služby 23 hodin. Na jednání na Krajském úřadě jsme se shodli na tom, že doby 
poskytování služby by se měly za oba kluby sčítat a doba poskytování služby je 

tedy 46 hodin.

Ano 143

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano



Domy s 
pečovatelskou 

službou 

odlehčovací 
služby

4710877
ambulantní / 

pobytová

Vyšehradská 
260, Nádražní 
Předměstí, 381 

01 Český 
Krumlov 1

16 7,3 22 8,875 55 ― 60 ― 2 500 000 2 000 000 3 800 000 2 000 000
Na základě velké poptávky po odlehčovací službě dochází k reorganizaci 

poskytovatele a stěhování se do větších prostor, které nám umožní vyhovět přáním 
uživatelů o rozšíření odlehčovací služby.

Ne /

Poskytovatel žádal o navýšení počtu lůžek u služby 
poskytované pobytovou formou, dále o navýšení 
časové dostupnosti a počtu přepočtených úvazků 

pracovníků v přímé péči u ambulantí formy služby  v 
zařízení Domy s pečovatelskou službou o.p.s., ale v 
čase hodnocení žádosti nebyla tato změna promítnuta 

do poskytování služby.  Žádost nesplnila podmínky 
pro akceptaci změny u sociální služby zařazené do 

sítě. KKS akceptaci změny nedoporučuje.

Ne

Oblastní charita 
Písek

pečovatelská 
služba

9767436 terénní
Bakaláře 43/6, 
397 01 Písek

― 4,9 ― 7,45 ― 59,5 ― 101,5 1 806 480 208 272 2 848 680 250 000

Od začátku letošního roku došlo k velkému nárůstu žádostí o pečovatelskou 
službu. Tato situace pokračuje i v průběhu celého 1. pololetí letošního roku 2017. 

Danou skutečnost dokazují i statistická čísla. Za celý rok 2016 byla péče 
poskytnuta 39 klientům, za 1. pololetí roku 2017 již 47 klientům. S žádostmi se na 

nás obrací nejen uživatelé a jejich rodinní příslušníci, ale často i sociální 
pracovnice Nemocnice Písek při propouštění pacientů do domácí péče. Tato péče 

bývá často časově i fyzicky náročná. Jedná se o klienty propuštěné z oddělení 
následné péče, kteří odmítají umístění do pobytových zařízení pro seniory. Často 
jejich setrvání v domácím prostředí vyžaduje zajištění i několika návštěv denně. Z 

tohoto důvodu jsme rozšířili provozní dobu od 7:30 do 22:00 hod. každý den. V 
souvislosti s tímto bylo nutné navýšit úvazky pracovníků přímé péče. Pečovatelky 

ze 4,30 na 6,45 úvazku a sociálního pracovníka z 0,60 na 1 celý úvazek. Z 
rozhovorů zájemců o službu se zájemci na naši službu obracejí z následujících 

důvodů: odmítnutí ostatních poskytovatelů pečovatelské služby pro nedostačující 
kapacitu služby, spokojenost veřejnosti s pečovatelskou službou poskytovanou 

Oblastní charitou Písek, přívětivá cena úhrad za poskytovanou službu.

Ne /

Na území města Písku působí další poskytovatelé 
pečovatelské služby (např. Seniorský dům Písek a.s., 
Seniorský klub Písek o.p.s., Diakonie ČCE - středisko 
Blanka, Městské středisko soc. služeb). Poskytovatel 

Oblastní charita Písek v žádosti uvádí rozšíření 
pečovatelské služby do Záhoří u Písku bez 

konkrétnějšího popisu rozsahu poskytované služby a 
Protivína. Na území Protivína je pečovatelská služba 

zajištěna jinými poskytovateli - PROTIVÍNSKA 
SEDMIKRÁSKA, Město Protivín. JčK by podpořil 

rozvoj pečovatelské služby do obcí v rámci správního 
obvodu ORP Písek, kde služba není dostupná - např. 
Čimelice, Mirovice, Mirotice apod. KKS nedoporučuje 

změnu akceptovat.

Ne

Fokus-Písek, z.ú.
sociální 

rehabilitace
3257665

terénní, 
ambulantní

Bezděkovská 
216, 386 01 
Strakonice

― 2,5 ― 3,5 39 39 39 39 901 200 398 000 1 271 200 40 000

Vzhledem k neustále zvyšujícímu se počtu aktivních klientů této služby je tento stav 
dlouhodobě neudržitelný. Již od června 2016 jsme byli nuceni odmítat nové klienty 
a vytvořili jsme i jejich pořadník. Ke konci roku 2016 jsme měli ve Strakonicích v 

rámci sociální rehabilitace registrováno 81 aktivních klientů. Díky tomuto počtu se 
ke klientům nedostávala potřebná péče a podpora včas a mohlo docházet k 

depompenzaci psychického stavu a prohloubení sociálního vyloučení klienta. 
Dle standardů kvality sociálních služeb, které má naše organizace zpracovány by 

měl jeden klíčový pracovník poskytovat služby maximálně 25 klientům. Tento počet 
byl neustále překračován a mohlo by nastat zhoršení kvality v poskytování soc.sl. a 

zvýšené náchylnosti k únavě a syndromu vyhoření jednotlivých pracovníků. 
Díky podpoře ze Strukturálních fondů se nám však podařilo získat nové finanční 
prostředky určené na mzdové náklady a od května 2017 jsme zaměstnali novou 

sociální pracovnici. Ta se okamžitě aktivně zapojila do přímé péče a umožnila tak 
přijetí nových klientů do služby a snížení počtu čekatelů na službu.

Díky navýšení počtu úvazků pracovníků v přímé péči registrované sociální služby 
sociální rehabilitace ve Strakonicích (až na 3,5 úvazku) došlo ke zklidnění, 

zkvalitnění a zrychlení poskytování soc. sl. lidem s duševním onemocněním.

Ano 100

Sociální služba je v souladu se SPRSS. Žádost splnila 
podmínky pro akceptaci změny u sociální služby 
zařazené do sítě JčK. KKS doporučuje změnu 

akceptovat.

Ano

Domovy KLAS, 
o.p.s.

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

seniory a osoby 
se zdravotním 

postižením

4690883 ambulantní

Dvorec Temelín: 
Temelín 15, 373 

01 Temelín, 
Centrum 

sociálních služeb 
Chrášťany: 

Chrášťany 5, 
373 04 

Chrášťany

― 0,6 ― 1,6 12 ― 32 ― 285 600 117 200 605 100 141 200

Vzhledem ke zvýšení zájmu klientů o nabízené služby a vzhledem k zájmu obce 
Chrášťany byly sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením rozšířeny i na obec Chrášťany. Rovněž dochází k rozšíření pracovní 
doby a to ve Dvorci Temelín. Klienti budou moci navštěvovat Senior klub každý 
den od 8 do 12 hodin. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o služby a její využívání a 
rozšíření na další území a vzhledem k rozšíření pracovní doby je nutné zvýšit i 
počet pracovníků a jejich úvazků na této službě tak, aby její poskytovaní bylo 

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

Ne /

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

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

služba podporována částkou 100 tis. Kč ročně. KKS 
doporučila monitorovací návštěvu zařízení za účelem 
posouzení podané žádosti a dalších podkladů. Žádost 
bude projednána na dalším jednání KKS a následně 

předložena na nejbližším jednání ZK.

Prozatím 
nehodnoceno

Alzheimercentrum 
Prácheň o.p.s.

domov se 
zvlášním 
režimem

4542627 pobytová
Radčice 58 

Vodňany 389 01
8 ― 24 ― ― ― ― ― 12 854 091 16 620 979 15 100 910 19 184 058

Zařízení má dvě patra s výtahem, terapeutické místnosti, společenské prostory, 
jídelnu s LCD televizory a velkou zahradu s posezením. Ubytování je realizováno v 
dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.  Pokoje 
jsou koncipovány a vybaveny tak, aby byly pro klienta bezpečné a klidné, i když v 

rámci péče v těchto pokojích netráví nijak dlouhý čas, čímž je podpořena jejich 
aktivizace. Na pokojích probíhá pouze individuální terapie dle potřeb a přání klientů 

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

další místnosti jsou vybaveny tak, aby působily příjemně a současně splňovaly svůj 
účel. Klientům je k dispozici také kuchyň a obývací pokoj. Tyto místnosti slouží k 

nácviku soběstačnosti a byly zařízeny tak, aby splňovaly běžný standard 
domácnosti. V jídelní části mimo stravování probíhají různé druhy terapií pod 

vedením zkušených terapeutek např. arteterapie, reminiscenční terapie, nácvik 
jemné motoriky, rehabilitace, trénink paměti a mnoho dalších aktivit. Chodby v 

zařízení jsou vybaveny různými stimulujícími koutky jako například knihovna, jsou 
zde k odpočinku připravené židle, nebo křesla, kde se mohou klienti posadit a 
zavzpomínat na staré časy. Klientům je kromě terapeutických a společenských 
místností k dispozici zimní zahrada, terasa a lesík u zařízení. Zde mají klienti 

vytvořeno bezpečné prostředí pro pobyt na čerstvém vzduchu.

Ano /

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

dubna 2017. KKS doporučila monitorovací návštěvu 
zařízení za účelem posouzení podané žádosti a 

dalších podkladů. Žádost bude projednána na dalším 
jednání KKS a následně předložena na nejbližším 

jednání ZK.   

Prozatím 
nehodnoceno



Farní charita 
Milevsko

pečovatelská služba 3825608 terénní
Milevsko, U 

Bažantnice 561
― 4,1 ― 5,1 ― 91 ― 91 1 396 300 300 000 1 703 000 300 000

Nárůst klientů o cca 20, proto potřebujeme navýšit pracovní úvazky pracovníků v 
přímé péči  v Pověření kraje. Nárůst klientů řešíme zvýšením úvazků stávajícím 

pracovníkům i přibíráním pracovníků na DPP. K dnešnímu dni v přímé péči pracuje 
osm pracovníků, přepočtené úvazky činí 5,1.

Ne /

Poskytovatel žádá o navýšení přepočtěných úvazků 
pracovníků přímé péče o 1,0 při zachování stávající 
časové dostupnosti služby. V čase hodnocení žádosti 
nebyla tato změna promítnuta do poskytování služby. 
Na daném území je uvedená služba zajištěna i dalším 

poskytovatelem - Sociální služby Města Milevska. 
Žádost nesplnila podmínky pro akceptaci změny u 
sociální služby zařazené do sítě, KKS akceptaci 

změny nedoporučuje.

Ne

AC Facility
domovy se 
zvláštním 
režimem

7825745 pobytová

Husova tř. 
1651/125a, 
České 

Budějovice 2, 
370 11 České 
Budějovice 11 

10 ― 30 ― ― ― ― ― 22 295 178 29 776 005 23 500 000 31 000 000

AC Facility, s.r.o. patří do sítě zařízení Alzheimercentrum, které nabízí své služby 
již od roku 1998. Služby tedy poskytujeme na základě tradice, ale také na bázi 
dlouhodobé orientaci v dané problematice a reflektování moderních přístupů v 
sociálních službách ve vztahu k cílové skupině uživatelů. Hlavním posláním je 

poskytování komplexní, kvalitní a individuálně zaměřené celoroční pobytové služby 
o uživatele. Péče je poskytována dle standardů kvality postavených na 

individuálním přístupu k potřebám a přáním každého klienta. Během péče dbáme 
především na to, aby byla dodržována základní lidská práva, respektujeme 

soukromí uživatelů a jejich individualitu, komunikujeme na úrovni jejich vnímání, 
stimulujeme jejich smysly, oživujeme základní znalosti a dovednosti a v neposlední 

řadě pracujeme se vzpomínkami a trénujeme jejich paměť. Naším cílem je 
poskytovat kvalitní péči a při tom zachovat lidskou důstojnost. Zajišťujeme odborný 
rozvoj a růst našich pracovníků, tak aby to byl přínos pro ně samotné, ale také pro 
uživatele služby. Cca. 90 % uživatelů má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje. 
Jako poskytovatel sociálních služeb si vedeme databázi zájemců o naše služby a 
tento seznam je přílohou žádosti a je patrné, že zájem o naše služby je větší než 
nabídka. Obecná návaznost na potřebu péče o osoby s demencí s ohledem na 

demografické studie.

Žádost podána po stanoveném termínu. Z důvodu 
nesplnění formálních požadavků byla vyřazena z 

dalšího hodnocení.
Ne

Chelčický domov 
sv. Linharta, o.p.s.

pečovatelská 
služba

5088874 terénní
Chelčice 1, 389 

01 Chelčice
― 2,7 ― 3 ― 40 ― 40 1 026 000 360 000 1 275 000 360 000

Dlouhodobé zvyšování počtu klientů PS. V roce 2015 měla služba 7 klientů, další 
rok 13, v roce 2017 se počet stabilizoval na počtu 22 klientů. Významný počet 

klientů je z obce Stožice, která PS dlouhodobě podporuje finančně (ročně částkou 
50 tis.). Za účelem rozšíření a zkvalitnění služeb PS je ve 4Q2017 pořizováno nové 

vozidlo (financováno ze schváleného projektu IROP).

Žádost podána po stanoveném termínu. Z důvodu 
nesplnění formálních požadavků byla vyřazena z 

dalšího hodnocení. 
Ne

nehodnoceno

nehodnoceno


