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1 CÍLE A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 
 
Povinnost plánovat sociální služby vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V souladu s § 95 tohoto právního předpisu kraj 

zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, 

se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby 

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

Povinností obcí podle § 94 výše uvedeného zákona je spolupracovat s krajem při přípravě 

a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, sdělovat kraji informace 

o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, 

o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich 

dostupných zdrojích. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je podle § 101a výše uvedeného zákona povinnou 

přílohou žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu na financování běžných 

výdajů, souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 

stanoveném základními činnostmi, kterou kraj předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí 

na příslušný rozpočtový rok. 

Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 133/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 byl 

schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 

2021 (dále jen SPRSS JčK). Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Plánování 

sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“, jehož realizace byla finančně podpořena 

z Operačního programu Zaměstnanost. 

V Jihočeském kraji jsou k naplňování navržených priorit a opatření tohoto strategického 

dokumentu v oblasti sociálních služeb pravidelně využívány jednoleté akční plány, které 

umožňují zapracování dílčích změn v období platnosti SPRSS JčK. Hlavním cílem akčního 

plánu SPRSS JčK je aktualizace základní sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje 

s ohledem na zjištěné potřeby při zajištění dostupnosti některých sociálních služeb cílovým 

skupinám uživatelů. Ve schválených Pravidlech pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb 

v Jihočeském kraji, veřejně dostupných na Sociálním portálu Jihočeského kraje, jsou 

nastaveny postupy pro správu sítě sociálních služeb. 
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2 POSTUP ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 
 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je významný strategický dokument v oblasti 

poskytování sociálních služeb na území kraje. Na základě zkušeností s tvorbou předchozích 

SPRSS JčK a ve spolupráci s metodiky plánování sociálních služeb byla nastavena 

organizační struktura. Pod vedením Krajské koordinační skupiny bylo ustanoveno pět 

pracovních skupin podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb – senioři, osoby se 

zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby v akutně nepříznivé sociální situaci, osoby 

závislé či závislosti ohrožené. 

Při zpracovávání SPRSS JčK se pracovní skupiny podílely na analytické i strategické části 

dokumentu. Definovaly cílové skupiny, zpracovávaly dílčí analýzy, vyhodnocovaly aktuální 

stav poskytování sociálních služeb na území kraje. Na základě těchto činností a výstupů 

navrhovaly konkrétní priority, opatření a aktivity na období tří let. Pro všechny pracovní skupiny 

byl určen jednotný model, podle kterého byly navrženy dvě úrovně sítě sociálních služeb, a to 

z pohledu zajištění základní a optimální dostupnosti těchto služeb. Návrh základní sítě 

vycházel z kritického zhodnocení stávajícího stavu s ohledem na zjištěnou potřebnost 

a předpokládané disponibilní zdroje. Návrh optimální sítě navázal na síť základní, vycházel 

z odborného názoru na ideální zajištění dostupnosti jednotlivých služeb pro obyvatele kraje. 

V akčním plánu SPRSS JčK pro rok 2020 byla zachována struktura členění dokumentu podle 

pracovních skupin. V rámci Priority 1. je u každého opatření definovaného pracovní skupinou 

uveden přehled k jednotlivým aktivitám podle území – celý Jihočeský kraj, okres, nebo území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).  

V přehledu je zaznamenán současný stav, který představuje naplnění sítě sociálních služeb 

v době tvorby akčního plánu, tj. k dubnu 2019. Základní síť představuje nastavení potřebných 

kapacit u sociálních služeb pro rok 2020. Barevně zvýrazněné jsou kapacity, u kterých nastala 

změna v základní (případně optimální) síti oproti původnímu nastavení kapacit v SPRSS JčK 

schváleném zastupitelstvem kraje dne 17. 5. 2018. 

Pro lepší orientaci v následujícím textu dokumentu uvádíme vysvětlující příklad: 

Přehled k Aktivitě x.x.x. (druh sociální služby), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči (PRIORITA 1) 

 
Přehled k Aktivitě x.x.x. (druh sociální služby), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči (PRIORITA 2) 

ORP AB CD EF GH IJ KL MN OP 

Základní síť 0,50 25,50 11,00 2,00 2,60 0,40 0,30 0,50 

Základní síť popisuje nastavení potřebných kapacit pro rok 2020 

Optimální síť 0,50 27,2 11,8 2,0 4,2 0,5 0,4 3,9 

Optimální síť popisuje nastavení ideálních kapacit sociálních služeb v případě navýšení 
finančních zdrojů nad předpokládanou úroveň, popsanou v SPRSS. 

ORP AB CD EF GH IJ KL MN OP 

Současný stav 
0,00 18,50 7,40 1,30 1,40 0,40 0,00 0,25 

Současný stav je naplnění sítě v době tvorby akčního plánu (k dubnu 2019) 

Základní síť 
0,50 25,50 11,00 2,00 2,60 0,40 0,30 0,50 

Základní síť popisuje nastavení potřebných kapacit pro rok 2020 
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Při zpracování akčního plánu byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních 

služeb, údaje od poskytovatelů sociálních služeb, dále byla využita data z interních zdrojů 

krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních 

služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, a také ze žádostí o poskytnutí dotace 

v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2019, včetně přehledů o finančních 

prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů. V souladu s platnou legislativou mohli zadavatelé, 

poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zaslat ve stanoveném termínu podněty k akčnímu 

plánu a nastavení základní sítě.   
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3 PRIORITY A OPATŘENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 
 

3.1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY 
 
Vymezení okruhu osob - cílová skupina  

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

a neuspokojivým zdravotním stavem potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání 

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

a prostřednictvím poskytovatelů pobytových sociálních služeb. Senioři, kteří žijí v přirozeném 

sociálním prostředí a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, mohou tuto situaci překonat za 

pomoci dostupných terénních sociálních služeb, ambulantních sociálních služeb a zejména 

rodiny.  

Vymezení věkové hranice  

Přestože neexistuje obecně závazná definice stáří, jednou z nejdůležitějších charakteristik 

stárnutí a stáří je věk. Věk je konkrétní hodnota, která převážně označuje hranici 65 let, ale 

i mladší, s ohledem na disabilitu v bio-psycho-sociální a spirituální oblasti. Začátek stáří tedy 

nelze plně ztotožňovat se zákonným nárokem pro přiznání starobního důchodu, respektive 

s odchodem do starobního důchodu. Stáří je subjektivně velmi individuálně vnímaná část 

života s konkrétně neoznačeným začátkem.  

Sociální služby poskytované seniorům 

Pracovní skupina pro seniory se prioritně zaměřila na níže uvedené sociální služby dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: 

 osobní asistence (§ 39) 

 pečovatelská služba (§ 40) 

 tísňová péče (§ 41) 

 odlehčovací služby (§ 44) 

 denní stacionáře (§ 46) 

 domovy pro seniory (§ 49) 

 domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52) 

 

K těmto službám byly za pracovní skupinu pro seniory zpracovány aktivity. Služby sociální 

péče - osobní asistence (§ 39), odlehčovací služby (§ 44), denní stacionáře (§ 46), domovy se 

zvláštním režimem (§ 50), jejich dostupnost a kapacity jsou v této kapitole plánovány jen pro 

cílovou skupinu senioři.  

Cílová skupina senioři může využívat i další druhy sociálních služeb, které jsou podrobně 

analyzovány v jiných pracovních skupinách.  
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3.1.1 Priorita 1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro seniory na 
území Jihočeského kraje  
 
Tabulka 1 - Priorita 1. pracovní skupina pro seniory  

Název a číslo Opatření: 
1.1 Zajištění základní dostupnosti terénních sociálních služeb 

poskytovaných seniorům 

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro seniory na území 
Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Zajištění dostupnosti terénních sociálních služeb seniorům na území Jihočeského 
kraje v dostatečné kapacitě a kvalitě. Důraz je kladen na časovou i místní 
dostupnost terénních sociálních služeb.  

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

1.1.1. Zajištění základní kapacity osobní asistence (§ 39)  

1.1.2. Zajištění základní kapacity pečovatelské služby (§ 40)  

1.1.3. Zajištění základní kapacity tísňové péče (§ 41)    

 
 
Přehled k Aktivitě 1.1.1. (osobní asistence), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0,49 0,00 9,06 0,40 0,50 0,00 0,60 0,00 0,40 

Základní síť 0,60 0,00 11,20 1,00 0,50 1,00 0,60 0,30 0,40 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.1.2. (pečovatelská služba), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 7,64 63,17 25,20 13,20 23,38 9,25 26,30 35,60 

Základní síť 9,60 73,10 26,20 21,20 29,30 10,40 26,30 38,80 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 15,18 9,40 31,70 36,09 16,20 17,50 16,70 9,03 6,40 

Základní síť 20,10 14,50 31,70 43,00 16,20 17,50 16,70 11,10 7,00 

 
 

Přehled k Aktivitě 1.1.3. (tísňová péče), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Území Jihočeský kraj 

Současný stav 4,87 

Základní síť 4,90 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

osobní asistence (§ 39) 23 671 000 1 274 000 1 453 000 7 740 000 988 000 

pečovatelská služba (§ 40) 166 192 000 2 913 000 37 447 000 45 788 000 7 209 000 

tísňová péče (§ 41) 2 630 000 0 528 000 292 000 0 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 18,50 7,32 1,30 1,40 0,40 0,00 0,25 

Základní síť 0,50 26,80 11,00 2,00 4,00 0,40 0,30 2,30 
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Jihočeský kraj bude v roce 2020 u cílové skupiny senioři pokračovat v podpoře sociálních 

služeb poskytovaných terénní formou. Prioritou je především poskytování pečovatelské služby 

v okrajových a málo osídlených částech regionu, tedy v příhraničních a venkovských 

oblastech, a zajistit tak její základní dostupnost na celém území kraje. Na základě zjištěné 

potřebnosti byly navýšeny kapacity v základní síti u pečovatelské služby na územích ORP 

Český Krumlov, Dačice a Písek. Ke zkvalitnění poskytování pečovatelské služby na území 

kraje přispívá, mimo rozšíření kapacit, také rozšíření časové dostupnosti této služby (7 dní 

v týdnu/12 hodin denně) s ohledem na odůvodněné potřeby uživatelů v regionech kraje. 

U osobní asistence a tísňové péče zůstává rozsah základní sítě zachován dle schváleného 

SPRSS JčK. 

 

Název a číslo Opatření: 
1.2 Zajištění základní dostupnosti ambulantních služeb poskytovaných 

seniorům 

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro seniory na území 
Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem Opatření je zajistit potřebnou péči seniorům se sníženou 
soběstačností   době, kdy pečující osoba nemůže tuto péči plně zajistit - současně 
je zachována péče v rodině, tedy v přirozeném prostředí. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

1.2.1. Zajištění základní kapacity denních stacionářů (§ 46)  

1.2.2. Zajištění základní kapacity odlehčovacích služeb (§ 44) 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.1. (denní stacionáře), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči/ časová dostupnost 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 1,73/77 0,00 2,20/50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 3,00/77 0,00  2,50/50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0,00 0,00 0,00 3,95/60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 0,00 0,00 5,75/60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.2. (odlehčovací služby), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči/ časová dostupnost 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 0,00 2,00/55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 0,00 2,00/55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 

Základní síť 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 0,0/0 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

denní stacionáře (§ 46) 7 419 000 360 000 300 000 1 143 000 400 000 

odlehčovací služby (§ 44) 413 000 240 000 282 000 644 000 800 000 
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U sociálních služeb poskytovaných ambulantní formou, které jsou nezbytnou součástí systému 

péče o seniory je v základní síti navýšena kapacita u služby denní stacionáře v ORP Tábor. 

Jedná se o zajištění dostupnosti této sociální služby v Sezimově Ústí. 

Naopak u odlehčovacích služeb poskytovaných ambulantní formou je na základě doložených 

podkladů (žádost o zařazení sociální služby do základní sítě v roce 2018) kapacita v základní 

síti oproti původně nastavenému rozsahu v SPRSS JčK snížená.  

 
 

Název a číslo Opatření: 
1.3 Zajištění základní dostupnosti pobytových sociálních služeb 

poskytovaných seniorům 

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro seniory na území 
Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem Opatření je zajistit poskytování pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která nemůže být 

zajištěna v přirozeném prostředí a pomoc nelze zajistit formou ambulantní péče. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

1.3.1. Zajištění základní kapacity odlehčovací služby (§ 44)  

1.3.2. Zajištění základní kapacity služby domovy pro seniory (§ 49)   

1.3.3. Zajištění základní kapacity služby domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

1.3.4. Zajištění základní kapacity sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52) 

 
 
Přehled k aktivitě 1.3.1. (odlehčovací služby), jednotka kapacity: počet lůžek 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0 36 25 0 0 0 4 0 

Základní síť 0 42 25 0 0 0 4 0 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Základní síť 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.3.2. (domovy pro seniory), jednotka kapacity: počet lůžek  

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 89 722 133 73 104 54 40 280 

Základní síť 89 722 165 73 194 54 74 280 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 179 181 204 311 94 138 0 194 80 

Základní síť 179 181 204 311 94 138 60 196 80 

 
 

 

 

 



10 
 

Přehled k Aktivitě 1.3.3. (domovy se zvláštním režimem), jednotka kapacity: počet lůžek  

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0 297 0 0 18 0 0 45 

Základní síť 0 297 0 0 18 0 0 45 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 26 0 16 36 0 0 0 0 20 

Základní síť 26 20 16 82 0 0 20 0 20 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.3.4. (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), jednotka 
kapacity: počet lůžek   

ORP  BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0 0 4 8 10 0 0 20 

Základní síť 0 20 10 8 20 0 0 20 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0 0 20 0 0 0 0 22 0 

Základní síť 4 0 20 10 0 0 0 22 0 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

odlehčovací služby (§ 44) 31 505 000 5 526 000 6 477 000 14 809 000 18 400 000 

domovy pro seniory (§ 49) 581 714 000 66 690 000 66 690 000 769 477 000 129 676 000 

domovy se zvláštním 
režimem (§ 50) 

142 311 000 12 566 000 17 952 000 138 853 000 25 568 000 

sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče (§ 52)  

23 132 000 1 274 000 118 000 23 624 000 12 998 000 

 
 
Sociální služby poskytované v pobytových zařízeních, kde je péče zajištěna celoročně 24 

hodin denně, zastávají důležitou roli v péči o seniory. Cílem Jihočeského kraje je zvyšovat 

kvalitu ubytování a poskytovat pobytovou službu sociální péče zpravidla v jednolůžkových a 

dvoulůžkových pokojích, aby bylo zajištěno soukromí uživatelů. K tomuto standardu bude, 

mimo jiné, přihlíženo při zařazování dalších kapacit do sítě sociálních služeb na území 

Jihočeského kraje. 

S ohledem na demografický vývoj a na základě doložené potřebnosti byla v základní síti 

navýšená kapacita služby domovy pro seniory na území ORP Český Krumlov s požadavkem 

kraje dodržet kvalitu ubytování v celém zařízení sociálních služeb. 

 
U dalších služeb poskytovaných pobytovou formou pro cílovou skupinu senioři byl rozsah 

základní sítě zachován dle schváleného SPRSS JčK. 
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3.1.2 Priorita 2. Zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb pro seniory na 
území Jihočeského kraje 
 
Tabulka 2 - Priorita 2. pracovní skupina pro seniory  

Název a číslo Opatření: 
2.1. Zajištění optimální dostupnosti terénních sociálních služeb 

poskytovaných seniorům 

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

2. Zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb pro seniory na území 
Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení 
cíle): 

Zajištění optimální dostupnosti terénních sociálních služeb seniorům na území 
Jihočeského kraje v dostatečné kapacitě a kvalitě. Důraz je kladen na rozvoj 
časové i místní dostupnosti terénních sociálních služeb. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

2.1.1. Zajištění optimální kapacity osobní asistence (§ 39) 

2.1.2. Zajištění optimální kapacity pečovatelské služby (§ 40) 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.1.1 (osobní asistence), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Základní síť 0,5 26,8 11,0 2,0 4,0 0,4 0,3 2,3 

Optimální síť 0,6 27,2 11,8 2,0 4,2 0,5 0,4 3,9 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Základní síť 0,6 0,0 11,2 1,0 0,5 1,0 0,6 0,3 0,4 

Optimální síť 0,7 0,0 11,8 1,1 0,6 1,1 0,7 0,4 0,5 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.1.2. (pečovatelská služba), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči  

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Základní síť 9,60 73,10 26,20 21,20 29,30 10,40 26,30 38,80 

Optimální síť 10,00 85,10 26,20 21,20 32,50 10,80 26,30 38,80 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Základní síť 20,10 14,50 31,70 43,00 16,20 17,50 16,70 11,10 7,00 

Optimální síť 20,90 16,20 31,70 49,00 16,20 18,30  16,70 11,60 7,30 

 
S ohledem na demografický vývoj a na základě doložené potřebnosti byla v základní síti 

navýšená kapacita služby pečovatelská služba na územích ORP Český Krumlov, Dačice a 

Písek. Z důvodu navýšení kapacit v základní síti bylo nezbytné promítnout tyto údaje také 

v optimální síti. 

 
 

Název a číslo Opatření: 
2.2. Zajištění optimální dostupnosti pobytových sociálních služeb 

poskytovaných seniorům 

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

2. Zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb pro seniory na území 
Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem Opatření je zajistit poskytování pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která nemůže být 
zajištěna v dostatečném rozsahu v přirozeném prostředí.  
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Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

2.2.1. Zajištění optimální kapacity služby domovy pro seniory (§ 49)   

2.2.2. Zajištění optimální kapacity služby domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

 

 
Přehled k Aktivitě 2.2.1. (domovy pro seniory), jednotka kapacity: počet lůžek  

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Základní síť 89 722 165 73 194 54 74 280 

Optimální síť navýšení celkem v území o 388 lůžek 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Základní síť 179 181 204 311 94 138 60 196 80 

Optimální síť - dtto - 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.2.2. (domovy se zvláštním režimem), jednotka kapacity: počet lůžek  

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Základní síť 0 297 0 0 18 0 0 45 

Optimální síť navýšení celkem na území Jihočeského kraje o 52 lůžek 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Základní síť 26 20 16 82 0 0 20 0 20 

Optimální síť - dtto - 

 
 
Optimální síť u sociálních služeb pro seniory byla upravena v návaznosti na potřebné změny 

kapacit definovaných v základní síti. Další rozvoj optimální sítě není plánován a v budoucnu 

bude vždy posuzován s ohledem na reálně zjištěné potřeby obyvatel daného území a na objem 

dostupných finančních zdrojů, včetně finanční podpory ze strany místních samospráv. 
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3.2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
Vymezení okruhu osob - cílová skupina 
Zákon vymezuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo 
kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné 
osoby. Z hlediska zdravotního postižení se v našich podmínkách rozlišuje mezi šesti 
skupinami osob se zdravotním postižením: 

 lidé s mentálním postižením (lehké, středně těžké, těžké, hluboké); 

 lidé se smyslovým postižením (vady a poruchy řeči, postižení sluchu, zraku); 

 lidé s tělesným postižením (postižení horních končetin, dolních končetin, páteře, 

omezené lokomoce); 

 lidé s kombinovaným postižením (nejčastěji mentální postižení kombinované 

s tělesným nebo smyslovým postižením, např. DMO, případně s přidruženým 

duševním onemocněním); 

 lidé s duševním onemocněním (schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy 

s bludy, poruchy nálad, neurotické poruchy a poruchy osobnosti); 

 dlouhodobě (trvale) nemocní (postižení respirační, kardiovaskulární, zažívací, kostní 

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

soustavy, získané poruchy pohybového a nosného aparátu). 

 

Pro potřeby práce PS byla stanovena horní věková hranice cílové skupiny 65 let. Cílová 

skupina seniorů se zdravotním postižením (nad 65 let) je předmětem práce PS seniorů. 

Výjimku tvoří osoby se ZP starší 65 let, které podle zákona o sociálních službách dále užívají 

služeb domovů pro osoby se ZP nebo chráněné bydlení. 

 

Za specifické skupiny je nutné považovat také děti se zdravotním postižením (s ohledem na 

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

blízké pečující o člověka se zdravotním postižením (informovanost, kvalita života pečujících 

osob). 

 

Pracovní skupina vymezila s ohledem na poskytované sociální služby také další specifickou 

cílovou skupinu osob s nevyléčitelnou nemocí v preterminálním a terminálním stadiu 

onemocnění, které využívají sociální služby a paliativní péči. 

 

Členění sociálních služeb pro osoby se ZP a přehled poskytovatelů jednotlivých 

sociálních služeb 

Pracovní skupina pro seniory se prioritně zaměřila na níže uvedené sociální služby dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: 

 odborné sociální poradenství (§ 37) 

 osobní asistence (§ 39) 

 odlehčovací služby (§ 40)  

 průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) 

 podpora samostatného bydlení (§ 43) 

 centra denních služeb (§ 45) 

 denní stacionáře (§ 46) 

 týdenní stacionáře (§ 47) 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)  
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 domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

 chráněné bydlení (§ 51) 

 raná péče (§ 54)  

 tlumočnické služby (§ 56)  

 služby následné péče (§ 64) 

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

 sociálně terapeutické dílny (§ 67) 

 sociální rehabilitace (§ 70) 
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3.2.1 Priorita 1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením na území Jihočeského kraje 
 
Přehled opatření: 
 

1.1. Zajištění základní dostupnosti pobytových služeb sociální péče poskytovaných osobám se 

zdravotním postižením (vyjma služeb poskytovaných převážně seniorům, osobám 

s duševním onemocněním nebo v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní 

péče) 

 
1.2. Zajištění základní dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných 

osobám se zdravotním postižením (vyjma služeb poskytovaných převážně seniorům, 

osobám s duševním onemocněním nebo v rámci komplexu činností sociálních služeb a 

paliativní péče) 

 
1.3. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných převážně osobám 

s duševním onemocněním 

 
1.4. Zajištění základní dostupnosti služeb poskytovaných v rámci komplexu činností sociálních 

služeb a paliativní péče 

 
Tabulka 3 - Priorita 1. pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením 

Název a číslo Opatření: 

1.1 Zajištění základní dostupnosti pobytových služeb sociální péče 

poskytovaných osobám se zdravotním postižením (vyjma služeb 

poskytovaných převážně seniorům, osobám s duševním onemocněním 

nebo v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče)  

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení 
cíle): 

Cílem opatření je zajištění základní sítě pobytových služeb sociální péče, 

poskytovaných osobám se zdravotním postižením (vyjma služeb poskytovaných 

převážně seniorům, osobám s duševním onemocněním nebo v rámci komplexu 

činností sociálních služeb a paliativní péče). Jde o odlehčovací služby, týdenní 

stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.      

V Jihočeském kraji doplňuje síť pobytových sociálních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením také pobytová forma sociální rehabilitace poskytovaná 

dvěma poskytovateli. Jde o službu sociální prevence, která je navázána také na 

ambulantní formu poskytování a jako taková je předmětem Opatření 1.2.,Aktivita 

1.2.11. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

1.1.1. Zajištění základní kapacity odlehčovacích služeb (§ 44) 

1.1.2. Zajištění základní kapacity týdenních stacionářů (§ 47) 

1.1.3. Zajištění základní kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením 

(§ 48) 

1.1.4. Zajištění základní kapacity chráněného bydlení (§ 51) 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.1.1. (odlehčovací služby), jednotka kapacity: počet lůžek.  

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 9* 0 0 0 0 0 14** 

Základní síť 9* 0 0 0 0 0 14** 

* V pobytové formě 3 lůžka nepřetržitě, 6 lůžek 1-2 víkendy v měsíci. 
** V pobytové formě 8 lůžek nepřetržitě, 6 lůžek 1-2 víkendy v měsíci. 
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Přehled k Aktivitě 1.1.2. (týdenní stacionáře), jednotka kapacity: počet lůžek 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 32 0 15 16 0 4* 20 

Základní síť 32 0 24 16 0 4* 20 

* ORP Vodňany  

 
 
Přehled k Aktivitě 1.1.3. (domovy pro osoby se zdravotním postižením), jednotka kapacity: počet lůžek 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 70 0 112 89 112 200 0 

Základní síť 70 0 112 89 112 200 0 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.1.4. (chráněné bydlení), jednotka kapacity: počet lůžek 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 52 36 0 0 39 0 0 16 

Základní síť 52 36 0 12 39 15 0 16 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0 46 0 9 0 40 0 0 0 

Základní síť 0 46 0 9 0 41 0 0 0 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

odlehčovací služby (§ 44) 6 713 000 100 000 31 000 100 000 19 000 

týdenní stacionáře (§ 47) 19 157 000 5 956 000 169 000 9 235 000 2 016 000 

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením (§ 
48) 

133 531 000 24 626 000 4 938 000 138 530 000 23 320 000 

chráněné bydlení (§ 51)  56 182 000 13 915 000 525 000 25 877 000 3 765 000 

 
V Jihočeském kraji došlo ke změně v nastavení základní sítě u služeb sociální péče 

poskytovaných pobytovou formou osobám se zdravotním postižením u Opatření 1.1. Navýšení 

kapacity u odlehčovacích služeb v okrese Tábor bylo nezbytné z důvodu řešení mimořádné 

situace, která vznikla v souvislosti se změnou zdravotních dispozic pečujících osob 

v přirozeném prostředí cílové skupiny. V roce 2020 bude Jihočeský kraj podporovat rozvoj 

tohoto druhu sociální služby poskytované pobytovou formou s cílem optimalizovat její 

dostupnost na území celého kraje. 

 

U služby chráněné bydlení je v základní síti upravena kapacita na území ORP Jindřichův 

Hradec a Třeboň s ohledem na reálné zajištění dostupnosti této služby pro osoby se 

zdravotním postižením. Město Kaplice deklarovalo potřebu vzniku nové služby chráněného 

bydlení pro osoby s mentálním postižením na svém území a uvedená kapacita je zahrnuta 

v základní síti.  

 

Další možná změna v základní síti je provázána s aktivitou 2.1.2. Optimální zajištění kapacity 

domovů pro osoby se zdravotním postižením. Cílem je zajištění pomoci a podpory osobám 

v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky nebo způsob 
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života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které pro zdravotní stav a nesoběstačnost 

potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za tímto účelem se přepokládá podpora 

vzniku nové sociální služby domovy se zvláštním režimem na území okresu Strakonice. 

Kapacita této sociální služby v době zpracování akčního plánu není přesně určena. 

 
 
 

Název a číslo Opatření: 

1.2. Zajištění základní dostupnosti terénních a ambulantních sociálních 

služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením (vyjma služeb 

poskytovaných převážně seniorům, osobám s duševním onemocněním 

nebo v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče) 

Z jaké priority vychází 

(opis priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení 

cíle): 

Cílem opatření je zajištění základní sítě terénních a ambulantních sociálních 

služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením (vyjma služeb 

poskytovaných převážně seniorům, osobám s duševním onemocněním nebo 

v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče). Jde o odborné 

sociální poradenství, osobní asistenci, průvodcovské a předčitatelské služby, 

podporu samostatného bydlení, centra denních služeb, denní stacionáře, ranou 

péči, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitaci.  

Návrh základní sítě předpokládá s ohledem na zjištěnou potřebnost a stávající 

pokrytí jižních Čech zejména zvýšení kapacit osobní asistence, sociálně 

terapeutických dílen a sociální rehabilitace. Mírné zvýšení kapacity je navrženo 

také pro průvodcovské a předčitatelské služby, denní stacionáře, tlumočnické 

služby a ranou péči.  

Pro poskytování odborného sociálního poradenství je definován orientační 

parametr kapacity na jednotlivých územích v závislosti na počtu obyvatel.   

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

1.2.1. Zajištění základní kapacity odborného sociálního poradenství (§ 37)  

1.2.2. Zajištění základní kapacity osobní asistence (§ 39) 

1.2.3. Zajištění základní kapacity průvodcovských a předčitatelských služeb 

(§ 42) 

1.2.4. Zajištění základní kapacity podpory samostatného bydlení (§ 43) 

1.2.5. Zajištění základní kapacity center denních služeb (§ 45) 

1.2.6. Zajištění základní kapacity denních stacionářů (§ 46) 

1.2.7. Zajištění základní kapacity rané péče (§ 54) 

1.2.8. Zajištění základní kapacity tlumočnických služeb (§ 56) 

1.2.9. Zajištění základní kapacity sociálně aktivizačních služeb pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením (§ 66)  

1.2.10. Zajištění základní kapacity sociálně terapeutických dílen (§ 67) 

1.2.11. Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace (§ 70) 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.1. (odborné sociální poradenství), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči/týdenní 
časová dostupnost při okamžité kapacitě 1 uživatel.  

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 2,0/48,5 1,0/26 0,8/25 1,7/46 1,0/25 1,2/30 1,7/48 

Základní síť 5,0/121,5 1,0/26 1,5/37,5 1,9/50 1,0/25 1,2/30 1,7/48 
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Přehled k Aktivitě 1.2.2. (osobní asistence), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav  14,30 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 14,79 

Základní síť  14,30 1,20 2,30 1,40 1,00 1,40 17,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.3. (průvodcovské a předčitatelské služby), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Území Jihočeský kraj 

Současný stav 6,80 

Základní síť 6,80 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.4. (podpora samostatného bydlení), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.5. (centra denních služeb), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0,00 7,00 0,00 4,50 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 12,10 0,00 6,50 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.6. (denní stacionáře), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 25,00 0,00 3,60 2,10 0,00 3,20 7,40 

Základní síť 25,00 4,00 3,60 2,10 0,00 3,20 10,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.7. (raná péče), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Území Jihočeský kraj 

Současný stav 17,15 

Základní síť 20,00 
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Přehled k Aktivitě 1.2.8. (tlumočnické služby), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči/přibližná okamžitá 
kapacita uživatelů 

Území Jihočeský kraj 

Současný stav 0,70/1 

Základní síť 1,00/1 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.9. (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením), jednotka 
kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 

Základní síť 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.10. (sociálně terapeutické dílny), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 5,20 7,20 0,00 2,15 4,12 0,00 0,00 4,30 

Základní síť 5,20 7,70 4,00 4,00 4,30 0,00 3,00 4,30 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 5,95 1,80 0,00 2,25 1,75 2,60 2,50 3,00 2,70 

Základní síť 6,80 2,25 2,50 3,50 2,10 2,60 2,60 4,00 2,70 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.11. (sociální rehabilitace), jednotka kapacity: počet lůžek v pobytové formě/počet úvazků 
v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 10/9,22 0/3,50 0/0,57 0/1,25 17/5,42 0/0,00 0/0,00 

Základní síť 10/10,40 0/4,10 0/0,80 0/1,60 17/6,50 0/0,00 0/0,00 

 
U sociálních služeb poskytovaných ambulantní formou pro osoby se zdravotním postižením je 
v základní síti navýšena kapacita u služby centra denních služeb v ORP Tábor a Soběslav. 
Dále změna proběhla u služby sociálně terapeutické dílny v ORP Tábor a Vimperk. Tyto změny 
vychází z potřebnosti zjištěné v průběhu zpracování tohoto akčního plánu. 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

odborné sociální 
poradenství (§ 37) 

10 116 000 562 000 556 000 0 665 000 

osobní asistence (§ 39) 14 526 000 782 000 892 000 4 750 000 606 000 

průvodcovské a 
předčitatelské služby (§ 
42) 

5 473 000 395 000 898 000 816 000 585 000 

podpora samostatného 
bydlení (§ 43) 

487 000 0 0 80 000 80 000 

centra denních služeb (§ 
45) 

7 724 000 371 000 89 000 1 946 000 468 000 
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denní stacionáře (§ 46) 36 447 000 1 770 000 1 475 000 5 613 000 1 964 000 

raná péče (§ 54) 16 746 000 66 000 770 000 0 1 920 000 

tlumočnické služby (§ 56) 1 160 000 25 000 54 000 0 0 

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením (§ 
66) 

9 986 000 823 000 577 000 0 295 000 

sociálně terapeutické dílny 
(§ 67) 

0 27 675 000 1 389 000 0 1 389 000 

sociální rehabilitace (§ 70)  4 825 000 713 000 0 1 675 000 60 000 

 
 
 
 

Název a číslo Opatření: 
1.3. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných 

převážně osobám s duševním onemocněním 

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem opatření je prostřednictvím jednotlivých aktivit definovat na území 
Jihočeského kraje rozsah základní sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu 
osob s  duševním onemocněním. Jednotlivé služby sítě by měly být rovnoměrně 
rozložené, dostupné, kapacitně odpovídající velikosti a potřebám cílové skupiny.  

Důležitým hlediskem při sestavování sítě je strategie reformy psychiatrické péče  
a z ní vyplývající posílení komunitní psychiatrické péče, vč. komunitních 
sociálních služeb. Je kladen důraz na terénní podporu, propojení se službami 
zdravotními, deinstitucionalizaci péče a prohlubování destigmatizace. Plánovaný 
rozvoj sítě komunitních služeb je popsán ve schváleném strategickém dokumentu 
„Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v JčK“.   

Základním prvkem této sítě a systému podpory osob s duševním onemocněním 
je služba sociální rehabilitace, jejíž kapacity by měly být výrazně posíleny (mj. 
bude i součástí plánovaných multidisciplinárních týmů center duševního zdraví). 
Další důležitou službou je chráněné bydlení, jehož rozvoj je s ohledem na 
chybějící kapacity pobytových služeb komunitního charakteru vysoce žádoucí. 
U ostatních služeb není v tuto chvíli rozvoj plánován. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

1.3.1. Zajištění základní kapacity domovů se zvláštním režimem (§ 50) 

1.3.2. Zajištění základní kapacity chráněného bydlení (§ 51) 

1.3.3. Zajištění základní kapacity služeb následné péče (§ 64) 

1.3.4. Zajištění základní kapacity sociálně terapeutických dílen (§ 67) 

1.3.5. Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace (§ 70) 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.3.1. (domovy se zvláštním režimem), jednotka kapacity: počet lůžek 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 113 0 0 0 0 0 0 

Základní síť 113 0 0 0 0 0 0 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.3.2. (chráněné bydlení), jednotka kapacity: počet lůžek 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0 15 0 0 0 0 0 0 

Základní síť 0 15 5 0 7 0 0 5 
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ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

Základní síť 4 0 6 8 0 0 0 0 0 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.3.3. (služby následné péče), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.3.4. (sociálně terapeutické dílny), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči  

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 1,80 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 

Základní síť 0,00 5,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav  0,00 0,00 1,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 0,00 1,50 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.3.5. (sociální rehabilitace), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 7,25 2,25 3,50 3,00 0,70 3,00 4,20 

Základní síť 7,60 2,50 3,50 3,20 2,00 3,00 4,20 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

domovy se zvláštním 
režimem (§ 50) 

29 561 000 2 610 000 3 729 000 28 843 000 5 311 000 

chráněné bydlení (§ 51) 11 192 000 2 772 000 105 000 5 155 000 750 000 

služby následné péče (§ 
64) 

2 852 000 329 000 56 000 0 38 000 

sociálně terapeutické dílny 
(§ 67) 

0 3 840 000 240 000 0 240 000 

sociální rehabilitace (§ 70) 18 073 000 1 544 000 1 015 000 0 9 000 

 
U služby sociálně terapeutické dílny v ORP Tábor pro osoby s duševním onemocněním je 
v souvislosti s reformou psychiatrické péče zvažovaná varianta tento druh sociální služby 
ukončit a její kapacitu přesunou do služby sociální rehabilitace. 
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Název a číslo Opatření: 1.4. Zajištění základní dostupnosti služeb poskytovaných v rámci komplexu 

činností sociálních služeb a paliativní péče  

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem opatření je prostřednictvím jednotlivých aktivit definovat na území 
Jihočeského kraje rozsah základní sítě služeb poskytovaných v rámci komplexu 
činností sociálních služeb a paliativní péče pro cílovou skupinu osob 
s nevyléčitelnou nemocí v preterminálním a terminálním stadiu 
onemocnění. Jednotlivé služby sítě by měly být rovnoměrně rozložené, dostupné, 
kapacitně odpovídající velikosti a potřebám cílové skupiny a vhodně a účelně 
doplňovat komplex činností sociálních služeb a paliativní péče. Jde zejména 
o odborné sociální poradenství a odlehčovací služby poskytované v terénní 
a pobytové formě.  

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

1.4.1. Zajištění základní kapacity odborného sociálního poradenství 
poskytovaného v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní 
péče (§ 37) 

1.4.2. Zajištění základní kapacity odlehčovacích služeb poskytovaných v rámci 
komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče (§ 44) 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.4.1. (odborné sociální poradenství), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči/týdenní 
časová dostupnost při okamžité kapacitě 1 uživatel.  

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 0,50/20 0,00 0,30/12 0,25/10 0,50/20 0,00 0,40/16 

Základní síť 0,50/20 0,20/10 0,30/12 0,30/12 0,50/20 0,20/10 0,40/16 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.4.2. (odlehčovací služby), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči u terénní formy 
poskytování (v případě okresu Prachatice jde o kapacitu lůžek pobytové formy odlehčovacích služeb). 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 5,00 0,00 1,20 1,59 11 lůžek 0,00 3,00 

Základní síť 5,00 1,00 2,00 3,00 11 lůžek 0,00 3,00 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

odborné sociální 
poradenství (§ 37) 

1 901 000 106 000 105 000 0 125 000 

odlehčovací služby (§ 44) 8 038 000 925 000 1 134 000 3 126 000 16 806 000 

 
U vybraných druhů služeb poskytovaných v rámci komplexu činností sociálních služeb 
a paliativní péče jsou v základní síti navrženy změny, jejichž cílem je zlepšit rovnoměrné 
rozložení kapacit v jednotlivých okresech na území Jihočeského kraje.  
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3.2.2 Priorita 2. Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb pro 
osoby se zdravotním postižením na území Jihočeského kraje 
 
Přehled opatření: 
 
2.1. Popis optimálního zajištění pobytových sociálních služeb poskytovaných osobám se 
zdravotním postižením (vyjma služeb poskytovaných převážně seniorům, osobám s duševním 
onemocněním nebo v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče)  
 
2.2. Popis optimálního zajištění terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných 
osobám se zdravotním postižením (vyjma služeb poskytovaných převážně seniorům, osobám 
s duševním onemocněním nebo v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče)  
 
2.3. Popis optimálního zajištění terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných 
osobám s duševním onemocněním 

 
Tabulka 4 - Priorita 2. pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením 

Název a číslo Opatření: 

2.1. Popis optimálního zajištění pobytových sociálních služeb 

poskytovaných osobám se zdravotním postižením (vyjma služeb 

poskytovaných převážně seniorům, osobám s duševním onemocněním 

nebo v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče) 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

2. Popis optimálního zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem opatření je prostřednictvím jednotlivých aktivit popsat na území 

Jihočeského kraje rozsah optimální sítě pobytových sociálních služeb pro cílovou 

skupinu osob se zdravotním postižením (vyjma služeb poskytovaných převážně 

seniorům, osobám s duševním onemocněním nebo v rámci komplexu činností 

sociálních služeb a paliativní péče).  

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

2.1.1. Optimální zajištění kapacity odlehčovací služby (§ 44) 

2.1.2. Optimální zajištění kapacity domovů pro osoby se zdravotním 

postižením (§ 48) 

2.1.3. Optimální zajištění kapacity chráněného bydlení (§ 51) 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.1.1. (odlehčovací služby), jednotka kapacity: počet lůžek 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 9* 0 0 0 0 0 14** 

Optimální síť 9* 0 0 0 0 6*** 14** 

* z toho 3 lůžka nepřetržitě, 6 lůžek 1 víkend v měsíci. 
** v pobytové formě 8 lůžka nepřetržitě, 6 lůžek 1-2 víkendy v měsíci. 
*** z toho 3 lůžka nepřetržitě, 3 lůžka 1-2 víkendy v měsíci. 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.1.2. (domovy pro osoby se zdravotním postižením), jednotka kapacity: počet lůžek 

Území Jihočeský kraj 

Základní síť 30 

Optimální síť 80 
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Přehled k Aktivitě 2.1.3. (chráněné bydlení), jednotka kapacity: počet lůžek 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Základní síť 52 36 0 12 39 15 0 16 

Optimální síť 52 36 0 12 44 15 0 24 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Základní síť 0 46 0 9 0 41 0 0 0 

Optimální síť 0 46 16 9 0 44 0 0 0 

 
 
 

Název a číslo Opatření: 

2.2. Popis optimálního zajištění terénních a ambulantních sociálních služeb 

poskytovaných osobám se zdravotním postižením (vyjma služeb 

poskytovaných převážně seniorům, osobám s duševním onemocněním 

nebo v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče)  

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

2. Popis optimálního zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem opatření je prostřednictvím jednotlivých aktivit popsat na území 
Jihočeského kraje rozsah optimální sítě terénních a ambulantních sociálních 
služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (vyjma služeb 
poskytovaných převážně seniorům, osobám s duševním onemocněním nebo 
v rámci komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče). 

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

2.2.1. Optimální zajištění kapacity sociálně terapeutických dílen (§ 67) 

2.2.2. Optimální zajištění kapacity sociální rehabilitace (§ 70) 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.2.1. (sociálně terapeutické dílny), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Základní síť 5,20 7,70 4,00 4,00 4,30 0,0 3,00 4,30 

Optimální síť 5,20 10,00 4,00 4,00 4,30 0,0 3,00 4,30 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Základní síť 6,80 2,25 2,50 2,25 2,10 2,60 2,60 4,00 2,70 

Optimální síť 6,80 2,25 2,50 5,00 3,00 4,00 2,60 4,00 4,00 

 
 
 
Přehled k Aktivitě 2.2.2. (sociální rehabilitace), jednotka kapacity: počet lůžek v pobytové formě/počet úvazků 
v přímé péči (včetně ambulantní a terénní formy poskytování) 

Okres  ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 10/10,40 0/4,10 0/0,80 0/1,60 17/6,50 0,00 0,00 

Optimální síť 10/12,00 0/4,10 0/3,80 0/3,60 17/6,50 0/2,00 0/3,00 
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Název a číslo Opatření: 2.3. Popis zajištění terénních a ambulantních sociálních služeb 

poskytovaných osobám s duševním onemocněním  

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

2. Popis optimálního zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření (cíle, 
kritéria dosažení cíle): 

Cílem opatření je prostřednictvím jednotlivých aktivit popsat na území 
Jihočeského kraje rozsah optimální sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu 
osob  s duševním onemocněním.  

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

2.3.1. Optimální zajištění kapacity sociální rehabilitace (§ 70) 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.3.1. (sociální rehabilitace), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 7,60 2,50 3,50 3,20 2,00 3,00 4,20 

Optimální síť celková kapacita na území JčK 35,00 úvazků v přímé péči 

 
 
Optimální síť u sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením byla upravena 

v návaznosti na potřebné změny kapacit definovaných v základní síti. Další rozvoj optimální 

sítě není plánován a v budoucnu bude vždy posuzován s ohledem na reálně zjištěné potřeby 

obyvatel daného území a na objem dostupných finančních zdrojů, včetně finanční podpory ze 

strany místních samospráv. 
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3.3 PRACOVNÍ SKUPINA PRO RODINY S DĚTMI  
 
Vymezení cílové skupiny 

Pracovní skupina si definovala cílovou skupinu: 

 rodiny s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů nepříznivé sociální 

situace, již rodina nedokáže sama bez pomoci překonat; 

 děti a mládež ve věku od 0 do 26 let ohrožené rizikovým způsobem života; 

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

 

Společensky nežádoucí jevy, které nejčastěji negativně ovlivňují rodiny s dětmi: 

 násilí a šikanování; 

 kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování; 

 ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže; 

 xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus; 

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

 divácké násilí; 

 komerční sexuální zneužívání dětí; 

 syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte; 

 sekty a sociálně patologická náboženská hnutí; 

 výchovné problémy, záškoláctví; 

 experimentování s návykovými látkami, užívání návykových látek; 

 chudoba - zadluženost; 

 nezaměstnanost; 

 neplánované rodičovství. 

 

Okruh osob může být nejčastěji ohrožen následujícími typy životních situací: 

 nepříznivá sociální situace (děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, rodiny ohrožené 

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 ze způsobu přijetí vrstevnickou skupinou 

apod.); 

 nepříznivá rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny, chybějící 

rodič, nefunkční rodiny, nízká sociální a životní úroveň apod.); 

 omezená možnost aktivního trávení volného času (nedostatek informací o možnostech 

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;  

 nízké rodičovské kompetence apod. 
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Na cílovou skupinu rodiny s dětmi jsou prioritně zaměřeny tyto služby sociální prevence dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 

 azylové domy pro rodiny s dětmi (§ 57)  

 domy na půl cesty (§ 58) 

 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (§ 62) 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 

 sociální rehabilitace (§ 70) 
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3.3.1 Priorita 1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny 
s dětmi na území Jihočeského kraje 
 
Tabulka 5 - Priorita 1. pracovní skupina pro rodiny s dětmi 

Název a číslo Opatření: 
1.1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi 

poskytovaných terénní formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi na 

území Jihočeského kraj 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity v rámci základní sítě 

sociální služby pro rodiny s dětmi, a to formou terénní i ambulantní. Jedná se 

o službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi služby sociální prevence. 

Jsou určeny rodině s dítětem/dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku 

dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez 

pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje. Základní 

činnosti služby jsou: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

V systému sociální prevence mají sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

zásadní a nezastupitelnou roli. Odstraňování či snižování nepříznivých vlivů na 

vývoj dětí v rodinách významně snižuje riziko jejich sociálního vyloučení 

v dospělosti a vzniku dalších problémů. 

Kritériem dosažení cíle opatření je návrh základní sítě tak, aby reflektovala 

zjištěnou potřebnost i zvýšení či zachování kapacit poskytování služby na území 

Jihočeského kraje.  

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 
1.1.1. Zajištění základní kapacity sociální služby sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi (§ 65) 

 

 
Přehled k Aktivitě 1.1.1. (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé 

péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 7,50 0,81 0,50 1,00 0,54 0,60 3,50 

Základní síť 0,50 8,00 3,00 0,70 2,40 1,00 0,60 3,50 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 1,30 0,00 1,70 3,30 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 

Základní síť 1,70 0,70 2,00 4,10 0,70 1,40 0,50 2,50 0,40 

 

 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi (§ 65) 

20 521 000 1 690 000 1 186 000 0 607 000 

 
Základní síť u sociálních služeb pro rodiny s dětmi zůstává v roce 2020 beze změn. 
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Název a číslo Opatření: 
1.2. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi 

poskytovaných ambulantní formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi na 

území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity ambulantní formy 

poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi. Jedná se o sociální služby 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a odborného sociálního poradenství, 

které je zaměřeno na potřeby rodin s dětmi, rodičů a nezletilých dětí 

v manželských a rodinných poradnách.  

Kritériem dosažení cíle opatření je zachování dostupnosti a kapacity základní sítě.  

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

1.2.1. Zajištění základní kapacity sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež (§ 62) 

1.2.2. Zajištění základní kapacity sociální služby odborné sociální poradenství 
(§ 37) 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.1. (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé práci 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 2,14 7,45 6,00 0,00 2,00 6,00 1,92 3,10 

Základní síť 2,20 11,40 7,30 0,00 2,10 6,20 2,00 3,10 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 2,40 0,00 2,92 3,80 2,10 1,70 2,20 0,00 0,00 

Základní síť 2,70 0,00 3,10 6,50 2,10 2,50 2,20 0,0 0,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.2. (odborné sociální poradenství), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 2,80 0,00 1,40 0,00 0,00 1,80 0,00 

Základní síť 3,00 0,00 1,40 0,00 0,00 1,80 0,00 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež (§ 62) 

38 218 000 2 097 000 3 084 000 0  740 000 

odborné sociální 
poradenství (§ 37)  

4 716 000 262 000 259 000 0 310 000 

 

Základní síť u sociálních služeb pro rodiny s dětmi, poskytovaných ambulantní formou, 

zůstává v roce 2020 beze změn. 
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Název a číslo Opatření: 
1.3. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi 

poskytovaných pobytovou formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi na 

území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity k poskytování 

sociálních služeb pro rodiny s dětmi pobytovou formou. Jedná se o sociální služby 

domy na půl cesty, azylové domy s cílovou skupinou pro matky s dětmi, otce 

s dětmi, rodiny s dětmi, které se ocitly bez přístřeší, a sociální rehabilitaci.  

Kritériem dosažení cíle opatření je zachování dostupnosti a kapacity základní sítě. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

1.3.1. Zajištění základní kapacity sociální služby domy na půl cesty (§ 58) 

1.3.2. Zajištění základní kapacity sociální služby azylové domy pro rodiny 
s dětmi (§ 57) 

1.3.3. Zajištění základní kapacity sociální služby sociální rehabilitace (§ 70) 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.3.1. (domy na půl cesty), jednotka kapacity: počet lůžek 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0 0 3 0 0 0 0 0 

Základní síť 0 2 3 0 0 0 0 0 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Základní síť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.3.2. (azylové domy pro rodiny s dětmi), jednotka kapacity: počet lůžek 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0 68 21 35 21 0 30 0 

Základní síť 0 68 21 35 21 0 30 0 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 73 0 45 59 0 0 0 0 0 

Základní síť 73 0 45 59 0 0 0 0 0 

 

 
Přehled k Aktivitě 1.3.3. (sociální rehabilitace), jednotka kapacity: počet lůžek  

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0 0 0 0 0 0 0 0 

Základní síť 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0 0 15 0 0 0 0 0 0 

Základní síť 0 0 15 0 0 0 0 0 0 
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Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

domy na půl cesty (§ 58) 1 119 000 0 110 000 105 000 100 000 

azylové domy pro rodiny 
s dětmi (§ 57) 

0 31 703 000 0 6 343 000 786 000 

sociální rehabilitace (§ 70) 2 681 000 0 0 977 000 38 000 

 
Základní síť u sociálních služeb pro rodiny s dětmi, poskytovaných pobytovou formou, zůstává 

v roce 2020 beze změn. 
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3.3.2 Priorita 2. Popis optimální dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi 
na území Jihočeského kraje 
 
Tabulka 6 - Priorita 2. pracovní skupina pro rodiny s dětmi 

Název a číslo Opatření: 
2.1. Popis optimální dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi 

poskytovaných terénní formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

2. Popis optimální dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi na 

území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cíl opatření spočívá v naplnění aktivity, jež zahrnuje popis optimálního rozšíření 

sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, poskytovanou terénní 

formou.  

Kritériem dosažení cíle je popis zajištění optimální dostupnosti a potřebné 

kapacity sociální služby.  

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 
2.1.1. Popis optimální kapacity sociální služby sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi (§ 65) 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.1.1. (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé 

péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Základní síť 0,00 8,00 3,00 0,70 2,40 1,00 0,60 3,50 

Optimální síť 0,60 11,00 3,00 0,90 3,20 1,30 0,80 3,60 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Základní síť 1,70 0,70 2,00 4,10 0,70 1,40 0,50 2,50 0,00 

Optimální síť 2,20 1,00 2,60 5,40 0,90 1,50 0,70 2,50 0,60 

 

 
 
 

Název a číslo Opatření: 
2.2. Popis optimální dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi 

a mládež poskytovaných ambulantní formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

2. Popis optimální dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi na 

území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cíl opatření spočívá v naplnění aktivity, jež zahrnuje popis optimálního rozšíření 

sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, poskytovanou 

ambulantní formou.  

Kritériem dosažení cíle je popis zajištění optimální dostupnosti a potřebné 

kapacity sociálních služeb.  

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

2.2.1. Popis optimální kapacity sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež (§ 62) 

2.2.2. Zajištění optimální kapacity sociální služby odborné sociální poradenství 
(§ 37) 
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Přehled k Aktivitě 2.2.1. (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Základní síť 2,20 11,40 7,30 0,00 2,10 6,20 2,00 3,10 

Optimální síť 2,20 11,40 7,30 0,00 2,10 6,20 2,00 3,10 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Základní síť 2,70 0,00 3,10 6,50 2,10 2,50 2,20 0,00 0,00 

Optimální síť 2,70 0,00 3,10 6,50 2,10 2,50 2,20 0,00 2,00 

Pozn.: NZDM na malém městě má smysl v minimální výši 2,0 úvazků 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.2.2. (odborné sociální poradenství), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 3,00 0,00 1,40 0,00 0,00 1,80 0,00 

Optimální síť 5,80 1,70 1,70 2,00 1,20 1,80 3,00 

 
 
Optimální síť u sociálních služeb pro rodiny s dětmi zůstává v roce 2020 beze změn. Další 

rozvoj optimální sítě bude vždy posuzován s ohledem na reálně zjištěné potřeby obyvatel 

daného území a na objem dostupných finančních zdrojů, včetně finanční podpory ze strany 

místních samospráv. 
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3.4 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V AKUTNĚ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 

 
Vlastní popis cílové skupiny 

Osoby v krizi 

Jedná se o osoby, které se ve svém životě setkali se situací (tématem), která zapříčinila náhlý 

či pozvolný rozvoj krize v jejich životě. Důležitým specifikem je fakt, že vzniklou situaci neumí 

dotčená osoba vyřešit vlastními silami tak, aby subjektivně krizi překlenula a pokračovala 

v běžném způsobu života, tedy ve standardním sociálním fungování. 

Situace vedoucí k rozvoji krize jsou: 

 Předlužení  

 Ztráta bydlení (přístřeší, bytová nouze)  

 Ztráta  

 Trestná činnost (pachatelé, oběti 

 Hmotná nouze  

 Sexbyznys (prostituce)  

 Akutní krizové životní  

 Sociálně vyloučená lokalita 

 

PŘEHLED DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OSOBÁM V AKUTNĚ 

NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 

 odborné sociální poradenství (§ 37) 

 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) 
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3.4.1 Priorita 1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby 
v akutně nepříznivé sociální situaci na území Jihočeského kraje 
 

Tabulka 7 - Priorita 1. pracovní skupina pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.1.1. (odborné sociální poradenství), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči/ týdenní 

časová dostupnost při okamžité kapacitě 1 uživatel na jednoho pracovníka 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 5,80/158,5 1,30/33 0,00 2,00/48 0,32/7 0,70/17,5 1,05/34 

Základní síť 0,50/12,5 7,00/175 1,60/40 0,80/20 2,00/50 0,80/20 0,70/17,5 2,00/50 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 1,30/ 

32,5 

0,70/ 

16 

0,00 1,85/ 

68,5 

0,34/   

8 

0,70/ 

17 

0,60/ 

15 

0,20/ 

8,5 

0,50/ 

12,5 

Základní síť 1,30/ 

32,5 

1,00/ 

25 

1,80/ 

45 

3,20/ 

80 

0,70/ 

18 

1,70/ 

42  

0,60/ 

15 

0,70/ 

17,5 

0,50/ 

12,5 

 
 
Přehled k aktivitě 1.1.2. (krizová pomoc), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči/týdenní časová dostupnost 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 2,10/64 0,00 0,00 0,15/2 0,00 0,20/8 2,30/39 

Základní síť 0,00 2,10/55 0,00 0,00 0,50/12 0,00 0,20/8 2,40/39 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 1,50/40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20/4 0,00 

Základní síť 1,50/40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20/8 0,00 

 
 
 
 

 

Název a číslo Opatření: 
1.1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných 

ambulantní formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby v akutně 

nepříznivé sociální situaci na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení 

cíle): 

Zajištění dostupnosti potřebné kapacity sociálních služeb poskytovaných 

ambulantní formou pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci – odborné 

sociální poradenství, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní 

centra, noclehárny. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

1.1.1. Zajištění základní kapacity odborné sociální poradenství (§ 37) 

1.1.2. Zajištění základní kapacity sociální služby krizová pomoc (§ 60) 

1.1.3. Zajištění základní kapacity sociální služby intervenční centra (§ 60a) 

1.1.4 Zajištění základní kapacity sociální služby nízkoprahová denní centra 
(§ 61) 

1.1.5. Zajištění základní kapacity sociální služby noclehárny (§ 63) 
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Přehled k aktivitě 1.1.3. (intervenční centra), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Území Jihočeský kraj 

Současný stav 3,90 

Základní síť 3,90 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.1.4. (nízkoprahová denní centra), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

ORP BLA ČB ČK DAČ JH KAP MIL PÍ 

Současný stav 0,00 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 

Základní síť 0,00 3,60 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 

 

ORP PT SOB ST TÁ TrS TŘE TNV VIM VOD 

Současný stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.1.5. (noclehárny), jednotka kapacity: počet lůžek  

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 20 0 8 9 0 5 12 

Základní síť 20 5 8 9 4 5 12 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

odborné sociální 
poradenství (§ 37)  

19 927 000 1 107 000 1 095 000 0 1 310 000 

krizová pomoc (§ 60) 6 536 000 747 000 455 000 0 545 000 

intervenční centra (§ 60a) 3 694 000 422 000 257 000 0 3085 000 

nízkoprahová denní centra 
(§ 61) 

6 609 000 294 000 294 000 0 431 000 

noclehárny (§ 63) 7 893 000 233 000 866 000 724 000 13 000 

 
 
Pro cílovou skupinu osob v akutně nepříznivé sociální situaci je navýšená kapacita v základní 
síti u služby odborné sociální poradenství na základě informací získaných v průběhu realizace 
projektu na podporu sociálního začleňování v území ORP Třeboň.  
V souvislosti s novelou Insolvenčního zákona, jsou v roce 2020 předpokládány změny 
v poskytování odborného sociálního poradenství. Jedná se o případy, kdy insolvenční soud v 
rozhodnutí, jimž schvaluje oddlužení, uloží dlužníkům povinnost využít tuto sociální službu. 
V současné době nejsou vyřešeny finanční zdroje k úhradě nákladů, které vzniknou 
poskytovatelům služeb odborného sociálního poradenství, z důvodu splnění povinnosti 
uložené soudu dlužníkům, tj. výkonem rozhodnutí. 
 
Kapacity u ostatních služeb zůstávají v základní sítí nezměněny.  
 
  



37 
 

 

 
Přehled k Aktivitě 1.2.1. (telefonická krizová pomoc), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Území  Jihočeský kraj 

Současný stav 4,20 

Základní síť 4,40 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.2. (terénní programy), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči/ týdenní časová 

dostupnost (součet časové dostupnosti u jednotlivých služeb) 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 5,90/69 1,50/32 0,00 2,40/40 2,00/42,5 0,00 4,00/65,5 

Základní síť 5,90/69 2,40/40 0,00 2,40/40 2,00/42,5 0,00 4,80/65,5 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.3. (sociální rehabilitace), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 5,50 1,70 2,50 2,00 1,40 2,00 3,00 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

telefonická krizová pomoc 
(§ 55) 

1 435 000 219 000 48 000 0 20 000 

terénní programy (§ 69) 10 656 000 878 000 616 000 0 315 000 

sociální rehabilitace (§ 70) 12 693 000 1 075 000 677 000 0 5 000 

 
 
Základní síť u sociálních služeb pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci, poskytovaných 

terénní formou, zůstává v roce 2020 beze změn. 

  

Název a číslo Opatření: 
1.2. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných 

terénní formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby v akutně 

nepříznivé sociální situaci na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření (cíle, 

kritéria dosažení cíle): 

Zajištění dostupnosti potřebné kapacity sociálních služeb pro osoby v akutně 

nepříznivé sociální situaci poskytovaných terénní formou - telefonická krizová 

pomoc, terénní programy, sociální rehabilitace. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

1.2.1. Zajištění základní kapacity sociální služby telefonická krizová pomoc  
(§ 55) 

1.2.2. Zajištění základní kapacity sociální služby terénní programy (§ 69) 

1.2.3. Zajištění základní kapacity sociální služby sociální rehabilitace (§ 70) 
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Přehled k Aktivitě 1.3.1. (azylové domy pro jednotlivce), jednotka kapacity: počet lůžek: muži/ženy 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 25/9 0/0 0/0 0/0 13/0 0/0 10/0 

Základní síť 25/10 8/3 12/5 9/4 13/3 9/4 15/2 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

azylové domy pro 
jednotlivce (§ 57)  

0 4 327 000 0 2 198 000 273 000 

 

 

Základní síť u sociálních služeb pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci, poskytovaných 

pobytovou formou, zůstává v roce 2020 beze změn. 

  

Název a číslo Opatření: 
1.3. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných 

pobytovou formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby v akutně 

nepříznivé sociální situaci na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Zajištění dostupnosti potřebné kapacity sociálních služeb pro osoby v akutně 

nepříznivé sociální situaci poskytovaných pobytovou formou - azylový dům pro 

jednotlivce. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

1.3.1. Zajištění základní kapacity sociální služby azylové domy pro jednotlivce 
(§ 57) 
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3.4.2 Priorita 2. - Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb na 
území Jihočeského kraje 
 

Tabulka 8 - Priorita 2. pracovní skupina pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci 

Název a číslo Opatření: 
2.1. Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb 

poskytovaných ambulantní formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

2. Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb pro osoby 

v akutně nepříznivé sociální situaci na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Popis optimálního zajištění sociálních služeb pro osoby v akutně nepříznivé 

sociální situaci poskytovaných ambulantní formou – noclehárny. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

2.1.1. Popis optimálního zajištění dostupnosti sociální služby noclehárny 

(§ 63) 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.1.1. (noclehárny), jednotka kapacity: počet lůžek 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 20 5 8 9 4 5 12 

Optimální síť navýšení o 20  

 
 

Název a číslo Opatření: 
2.2. Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb 

poskytovaných pobytovou formou 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

2. Popis optimálního zajištění dostupnosti sociálních služeb pro osoby 

v akutně nepříznivé sociální situaci na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření (cíle, 

kritéria dosažení cíle): 

Popis optimálního zajištění sociálních služeb pro osoby v akutně nepříznivé 

sociální situaci poskytovaných pobytovou formou - azylové domy. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

2.2.1. Popis optimálního zajištění dostupnosti sociální služby azylové domy pro 

jednotlivce (§ 57) 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.2.1. (azylové domy pro jednotlivce), jednotka kapacity: počet lůžek: muži/ženy 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 25/10 8/3 12/5 9/4 13/3 9/4 15/2 

Optimální síť navýšení o 20 

 
 
Optimální síť u vybraných sociálních služeb pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci 

zůstává v roce 2020 beze změn. Další rozvoj optimální sítě bude vždy posuzován s ohledem 

na reálně zjištěné potřeby obyvatel daného území a na objem dostupných finančních zdrojů, 

včetně finanční podpory ze strany místních samospráv. 
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3.5 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY ZÁVISLÉ ČI ZÁVISLOSTÍ OHROŽENÉ 
 
Vymezení cílové skupiny souhrnně 

Cílovou skupinu sítě služeb tvoří osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn. 

užívání nelegálních i legálních návykových látek, rizikové užívání virtuálního prostředí, 

hazard) a jejich sociální okolí (převážně rodina a blízcí). 

 

Specifické podskupiny klientů/ potenciálních klientů adiktologických služeb  
- Uživatelé nelegálních návykových látek 
- Uživatelé alkoholu 
- Exuseři 
- Nelátkové závislosti nebo kombinace 
- Sociální okolí 

 
 
PŘEHLED DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OSOBÁM ZÁVISLÝM ČI 

ZÁVISLITÍ OHROŽENÝM 

 odborné sociální poradenství (§ 37) 

 kontaktní centra (§ 59) 

 služby následné péče (§ 64)  

 terapeutické komunity (§ 68) 

 terénní programy (§ 69) 
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3.5.1 Priorita 1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby 
ohrožené závislostmi na území Jihočeského kraje 
 
Tabulka 9 - Priorita 1. pracovní skupina pro osoby závislé či závislostí ohrožené 

Název a číslo Opatření: 1.1. Zajištění základní dostupnosti terénních sociálních služeb 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené 

závislostmi na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem Opatření je zajištění základní dostupnosti terénních sociálních služeb pro 

osoby ohrožené závislostmi s ohledem na aktuální situaci adekvátních typů 

služeb a jejich kapacit. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 
1.1.1. Zajištění základní kapacity služby terénní programy (§ 69) 

 
Přehled k Aktivitě 1.1.1. (terénní programy), jednotka kapacity: počet úvazků v přímé péči 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

terénní programy (§ 69) 10 778 000 888 000 623 000 0 319 000 

 
 

Název a číslo Opatření: 1.2. Zajištění základní dostupnosti ambulantních sociálních služeb 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené 

závislostmi na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem Opatření je zajištění základní dostupnosti ambulantních sociálních služeb 

pro osoby ohrožené závislostmi s ohledem na aktuální situaci adekvátních typů 

služeb a jejich kapacit. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

 

1.2.1. Zajištění základní kapacity služby kontaktní centra (§ 59) 

1.2.2. Zajištění základní kapacity služby odborné sociální poradenství (§ 37) 

1.2.3. Zajištění základní kapacity služby následné péče (§ 64) 

 
 
Přehled k Aktivitě 1.2.1. (kontaktní centra), počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 5,49 0,00 0,00 3,40 2,29 2,39 2,70 

Základní síť 6,80 0,00 0,00 3,5 3,20 3,50 5,50* 

* výpočet ze zdrojové tabulky sice zní 4,1 úvazků, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že KC v Táboře reálně velmi 

akcentuje poradenskou část služby, a to cca v objemu odpovídajícímu vyjádřené potřebě v Aktivitě 1.2.2.(odborné 

sociální poradenství), považujeme za nejvhodnější zachovat stávající kapacitu KC na 5,5 úvazků a zároveň 

nealokovat kapacitu pro odborné sociální poradenství. 

Přehled k Aktivitě 1.2.2. (odborné sociální poradenství), počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 4,80 2,60 2,00 0,90 1,40 2,00 0,00 

Základní síť 5,00 2,60 2,60 1,70 1,40 2,00 2,40 
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Doplněk - poradny, ambulantní léčba: 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 2,60 0,30 0,40 0,00 0,40 0,40 0,00 

Základní síť 2,60 0,80 1,20 0,90 0,70 0,90 0,00 

* v „podmíněné síti“ sociálních služeb Jihočeského kraje je zařazena služba v úhrnu 1,0 úvazku, financovaná 

z OPZ a realizovaná v regionu České Velenice.  

** Detašované pracoviště Blatná 

 

Doplněk substituční léčba: 

Okres ČB 

Současný stav 0,70 

Základní síť 0,70 

 

Doplněk služby ve vězení: 

Okres ČB 

Současný stav 0,40 

Základní síť 0,50 

 

 
Přehled k Aktivitě 1.2.3. (služby následné péče), počet úvazků v přímé péči  

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Současný stav 0,0 (1,1)* 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

Základní síť 2,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,30 

* v rámci pobytové služby zařazené do celostátní sítě sociálních služeb je v objemu 1,1 úvazků poskytována rovněž 

služba ambulantní následné péče pro docházející klienty. 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

kontaktní centra (§ 59) 16 673 000 4 811 000 173 000 0 7 493 000 

odborné sociální 
poradenství (§ 37)  

5 400 000 300 000 297 000 0 355 000 

služby následné péče (§ 
64) 

4 278 000 494 000 84 000 0 58 000 

 
 

Název a číslo Opatření: 1.3. Zajištění základní dostupnosti pobytových sociálních služeb 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění základní dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené 

závislostmi na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem Opatření je zajištění základní dostupnosti pobytových sociálních služeb pro 

osoby ohrožené závislostmi s ohledem na aktuální situaci adekvátních typů 

služeb a jejich kapacit. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

1.3.1. Zajištění základní kapacity služby následná péče (§ 64)  

1.3.2. Zajištění základní kapacity služby terapeutické komunity (§ 68) 

1.3.3. Zajištění základní kapacity služby domovy se zvláštním režimem (§ 50) 
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Služby následné péče a terapeutické komunity jsou součástí celostátní sítě služeb (MPSV). 

Z tohoto důvodu nejsou předmětem zájmu SPRSS JčK, který řeší lokální - krajskou síť 

sociálních služeb, a ve finančním přehledu je uveden plánovaný podíl spolufinancování ze 

zdrojů Jihočeského kraje.  

 

 
Přehled k Aktivitě 1.3.3. (domovy se zvláštním režimem), jednotka kapacity: počet lůžek 

Území  Jihočeský kraj 

Současný stav 0 

Základní síť 40 - 50 

 
 

Finanční přehled v Kč 
pro rok 2020 

Účelová 
dotace podle  
§ 101a ZSS 

Jihočeský 
kraj 

Obec/obce 
Příjmy od 
uživatelů 

Ostatní 
zdroje 

služby následné péče (§ 
64) 

- 600 000 - - - 

terapeutické komunity (§ 
68) 

- 750 000 - - - 

domovy se zvláštním 
režimem (§ 50) 

Finanční náročnost nevyčíslena, bude předmětem jednání s případným 
poskytovatelem. 

 
 
Základní síť u sociálních služeb pro osoby závislé či závislosti ohrožené zůstává v roce 2020 
nezměněna. 
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3.5.2 Priorita 2. Zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb pro osoby 
ohrožené závislostmi na území Jihočeského kraje 
 

Tabulka 10 - Priorita 2. pracovní skupina pro osoby závislé či závislostí ohrožené 

Název a číslo Opatření: 2.1 Zajištění optimální dostupnosti terénních sociálních služeb 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

2. Zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené 

závislostmi na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem Opatření je zajištění optimální dostupnosti terénních sociálních služeb pro 

osoby ohrožené závislostmi s ohledem na aktuální situaci adekvátních typů 

služeb a jejich kapacit. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 
2.1.1. Zajištění optimální kapacity služby terénní programy (§ 69) 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.1.1. (terénní programy), počet úvazků v přímé péči 

Situace, kdy neexistuje komplexní síť kontaktních center (aplikace koeficientu 1,5 na okr. ČK a JH) 

 

 

Situace, kdy existuje komplexní síť kontaktních center (odstranění koeficientu 1,5 na okr. ČK a JH) 

 
 

Název a číslo Opatření: 2.2. Zajištění optimální dostupnosti ambulantních sociálních služeb 

Z jaké priority vychází (opis 

priority): 

2. Zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené 

závislostmi na území Jihočeského kraje 

Krátký popis Opatření 

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Cílem Opatření je zajištění optimální dostupnosti ambulantních sociálních služeb 

pro osoby ohrožené závislostmi s ohledem na aktuální situaci adekvátních typů 

služeb a jejich kapacit. 

Aktivity, které vedou 

k naplnění Opatření: 

2.2.1. Zajištění optimální kapacity služby kontaktní centra (§ 59) 

2.2.2. Zajištění optimální kapacity služby odborné sociální poradenství (§ 37) 

2.2.3. Zajištění optimální kapacity služby následná péče (§ 64) 

 
 
 
 
 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 5,0 2,6 2,6 1,7 1,4 2,0 2,4 

Optimální síť 5,4 2,6 3,8 1,7 1,4 2,0 2,4 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 5,0 1,7 2,6 1,7 1,4 2,0 2,4 

Optimální síť 5,4 1,7 2,6 1,7 1,4 2,0 2,4 
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Přehled k Aktivitě 2.2.1. (kontaktní centra), počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 6,8 0,0 0,0 3,5 3,2 3,5 5,5 * 

Optimální síť 6,8 3,2 3,2** 3,5 3,2 3,5 5,5* 

*výpočet ze zdrojové tabulky sice zní 4,0 úvazky, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že KC v Táboře reálně velmi 

akcentuje poradenskou část služby, a to cca v objemu odpovídajícímu vyjádřené potřebě v Aktivitě 2.2.2.(odborné 

sociální poradenství), považujeme za nejvhodnější zachovat stávající kapacitu KC na 5,5 úvazků a zároveň 

kapacitu pro odborné sociální poradenství alokovat o 1,5 úvazků méně. 

**výpočet ze zdrojové tabulky sice zní 4,0 úvazky, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že období platnosti plánu 
(2019-2021) pokrývá „startovací“ období služby, jeví se minimální kapacita 3,2 úvazků jako dostatečná. 

 
 
Přehled k Aktivitě 2.2.2. (odborné sociální poradenství), počet úvazků v přímé péči 

Doplněk - poradny, ambulantní léčba: 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 2,6 0,8 1,2 0,9 0,7 0,9 0,0 

Optimální síť 3,8 1,2 1,8 1,4 1,0 1,4 0,5 (2,0)* 

* Přesto, že výpočet ze zdrojové tabulky zní 2,0 úvazky, kalkulujeme pouze 0,5 úvazku, neboť Kontaktní centrum 

v Táboře realizuje identické činnosti v tomto objemu (viz Aktivita 2.2.1.). 

 

 
Doplněk substituční léčba: 

SÍDLO ČB 

Základní síť 0,7 

Optimální síť 0,7 

 

Doplněk služby ve vězení: 

SÍDLO ČB 

Základní síť 0,5 

Optimální síť 0,5 

 

 

Přehled k Aktivitě 2.2.3. (služby následné péče), počet úvazků v přímé péči 

Okres ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ 

Základní síť 2,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,3 

Optimální síť 2,5 0,9 1,2 1,0 0,8 1,0 1,3 

 
 
Optimální síť u sociálních služeb pro osoby závislé či závislosti ohrožené zůstává v roce 2020 

beze změn. Další rozvoj optimální sítě bude vždy posuzován s ohledem na reálně zjištěné 

potřeby obyvatel daného území a na objem dostupných finančních zdrojů, včetně finanční 

podpory ze strany místních samospráv.  
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4 PRŮŘEZOVÉ PRIORITY 
 

4.1 PRIORITA 1: ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Tabulka 11 - Průřezová priorita 1: Zajištění systému financování sociálních služeb 

Název a číslo 

Opatření: 
1.1. Podpora systému sociálních služeb na území Jihočeského kraje 

Z jaké priority 

vychází (opis 

priority): 

1. Zajištění systému financování sociálních služeb 

V souladu s § 101a a § 105 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákona), jsou poskytovány finanční prostředky z rozpočtu kraje a obcí na vybrané sociální služby 

s ohledem na zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. 

Krátký popis 

Opatření  

(cíle, kritéria 

dosažení cíle): 

Zajištění spolufinancování sociálních služeb na území Jihočeského kraje. 

Cílem opatření je podpora a zajištění v současné době dostupných nebo nově vznikajících 

sociálních služeb definovaných v základní síti u definovaných cílových skupin.  

Aktivity, které 

vedou k naplnění 

Opatření: 

1.1.1. Finanční podpora služeb prostřednictvím účelové dotace získané Jihočeským 

krajem ze státního rozpočtu 

Pro rok 2020 je předpoklad požadované výše finančních prostředků ze státního rozpočtu 

v celkovém objemu 1 546 504 000 Kč 

1.1.2. Finanční podpora služeb z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím dotačních 

programů a příspěvku zřizovaným organizacím  

Jihočeský kraj plánuje spolufinancování vybraných sociálních služeb zařazených do základní sítě 

ze svého rozpočtu v roce 2020 ve výši 166 100 000 Kč. 

1.1.3. Finanční podpora služeb z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím finančních 

prostředků získaných z evropských fondů  

V rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ budou v roce 2020 financovány 

2 druhy sociálních služeb – azylové domy a sociálně terapeutické dílny. Předpokládaná podpora 

ze zdrojů Operačního programu Zaměstnanost je 67 545 000 Kč. V případě navýšení alokace pro 

Jihočeský kraj mohou být v roce 2020 do tohoto projektu zařazeny k financování další vybrané 

druhy sociálních služeb.  

1.1.4. Finanční podpora služeb z rozpočtů místních samospráv na území kraje  

V souladu s § 105 zákona je v roce 2020 očekávaná podpora sociálních služeb z rozpočtu 

místních samospráv ve výši 160 164 000 Kč. 
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Plán nákladovosti sociálních služeb a uvedení předpokládané výše (v Kč) vybraných 
zdrojů  
 
Tabulka 12 - Plán nákladovosti sociálních služeb 

Rozpočtový 
rok 2020 

Druhy sociálních 
služeb 

Celkové 
předpokládané 
náklady 

Požadovaná 
výše dotace z 
kapitoly 313-
MPSV 

Předpokládaná 
spoluúčast 
kraje 

Předpokládaná 
spoluúčast 
obce 

Odborné sociální 
poradenství  

Výše nákladů - 
poradenství  

Výše dotace 
MPSV - 
poradenství 

Výše 
prostředků kraje 
- poradenství  

Výše 
prostředků obcí 
- poradenství  

Odborné sociální 
poradenství  

49 474 000 42 060 000 2 337 000 2 312 000 

Celkem odborné 
sociální poradenství  

49 474 000 42 060 000 2 337 000 2 312 000 

      

Služby sociální péče 
Výše nákladů - 
služby sociální 
péče 

Výše dotace 
MPSV - služby 
sociální péče 

Výše 
prostředků kraje 
- služby sociální 
péče  

Výše 
prostředků obcí 
- služby sociální 
péče 

Osobní asistence  56 682 000 37 197 000 2 056 000 2 345 000 

Pečovatelská služba  259 549 000 166 192 000 2 913 000 37 447 000 

Tísňová péče  3 450 000 2 630 000 0 528 000 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby  

8 167 000 5 473 000 395 000 898 000 

Podpora samostatného 
bydlení  

647 000 487 000 0 0 

Odlehčovací služby 116 088 000 46 669 000 6 791 000 7 924 000 

Centra denních služeb  10 598 000 7 724 000 371 000 89 000 

Denní stacionáře  56 891 000 43 866 000 2 130 000 1 775 000 

Týdenní stacionáře  36 533 000 19 157 000 5 956 000 169 000 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

324 945 000 133 531 000 24 626 000 4 938 000 

Domovy pro seniory  1 614 247 000 581 714 000 66 690 000 66 690 000 

Domovy se zvláštním 
režimem 

407 304 000 171 872 000 15 176 000 21 681 000 

Chráněné bydlení  120 238 000 67 374 000 16 687 000 630 000 

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče  

61 146 000 23 132 000 1 274 000 118 000 

Celkem služby sociální 
péče  

3 076 485 000 1 307 018 000 145 065 000 145 232 000 
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Rozpočtový 
rok 2020 

Druhy sociálních služeb  
Celkové 
předpokládané 
náklady  

Požadovaná 
výše dotace z 
kapitoly 313-
MPSV 

Předpokládaná 
spoluúčast 
kraje  

Předpokládaná 
spoluúčast 
obce  

Služby sociální 
prevence  

Výše nákladů - 
služby sociální 
prevence  

Výše dotace 
MPSV - služby 
sociální 
prevence  

Výše 
prostředků kraje 
- služby sociální 
prevence  

Výše 
prostředků obcí 
- služby sociální 
prevence 

Raná péče  19 502 000 16 746 000 66 000 770 000 

Telefonická krizová 
pomoc  

1 722 000 1 435 000 219 000 48 000 

Tlumočnické služby  1 239 000 1 160 000 25 000 54 000 

Azylové domy * 45 630 000 0 0 0 

Domy na půl cesty  1 434 000 1 119 000 0 110 000 

Kontaktní centra  29 150 000 16 673 000 4 811 000 173 000 

Krizová pomoc  8 283 000 6 536 000 747 000 455 000 

Intervenční centra  4 681 000 3 694 000 422 000 257 000 

Nízkoprahová denní 
centra  

7 628 000 6 609 000 294 000 294 000 

Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež  

44 139 000 38 218 000 2 097 000 3 084 000 

Noclehárny  9 729 000 7 893 000 233 000 866 000 

Služby následné péče  8 189 000 7 130 000 1 423 000 140 000 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi  

24 004 000 20 521 000 1 690 000 1 186 000 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením  

11 681 000 9 986 000 823 000 577 000 

Sociálně terapeutické 
dílny*  

34 773 000 0 0 1 629 000 

Terapeutické komunity**  x x 750 000 x 

Terénní programy  25 073 000 21 434 000 1 766 000 1 239 000 

Sociální rehabilitace  46 060 000 38 272 000 3 332 000 3 367 000 

  
Celkem služby sociální 
prevence 

322 917 000 197 426 000 18 698 000 12 620 000 

CELKEM ZA VŠECHNY SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY  

3 448 876 000 1 546 504 000 166 100 000 160 164 000 

 

* Sociální služby financovány z rozpočtu JčK prostřednictvím finančních prostředků získaných z evropských fondů. 

** Sociální služby nadregionálního charakteru.  
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4.2 PRIORITA 2: SPRÁVA SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Tabulka 13 - Průřezová priorita 2: Správa sítě sociálních služeb 

Název a číslo Opatření: 2.1. Podpora systému sociálních služeb na území Jihočeského kraje 

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

2. Správa sítě sociálních služeb 

V souladu s § 95 písm. h) zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákona), určuje kraj síť sociálních služeb na svém území, 

přitom přihlíží k informacím od obcí. 

Krátký popis Opatření  

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Základní síť sociálních služeb je definována jako souhrn sociálních služeb, které 

v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností 

napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v 

souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

2.2.1. Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb 

v Jihočeském kraji 

Naplňování základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (dále “Síť JčK“) 
v období 2019 – 2021 bude probíhat ve spolupráci s obcemi podle postupů 
upravených v Pravidlech pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v 
Jihočeském kraji (dále jen „Pravidla“). Potřebnost sociálních služeb bude prvotně 
zjišťována na místní úrovni v rámci realizace činnosti sociální práce a procesu 
tvorby komunitních plánů sociálních služeb. K těmto informacím bude Jihočeský 
kraj při zařazování sociálních služeb do Sítě JčK přihlížet. 

 

2.2.2. Aktualizace základní sítě sociálních služeb 

Aktualizace základní Sítě JčK v období 2019 – 2021 bude možná každoročně, 
vždy ve stanoveném termínu, a to dle odůvodněných potřeb a vývoje v oblasti 
sociálních služeb poskytovaných v Jihočeském kraji. 

 

2.2.3. Jihočeská aplikace pro sociální služby 

Webová aplikace s názvem Jihočeská aplikace pro sociální služby (dále také 
JASS) měla být vytvořena v rámci realizace projektu Plánování sociálních služeb 
v Jihočeském kraji II. V dubnu 2019 byla spolupráce se zhotovitelem JASS 
pozastavena. Další vývoj plnění této aktivity nelze predikovat.  
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4.3 PRIORITA 3: PODPORA PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Tabulka 14 - Průřezová priorita 3: Podpora procesů plánování sociálních služeb 

Název a číslo Opatření: 
3.1. Podpora procesů plánování sociálních služeb na území Jihočeského 
kraje 

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

3. Podpora procesů plánování sociálních služeb  

Podle § 95 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákona), má kraj povinnost zpracovávat SPRSS ve spolupráci s obcemi na území 
kraje, zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Obce mají dle zákona 
jenom možnost zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb. Při vytváření SPRSS 
na krajské úrovni je vhodné vycházet z plánů rozvoje sociálních služeb 
zpracovaných pro jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP).  

Krátký popis Opatření  

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Při vytváření SPRSS na krajské úrovni je vhodné vycházet z plánů rozvoje 
sociálních služeb zpracovaných pro jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou 
působností (ORP), aby byla zachována kontinuita plánovacího procesu na místní 
a krajské úrovni. Cílem opatření je zajistit rozvoj sociálních služeb pomocí 
plánování na úrovni obcí (regionů) kraje.   

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

3.1.1. Udržení procesů plánování sociálních služeb na úrovni 
Jihočeského kraje, pravidelné monitorování a vyhodnocování 
SPRSS, zpracování akčních plánů 

Proces plánování sociálních služeb na území kraje není ukončen sestavením 
SPRSS, bude kontinuálně pokračovat formou tvorby jednoletých akčních plánů, 
jejich aktualizací, vyhodnocením. 

 

3.1.2. Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni - 
správní obvody ORP v rámci Jihočeského kraje 

Procesy plánování sociálních služeb na místní úrovni - správní obvody ORP 
budou supervidovány a metodicky podporovány ze strany kraje. 
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4.4 PRIORITA 4: SOCIÁLNÍ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE MIMO RÁMEC 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Tabulka 15 – Průřezová priorita 4: Sociální politika JčK mimo rámec sociálních služeb  

Název a číslo Opatření: 4.1. Podpora kraje v oblastech navazujících na sociální služby 

Z jaké priority vychází (opis 
priority): 

4. Sociální politika Jihočeského kraje mimo rámec sociálních služeb 

Krátký popis Opatření  

(cíle, kritéria dosažení cíle): 

Jihočeský kraj realizuje různé aktivity, které s oblastí sociálních služeb úzce 
souvisí. SPRSS je prioritně zaměřen na sociální služby, avšak sociální politika 
kraje je realizována i jinými prostředky. Cílem tohoto opatření je propojení 
a koordinace níže popsaných oblastí, aby přispívaly k lepší kvalitě života obyvatel 
kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění Opatření: 

4.1.1. Vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

V roce 2020 bude probíhat průběžné plnění Krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Na monitoringu plnění tohoto 
plánu se podílí ustanovená pracovní skupina. 
 

4.1.2. Koncepce politiky stárnutí  

Cílem aktivity je strategický dokument - Koncepce politiky stárnutí Jihočeského 
kraje, popisující priority, jež budou zaměřeny na vytvoření přátelského prostředí 
k seniorům v kraji a zároveň vhodně reagovat na budoucí výzvy ve společnosti, 
spojené s demografickým stárnutím populace. 
 
4.1.3. Koncepce rodinné politiky  

V roce 2020 bude probíhat naplňování priorit a opatření strategického dokumentu 
- Koncepce rodinné politiky Jihočeského kraje. Nástroje pro systematickou 
podporu rodin, budou realizovány s ohledem na priority SPRSS JčK v dané 
oblasti.  
 
4.1.4. Strategie protidrogové politiky  

V roce 2020 budou pokračovat aktivity, zaměřené na propojení obou 
strategických dokumentů, koordinace jednotlivých kroků v oblasti zajištění sítě 
sociálních/ adiktologických služeb.  
 
4.1.5. Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v JčK  

Jihočeský kraj má schválenou Koncepci systému péče o osoby s duševním 
onemocněním v JčK. V roce 2020 se předpokládá provoz minimálně dvou Center 
duševního zdraví na území Jihočeského kraje. V případě dostupných finančních 
zdrojů bude pokračovat další rozvoj sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu 
v souvislosti s reformou psychiatrické péče. 
 
4.1.6. Koncepce paliativní péče v JčK  
V září 2018 byla schválena Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na 
období do roku 2023. V rámci koordinovaného postupu garantů zdravotní 
a sociální oblasti bude preferováno rovnoměrné rozložení místní dostupnosti 
služeb poskytovaných v rámci komplexu činnosti sociálních služeb a paliativní 
péče. 
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