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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

„Akční plán Střednědobého plánu rozvoje  
sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021“ 

 
 
 
V souladu s § 39b a § 39c vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl 
tento dokument předložen Jihočeským krajem k veřejnému připomínkování v období od 23. 4. 2020 do 11. 5. 2020. 
 
Vypořádání jednotlivých připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 

 Název pracovní 
skupiny – č. 

aktivity / 
Průřezové 
priority – č. 

aktivity 

Číslo 
strany 

Organizace / Znění připomínky Návrh nového znění Vypořádání 

 
1. 

3.1 Pracovní 
skupina pro 
seniory/3.1.1 
Priorita 1, opatření 
1.1, aktivita 1.1.1 
 

7 MESADA, z. s. 
* Odůvodnění návrhu nového znění níže. 

V přehledu k aktivitě 1.1.1 navýšit 
jednotku kapacity pro ORP Pí v řádku 
základní síť z 2,3 na 3,3 úvazku. 

Neakceptováno. Je možné využít 
pověření i finanční prostředky z jiných 
zdrojů (např. místních samospráv). 
V optimální síti je nastavena dostatečná 
kapacita k pokrytí požadavku. V případě 
vyššího objemu disponibilních zdrojů, než 
je očekáváno, bude možné žádosti 
vyhovět.   
 

 
2.  

3.1.1 Priorita 1. 
Zajištění základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
pro seniory na 
území 
Jihočeského kraje  
Tabulka 1 - 
Priorita 1. 
pracovní skupina 
pro seniory 

7 Oblastní charita Strakonice 
Do současné i plánované kapacity musí být 
zahrnuta skutečnost, že již nyní přesahuje 
Pečovatelská služby Strakonice stanovenou 
kapacitu 110 smluv, máme nyní 120 a je zde 
rostoucí tendence. 

Neuvedeno.  Nerelevantní. Není zdůvodněno a není 
uveden konkrétní návrh nového znění. 
Samotný počet smluv nevypovídá o 
předpokládané potřebné kapacitě služby 
a rozsahu provedených úkonů. 
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3.  

3.1.2 Priorita 2. 
Zajištění optimální 
dostupnosti 
sociálních služeb 
pro seniory na 
území 
Jihočeského kraje  
Tabulka 2 - 
Priorita 2. 
pracovní skupina 
pro seniory 
 

12 Oblastní charita Strakonice 
Zde bylo stanoveno 31,7 úvazků v tabulce. 

Navrhujeme min. 32 úvazků. Neakceptováno. Není zdůvodněna 
potřebnost.  
 

 
4.  
 

Pracovní skupina 
pro osoby 
v akutně 
nepříznivé 
sociální situaci – 
3.4. 1. Priorita 1 
Zajištění základní 
dostupnosti soc. 
služeb pro osoby 
v akutně 
nepříznivé 
sociální situaci na 
území 
Jihočeského kraje 
– Aktivita 1.1.5 
zajištění základní 
kapacity sociální 
služby noclehárny 
(§ 63) 
 

36 Farní charita Jindřichův Hradec 
V rámci Komunitního plánu sociálních 
služeb ORP Jindřichův Hradec pro období 2020-
2022 (Služby pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením – 2. 2. rozšíření nabídky služeb pro 
ženy bez domova) byla identifikována potřeba 
rozšíření služeb pro osoby v akutně nepříznivé 
sociální situaci, konkrétně o rozšíření kapacity 
sociální služby noclehárny o tři lůžka určené pro 
ženy bez přístřeší. Z tohoto důvodu bychom 
chtěli požádat o aktualizaci AP SPRSS JčK 
s ohledem na základní sít a kapacitu služby 
noclehárny v rámci ORP Jindřichův Hradec 
z osmi lůžek určených pouze mužům na 
jedenáct lůžek, z čehož tři budou určeny ženám. 

Současný stav: 8 (muži) 
Základní síť: 8/3 (muži/ženy) 

Akceptováno. 

 
5. 

Pracovní skupina 
pro osoby 
v akutně 
nepříznivé 
sociální situaci – 
3. 4. 2. Priorita 2 
Popis 
optimálního 
zajištění 
dostupnosti 

39 Farní charita Jindřichův Hradec 
Viz výše, reakce na navýšení kapacity lůžek 
sociální služby noclehárny, jednalo se o lůžka 
určená ženám bez přístřeší. 

Základní síť: 8/3 
 

Akceptováno.  
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sociálních služeb 
pro osoby 
v akutně 
nepříznivé 
sociální situaci na 
území 
Jihočeského kraje 
– Aktivita 2.1.1. 
Popis optimálního 
zajištění 
dostupnosti 
sociální služby 
noclehárny 
(§ 63) 
 

 
6. 

Osoby se ZP 
Opatření 1.3. 
Zajištění základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
poskytovaných 
převážně osobám 
s duševním 
onemocněním 
/ Aktivita 1.3.2. 
Zajištění základní 
kapacity 
chráněného 
bydlení (§ 51) 
 

21 FOKUS Tábor, z.s., / MZ ČR (projekt 
„Deinstitucionalizace služeb pro duševně 
nemocné“) 
Návrh AP pro 2021 nekoresponduje s plánem 
rozvoje služeb pro osoby s duševním 
onemocněním, který byl KÚ JčK v souvislosti s 
reformou péče o duševní zdraví předložen na 
MPSV a který počítá s rozvojem služby 
chráněného bydlení (popř. „malého“ DZR) v r. 
2021 na celkovou kapacitu 70 lůžek (50 lůžek v 
režimu 12/7 a 20 lůžek v režimu 24/7). Návrh se 
opírá o data počtu osob dlouhodobě 
hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích 
(zejm. PN Dobřany). 
 

Navrhujeme navýšit plánovanou 
kapacitu CHB v základní síti o 20 lůžek 
– viz tbl. níže. 

Částečně akceptováno, kapacita bude 
navýšena v optimální síti, tj. s podmínkou 
spolufinancování z dalších zdrojů.  
V AP bude uvedeno: „V případě 
dostatečné a systémové podpory 
financování služeb pro osoby s duševním 
onemocněním v souvislosti s reformou 
psychiatrické péče bude navýšena 
celková kapacita služeb v optimální síti 
takto: 
- chráněné bydlení – 70 lůžek na území 
JčK.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okres ČB  
 

ČK  
 

JH  
 

PÍ  
 

PT 
 

ST 
 

TÁ  
 

celkem 

Základní síť 20 7 10 8 6 8 11 70 

Počet osob 
dlouhodobě 
hospitalizovaných 
v PN 

19 3 19  
 

 11 4 13 17 86 
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7. 

Osoby se ZP: 
Opatření 1.3. 
Zajištění 
základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
poskytovaných 
převážně osobám 
s duševním 
onemocněním 
/ Aktivita 1.3.3. 
služby následné 
péče 
(§ 64) 
 

21 FOKUS Tábor, z.s., / MZ ČR (projekt 
„Deinstitucionalizace služeb pro 
duševně nemocné“) 
Návrh AP pro 2021 nekoresponduje s plánem 
rozvoje služeb pro osoby s duševním 
onemocněním, který byl KÚ JčK v souvislosti s 
reformou péče o duševní zdraví předložen na 
MPSV a který počítá s rozvojem služby 
následné péče, a to zejm. v oblastech, kde zatím 
nevznikla CDZ. Tyto kapacity by mohly být 
navyšovány i u poskytovatelů, kteří se explicitně 
na CS osob s DO nezaměřují. 

Navrhujeme zahrnout uvažované 
rozšíření kapacit služby NP do 
optimální sítě – viz tabulka níže. 
 

Částečně akceptováno, kapacita bude 
navýšena v optimální síti, tj. s podmínkou 
spolufinancování z dalších zdrojů.  
V AP bude uvedeno: „V případě 
dostatečné a systémové podpory 
financování služeb pro osoby s duševním 
onemocněním v souvislosti s reformou 
psychiatrické péče bude navýšena 
celková kapacita služeb v optimální síti 
takto: 
- služby následné péče – 9,20 úvazků v 
přímé péči na území JčK.“ 

 

Okres ČB  
 

ČK  
 

JH  
 

PÍ  
 

PT 
 

ST 
 

TÁ  
 

celkem 

Základní síť 3,2 0 0 0 0 0 0 3,2 

Optimální síť 9,2 9,2 

 

 
8. 

Osoby se ZP: 
Opatření 1.3. 
Zajištění 
základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
poskytovaných 
převážně osobám 
s 
duševním 
onemocněním 
/ Aktivita 1.3.4. 
sociálně 
terapeutické 
dílny (§ 67) 
 

22 FOKUS Tábor, z.s., / MZ ČR (projekt 
„Deinstitucionalizace služeb pro 
duševně nemocné“) 
Návrh AP pro 2021 nekoresponduje s plánem 
rozvoje služeb pro osoby s duševním 
onemocněním, který byl KÚ JčK v souvislosti s 
reformou péče o duševní zdraví předložen na 
MPSV a který počítá s navýšením kapacit služby 
sociálně terapeutické dílny, a to zejm. v 
oblastech, kde zatím nevznikla CDZ. Tyto 
kapacity by mohly být navyšovány i u 
poskytovatelů, kteří se explicitně na CS osob s 
DO nezaměřují. 

Navrhujeme zahrnout uvažované 
rozšíření kapacit služby STD do 
optimální sítě – viz tabulka níže. 

Částečně akceptováno, kapacita bude 
navýšena v optimální síti, tj. s podmínkou 
spolufinancování z dalších zdrojů.  
V AP bude uvedeno: „V případě 
dostatečné a systémové podpory 
financování služeb pro osoby s duševním 
onemocněním v souvislosti s reformou 
psychiatrické péče bude navýšena 
celková kapacita služeb v optimální síti 
takto: 
- sociálně terapeutické dílny – 18,90 
úvazků v přímé péči na území JčK.“ 
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Okres ČB  
 

ČK  
 

JH  
 

PÍ  
 

PT 
 

ST 
 

TÁ  
 

celkem 

Základní síť 5,4 0,2 0 0 0 1,5 0 9,3 

Optimální síť 18,9 18,9 

 

 
9. 

Osoby se ZP: 
Opatření 1.3. 
Zajištění 
základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
poskytovaných 
převážně osobám 
s 
duševním 
onemocněním 
/ Aktivita 1.3.5. 
sociální 
rehabilitace 
(§ 70) 
Zároveň: 
Opaření 2.3. 
Popis 
zajištění terénních 
a 
ambulantních 
sociálních služeb 
poskytovaných 
osobám s 
duševním 
onemocněním 
/ Aktivita 2.3.1. 
sociální 
rehabilitace 
(§70) 
 

22 FOKUS Tábor, z.s., / MZ ČR (projekt 
„Deinstitucionalizace služeb pro duševně 
nemocné“) 
Návrh AP pro 2021 nekoresponduje s plánem 
rozvoje služeb pro osoby s duševním 
onemocněním, který byl KÚ JčK v souvislosti s 
reformou péče o duševní zdraví předložen na 
MPSV a který počítá s rozvojem služby sociální 
rehabilitace (CDZ, Komunitní týmy, týmy pro 
podporu zaměstnanosti a bydlení) v r. 2021 na 
celkovou kapacitu 62,8 úv. v přímé péči. S 
ohledem na realizaci pouze 2 CDZ lze 
plánované kapacity snížit o 7,0 úv., tzn. na cca 
55 úv. 

Navrhujeme nastavit základní síť 
služby sociální rehabilitace dle 
přibližného modelu 5,0 úv. / 100 tis. 
obyv. a v případě, že je na daném 
území CDZ, tento počet navýšit v 
součtu na 7,5 úv. / 100 tis. obyv. 
(projekt MZ počítá s min. 5 úv./1 CDZ + 
2,5 úv. pro uživatele, kteří nesplňují 
podmínky CDZ nebo nechtějí jeho 
komplexní služby využívat). Základní 
síť by tak zahrnovala celkem 37,0 úv. V 
optimální síti (opatření 2.3; str. 26) pak 
navrhujeme zohlednit ideální stav sítě 
požadovaný na MPSV. 
Komentář: 
Tímto krokem by v zásadě došlo k 
překlopení původních kapacit optimální 
sítě, která reagovala na plánovaný a v 
letech 2019 – 2021 uskutečněný rozvoj 
CDZ (2x 5 úv.) do sítě základní. 
Rozvoj kapacit předložených na MPSV 
by se realizoval pouze za předpokladu 
navýšení objemu fin. prostředků z 
centrálních zdrojů. Návrh částečně řeší 
i hustotu obyvatel, resp. časovou 
náročnost (a tudíž personální) při 
obsluze většího spádového území. 

Částečně akceptováno. V základní síti 
bude navýšen úvazek v okrese 
Strakonice a Tábor v souvislosti 
s realizaci CDZ na 5,00 úvazků. Přičemž 
kapacita na území okresu Písek bude 
snížena z 3,20 na 3,00 úvazku, na území 
okresu Prachatice zůstává v rozsahu 2,00 
úvazku a na území okresu Strakonice 
bude navýšen z 2,50 na 3,00 úvazku – viz 
připomínka č. 18. 
V AP bude uvedeno: „V případě 
dostatečné a systémové podpory 
financování služeb pro osoby s duševním 
onemocněním v souvislosti s reformou 
psychiatrické péče bude navýšena 
celková kapacita služeb v optimální síti 
takto: 
- sociální rehabilitace – 55,00 úvazků v 
přímé péči na území JčK.“ 
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Okres ČB  
 

ČK  
 

JH  
 

PÍ  
 

PT 
 

ST 
 

TÁ  
 

celkem 

Základní síť 9 3,5 4,5 3,5 4,0 / 5,0* 
 

2,5 / 5,0 37 

Optimální síť 16 5,5 7,5 6 5 6 9 55 
 

 
* Kapacita je rozdělená na sociální rehabilitaci pro uživatele, kteří nesplňují podmínky CDZ, 
a sociální rehabilitaci v CDZ. (5,0 úv. je min. počet pro CDZ). 

 

 

 
10. 

3.3. Pracovní 
skupina pro rodiny 
s dětmi / Zajištění 
základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
pro rodiny s dětmi 
poskytovaných 
ambulantní 
formou – Priorita 1 
- aktivita  č. 1.2.2 

29 odbor sociálních věcí MěÚ Tábor, vedoucí 
OSV–Mgr. Lucie Manková 
Potřeba manželského a rodinného poradenství 
je v našem regionu dlouhodobá, mnoho let 
nebyla v regionu žádná organizace, která by 
splňovala potřebné odborné požadavky na tuto 
službu.  
Znatelný je tento fakt v agendách úřadu (např. 
SPOD).  
Náš odbor již několik let spolupracuje 
s organizací PorCeTa, o.p.s., která zajišťuje 
odborné poradenské služby pro ohrožené rodiny 
a děti v režimu zákona č. 359/1999 Sb. Cílová 
skupina pro odborné poradenské služby je ale 
širší, než jsou rodiny v evidenci OSPOD, proto je 
z našeho pohledu žádoucí, aby v našem regionu 
fungovala sociální služba odborného 
poradenství pro širokou oblast vztahového a 
partnerského poradenství. Vzhledem k absenci 
výskytu na území našeho města ztrácí rodiny 
naší oblasti možnost řešit vztahové a manželské 
problémy touto cestou a dospět k jejich 
zdárnému řešení oproti radikálnímu výsledku 
v podobě rozvodu. 
Intenzita rozvodovosti zůstává vysoká, v případě 
vyhledání pomoci je šance cca u 20% případů 
znovu manželství harmonizovat, zmírnit dopady 
nepříznivé situace na děti, pomoci rodičům 
vytvořit si náhled na situaci. Nemusí se tudíž 
maličkost vyvinout v obtížně řešitelný problém 
s použitím řešení v podobě rozvodu. I z hlediska 

V přehledu k Aktivitě 1.2.2. (odborné 
sociální poradenství), jednotka 
kapacity: počet úvazků v přímé péči: 
pro okres Tábor: 
 
Současný stav – 0 
Základní síť - 1 
 

Akceptováno.  
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preventivní práce a působení v této oblasti, 
z hlediska návaznosti, podpory a úspěšnosti 
práce v případě zvládání problémů rodin je toto 
poradenství rodinné důležitým partnerem a 
nástrojem práce např. sociálně-právní ochrany 
dětí. 
Požadujeme navýšení úvazku        v základní síti 
pro rok 2021 na „1“ a následné zařazení 
společnosti PorCeTa, o.p.s. do sítě sociálních 
služeb – odborné sociální poradenství – 
manželské a rodinné poradenství. Tuto novou 
službu jsme jako Město Tábor připraveni 
podpořit a také spolufinancovat.   
 

 
11. 

3.3 Pracovní 
skupina pro rodiny 
s dětmi – priorita 
1, aktivita č. 1.1.1. 
Zajištění základní 
kapacity sociální 
služby sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 
(§ 65) 

28 vedoucí Pracovní skupiny Děti, mládež, rodina 
Komunitního plánování sociálních služeb ORP 
Tábor - Aneta Vomlelová 
V ORP Tábor je akcentovaná potřeba navýšení 
kapacit sociálních služeb prevence SAS pro 
rodiny s dětmi – jednak v rozvoji terénního 
poskytování služby a jednak v navýšení počtu 
úvazků v regionu v závislosti na zvyšující se 
potřebě/ poptávce (evidované jak poskytovateli, 
tak OSV Tábor a obcemi ORP Tábor).  
Správní obvod ORP Tábor je druhým největším 
v Jihočeském kraji (okres Tábor je druhým 
největším v jihočeském kraji se 102.622 
obyvateli a město Tábor je po Českých 
Budějovicích také druhým největším městem 
s počtem obyvatel 34.4561), rozkládá se 
v severní části Jihočeského kraje, přičemž celé 
katastrální území je rozlehlé a okraje ORP jsou 
od města Tábora (kde jsou služby soustředěny) 
vzdálené, čímž je zhoršena dostupnost služby 
(dopravní obslužnost, ekonomická situace 
potřebných rodin, atd.). Žádoucím trendem je 
přitom přenášet podporu tam, kde je to možné, 
přímo do přirozeného prostředí rodin. V případě 
rodin s dětmi je situace často ještě 

V přehledu k Aktivitě 1.1.1. (sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi), 
jednotka kapacity: počet úvazků v 
přímé péči pro ORP Tábor 
Současný stav – 3,6 
Základní síť – 5,1 

Neakceptováno. V současnosti nejsou 
naplněny kapacity již nastavené v 
základní síti JčK (4,1).  
V odůvodnění návrhu nového znění 
nejsou uvedeny relevantní informace o 
velikosti cílové skupiny, předpokládané 
intenzitě práce s touto cílovou skupinou 
apod., které by tento návrh konkrétně 
podložily. 

 
1 www.czso.cz – data ke dni 30. 6. 2019 

http://www.czso.cz/
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komplikovaná přítomností malých dětí v rodině a 
potřebou zajištění celodenní péče o dítě.  
Odkaz na Komunitní plán sociálních služeb ORP 
Tábor pro roky 2020 - 2022 - 
https://www.taborcz.eu/pokracovani-
komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-
tabor-projekt-s-cpkp-jizni-cechy-v-obdobi-2018-
2020/ds-3148/archiv=0&p1=66810 nebo 
http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-
planovani-socialnich-sluzeb/292-pokracovani-
komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-
tabor. 
(Pracovní skupina – Děti, mládež, rodina – 
aktivita 1.1.3. Zachování SAS pro rodiny s dětmi 
pod Cheiron T (§ 65), aktivita 1.1.4. Zachování 
SAS pro rodiny s dětmi pod Centrem sanace 
rodin s dětmi – spolek (§ 65), aktivita 2.1.1. 
Rozšíření SAS pro rodiny s dětmi v rámci ORP 
Tábor a aktivita 3.1.3. Zřízení SAS pro rodiny s 
dětmi pod PorCeTa, o.p.s. (§ 65)). 
Potřeba zřízení nové služby SAS pro rodiny 
s dětmi (ad aktivita 3.1.3. výše) vychází od 
poskytovatele PorCeTa, o.p.s., který intenzivně 
pracuje s pěstounskými rodinami v režimu 
sociálně právní ochrany a podpora těchto rodin 
již přesahuje rámec činností v tomto režimu. 
Společnost PorCeTa, o.p.s. zajišťuje v režimu 
sociálně-právní ochrany činnosti uzavírání 
dohod o výkonu pěstounské péče a poskytování 
výchovné a poradenské péče osobě pečující, s 
níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče. 
V regionu je největší organizací zajišťující tuto 
činnost, její působnost pro tuto činnost je v rámci 
celého Jihočeského kraje. Aktuálně má 
uzavřeno více než sedmdesát dohod, tzn. 
intenzivně pracuje s tímto počtem pěstounských 
rodin. Situace v některých příbuzenských 
pěstounských rodinách je ale někdy velmi 
nepříznivá a ohrožuje vývoj dítěte. Podpora 
takovýchto rodin přesahuje rámec činností v 
daném režimu SPOD i časové a finanční 
možnosti této činnosti. Tyto rodiny potřebují 

https://www.taborcz.eu/pokracovani-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-tabor-projekt-s-cpkp-jizni-cechy-v-obdobi-2018-2020/ds-3148/archiv=0&p1=66810
https://www.taborcz.eu/pokracovani-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-tabor-projekt-s-cpkp-jizni-cechy-v-obdobi-2018-2020/ds-3148/archiv=0&p1=66810
https://www.taborcz.eu/pokracovani-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-tabor-projekt-s-cpkp-jizni-cechy-v-obdobi-2018-2020/ds-3148/archiv=0&p1=66810
https://www.taborcz.eu/pokracovani-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-tabor-projekt-s-cpkp-jizni-cechy-v-obdobi-2018-2020/ds-3148/archiv=0&p1=66810
http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/292-pokracovani-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-tabor
http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/292-pokracovani-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-tabor
http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/292-pokracovani-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-tabor
http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/292-pokracovani-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orp-tabor
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intenzivní podporu v režimu sociální služby. 
SAS pro rodiny s dětmi jsou v ORP Tábor 
v současné době zajištěny 3,6 pracovními 
úvazky v přímé práci, v roce 2021 je potřeba 
navýšení základní sítě na 5,1 úvazku.  
Z výše uvedených důvodů žádám o zapracování 
změny v navrhovaném znění a vyrozumění o 
vypořádání připomínky.  
 

 
12.  

3.3 Pracovní 
skupina pro rodiny 
s dětmi – priorita 
1, aktivita č. 1.2.2 
- Zajištění 
základní kapacity 
sociální služby 
odborné sociální 
poradenství (§ 37) 

29 vedoucí Pracovní skupiny Děti, mládež, rodina 
Komunitního plánování sociálních služeb ORP 
Tábor - Aneta Vomlelová 
Manželská a rodinná poradna v regionu Tábora, 
resp. v celé severní části Jihočeského kraje, 
dlouhodobě chybí - v celém Jihočeském kraji 
jsou pouze tři manželské a rodinné poradny, a to 
v Českých Budějovicích, ve Strakonicích a v 
Jindřichově Hradci. Pro obyvatele táborského 
regionu jsou tím prakticky nedostupné. Přičemž 
správní obvod ORP Tábor je druhým největším 
v Jihočeském kraji (okres Tábor je druhým 
největším v jihočeském kraji se 102.622 
obyvateli a město Tábor je po Českých 
Budějovicích také druhým největším městem 
s počtem obyvatel 34.4562).  
Dlouhodobá absence této služby v ORP Tábor 
je vnímána také ze strany ostatních institucí 
(OSV Tábor, Okresní soud v Táboře a dalších 
odborníků pracujících s rodinou), zařazení 
služby do základní sítě je pro uvedený region 
žádoucí. V Komunitním plánu sociálních služeb 
ORP Tábor pro roky 2020 – 2022 – odkaz viz 
předchozí připomínka - – je tato potřeba 
vyjádřena v aktivitě 3.1.2. - Zřízení odborného 
sociálního poradenství PorCeTa, o.p.s. (§ 37) – 
Manželská a rodinná poradna PorCeTa. 
Navíc schválený STŘEDNĚDOBÝ PLÁN 
ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2019 – 

V přehledu k Aktivitě 1.2.2. (odborné 
sociální poradenství), jednotka 
kapacity: počet úvazků v přímé péči 
pro okres Tábor 
Současný stav – 0 
Základní síť - 1 

Akceptováno. 

 
2 www.czso.cz – data ke dni 30. 6. 2019 

http://www.czso.cz/
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2021 s touto možností počítá, když na str. 99 
v charakteristice aktivity č. 1.2.2. (Pracovní 
skupina pro rodiny s dětmi, pritorita 1, opatření 
1.2, aktivita 1.2.2. Zajištění základní kapacity 
sociální služby odborné sociální poradenství (§ 
37)) uvádí: „Služba odborného sociálního 
poradenství zahrnuje specializované odborné 
služby psychologického charakteru, které jsou 
poskytovány odborníky. V současné době je 
služba dostupná ve třech bývalých okresních 
městech a je maximálně využívána, o čemž 
svědčí i počty klientů za předešlé roky – poradna 
Strakonice 804 klientů, poradna J. Hradec 532 
klientů, poradna České Budějovice cca 3 000 
klientů. V průběhu trvání tohoto SPRSS bude 
dostupnost sociální služby monitorována a na 
základě zjištěných údajů bude případná změna 
zapracována v akčním plánu.“  
Společnost PorCeTa, o.p.s. poskytuje v režimu 
sociálně-právní ochrany odborné služby pro 
rodiny vč. rodinného poradenství a mediace pro 
klienty v evidenci OSPOD již několik let. Tato 
služba je pozitivně vnímána jak klienty 
samotnými, tak OSPODy i opatrovnickým 
soudem. Nicméně cílová skupina osob v 
evidenci OSPOD je jen úzkým spektrem všech 
potencionálních klientů, kterých se týká rodinná, 
partnerská či jiná vztahová problematika. 
Vhledem k počtu klientů OSPOD (kolem 
padesáti rodin ročně) poskytovatel odhaduje 
počet této cílové skupiny dvakrát až třikrát větší.   
Z výše uvedených důvodů žádám o zapracování 
změny v navrhovaném znění a vyrozumění 
o vypořádání připomínky.  
 

 
13. 

3.3. Pracovní 
skupina pro rodiny 
s dětmi / Zajištění 
základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
pro rodiny s dětmi 

29 PorCeTa, o.p.s. 
V oblasti odborné poradenské práce s rodinami 
pracuje naše organizace již několik let, v oblasti 
práce o ohrožené rodiny nebo rodiny v krizi 
velmi úzce spolupracujeme s orgány sociálně-
právní ochrany dětí a s opatrovnickým soudem 
Okresního soudu v Táboře. 

V přehledu k Aktivitě 1.2.2. (odborné 
sociální poradenství), jednotka 
kapacity: počet úvazků v přímé péči: 
pro okres Tábor: 
Současný stav – 0 
Základní síť - 1 

Akceptováno.  
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poskytovaných 
ambulantní 
formou – 
Priorita 1 - aktivita 
č. 1.2.2. 

Zájem klientů i spolupracujících subjektů o tyto 
služby se každoročně navyšuje. Služba 
odborného sociálního poradenství – 
manželského a rodinného poradenství 
dlouhodobě v regionu chybí, v celém 
Jihočeském kraji jsou pouze tři takovéto 
poradny, které jsou pro obyvatele našeho 
regionu vzdálenostně i dopravně nedostupné. 
Potřebnost této sužby je také popsána v 
aktuálním Komunitním plánu sociálních služeb 
ORP Tábor pro roky 2020 - 2022. 
Popis zajištění optimální dostupnosti této služby 
předkládá také Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb Jihočeského kraje na období 
2019 – 2021. Rozšíření sociální služby je 
odůvodněno zvyšujícím se počtem složitých 
rozvodových a porozvodových sporů, 
partnerských konfliktů a sporů péče o nezletilé 
děti. Optimální kapacita je dle tohoto materiálu 
stanovena na 3 úvazky v okrese Tábor. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme navýšení 
počtu úvazků v základní síti pro okres Tábor na 
výši 1. 
 

 
14. 

3.2 Pracovní 
skupina pro osoby 
se zdravotním 
postižením 
č. aktivity 1.4.2. 

23 Ledax o.p.s. 
Navýšení o 1,40 úvazku – okres České 
Budějovice – aktuální stav v Akčním plánu 5,00 
úvazku 
 
Navýšení o 1,00 úvazek –okres Český Krumlov 
–aktuální stav v Akčním plánu 1,00 úvazku 
 
Zdůvodnění za organizaci: 
Okr. České Budějovice - skutečný aktuální 
rozsah péče i plán pro r. 2021 – 2 úvazky 
v přímé péči (0,6 úvazku již pověřeno JčK, nad 
rámec Pověření JčK v r. 2019 podpořen 1 
úvazek od města ČB, v r. 2020 zažádáno o 
podporu města ČB ve výši 1,4 úvazku) 
 
Okr. Český Krumlov – skutečný aktuální rozsah 
péče i plán pro r. 2021 – 2 úvazky v přímé péči  

ČB – 6,40  úvazku 
ČK – 2,00 úvazku 
 

Neakceptováno. Bude se postupovat 
podle schválené Koncepce paliativní péče 
v Jihočeském kraji na období do roku 
2023. Ta předpokládá od roku 2022 
v rámci SPRSS JčK pokrytí této služby 
v každém okrese na území kraje.  
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(1 úvazek již pověřen JčK, nad rámec Pověření 
JčK podpořen 1 úvazek od města Kaplice v r. 
2019, podpora města Kaplice v rozsahu 1 
úvazku v přímé péči nad rámec Pověření JčK 
přislíbena i pro r. 2020) 
 
Rostoucí zájem o odlehčovací službu, podpora 
měst, schopnost společnosti zajistit komplexní 
péči (vedle sociální služby – terénní odlehčovací 
služby poskytujeme i zdravotní a hospicovou 
péči) 
 

15.  OZP – 1.4.1. 23 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.  
Okres PT – návrh na navýšení základní sítě o 
0,2 úvazku pro terénní formu poskytování 
odborného sociálního poradenství.  
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. v rámci 
Domácího hospice sv. Jakuba poskytuje terénní 
formu služby od 9/2019. 

 

Okres PT 

Současný stav 0,5/ 20 

Základní síť 0,7/30 
 

Neakceptováno. V rámci ambulantní 
formy odborného sociálního poradenství 
respektuje JčK skutečnost, že je možné 
poskytnout poradenství uživateli služby, 
jehož zdravotní stav / nepříznivá sociální 
situace neumožňuje návštěvu poradny, i v 
přirozeném prostředí, dle odůvodněných 
potřeb. Navýšení kapacity není 
zdůvodněné konkrétními podklady. 
 

 
16. 

OZP – 1.4.2.  
 

23 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Okres ČK – návrh na navýšení základní sítě o 
1 úvazek pro poskytování terénní formy 
odlehčovacích služeb.  
Návrh vychází z nedostatku terénních služeb na 
daném území i z reálné poptávky představitelů 
města Český Krumlov po terénních 
odlehčovacích službách. 

 

Okres ČK 

Současný stav 1 

Základní síť 2 

Neakceptováno. Bude se postupovat 
podle schválené Koncepce paliativní péče 
v Jihočeském kraji na období do roku 
2023. Ta předpokládá od roku 2022 
v rámci SPRSS JčK pokrytí této služby 
v každém okrese na území kraje. 

17. OZP – 1.4.2.  
 

23 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Okres PT – 11 lůžek – tzn. pobytovou formu- 
využívají klienti z celého Jihočeského kraje.  
Tento údaj nereflektuje potřebnost terénní formy 
služby v okrese PT.  
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. v rámci 
Domácího hospice sv. Jakuba poskytuje terénní 
formu služby od 9/2019.  
Podnět na zařazení do základní sítě – úvazek 
2  

 

 

Okres PT 

Současný 
stav 

11 lůžek (pobytová 
forma) 0 (terénní 
forma) 

Základní síť 11 lůžek (pobytová 
forma) 2 (terénní 
forma) 

Neakceptováno. Bude se postupovat 
podle schválené Koncepce paliativní péče 
v Jihočeském kraji na období do roku 
2023. Ta předpokládá od roku 2022 
v rámci SPRSS JčK pokrytí této služby 
v každém okrese na území kraje, tj. i na 
Prachaticku. 
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18.  

PRACOVNÍ 
SKUPINA PRO 
OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM - 
Priorita 1. 
Zajištění základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
pro osoby se 
zdravotním 
postižením na 
území 
Jihočeského kraje 
- 1.3. Zajištění 
základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
poskytovaných 
převážně osobám 
s duševním 
onemocněním - 
1.3.5. Zajištění 
základní kapacity 
sociální 
rehabilitace (§ 70) 
 

22  FOKUS – Písek, z.ú. 
V rámci přehledu k Aktivitě 1.3.5. (sociální 
rehabilitace), jednotka kapacity: počet úvazků v 
přímé péči bychom rádi změnili výše úvazků u 
okresu Písek z 3,2 na 3,0 a Strakonice z 2,5/4,0 
na 3,0/5,0. 

1. Co se týče změn v klasické 
sociální rehabilitaci, tak okres Písek i 
Strakonice jsou počtem obyvatel 
přibližně stejné. Přibližně tejný je i 
počet klientů obou sociálních služeb. 
Proto předpokládám stejný počet 
pracovníků. Argument přechodu části 
klientů do CDZ je zde mylný, jelikož 
většina klientů CDZ jsou zcela noví 
klienti a tudíž neulehčují práci 
pracovníkům v klasické sociální 
rehabilitaci. Naopak díky výrazné 
depistáži dochází díky pracovníkům 
CDZ k zachycování nových klientů 
nevhodných pro CDZ, kteří jsou 
následně předávání do klasické 
sociální rehabilitace. 
2. Standard Ministerstva zdravotnictví 
ČR končí projekt na CDZ s pěti 
sociálními pracovníky. Proto 
předpokládám minimálně udržení 
stejného počtu pracovníků i v základní 
síti v následujícím roce. 

Akceptováno.  

 
19.  

OZP, aktivita 
1.2.2. Osobní 
asistence 

18 Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, o.p.s. 
Současná výše pověření je 14,3 úvazku, v 
registru je nyní 17,47 úvazku pracovníků v přímé 
péči. 
Potřebné rozšíření pověření spadá výhradně 
do poskytování osobní asistence mimo 
školská zařízení centra ARPIDA a zejména 
dospělým osobám s tělesným a 
kombinovaným postižením, tato část 
poskytované osobní asistence se v posledních 
několika letech neustále a postupně rozvíjí a 
zvyšuje se počet uživatelů a celkový rozsah 
poskytnuté péče. V rámci celkového počtu 
úvazků pracovníků jde aktuálně o 2,4 - 2,5 

Rozšířit základní síť u sociální služby 
osobní asistence o 1,0 úvazek.  
 

Neakceptováno. V souvislosti s novelou 
školského zákona lze předpokládat, že 
služba osobní asistence nebude 
poskytována ve školním prostředí, a tudíž 
se tyto kapacity uvolní. V tomto případě 
jsou kapacity základní sítě v JčK 
nastaveny v dostatečném rozsahu. 
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úvazku. Na poskytování osobní asistence se 
významně podílí také Město České Budějovice. 
Jeho vyjádření by samozřejmě bylo součástí 
případné žádosti centra ARPIDA o zařazení do 
základní sítě pro rok 2020.  
Tato část poskytované osobní asistence zároveň 
nemá v současné době odmítnuté žadatele. 
Zejména proto, že v počátcích jsme dokázali 
uspokojovat jejich požadavky v podobě 
krátkodobých úvazků (DPP, DPČ) a v posledním 
období je služba realizována již novými 
kmenovými pracovníky na HPP - vše ovšem nad 
rámec úvazků v pověření od JčK. 
Zároveň očekáváme, že v souvislosti s 
projednávanou novelou zákona o soc. službách 
může dojít v blízké budoucnosti k úpravám a 
změnám v oblasti poskytování osobní asistence 
ve školských zařízeních. V takovém případě lze 
předpokládat významné snížení úvazků v 
základní síti JčK pro službu OA, nicméně bude 
nadále rozvíjeno poskytování osobní asistence 
mimo školská zařízení a to zcela v souladu s 
prioritami SPRSS a potřebami OZP. Stávající 
zvýšení úvazku v AP 2021 by tak podpořilo 
právě tuto podobu osobní asistence pro výše 
uvedenou cílovou skupinu v ORP České 
Budějovice, což je dle našeho názoru žádoucí. 
 

 
20. 

ZÁVIS-1.1.1 
Zajištění základní 
kapacity služby 
terénní programy 
(§ 69) 

41 PREVENT 99, z.ú.  
ZAHÁJIT JEDNÁNÍ s potenciálními poskytovateli 
služeb ve smyslu vzniku služeb v nepokrytých 
lokalitách v celkové výši kapacit 2,4 úvazku 
takto: 
a. Okres Tábor 2,4 úvazku 
 

Do dokumentu pod tabulku úvazkových 
kapacit vložit poznámku: 
Kapacita stanovená základní sítí pro 
okres Tábor může být operativně 
přesouvána do kapacitního vyjádření 
základní sítě pro tuto lokalitu v rámci 
aktivity 1.2.1 (§59, kontaktní centra). 
Odůvodnění: služba je aktuálně 
poskytována v rámci terénní formy 
kontaktního centra. 
 
 
 
 

Akceptováno.  
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21. 

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

41 PREVENT 99, z.ú.  
ZAHÁJIT JEDNÁNÍ s potenciálními poskytovateli 
služeb ve smyslu vzniku služeb v nepokrytých 
lokalitách v celkové výši kapacit 6,4 úvazku 
takto: 
a. Okres Český Krumlov 3,2 úvazku (stávající 
poskytovatel TP zvažuje rozšíření 
poskytovaných služeb v lokalitě i o KC) 
b. Okres Jindřichův Hradec 3,2 úvazku (Město 
JH oslovilo v této souvislosti potenciálního 
poskytovatele a vedou se jednání o zahájení 
příprav zřízení služby KC s výhledem realizace 
od roku 2022). 
 

Do dokumentu pod tabulku úvazkových 
kapacit vložit poznámku: 
Kapacita stanovená základní sítí pro 
okres Tábor může být operativně 
navyšována, a to maximálně o výši 
kapacitního vyjádření základní sítě pro 
tuto lokalitu v rámci aktivity 1.1.1 (§69, 
terénní programy). Odůvodnění: V 
rámci kontaktního centra je také 
poskytován terénní program (terénní 
forma poskytování služby KC). 
 

Částečně akceptováno. 
V AP bude uvedeno: „Kapacita stanovená 
základní sítí pro okres Tábor může být 
operativně navyšována, a to maximálně o 
výši kapacitního vyjádření základní sítě 
pro tuto lokalitu v rámci aktivity 1.1.1 (§69, 
terénní programy). Odůvodnění: V rámci 
kontaktního centra je také poskytována 
terénní forma služby KC.“ 
 

 
22. 

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

42 PREVENT 99, z.ú.  
ZAHÁJIT JEDNÁNÍ s potenciálními poskytovateli 
služeb ve smyslu vzniku služeb v nepokrytých 
lokalitách v celkové výši kapacit 1,0 úvazku 
takto: 
a. Okres Tábor 1,0 úvazku 
 

Do dokumentu pod tabulku úvazkových 
kapacit vložit poznámku: 
Vzhledem k povaze služby a nízké 
úvazkové kapacitě pro jednotlivé 
lokality je možné v průběhu platnosti 
plánu operativně přesouvat kapacity 
mezi aktivitami 1.2.2 (§37, OSP) a 1.2.3 
(§64, SNP) v rámci shodné lokality. 
 

Neakceptováno. 
V roce 2021 budou probíhat jednání a 
administrativní úkony u poskytovatele, 
z tohoto důvodu není navrhovaná 
poznámka relevantní. Nastavení kapacit 
základní sítě u služeb pro osoby se 
závislostí bude na území okresu Tábor 
zohledněno až v SPRSS JčK na období 
2022-2024. 
 

 
23. 

ZÁVIS – 1.2.3. 
Zajištění základní 
kapacity služby 
následné péče (§ 
64) - ambulantní 

42 PREVENT 99, z.ú.  
ZAHÁJIT JEDNÁNÍ s potenciálními poskytovateli 
služeb ve smyslu vzniku služeb v nepokrytých 
lokalitách v celkové výši kapacit 1,0 úvazku 
takto: 
a. Okres Tábor 1,0 úvazku 
 

Do dokumentu pod tabulku úvazkových 
kapacit vložit poznámku: 
Vzhledem k povaze služby a nízké 
úvazkové kapacitě pro jednotlivé 
lokality je možné v průběhu platnosti 
plánu operativně přesouvat kapacity 
mezi aktivitami 1.2.2 (§37, OSP) a 1.2.3 
(§64, SNP) v rámci shodné lokality. 
 

Neakceptováno. 
V roce 2021 budou probíhat jednání a 
administrativní úkony u poskytovatele, 
z tohoto důvodu není navrhovaná 
poznámka relevantní. Nastavení kapacit 
základní sítě u služeb pro osoby se 
závislostí bude na území okresu Tábor 
zohledněno až v SPRSS JčK na období 
2022-2024. 
 

 
24. 

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

43 PREVENT 99, z.ú.  
Původně předpokládaná kapacita plánované 
služby pro osoby se sníženou soběstačností v 
kombinaci s chronickou závislostí na alkoholu a 
jiných návykových látkách počítala se 40-50 
klienty. 

Vzhledem ke skutečnosti, že DZR 
Kotva při strakonické nemocnici 
nestačí pokrývat poptávku (kapacita 24 
lůžek), nadále zůstává potřeba VZNIK 
NOVÉ SLUŽBY DZR s kapacitou cca 
25 lůžek. 

Akceptováno.  
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PŘIPOMÍNKA DORUČENÁ PO TERMÍNU – 12. 5. 2020 

 
25. 

3.3. Pracovní 
skupina pro rodiny 
s dětmi / Zajištění 
základní 
dostupnosti 
sociálních služeb 
pro rodiny s dětmi 
poskytovaných 
ambulantní 
formou – Priorita 1 
- aktivita č. 1.2.2. 

29 Okresní soud v Táboře, místopředseda - Mgr. 
Martin Prokop 
Okresní soud v Táboře velmi pozitivně hodnotí 
mnohaletou spolupráci s organizací PorCeTa, 
o.p.s. v oblasti rodinného poradenství                a 
v mediaci v řešení rodinných sporů, které souvisí 
zejména         s opatrovnickým a civilním 
úsekem. Jako vysoce přínosné hodnotíme také 
možnost využití asistovaných kontaktů dětí             
s biologickými rodiči v sídle společnosti 
PorCeTa, o.p.s., které v minulosti bylo 
v některých případech naprosto klíčové i 
z hlediska zjišťování skutkových otázek 
v soudních řízeních. 
Požadujeme zařazení této organizace do 
základní sítě sociálních služeb Jihočeského 
kraje v oblasti odborného sociálního poradenství 
– manželského a rodinného poradenství, které 
by zajistilo větší stabilitu a kontinuitu jimi 
poskytovaných služeb. Tato služba je v našem 
regionu velmi potřebná.   

V přehledu k Aktivitě 1.2.2. (odborné 
sociální poradenství), jednotka 
kapacity: počet úvazků v přímé péči: 
pro okres Tábor: 
Současný stav – 0 
Základní síť - 1 

Akceptováno.  

 
* V Akčním plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021 není žádná možnost navýšení základní kapacity služby 
osobní asistence pro ORP Písek. Protože navýšení kapacity nekoresponduje se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb JčK na období 2019–2021 
navrhuji zvážit změnu č. 2 tohoto plánu.   
V následujícím textu uvádím argumenty pro případnou změnu a opírám je o konkrétní údaje týkající se zaměstnanců MESADY a stávajících uživatelů. 
Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek na období 2020–2022 je plánováno rozšíření stávající kapacity osobní asistence o 1,6 
úvazku pro seniory a 1,0 úvazku pro OZP od roku 2020, k čemuž skutečně částečně došlo, což bude patrné z tabulek v závěru tohoto textu. 
Pracujeme především se seniory, kteří asistenty vnímají jako součást své sociální sítě a v případě, že potřebují více asistence, nechtějí, aby ji poskytovali pro 
ně neznámí pracovníci. Část uživatelů postupem věku začíná trpět poruchami paměti, objevuje se počínající demence či Alzheimerova choroba. Pokud je zde 
možnost navýšením hodin asistence prodloužit dobu jejich života v přirozeném prostředí, jsme ochotni navýšit úvazky pracovníků. Pokud bychom dodržovali 
Pověření, část našich klientů by po nutnosti větší péče, kterou by poskytovali noví pracovníci (od nás i od jiných poskytovatelů), předčasně skončili 
v pobytovém zařízení. Toto uvádím na základě naší zkušenosti.  
Pro nové klienty nemáme v rámci kapacity pro rok 2021 žádný prostor. K 1. 5. 2020 jsme začali poskytovat výjimečně novou asistenci. Ta vzešla z klientovy 
nespokojenosti s jinými službami. Ne že bychom byli lepší než ostatní, ale někdy si klient a konkrétní služba „nesednou“ a tak klient hledá další možnosti.  
V současnosti poskytujeme asistenci nejen ve městě Písek, ale také v Čížové a Oslově. Na začátku roku 2019 se na nás obrátila rodina z Oslova s pětiletým 
těžce postiženým dítětem a chtěla osmihodinovou denní asistenci. Nikdo v ORP Písek nebyl schopen službu zajistit vzhledem k charakteru požadavku, 
zjevně šlo o službu osobní asistence. Asistenci jsme poskytli, přestože jsme překročili Pověření. V roce 2019 jsme mohli kapacitu v Pověření navýšit v rámci 
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krajského dotačního programu. Letos to není možné, jednak to nebude údajně v podmínkách programu, jednak by to nebylo možné s ohledem na Akční plán 
pro rok 2020.  
To, jakým způsobem se kapacita osobní asistence pro tříleté období určuje, tedy poskytovatel dostane k dispozici úvazky, které má v registru v době 
sestavování komunitního plánu, jde proti klientům i poskytovatelům. K datu, ke kterému se berou údaje z registru, může být malá kapacita, protože před 
měsícem jeden uživatel zemřel a jiný odešel do pobytového zařízení a za dva měsíce může (ale také nemusí) být úvazek obsazen. Za mnohem efektivnější 
bych považovala dát do Pověření kapacitu vyšší, aby zde byla připravenost na zájem o navyšování hodin stávajícím uživatelům, a i pro uživatele nové, dotace 
pak odvíjet od údajů v registru k datu předložení dotace (a to v rámci účelové dotace a KDP). V době, kdy se sestavoval Střednědobý plán Jčk na 2019–2021, 
mě tyto souvislosti nenapadly, vidím je až po zkušenostech z roku 2019 a hlavně z letošního roku. 
 
Následující tabulky obsahují rozbor pracovních úvazků pracovníků přímé péče a přehled konkrétní asistence u konkrétních uživatelů. Z tabulek vyplývá, že 
k 1.5 2020 jsme Pověření překročili o 0,5825 úvazku.  
 
Tab. 1 Přehled zaměstnanců MESADA, z. s. k 1. 5. 2020 (úvazky uvedené v registru poskytovatelů soc. služeb) 
Poř. číslo zaměstnance Pozice  Úvazek Typ prac. 

poměru 
Poznámka 

1 soc. prac. 0,2 PS na 0,075 úvazku (3 hodiny týdně) má stálého uživatele, 0,025 úvazku (1 hodina) je na cestě 
za uživatelem, 0,1 úvazku připadá na vedení dokumentace uživatelů, jednání se zájemci, 
standardy atd. 

2 PvSS 0,95 PS na 0,4 úvazku (16 hod týdně) má stálého uživatele), 3 hodiny (0,075) úvazku je na cestě za 
uživatelem, zbytek úvazku je klíčovým pracovníkem a zastupuje PvSS, kteří mají PN, OČR, 
dovolenou, jsou na školení či jinak nepřítomní 

3 PvSS 0,625 PS na 0,625 úvazku má stálého uživatele 

4 PvSS 1,0 PS na 0,7 úvazku má jednoho stálého uživatele a na 0,25 úvazku celkem (1 
0 hodin týdně) má čtyři uživatele, u nichž se střídá s druhou asistentkou, 2 hodiny (0,05) 
úvazku připadají na přechody 

5 PvSS 0,62 PS na 0,3625 (14,5 hodiny týdně) úvazku má stálou uživatelku, u další uživatelky je 6,5 hodiny 
týdně (0,1625 úvazku), u další uživatelky je 1,5 hodiny týdně (0,0375 úvazku), 2,25 hod 
týdně připadají na přechody (0,05625 úvazku)  

6 PvSS 0,4 PS na 0,25 úvazku (10 hodin týdně) má stálého uživatele, u dalšího uživatele je 4 hodiny týdně 
(0,1 úvazku), 2 hodiny jsou přechody (0,05 úvazku), od 1. 5. 2020 má nového uživatele 
(dosud nenahlášeno v registru) na 9,5 hodin týdně na 0,2375 úvazku, o který se navýší 
úvazek z 0,4 na 0,6375) 

7 PvSS 0,15 DPP určeno na mimořádné záskoky  

Úvazky v registru k 1. 5. 
2020 celkem 

 3,945   

Úvazky v registru k 
1. 5. 2020 bez DPP 

 3,795   

Úvazek–nový uživatel od 
1. 5. 2020 

 0,2375   

Platné Pověření celkem  3,45   
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(OZP 1,4 + senioři 2,05) 

Stav úvazků k 1. 5. 2020 
bez DPP (registr + nový 
uživatel na 0,2375)) 

 4,0325   

Překročení Pověření 
k 1. 5. 2020 

 0,5825   

Poznámka k Tab. 1: Do překročení Pověření není počítáno 0,15 úvazku pracovníka na DPP.  

 
Tab. 2 Stav uživatelů k 1. 5. 2020 
Poř. číslo uživatele Věk Pohlaví Počet hodin 

asistence týdně k  
1. 5. 2020 

Úvazek odpovídající počtu hodin (počet hodin 
asistence nebo přechodů/40 prac. hodin týdně nebo 
160 hodin měsíčně) 

1 99 žena 3 0,075 

2 5 muž 28 0,7 

3 88 žena 25 0,625 

4 37 muž 16 0,4 

5 81 žena 8,5 0,2125 

6 63 žena 14,5 0,3625 

7 87 muž 10 0,25 

8 64 muž 5 0,125 

9 83 žena 3 0,075 

10 47 muž 15 0,375 

Celkem za týden přímá práce s uživateli   128 3,2 (128/40) 

Celkem za měsíc přímá práce s uživateli (20 prac. dnů)   512 3,2 (512/160) 

Přechody (počet hodin měsíčně)   41,2 0,2575 (41,2/160) 

Hodiny měsíčně a úvazek připadající na nepřímou práci ve 
prospěch uživatele a přímou práci formou záskoků měsíčně 
(zahrnuty pouze pracovní smlouvy, nikoliv DPP)  

  92 0,575 (92/160) 

Úvazek celkem (registr + nový uživatel na 0,2375)    4,0325 (3,2 + 0,2575 +0,575) 

 
Poznámka k Tab. 2: Nový uživatel má číslo 10. Jde u něj o asistenci o rozsahu 15 hodin týdně, část úvazku dostane pracovník, který pracuje na 1,0 úvazku. V únoru byl u 
jednoho z jeho uživatelů snížen objem asistence, tudíž pro dorovnání úvazku dostane 5,5 hodiny týdně asistence u nového uživatele. 9,5 hodin (0,2375 úvazku) bude 
poskytovat jiný stálý pracovník, u nějž bude navýšen úvazek. Tento úvazek nemůže pokrýt asistent, který má rezervu v úvazku, protože v době požadavku na čas asistence je 

u jiného uživatele. 
 
Vypořádáno Krajskou koordinační skupinou dne 27. 5. 2020 
 
Zapsala: Lucie Sedláčková 


