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Úvod 
  
 

Proces komunitního plánování sociálních služeb byl v milevském regionu zahájen již v roce 2000 v 

rámci britsko-českého pilotního projektu „Podpora Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při 

reformě sociálních služeb“ (projekt MOLSA), který probíhal v celém píseckém okrese.  

Prvním uceleným výstupem plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Milevsko byl Komunitní plán sociálních služeb regionu Milevsko, který 

vznikl v roce 2004. Na něj navazoval Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko z roku 2008, platný 

do roku 2013. Jeho strategická část byla v roce 2011 aktualizována. Následně byl realizován projekt 

zaměřený na kompletní aktualizaci komunitního plánu. Výstupem byl Komunitní plán sociálních 

služeb ORP Milevsko na období 2013 – 2015.                 

V rámci udržení procesů plánování sociálních služeb je Komunitní plán sociálních služeb ORP 

Milevsko průběžně monitorován. Tato monitorovací zpráva sleduje stav realizace jednotlivých 

aktivit za období od července 2013 do prosince 2014. 
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PŘEHLED OPATŘENÍ A AKTIVIT 
 
 
PRIORITA 1 - Udržení  a zkvalitnění stávajícího systému sociálních služeb 
 
 

1.1  OPATŘENÍ  - Udržení sociálního poradenství  

AKTIVITY 

 1.1.1 Udržení odborného sociálního poradenství 

 

1.2  OPATŘENÍ  - Udržení služeb sociální péče   

AKTIVITY 

1.2.1 Udržení pečovatelské služby (Sociální služby Města Milevska) 

1.2.2 Udržení pečovatelské služby  (Farní charita Milevsko) 

1.2.3 Udržení pečovatelské služby (Humanika) 

1.2.4 Udržení služby domovy pro seniory   

1.2.5 Udržení  odlehčovacích služeb   

1.2.6 Udržení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením   

 

1.3  OPATŘENÍ - Udržení služeb sociální prevence 

AKTIVITY 

1.3.1 Udržení služby azylové domy   

1.3.2 Udržení služby krizová pomoc  

 
 PŘEHLED PRIORIT  

 
 

PRIORITA 1:  Udržení a zkvalitnění systému poskytovaných služeb 
 
PRIORITA 2:   Rozvoj sociálních služeb 
 
PRIORITA 3:  Zajištění doprovodných oblastí 
 
PRIORITA 4:   Průřezová témata 
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1.3.3 Udržení služby terénní programy 

 
 
 
PRIORITA 2 - Rozvoj sociálních služeb 
 
 

2.1  OPATŘENÍ - Rozvoj služeb sociální péče   

AKTIVITY  

2.1.1 Rozšíření služby domovy pro seniory     

2.1.2 Rozšíření časové dostupnosti pečovatelské služby   

 

2.2  OPATŘENÍ - Rozvoj služeb sociální prevence 

AKTIVITY 

2.2.1 Zajištění služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež   

2.2.2 Zajištění služby sociální rehabilitace     

2.2.3 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   

 
 
PRIORITA 3 - Zajišt ění doprovodných oblastí 
 
 

3.1  OPATŘENÍ - Řešení situace osob ohrožených ztrátou přístřeší      

AKTIVITY  

3.1.1 Spolupráce při prevenci ztráty přístřeší     

3.1.2 Vytvoření systému vícestupňového bydlení 

3.1.3 Vytvoření pravidel přidělování bytů 

3.1.4 Zajištění sociální práce s cílovou skupinou 
 
 

3.2  OPATŘENÍ - Podpora příslušníků menšin a prevence drogových závislostí          

AKTIVITY  

3.2.1 Činnost protidrogového koordinátora města 

3.2.2 Činnost terénního romského sociálního pracovníka 

3.2.3 Podpora občanského sdružení BACHTALE VASTA - ŠŤASTNÉ RUCE 

 

3.3  OPATŘENÍ -  Podpora rodin, dětí a mládeže     
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AKTIVITY 

3.3.1 Udržení volnočasových aktivit na školách 

3.3.2 Podpora subjektů zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže 

3.3.3 Udržení programu 5 P 

3.3.4 Udržení a rozšiřování činnosti Centra mladé rodiny Milísek o.s 

3.3.5 Realizace projektu „Klíče pro rodinu - aktivní podpora rodiny 

  

3.4  OPATŘENÍ - Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením   

AKTIVITY  

3.4.1 Vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením  

3.4.2 Vybudování dílen s chráněnými pracovními místy Kovářově 

3.4.3 Odstraňování architektonických bariér 

3.4.4 Zajištění vhodného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

3.4.5 Udržení činnosti klubů seniorů v Milevsku 

 

 
PRIORITA 4 – Průřezová témata 
 
 

4.1 OPATŘENÍ - Informování o sociálních a doprovodných službách           

AKTIVITY 

4.1.1 Zveřejňování informací o sociálních službách 

4.1.2 Vydávání katalogu poskytovatelů služeb 

4.1.3 Zajištění informovanosti obcí 

  

4.2  OPATŘENÍ  - Udržení procesu plánování sociálních služeb 

AKTIVITY 

4.2.1 Udržení a rozvoj spolupráce 

4.2.2 Monitoring plnění komunitního plánu 

4.2.3 Aktualizace komunitního plánu 
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PRIORITA 1 – Udržení a zkvalitnění stávajícího systému sociálních služeb    
 
 
1.1  OPATŘENÍ - Udržení sociálního poradenství 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.  
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. V milevském regionu ho významným způsobem zajišťuje Odbor 
sociálních věcí MěÚ Milevsko. Základní sociální poradenství je dostupné také u všech 
poskytovatelů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na 
potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob. V milevském regionu je dostupné sociálně 
právní poradenství v oblasti rodinného práva, na detašovaném pracovišti v Milevsku ho poskytuje 
Arkáda - sociálně psychologické centrum, o. s. Sociální poradenství je žádanou službou, vzhledem 
k tomu je potřeba stávající nabídku odborného sociálního poradenství v Milevsku zachovat. 
Součásti odborného poradenství je také půjčování kompenzačních pomůcek. V rámci registrované 
sociální služby toto zajištěno není, půjčovny jsou ale dostupné jako služba doplňková.   
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
1.1.1 Udržení odborného sociálního poradenství 
 

 
1.1.1  AKTIVITA:  Udržení odborného sociálního poradenství - Arkáda 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem aktivity je zachovat odborné sociální poradenství, které 
poskytuje Arkáda prostřednictvím Krizového centra v Milevsku. 
Službu je potřeba zachovat minimálně ve stávající kapacitě. Rodinná 
poradna bude nadále poskytovat poradenské a psychoterapeutické 
služby páru, jednotlivci a rodině a bude tak pomáhat při řešení 
partnerských a rodinných krizí. Zajistí rozvodové poradenství, 
mediaci rozvodových a opatrovnických dohod a tzv. podporované 
setkávání v situaci, kdy se dítě v rozvodovém konfliktu rodičů 
identifikuje s jedním rodičem a druhého zavrhne. Mimo toho bude 
poradna nadále zajišťovat osvětovou činnost (přednášky, besedy pro 
manželské a partnerské dvojice, workshopy zabývající se aktuální 
problematikou domácího násilí).    

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Arkáda - sociálně psychologické centrum, o. s.  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

školy, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby, které prochází partnerskou a rodinnou krizí (bez omezení 
věku) 

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
110 uživatelů  110 uživatelů 110 uživatelů 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
v rámci ostatních 

služeb poskytovatele 
v rámci ostatních 

služeb poskytovatele 
v rámci ostatních 

služeb poskytovatele 
Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, obce  
 
Služba odborného sociálního poradenství není v Milevsku od roku 2013 poskytována. 
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1.2  OPATŘENÍ - Udržení služeb sociální péče   
 

POPIS OPATŘENÍ 
V milevském regionu jsou čtyři poskytovatelé služeb sociální péče. Jejich prostřednictvím je 
zajištěna dostupnost pečovatelské služby, služby domovy pro seniory, odlehčovacích služeb a služby 
domovy pro osoby se zdravotním postižením. 
 
Pečovatelská služba je nejvíce využívanou sociální službou v milevském regionu. Zajišťují ji tři 
poskytovatelé - Sociální služby města Milevska, Farní charita Milevsko, Zdravotnické zařízení 
Humanika. Sociální služby Města Milevska zajišťují službu v domech s pečovatelskou službou i ve 
vlastním sociálním prostředí uživatelů. V roce 2012 to bylo v Milevsku, Bernarticích, Borovanech, 
Božeticích, Hrejkovicích, Jetěticích, Jistebnici, Kostelci n./Vlt., Kovářov, Kučeři, Křižanově, Květově, 
Nadějkově, Oseku, Sepekově, Stehlovicích, ve Zhoři a také v některých obcích mimo území ORP 
Milevsko Farní charita Milevsko má uživatele například v Milevsku, Přeborově, Hrazanech, 
Hrazánkách, Dobrošově, Něžovicích, Velké, Zbelítově. V Humanice je poskytována služba 
klientům, kteří  využívají ubytovací služby. Poskytovatelé služby si nekonkurují, naopak jde o 
vhodné doplnění, které dává uživatelům možnost výběru. Celková kapacita služby je dostatečná, 
v současné době nejsou v regionu žádní neuspokojení žadatelé.  
 
Pobytovou službu domovy pro seniory poskytují Sociální služby města Milevska. Kapacita služby 
byla v posledních letech postupně navýšena z 20 na 32 lůžek a je připraveno její další rozšíření 
(řešeno v Prioritě 2 – Rozvoj sociálních služeb). 
Odlehčovací služby jsou poskytovány pobytovou formou, kapacita je 4 lůžka. Službu zajišťují   
rovněž Sociální služby města Milevska.   
 
Ve Zběšičkách je zařízení zajišťující službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje jí 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky. Ten dále poskytuje služby týdenní stacionáře  a 
denní stacionáře. Vzhledem k tomu, že tyto služby jsou zajišťovány na pracovištích v Písku, byly 
zahrnuty do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Písek a nejsou v tomto plánu řešeny.  
 
Při komunitním plánování sociálních služeb byl vytyčen cíl, že služby sociální péče budou udrženy 
minimálně na stávající kapacitě. K tomu směřují aktivity tohoto opatření.  
 
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
1.2.1 Udržení pečovatelské služby (Sociální služby města Milevska) 
1.2.2 Udržení pečovatelské služby (Farní charita Milevsko) 
1.2.3 Udržení pečovatelské služby (Humanika) 
1.2.4 Udržení služby domovy pro seniory   
1.2.5 Udržení odlehčovacích služeb   
1.2.6 Udržení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením   
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1.2.1  AKTIVITA:  Udržení pečovatelské služby (Sociální služby města Milevska) 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Sociální služby města Milevska budou nadále poskytovat  
pečovatelskou službu v DPS (domech s pečovatelskou službou) i 
v domácím prostředí uživatelů. Služba uživatelům umožní, aby si 
v maximální možné míře zachovali dosavadní způsob života. Bude 
kompenzovat jejich sníženou soběstačnost a oddálí nutnost ústavní 
péče. Pečovatelská služba bude nadále poskytována sedm dní v týdnu 
(v Milevsku v DPS 5. května 1510 nepřetržitě). Budou zajištěny 
činnosti dle zákona o sociálních službách. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 
pomoc při prosazování práv a zájmů.   

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Sociální služby města Milevska 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, město 
Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, 
senioři 

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
360  360  360  

Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
7 698 000  8 467 000  9 314 000  

Předpokládané fin. zdroje  MPSV,  Jihočeský kraj, uživatelé, obce   
 

Pečovatelská služba je i nadále poskytována, a to jak v domech s pečovatelskou službou, tak i 
v domácím prostředí uživatelů. Aktuálně je pečovatelská služba poskytována 300 klientům, a to v 
7 domech s pečovatelskou službou (Milevsko - DPS Libušina 1401 a DPS 5.května 1510, DPS 
Sepekov, DPS Bernartice, DPS Jistebnice, DPS Nadějkov a DPS Kovářov) a v 18 samostatných 
obcích. Pro zajištění pečovatelské služby využívají zaměstnanci 7 užitkových automobilů. 
Pečovatelská služba se pružně přizpůsobila potřebám klientů a i nadále se snaží vyhovět jejich 
požadavkům.  
Základní doba poskytování terénní pečovatelské služby v Milevsku: ve všední dny od 6:30 do 
19:00 h; o víkendech a svátcích od 06:30 do 12:30 h a od 16:30 do 18:00 h.  
Poskytování pečovatelské služby je podpořeno možností zapůjčení kompenzačních pomůcek, díky 
kterým je usnadněna péče o klienty nejen pracovnicím pečovatelské služby, ale i rodinným 
příslušníkům, kteří se o svého blízkého starají. Používání těchto pomůcek je neméně důležité i 
pro usnadnění života samotného klienta. Největší zájem je o elektrická polohovací lůžka, chodítka 
a toaletní židle. 
Pečovatelská služba zajišťuje veškeré činnosti v souladu se zákonem o sociálních službách. 
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1.2.2  AKTIVITA: Udržení pe čovatelské služby (Farní charita Milevsko) 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem aktivity je udržení terénní pečovatelské služby poskytované 
Farní charitou Milevsko. Místem poskytování služby je domácí 
prostředí uživatele a místo jeho pohybu (při cestě k lékaři, na úřady, 
veřejné instituce atd.) na území města Milevska a okolí. Služba 
zahrnuje pomoc při zajištění chodu domácnosti a práce s tím spojené, 
stravování a pomoc při zajištění stravy, pomoc při zvládání běžných 
úkonů, péče o vlastní osobu a osobní hygienu, běžné nákupy, 
vyřizování pochůzek, doprovod klienta, dohled nad nemocným, 
pomoc při zajišťování duchovních potřeb. Služba může být i dočasná 
- např. v době rekonvalescence po operaci, v době, kdy partner či 
rodina se nemohou postarat (dovolená) atd. Hlavním cílem  služby je 
udržet, případně zlepšit dosavadní způsob života uživatelů a 
podporovat je v zachování přirozené soběstačnosti.    

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Farní charita Milevsko 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, město 
Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech 
a při plnění základních potřeb a to z důvodu věku, akutního či 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení   

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
43  43  43  

Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
920 000  1 011 000  1 110 000  

Předpokládané fin. zdroje  MPSV, uživatelé, obce   
 
Pečovatelská služba je i nadále poskytována. Počet uživatelů služby se zvyšuje, v roce 2014 byla 
služba poskytována 45 uživatelům.  Pečovatelská služba je poskytována denně od 07:00 do 20:00 h, 
včetně svátků a víkendů.  Vykonávají ji kvalifikované pracovnice, které respektují individuální 
potřeby, denní zvyklosti a soukromí uživatelů. Denně dojíždějí za uživateli služby a pomáhají jim 
s péčí o vlastní osobu a domácnost. 
 
 
 
1.2.3  AKTIVITA: Udržení pe čovatelské služby (Humanika) 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na udržení pečovatelské služby poskytované 
Zdravotnickým zařízením Humanika. Služba je poskytována 
ubytovaným osobám a zahrnuje úkony pečovatelské služby dané 
zákonem, mezi které patří pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím atd.  

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Zdravotnické zařízení Humanika 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, město 
Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 
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Cílová skupina  
uživatelů služby 

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby zdravotně 
handicapované, osoby upoutané dlouhodobě na lůžko, osoby sociálně 
izolované  

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
35  35  35  

Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
748 000  823 000  905 000  

Předpokládané fin. zdroje MPSV, uživatelé, obce        
 
Zdravotnické zařízení Humanika poskytuje pečovatelskou službu osobám ubytovaným ve 
zdravotnickém zařízení. Služba je zachována. 
  
 
1.2.4  AKTIVITA: Udržení služby domovy pro seniory   
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na udržení služby domovy pro seniory 
minimálně ve stávající kapacitě. Jedná se o poskytování časově 
neomezené pobytové služby s nepřetržitou odbornou ošetřovatelskou 
a pečovatelskou službou pro seniory, kteří vyžadují pravidelnou 
pomoc druhé osoby a z různých důvodů nemohou dále žít ve svém 
domácím prostředí. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována 
v bezbariérovém zařízení. Pro uživatele jsou dostupné doplňkové 
služby a kulturní a společenské akce.   

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Sociální služby města Milevska 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb, lékaři,  obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním 
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním 
postižením (od 55 let věku) 

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
32 32 32 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
9 253 000  10 178 000  11 200 000 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce, ostatní  
 

Kapacita domova pro seniory je v současné době 36 lůžek (v roce 2013 došlo k navýšení o 4 lůžka). 
Domov pro seniory disponuje deseti jednolůžkovými a třinácti dvoulůžkovými pokoji. 
Sociální služba domov pro seniory bude i nadále poskytována v současném rozsahu a kapacitě 
(36 lůžek). 
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1.2.5  AKTIVITA:  Udržení  odlehčovacích služeb   
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem je udržet  odlehčovací  služby minimálně ve stávající kapacitě. 
Služba se poskytuje se osobám se zdravotním postižením a seniorům, 
o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je 
umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Sociální služby města Milevska poskytují službu pobytovou formou, 
4 lůžka jsou umístěny v bezbariérových prostorách. Ty jsou 
propojeny s domem s pečovatelskou službou, to umožňuje setkávání 
uživatelů odlehčovací služby s obyvateli domu a účast na 
společenských akcích. 

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Sociální služby města Milevska 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb, lékaři,  obce, MPSV, Jihočeský kraj  

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, 
senioři 

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
4 4 4 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
1 980 000 2 178 000 2 396 000 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, uživatelé, obce    
 

V současné době je kapacita odlehčovací služby domova pro seniory 4 lůžka (2x dvoulůžkový 
pokoj). 
Sociální služba odlehčovací služby bude i nadále poskytována v současném rozsahu a kapacitě 
(4 lůžka). 
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1.2.6 AKTIVITA: Udržení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením   
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na udržení služby domovy pro osoby se 
zdravotním postižením. Tuto službu zajišťuje Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Zběšičky, jehož zřizovatelem je Jihočeský 
kraj. Celoroční pobytová  služba je poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
zahrnuje: 
- poskytnutí ubytování a stravy, 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
- poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při  hygieně    
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením, ve 
věku 5 – 64 let 

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
76 76 76 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
25 229 000 27 752 000 30 528 000 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce, ostatní 
 

Ve sledovaném období byla kapacita zařízení neměnná, tj. 76 uživatelů. Do budoucna Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Zběšičky, pracoviště Zběšičky, neplánuje navýšení kapacity, 
ačkoliv poptávka po této službě výrazně převyšuje nabídku.  
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky zajišťuje vedle základních činností 
stanovených zákonem o sociálních službách pravidelnou lékařskou péči (praktický lékař, pediatr, 
stomatolog, neurolog, psychiatr); rehabilitaci (facilitační metody, masáže, individuální skupinový 
tělocvik, bazální stimulace, trampoterapie, aromaterapie, elektroléčba, světloléčba, vodoléčba); 
fakultativní služby (soukromá doprava uživatele osobním automobilem, soukromé telefonní hovory, 
kancelářské služby, hydromasáže) a základní sociální poradenství.  
V souvislosti se zřízením nové sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Zběšičky - Chráněné bydlení Duha Písek, pracoviště Písek, odešla během let 2013-2014 část 
uživatelů ze Zběšiček do Písku. Tito uživatelé měli zájem o chráněné bydlení, zvládali s pomocí a 
podporou péči o vlastní osobu, orientaci v čase a prostoru a základní péči o domácnost.  Tato 
koncepce je v souladu s novodobým trendem sociální péče pro osoby s hendikepem. Je tak sledován 
cíl ponechat tyto osoby v domácím prostředí, vytvořit jim podmínky pro rozvoj samostatného života 
a zároveň jim zajistit dohled a pomoc.  
Jedním z dalších cílů sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, 
pracoviště Zběšičky, zůstává i nadále naplňování osobních cílů uživatelů stanovených v rámci 
individuálního plánování ve spolupráci všech zúčastněných osob (uživatel x opatrovník/rodina x 
poskytovatel). Dále snaha přizpůsobovat prostředí a péči potřebám stárnoucí klientely (průměrný 
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věk za rok 2014 33 let), podporovat vzdělávání a odbornost zaměstnanců, zlepšovat týmovou 
spolupráci.  
V roce 2013 a 2014 byly v souladu se schváleným plánem pořízení investic realizovány mnohé 
investiční akce. Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí roku 2013 byla rekonstrukce a 
modernizace herny a sociálního zařízení v budově Úseku přímé péče I. (zdravotní oddělení) 
v objemu cca 720.000 Kč. Dále je možné zmínit rekonstrukci vstupních předsíní v pavilonu Úseku 
přímé péče II., pořízení chladícího stolu a stolního kutru do kuchyně. Z rezervy na havárie a jiné 
neočekávané výdaje byla v 1. nadzemním podlaží budovy Úseku přímé péče I. pořízena a 
instalována ošetřovatelská vana a ze stejné rezervy došlo v budově Úseku přímé péče I. k výměně 
nefunkčních střešních oken.  
Investiční akce roku 2014 – výměna klasických zářivkových trubic za zářivkové LED trubice; 
pořízení sprchového vozíku pro mytí, přepravu a ošetření imobilních osob; rekonstrukce 
klimatizace v budově Úseku přímé péče I.; rekonstrukce vodovodní tlakové stanice 
v administrativní budově; pořízení konvektomatu a oprava vzduchotechniky v kuchyni;  oprava 
venkovního schodiště.  
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1.3  OPATŘENÍ - Udržení služeb sociální prevence 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Vedle služeb sociální péče je potřeba udržet také stávající služby sociální prevence. Jedná se o 
služby azylové domy pro matky s dětmi, terénní programy pro osoby ohrožené drogovou závislostí 
a krizovou pomoc. Tyto služby už mají v milevském regionu svojí historii, jsou ověřeny jako 
potřebné a je tedy důležité zajistit jejich dostupnost i v následujícím období.  
 
Službu azylové domy zajišťuje Farní charita Veselíčko v Domově sv. Alžběty pro matku a dítě ve 
Veselíčku. Domov pro matky funguje od roku 1996. Kapacita zařízení byla téměř vždy obsazena,  
za dobu jeho trvání bylo ubytováno 253 matek a 496 dětí. Specifikem zařízení je přijímání 
vícečetných rodin. Jedná se o menší zařízení, proto je v něm velká možnost individuální práce 
s matkami i dětmi. Jedná se o jedinou azylovou službu na území správního obvodu ORP Milevsko.  
 
Krizovou pomoc zajišťuje Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.. Tato služba je dostupná 
v Krizovém centru v Milevsku jeden den v týdnu (pondělí), v ostatních dnech je možné využít 
telefonická krizovou pomoc, kterou poskytuje rovněž Arkáda. Krizová pomoc se poskytuje na 
přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 
nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba je plně využívána a je potřeba   
udržet její současnou časovou dostupnost, žádoucí by bylo i její rozšíření.    
 
Terénní program je anonymní a bezplatná služba zaměřená na prevenci užívání nelegálních 
návykových látek. Probíhá ve městě Milevsku každý čtvrtek (nebo i jindy na základě telefonické 
domluvy s pracovníky terénního programu). Zajišťuje jí také Arkáda. Služba zahrnuje výměnný 
program zdravotního materiálu, zdravotní poradenství, sociálně právní poradenství, 
zprostředkování léčby, zprostředkování testování na infekční onemocnění (HIV, HCV, Syfilis), 
Harm reduction služby, zprostředkování dalších služeb, poradenství pro rodiče a blízké apod. 
Služby, které terénní program nemůže zabezpečit, zprostředkovává v rámci Kontaktního centra 
v Písku. Služba pomáhá eliminovat problémy související s užíváním drog a její udržení je žádoucí.  
 
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
1.3.1 Udržení služby azylové domy   
1.3.2 Udržení služby krizová pomoc   
1.3.3 Udržení služby terénní programy 
 

 
1.3.1  AKTIVITA:   Udržení služby azylové domy   
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Farní charita Veselíčko zajistí službu azylové domy minimálně ve 
stávající kapacitě. Služba bude nadále poskytována v Domově sv. 
Alžběty pro matku a dítě. Domov zajistí: ubytování na přechodnou 
dobu (6 měsíců, s možností prodloužení, řešeno individuálně), 
poradenství v sociálně – právní oblasti (pomoc při vyřizování 
sociálních dávek, soudních jednání, atd.), pomoc při hledání 
ubytování a zaměstnání, osobní asistenci při jednání s úřady, soudy,  
lékaři, školami, zprostředkování kontaktů na navazující odborníky 
(dětský lékař, lékař pro dospělé, psycholog, atd.), poradenství a 
pomoc v péči o dítě a vedení domácnosti, individuální poradenství, 
rozvoj tvořivých dovedností, pomoc a příprava pro plnění školních 
povinností. Součástí zařízení bude nadále i krizové lůžko. 
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Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Farní charita Veselíčko, Domov sv. Alžběty pro matku a dítě 
 Spolupracující subjekty poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy, 

město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 
Cílová skupina  uživatelů  těhotné ženy od 18 let (výjimečně i mladší), matky s dětmi, otec 

s dětmi (výjimečně), osamělé ženy ohrožené domácím násilím 
Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 

21  21  21  
Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
1 498  000 1 648 000 1 800 000 

Předpokládané fin. zdroje Jihočeský kraj, uživatelé, vlastní činnost, klienti 
 
Služba je i nadále poskytována. V průběhu sledovaného období bylo poskytnuto přechodné 
ubytování a pomoc 29 matkám a 57 dětem. Kapacita služby je 30 lůžek (rozdělených do 8 pokojů), 
obsazenost pokojů dosáhla 69%. 
Ubytování je poskytováno i nadále standardně na dobu 6 měsíců s individuální možností 
prodloužení. Některé maminky zde stráví jen pár dní, jiné i rok. 
Jsou zajištěny také další služby (poradenství, asistence při jednání s úřady, zprostředkování návazné 
péče…), jejichž cílem je pomoci uživatelce při řešení problémů, které vedly k nutnosti vyhledat 
výše uvedenou sociální službu.   
Součástí zařízení je i nadále krizové lůžko, které je možné v případě potřeby využít.  
Ve sledovaném období se podařilo obměnit některé již nevyhovující vybavení domova, vyrobit 
nový poklop na čističku odpadních vod a opravit zeď, což přispělo k zajištění většího bezpečí 
zejména dětských klientů.  
 
 
1.3.2  AKTIVITA:  Udržení služby krizová pomoc      
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na udržení krizové pomoci, kterou poskytuje 
Arkáda prostřednictvím Krizového centra v Milevsku. Služba 
pomáhá lidem, kteří nevidí východisko ze svojí složité životní 
situace. Její příčinou mohou být vážné partnerské nebo rodinné 
neshody, ztráta zaměstnání, problémy s dluhy a exekucemi. Arkáda 
v rámci krizové pomoci zajišťuje krizovou intervenci, psychologické 
a sociální poradenství, pomoc obětem násilných činů (domácí násilí a 
šikana), poradenství s přesahem do sociálně právní problematiky, 
zprostředkování kontaktu na další specializovaná pracoviště.   

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s. 
 Spolupracující subjekty poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy, 

město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 
Cílová skupina  uživatelů  osoby v krizových situacích 
Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 

neuvedeno  neuvedeno  neuvedeno  
Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
v rámci ostatních kapacit poskytovatele 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, obce 
 
Tato služba je i nadále poskytována. Ve sledovaném období přicházeli klienti nejčastěji s cílem řešit 
vztahy v rodině, a to zejména vztahy partnerské/manželské a vztahy mezi rodiči a dětmi. Druhou 
nejvíce zastoupenou skupinu byli lidé, kteří se na krizové centrum obraceli s problémy ze sociálně 
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právní oblasti (zadluženost, exekuce, soudní řízení ohledně rozvodu, opatrovnictví atd.). Služba 
byla poskytována každé pracovní pondělí v čase od 08:00 do 16:00 h. 
 
 
 
1.3.3  AKTIVITA:  Udržení služby terénní programy    
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem je udržet  terénní program, který je určen pro „skryté“ skupiny 
uživatelů drog. Smyslem terénní práce je přímá intervence v terénu, 
kdy je důraz kladen především na snižování zdravotních a sociálních 
rizik souvisejících s užíváním drog. Smyslem je také poskytování 
dostupných informací týkajících se prevence infekčních onemocnění 
a jiných závažných zdravotních komplikací či trestně právního 
chování. To vše s cílem působit na změnu chování klienta, klienta k 
této změně motivovat a tuto změnu udržet. Posláním terénního 
programu je zabezpečit nižší rizikovost chování u uživatelů drog a 
zároveň tím chránit veřejnost a klienty samotné, stabilizovat 
zdravotní a sociální situaci jednotlivých uživatelů drog a zvýšit 
informovanost klientů a veřejností o rizikovosti užívání drog.   

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s. 
 Spolupracující subjekty poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy, 

město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 
Cílová skupina  uživatelů  Uživatelé nelegálních návykových látek, skrytá populace uživatelů 

drog, problémoví uživatelé návykových látek (od experimentujících 
osob až po závislé), cílovou skupinou jsou i blízké osoby uživatelů 
nelegálních návykových látek (rodiče, sourozenci, partneři atd.)  

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
neuvedeno  neuvedeno  neuvedeno 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

2013 2014 2015 
v rámci ostatních kapacit poskytovatele 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, obce 
 

Od 1.7.2013 do 31.12.2014 probíhal terénní program v Milevsku každý čtvrtek od 15:00 do 18:00 
h. Byly poskytovány standardní služby (výměnný program, zdravotní poradenství, sociálně právní 
poradenství, zprostředkování léčby atd.). V obci probíhal pravidelný monitoring a depistáž. 
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PRIORITA 2 - Rozvoj sociálních služeb    
 

 
2.1  OPATŘENÍ - Rozvoj služeb sociální péče   
 

POPIS OPATŘENÍ 
V milevském regionu funguje síť sociálních služeb, která pomáhá řešit lidem jejich nepříznivou 
sociální situaci. Nabídku služeb je potřeba průběžně upravovat podle aktuální sociální situace. 
Může jít o rozšíření stávajících sociálních služeb, které jsou již určitým způsobem poskytovány 
nebo o doplnění služeb nových, které dlouhodobě chybí. V oblasti služeb sociální péče je 
v následujícím období potřeba částečně navýšit kapacitu domova pro seniory a rozšířit časovou 
dostupnost pečovatelské služby.    
 
Pobytová služba pro seniory je v milevském regionu poskytována dlouhodobě. V době zpracování 
prvního komunitního plánu v roce 2004 měl domov důchodců 20 lůžek. Podle doporučených 
normativů i počtu neuspokojených žádostí byla tato kapacita zcela nedostatečná. Z prognóz vývoje 
obyvatelstva vycházelo, že v roce 2010 by tato služba měla mít kapacitu 80 lůžek. Proto byl 
v daném plánu záměr vybudování dalšího domova důchodců s kapacitou asi 50 míst. Záměr se 
neuskutečnil. V roce  2008  bylo plánováno navýšení kapacity služby přeměnou cca 10 bytů domu s 
pečovatelskou službou na domov pro seniory a vybudování dalších zařízení s danou službou (v 
Milevsku i na venkově). Záměr vybudování nového zařízení byl aktuální i v roce 2011, realizován 
zatím nebyl.  Do současné doby se Sociálním službám města Milevska podařilo postupnou úpravou 
prostor navýšit kapacitu služby na 32 lůžek. Zároveň se částečně snížil počet žadatelů o službu. 
Důvodem je to, že služba je poskytována pouze osobám, kteří trvalou péči doopravdy potřebují.  
Lidem s částečně sníženou soběstačností je poskytována pomoc prostřednictvím kvalitní a dostupné 
pečovatelské služby. Vzhledem k tomu, že celková kapacita služby domovy pro seniory je 
v současnosti v Jihočeském kraji dostatečná, neobsahuje již tento plán záměr výstavby dalšího 
zařízení. Plánuje se pouze navýšení kapacity o 4 lůžka úpravou prostor u stávajícího poskytovatele. 
Zároveň je potřeba zajistit větší časovou dostupnost pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou 
službou v Libušině ulici a v terénu. Pečovatelská služba má dostatečnou kapacitu a je poskytována 
ve všech obcích, které mají o službu zájem. Je dostupná 7 dní v týdnu,  v Milevsku v DPS 5. května 
1510 nepřetržitě.    
 
Oproti předchozím obdobím není plánováno zřízení služby osobní asistence, služba je dostatečně 
dostupná prostřednictvím písecké MESADY.  
 
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
2.1.1 Rozšíření  služby domovy pro seniory 
2.1.2 Rozšíření časové dostupnosti pečovatelské služby 
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2.1.1  AKTIVITA:  Rozšíření služby domovy pro seniory  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem aktivity je navýšit kapacitu pobytové služby domovy  pro  
seniory o 4 lůžka. Realizace je připravena, je zpracován projekt na 
úpravu prostor,  jsou zajištěny finance na investici a jsou jasné zdroje 
financí na poskytování služby.  

Časový harmonogram  rozšíření služby v roce 2013, v následujících letech udržení nově 
vzniklých míst 

Předpokládaný realizátor Sociální služby města Milevska 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním 
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním 
postižením (od 55 let věku) 

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
4 4 4 

 

K naplnění této aktivity došlo v roce 2013, kdy byla kapacita pobytové sociální služby navýšena o 4 
lůžka, na současných 36 lůžek. Další navýšení kapacity pobytové sociální služby domov pro 
seniory je plánováno výhledově do dalších letech. 
 

 
2.1.2  AKTIVITA: Rozší ření časové dostupnosti pečovatelské služby 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem aktivity je hledání možností rozšíření časové dostupnosti 
pečovatelské služby v Milevsku v Domě s pečovatelskou službou 
v Libušině ulici a v terénu. 
Služba je poskytována 12 hodin denně. Vzhledem ke zvyšování 
věku, rozsáhlejším zdravotním problémům a snižování soběstačnosti 
obyvatel  je žádoucí poskytovat tuto službu v širším čase.  V DPS 
v Libušině ulici je potřeba zajistit oboustranné signalizační zařízení s 
možností komunikace klienta s personálem.     

Časový harmonogram  neurčeno 
Předpokládaný realizátor Sociální služby města Milevska 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech 
a při plnění základních potřeb a to z důvodu věku, akutního či 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení   

Počet uživatelů služby   2013 2014 2015 
uživatelé pečovatelské služby, kteří potřebují dostupnost služby 
v širším čase  

 
Pečovatelská služba je v DPS Libušina poskytována v základní době poskytování terénní 
pečovatelské služby v Milevsku: ve všední dny od 6:30 do 19:00 h, o víkendech a svátcích od 06:30 
do 12:30 h a od 16:30 do 18:00 h. Na požadavky klientů související s poskytováním pečovatelské 
služby je pružně reagováno úpravou pracovní doby a počtu službu konajících zaměstnanců. 
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2.2  OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální prevence 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Cílem tohoto opatření je hledání možností zajištění služeb,  které pomohou zabránit sociálnímu 
vyloučení některých skupin osob, které v regionu Milevsko žijí a jsou vyloučením ohroženy.  
Služby pomohou chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 
 
Služba nízkoprahová zařízení a pro děti a mládež  je určena dětem (mládeži), které nevyužívají 
organizované volnočasové aktivity, tráví čas „na ulici“ a jsou ohroženy sociálně patologickými 
jevy. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka vhodných 
volnočasových aktivit. Prostřednictvím služby poskytované odborníky dochází ke snižování 
výskytu rizikového chování. Zřízení nízkoprahového zařízení a pro děti a mládež je záměrem 
komunitního plánu z roku 2008, kde bylo zahájení služby naplánováno na období 2011 – 2013. 
Záměr zatím uskutečněn nebyl a je stále aktuální. Podařilo se zajistit prostory pro zřízení služby a 
probíhají jednání o jejím financování.   
 
V milevském regionu chybí služba pro osoby  s chronickým duševním onemocněním. Vhodnou 
službou by byla sociální rehabilitace poskytovaná terénní formou. Je to soubor  specifických 
činností   směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti uživatelů. V období zpracování 
komunitního plánu bylo jednáno s poskytovateli v Písku a Táboře, kteří tuto službu zajišťují. 
Kapacitu má FOKUS Písek, poskytování služby závisí na získání finančních prostředků.   
 
Chybí služba, která pomáhá řešit problémy rodin s dětmi s ohroženým vývojem. Jedná se o rodiny,  
které obvykle prožívají těžké období a mnohdy nejsou schopny nalézt přijatelná řešení situace.   
Služba poskytne rodinám pomoc řešení v různých oblastech života (péče o děti a rozvíjení jejich 
schopností, péče o domácnost, hospodaření s financemi, zaměstnání, komunikace s úřady, 
komunikace se školou, bydlení atd.). 
 
Oproti dřívějším obdobím není plánována výstavba nového azylového domu, zřízení 
nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a zřízení noclehárny. Plán se zaměřuje na 
prevenci, která je řešena v prioritě Zajištění doprovodných oblastí (opatření Řešení situace osob 
ohrožených ztrátou přístřeší ).     
 
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
2.2.1 Zajištění služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
2.2.2 Zajištění služby sociální rehabilitace     
2.2.3 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   
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2.2.1  AKTIVITA:  Zajišt ění služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na přípravu zajištění služby nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež a následně na její poskytování. Příprava 
zahrnuje úpravu prostor, zajištění finančních prostředků na 
poskytování služby, registraci služby, vyhledání odborníků, 
propagaci služby atd. 
Zařízení bude poskytovat ambulantní služby dětem (mládeži) 
ohroženým společensky nežádoucími jevy. Bude zahrnovat 
následující činnosti: 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutickou činnost 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 
Služba bude orientována na sociální práci a poradenství a na 
volnočasové aktivity. Jejím cílem je odvrácení cílové skupiny od 
rizikového životního stylu a zmírnění následků rizikového chování, 
pokud se již vyskytlo.  
 

Časový harmonogram  rok 2013 příprava a následně poskytování služby trvale 
Předpokládaný realizátor Farní charita Milevsko 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy, 
město Milevsko, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy  

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2013 2014 2015 
30 uživatelů ročně 

 

V roce 2013 a 2014 probíhaly přípravy na otevření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. 
Františka z Assisi. Od 01.08.2014 se služba stala registrovanou sociální službou s věkovou 
skupinou uživatelů 10 – 26 let. Od 01.10.2014 je věková hranice uživatelů posunuta směrem dolů, a 
to na 8 – 26 let.  V roce 2014 byly přijaty dvě sociální pracovnice. V srpnu 2014 probíhal zkušební 
provoz zaměřený zejména na zjištění nedostatků v zařízení i samotném nastavení sociální služby, 
v září 2014 bylo zařízení oficiálně otevřeno.  
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi („klub Fanouš“) je 
poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži v Milevsku a jeho okolí. Jedná se o děti a 
mládež, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Cílem sociální služby je 
zlepšování kvality života cílové skupiny dětí a mládeže a snížení působení sociálně negativních 
vlivů.  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je otevřeno v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 
18:00 h a v pátek od 13:00 do 16:00 h. Každý měsíc je zaměřen na jedno preventivní téma, které je 
doplněno dalšími aktivitami, besedami, workshopy, akcemi mimo klub apod.  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež spolupracuje se školami, Městským úřadem Milevsko, 
Městskou knihovnou Milevsko, MPSV, MŠMT, Krajským úřadem, nadacemi apod. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nejvíce využívají děti ze sociálně slabých rodin a 
romského etnika ve věku 8 – 15 let. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se v současné době potýká s velkými problémy v oblasti 
financování služby. 
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2.2.2  AKTIVITA:  Zajišt ění služby sociální rehabilitace     
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita podporuje zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby     
s chronickým duševním onemocněním.  Služba pomáhá v 
překonávání problémů spojených s nemocí. Služba nabízí základní 
sociálně právní poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 
(např. základy vaření, hospodaření) a sociálně terapeutické činnosti. 
Terénní forma je poskytována především v přirozeném prostředí 
uživatele, na základě jeho potřeb. Cílem terénní sociální rehabilitace 
je vyhledávat lidi s duševním onemocněním, posilovat jejich 
samostatnost a podporovat je při zvládání běžných životních situací. 
Terénní forma nepreferuje standardní služby pro duševně nemocné, 
ale klade důraz na zapojování sociálního okolí uživatele a snaží se 
také o začlenění uživatelů do vhodných služeb v regionu.   
Je vyhledán vhodný poskytovatel, rozšíření služby do milevského 
regionu závisí na získání finančních prostředků.  

Časový harmonogram  vyhledávání finančních prostředků od roku 2013, termín zahájení  
neurčen 

Předpokládaný realizátor FOKUS Písek 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, 
úřady, město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj, Psychiatrická 
léčebna Lnáře, Psychiatrická léčebna U Honzíčka 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby s chronickým duševním onemocněním nad 18 let 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2013 2014 2015 
20 – 30 uživatelů ročně 

 

Na území milevského regionu nejsou dosud tyto služby poskytovány. 
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2.2.3 AKTIVITA:  Zajišt ění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi    
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na hledání možností zajištění sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a průběžné mapování jejich 
potřebnosti s ohledem na úpravu kapacity. Příprava zahrnuje 
vyhledání vhodného poskytovatele a zajištění finančních prostředků.  
Služba bude poskytována terénní (případě ambulantní) formou a 
bude zaměřena na podporu rodin s dítětem, u kterého je jeho vývoj 
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého 
existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 
Služba bude obsahovat: 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Alternativou k této službě jsou terénní programy.  
 

Časový harmonogram  vyhledávání finančních prostředků od roku 2013, termín zahájení  
neurčen 

Předpokládaný realizátor neurčen 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy, 
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

2013 2014 2015 
20 – 30 rodin ročně 

 

V milevském regionu nejsou dosud sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovány. 
Alternativou této služby je však činnost Farní charity Milevsko v rámci projektu „Rozárka“. Tato 
terénní služba je poskytována bezplatně v přirozeném prostředí rodiny. V rámci této služby je 
poskytováno základní sociální poradenství, dluhové poradenství, podpora při vyřizování běžných 
záležitost, sestavení rodinného rozpočtu apod. Pro děti je zajištěno doučování a tvořivá odpoledne. 
Od července 2014 bylo pracováno s celkem 16 rodinami a bylo navázáno celkem 80 kontaktů 
s klienty. Tvořivých odpolední se zúčastnilo celkem 82 dětí. 
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PRIORITA 3 - Zajišt ění doprovodných oblastí 
 
 

3.1 OPATŘENÍ – Řešení situace osob ohrožených ztrátou přístřeší 
 

POPIS OPATŘENÍ 
Řešení situace osob ohrožených ztrátou bydlení bylo jedním z hlavních témat plánování sociálních 
služeb v roce 2012. Opatření směřuje k omezení nárůstu cílové skupiny osob bez přístřeší a ke 
snížení potřebnosti nových služeb pro tuto cílovou skupinu. Plán rozvoje sociálních služeb 
Milevsko z roku 2008 (i jeho aktualizovaná strategická část z roku 2011) obsahoval záměry 
výstavby nového azylového domu, zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a 
zřízení noclehárny. Realizátorem záměrů mělo být město Milevsko. V období implementace plánu 
se tyto záměry zatím nepodařilo naplnit. Byla ale mapována situace a byly hledány možnosti, jak 
řešit situaci formou prevence. V roce 2012 byly zpracovány analýzy situace lidí bez přístřeší a lidí 
ohrožených ztrátou přístřeší. Po vyhodnocení získaných poznatků vyplynulo, že v milevském 
regionu je v současnosti minimálně 20 rodin akutně ohrožených ztrátou bydlení. Těchto lidí bude 
vzhledem k celospolečenské situaci (předluženost, exekuce) v následujících letech přibývat. Proto 
bylo hledáno řešení, jak předejít krizi, do které se lidé bez domova dostávají.   
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
3.1.1 Spolupráce při prevenci ztráty přístřeší     
3.1.2 Vytvoření systému vícestupňového bydlení 
3.1.3 Vytvoření pravidel přidělování bytů 
3.1.4 Zajištění sociální práce s cílovou skupinou  
 
 
3.1.1  AKTIVITA: Spolupráce při prevenci ztráty přístřeší  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na spolupráci subjektů při řešení problémů  
nízkopříjmových skupin obyvatelstva, které jsou akutně ohroženy 
ztrátou přístřeší z důvodu nedostatku financí na placení nájmu a 
energií spojených s bydlením. Někdy se jedná o občany žijící pouze 
na sociálních dávkách, jejichž příjmy sotva stačí na zabezpečení 
základních životních potřeb. Je nutné, aby byly na prvním místě 
z těchto jejich minimálních finančních zdrojů hrazeny náklady 
spojené s bydlením a ostatní základní životní potřeby. To však 
vyžaduje značnou odpovědnost, protože tyto skupiny často 
nepovažují úhradu výše uvedených potřeb za svoji prioritu. Tito lidé 
musejí být v mnoha případech vedeni k plnění základních povinností 
intenzivní sociální prací. Z tohoto důvodu je nutná úzká spolupráce 
mezi odborem sociálních věcí (sociální pracovník, sociálně právní 
ochrana dětí) a odborem investic a správy majetku (referenti bytové 
správy) městského úřadu, obcemi ve správním obvodu a dávkovým 
oddělením Kontaktního pracoviště úřadu práce v Milevsku. 

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor obce, odbor sociálních věcí a odbor investic a správy majetku MěÚ 

Milevsko, kontaktního pracoviště úřadu práce v Milevsku  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina  osoby ohrožené ztrátou přístřeší 
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Odbor sociálních věcí vyhledává formou depistáže osoby, které jsou ohroženy akutní ztrátou 
přístřeší. S těmito osobami pak v případě jejich zájmu úzce spolupracuje. Žijí-li tyto osoby 
v městských bytech, spolupracuje dále s odborem investic a správy majetku. S odborem investic a 
správy majetku spolupracuje na řešení situace osob, které se dostaly do prodlení s úhradou 
nájemného a svým preventivním působením se snaží předcházet tomu, aby se tyto problémy 
v budoucnu opakovaly. 
Odbor sociálních věcí spolupracuje v otázce řešení situace osob ohrožených akutní ztrátou bydlení i 
s ostatními obcemi ve svém správním obvodu, a to obvykle na základě upozornění samosprávy obce. 
Významná je i spolupráce s úřadem práce, která je však mnohdy velmi problematická. 
Město Milevsko má pro občany ohrožené akutní ztrátou bydlení ze svého bytového fondu vyčleněný 
určitý počet bytů. 
 
 
 
3.1.2  AKTIVITA: Vytvo ření systému vícestupňového bydlení  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem aktivity je hledat možnosti zajištění tzv. víceúrovňového, 
(prostupného) systému sociálního bydlení, aby město a obce mohly 
řešit problematiku bydlení občanů ohrožených ztrátou přístřeší. Je 
potřeba vytvořit systém nájemního bydlení tak, aby člověk vzhledem 
ke své životní situaci mohl postupovat do různých kategorií bydlení a 
těmto kategoriím odpovídaly i náklady spojené s bydlením. Pokud 
nežije v podmínkách, které mu vyhovují nebo je není schopen plnit, 
měl by mít možnost své bydlení změnit. Proto je potřeba zajistit, aby 
systém správy a přidělování bytů byl pro sociálně slabé nájemníky 
prostupný „dovnitř i ven“, tj. aby při řádné správě a platební morálce 
umožňoval zlepšení bytové situace a vystoupení ze sociálně 
vyloučené lokality a naopak při zadlužování a špatné správě bytu 
znamenal propad v kvalitě bydlení.   
Jednotlivé stupně (úrovně) systému: 
1. běžné byty v majetku města (obce) 
2. byty nižší kategorie se sníženými náklady na bydlení a energie 
3. přístřeší (v souladu s  ustanovením § 712 odst. 5 občan. zákoníku) 
4. pobytové a ambulantní sociální služby (azylový dům, noclehárna) 
Vytvořením stupňů 2 a 3 dojde ke snížení potřeby stupně 4.  

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor obce, odbor sociálních věcí a odbor investic a správy majetku MěÚ 

Milevsko, kontaktní pracoviště úřadu práce v Milevsku  
Spolupracující subjekty poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 
Cílová skupina  osoby ohrožené ztrátou přístřeší 
 
Systém vícestupňového bydlení dosud nebyl vytvořen. Město Milevsko má nicméně pro občany 
ohrožené akutní ztrátou bydlení ze svého bytového fondu vyčleněný určitý počet bytů, které jsou 
přidělovány v souladu s Pravidly pro řešení bydlení občanů ohrožených sociálním vyloučením.  
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3.1.3  AKTIVITA:  Vytvo ření pravidel přidělování bytů 
 
Charakteristika aktivity  
 

V souvislosti s vytvořením systému vícestupňového bydlení  je 
nutné, aby byly jasně stanoveny podmínky bydlení a možnosti, jak 
bydlení získat (pravidla). Pravidla „víceúrovňového systému“ 
bydlení by tedy měla zahrnovat vytvoření systému přidělování a 
disponování s byty, který je jednoduchý, transparentní a zaručuje při 
splnění daných podmínek postup o úroveň výše nebo níže. 
Vícestupňové bydlení musí především ve spodní části umožnit 
osobám, které projeví snahu a motivaci a splní předem formulované a 
jasné podmínky, zlepšit úroveň svého bydlení a tím i celého života.  
Řešení bytové problematiky, tj. získání „přiměřeného“ bydlení, úzce 
souvisí s nastartováním řešení dalších problémů lidí ohrožených 
sociálním vyloučením, např. vzdělávání, přístupu na trh práce apod. 

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor obce, odbor sociálních věcí a odbor investic a správy majetku MěÚ 

Milevsko, kontaktního pracoviště úřadu práce v Milevsku  
Spolupracující subjekty poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 
Cílová skupina  osoby ohrožené ztrátou přístřeší 
 
Vzhledem k absenci systému vícestupňového bydlení nebyla dosud vytvořena ani pravidla pro 
přidělování bytů v rámci tohoto systému. Pro řešení otázky občanů ohrožených akutní ztrátou 
bydlení jsou vytvořena Pravidla pro řešení bydlení občanů ohrožených sociálním vyloučením, která 
byla aktualizována v březnu 2014. 
 
 
3.1.4 AKTIVITA: Zajišt ění sociální práce s cílovou skupinou  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem aktivity je podpořit víceúrovňový systém bydlení intenzivní 
terénní sociální prací a sociálním poradenstvím. Ze strany města to je 
podpora romským terénním sociálním pracovníkem a dalšími 
sociálními pracovníky, kteří působí na městském úřadu po sociální 
reformě. Pracovníci vyvíjejí ve vyčleněných bytech intenzivní 
činnost pro začlenění sociálně slabých občanů do běžného nájemního 
bydlení. Při této činnosti úzce spolupracují s dalšími zúčastněnými 
složkami. Nejdůležitější je okamžitá informovanost o problémech 
v úhradách nájmu nebo jiných nákladů spojených s bydlením. Pokud 
dluhy u sociálně slabých obyvatel dosahují deseti a více tisíc, není už 
v silách sociálních pracovníků pomoci situaci řešit, klienti se 
zadlužují a někdy je dluhová zátěž tak velká, že končí jako 
bezdomovci. Další vhodná podpora by spočívala v poskytování 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nebo vhodných 
terénních programů (viz opatření Rozvoj sociálních služeb, aktivita 
2.2.3 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi).  

Časový harmonogram   
Předpokládaný realizátor Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko, poskytovatelé sociálních 

služeb 
Spolupracující subjekty Odbor sociálních věcí a odbor investic a správy majetku MěÚ 

Milevsko (správa bytů), úřad práce, obce, poskytovatelé sociálních a 
doprovodných služeb  

Cílová skupina  osoby ohrožené ztrátou přístřeší 
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Po vytvoření systému vícestupňového bydlení bude sociální práce s cílovou skupinou zajištěna 
sociálními pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností a příslušnými poskytovateli 
sociálních služeb. 
 
 
 

3.2  OPATŘENÍ – Podpora příslušníků menšin a prevence drogových závislostí          
 

POPIS OPATŘENÍ 
Na území správního obvodu ORP Milevsko žijí  Romové a další  etnické skupiny.  Téma podpory 
Romů bylo zahrnuto již v prvním Komunitní plánu sociálních služeb regionu Milevsko z roku 
2004. V opatření Soužití s etnickými menšinami byly aktivity zaměřené na podporu občanského 
sdružení Amaro Lačhipen, na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit minorit v milevském 
Centru pro celoživotní vzdělávání a na besedy s lidmi, kteří byli úspěšní při spolupráci 
s menšinami. Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko z roku 2008 a jeho aktualizovaná strategie 
z roku 2011 obsahovaly aktivity směřující k udržení činnosti terénního romského sociálního 
pracovníka a k obnově činnosti romského občanského sdružení „Amaro Lačhipen – Naše dobro“.  
V rámci plánování sociálních a doprovodných služeb v roce 2012 bylo v oblasti podpory menšin 
vyhodnoceno jako potřebné  udržení činnosti terénního romského sociálního pracovníka a podpora 
nového romského občanského sdružení „BACHTALE VASTA - ŠŤASTNÉ RUCE“. 
V oblasti drogové problematiky je důležitá prevence, na které se významně podílí protidrogový 
koordinátor  města.  Jeho činnost je potřeba udržet, protože prevence pomáhá ušetřit peníze na 
následných službách, které již řeší nepříznivé situace.   
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
3.2.1 Činnost protidrogového koordinátora města  
3.2.2 Činnost terénního romského sociálního pracovníka 
3.2.3 Podpora občanského sdružení BACHTALE VASTA - ŠŤASTNÉ RUCE 
 
 
3.2.1 AKTIVITA: Činnost protidrogového koordinátora města  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na udržení činnosti protidrogového 
koordinátora města a v souvislosti s tím na naplňování Strategie 
protidrogové politiky města Milevska. Koordinátor bude nadále 
zajišťovat prevenci směřující ke snižování společenských škod 
(sociálních, zdravotních, materiálních) vznikajících zneužíváním 
návykových látek. Bude nadále spolupracovat se sociálně 
psychologickým centrem Arkáda (realizuje projekty a poskytuje 
sociální služby v oblasti primární, sekundární i terciární prevence) a 
se školními metodiky prevence na milevských školách.   

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s., školy, obce, 
organizace 

Cílová skupina osoby ohrožené závislostmi, uživatelé drog  

 
Činnost protidrogového koordinátora města je i nadále realizována. V období od 7/2013 do 12/2014 
spolupracoval protidrogový koordinátor města především se speciálně pedagogickým poradenským 
a vzdělávacím centrem PorCeTa Tábor, o.p.s. Tato společnost realizovala programy specifické 
primární prevence na obou milevských základních školách, v uvedeném období je absolvovalo 10 
třídních kolektivů. Programy byly financovány z rozpočtu města Milevska, celkově se jednalo o 
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částku 15.100 Kč. Dne 13.02.2014 se na Střední odborné škole a středním odborném učilišti 
v Milevsku uskutečnila přednáška na téma prevence, se studenty školy besedovali protidrogový 
koordinátor města a preventista Městské policie Milevsko. Protidrogový koordinátor města se 
účastnil jednání Krajské protidrogové koordinační skupiny, jejímž je členem, podílel se na přípravě 
Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2015 – 2017, spolupracoval se školními 
metodiky prevence na milevských školách. 
 
 
3.2.2  AKTIVITA:  Činnost terénního romského sociálního pracovníka 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem je udržení činnosti terénního romského sociálního pracovníka 
Terénní sociální práce  je zaměřena na pomoc lidem žijícím v 
sociálně vyloučených lokalitách. Vlivem mnoha okolností jsou jejich 
obyvateli především Romové. Terénní sociální pracovník je svým 
klientům průvodcem při řešením každodenních problémů; především 
je ale vede k aktivní snaze vymanit se z pasti chudoby, ze závislosti 
na druhých a na státu. Práce je intenzivní a dlouhodobá. Zajišťuje 
komunikaci a další vztahy romské komunity na území regionu s 
orgány veřejné správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi. 
Provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské 
problematice, řeší zásadní problémy romské komunity v oblasti 
občanského soužití, zaměstnanosti, zadluženosti, vzdělání, sociální a 
další. Terénní sociální pracovník vykonává aktivity týkající se 
zejména v oblasti zadluženosti, bytové problematiky, přípravy 
romských dětí na vyučování a jiné. Pomáhá občanskému sdružení   
BACHTALE VASTA - ŠŤASTNÉ RUCE a spolupracuje na 
projektech které jsou zaměřeny na romskou komunitu.     

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor město Milevsko 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Organizace realizující projekty na podporu menšin, Úřad  vlády 
České republiky, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny  

Cílová skupina  menšiny 
 
Tato aktivita je zajišťována terénním sociálním pracovníkem se zaměřením na romskou komunitu, 
který pracuje s milevskou romskou komunitou intenzivně a dlouhodobě. Zajišťuje komunikaci a 
další vztahy romské komunity na území Milevska s orgány veřejné správy, samosprávy a jinými 
orgány a organizacemi. Provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, 
řeší zásadní problémy romské komunity v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, zadluženosti, 
vzdělání, sociální a další. 
Městu Milevsku byly v rámci zpracovaných projektů Podpora terénní práce 2013 a Podpora terénní 
práce 2014, jež jsou realizovány za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády 
pro záležitosti romské menšiny, poskytnuty neinvestiční dotace. Neinvestiční dotace na rok 2013 
činila 177.000 Kč a neinvestiční dotace na rok 2014 činila 175.000 Kč. 
V období od 01.07.2013 do 31.12.2014 terénní sociální pracovník vykonával aktivity týkající se 
zejména oblasti zadluženosti, v rámci této problematiky pokračoval ve spolupráci s občanským 
sdružením RUBIKON Centrum a s romským mentorem Matějem Šarközim, a to v rámci projektu 
„Romové pomáhají Romům“. Dále vykonával aktivity související s bytovou situací klientů, s 
přípravou romských dětí na vyučování, realizoval devět volnočasových aktivit (Velikonoční 
odpoledne, Marcipánové odpoledne, Zdobení vánočních perníčků a cukroví, Dobrodružnou cestou 
do pohádky …). V rámci volnočasových aktivit terénní sociální pracovník spolupracoval s Domem 
dětí a mládeže v Milevsku a s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež sv. Františka z Assisi 
v Milevsku. 
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3.2.3  AKTIVITA: BACHTALE VASTA - Š ŤASTNÉ RUCE  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na udržení a podporu činnosti občanského 
sdružení „BACHTALE VASTA - ŠŤASTNÉ RUCE“, které bylo 
založeno  11. června 2012. Organizace má 21 členů a předmětem její 
činnosti je ochrana a zlepšení postavení etnických, menšinových a 
jiných sociálních skupin. Občanské sdružení má od města Milevska 
zapůjčenou místnost v ulici Sokolovská čp. 206, která funguje jako 
zkušebna pro kapelu a taneční soubor. 

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor BACHTALE VASTA - ŠŤASTNÉ RUCE 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Milevsko, organizace 

Cílová skupina   menšiny 
 
Občanské sdružení Bachtale Vasta – Šťastné slzy na počátku své existence vyvíjelo aktivity 
související s romskou kulturou, kapela působící pod tímto sdružením se opakovaně zúčastnila 
kulturních akcí města Milevska, nicméně v posledním roce sdružení nevyvíjí žádné aktivity. 
 
 
 

3.3  OPATŘENÍ - Podpora rodin, dětí a mládeže     
 

POPIS OPATŘENÍ 
Opatření je zaměřeno na správné využití volného času, které je prevencí sociálně patologických 
jevů. Pestré využití volného času nabízejí škol v rámci různých kroužků. Volnočasovými aktivitami 
dětí a mládeže se zabývá také řada dalších subjektů, jedná se většinou o neziskové organizace.   
Podpora rozvoje dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením je zajištěna pomocí Programu Pět 
P, který dlouhodobě realizuje Arkáda. Služby pro mladé rodiny nabízí Centrum mladé rodiny 
Milísek, o.s., které zajišťuje volnočasové aktivity a realizuje projekty na podporu rodin v Milevsku.  
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
3.3.1  Udržení volnočasových aktivit na školách  
3.3.2  Podpora subjektů zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže 
3.3.3  Udržení programu 5 P 
3.3.4  Udržení a rozšiřování činnosti Centra mladé rodiny Milísek o.s 
3.3.5  Realizace projektu „Klíče pro rodinu - aktivní podpora rodiny“   
 

 

 
3.3.1 AKTIVITA: Udržení volno časových aktivit na školách  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem je trvalé udržení volnočasových aktivit na základních školách, 
které jsou na území ORP Milevsko (1.Základní škola T.G.Masaryka 
Milevsko, 2. ZŠ J. A. Komesnkého Milevsko, ZŠ Bernartice, ZŠ 
Chyšky, ZŠ Kovářov, ZŠ Sepekov). Školy zajišťují  pestrou nabídku 
využití volného času ve vlastních prostorách, což mimo jiné zvyšuje 
bezpečnost dětí (odpadá přesun na jiné místo). Budou hledány 
možnosti udržení stávající nabídky volnočasových aktivit, případně 
jejich rozšíření. 



 30

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor školy 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, organizace 

Cílová skupina  děti 
 

Volnočasové aktivity jsou i nadále realizovány na všech základních školách. Počet volnočasových 
aktivit i počet dětí docházejících na jednotlivé volnočasové aktivity je zhruba stejný jako 
v předchozích letech. Prakticky všechny volnočasové aktivity jsou realizovány ve vlastních 
prostorách školy. 
 

 
3.3.2  AKTIVITA: Podpora subjekt ů zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na zajištění finanční a materiální pomoci ze 
strany města/obcí pro subjekty zabývající se volnočasovými 
aktivitami pro děti a mládež. Tyto subjekty se potýkají s nedostatkem 
finančních prostředků na svůj provoz a jejich existence je často 
závislá na úspěšnosti získávání dotací z veřejných zdrojů a darů.  
Město Milevsko a obce z území správního obvodu ORP Milevsko 
budou tyto subjekty dle svých možností nadále podporovat, aby byla 
zachována pestrá nabídka volnočasových aktivit. Vedle přímé 
finanční podpory bude pomoc poskytována i formou nefinanční 
(např. bezplatný pronájem místností, sečení trávy na hřištích apod.). 

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor obce 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

organizace 

Cílová skupina  děti a mládež 
 

Město Milevsko finančně podporuje celou řadu subjektů, které se zabývají volnočasovými 
aktivitami pro děti a mládež, a to roční částkou přesahují 3.000.000 Kč. Jsou podporovány subjekty 
zabývající se zejména kulturní a sportovní činností. 
Ostatní obce ve správním obvodu rovněž subjekty zabývající se volnočasovými aktivitami dětí 
podporují, a to jak finančně, tak i materiálně. Typická je podpora sborů dobrovolných hasičů, 
tělovýchovných jednot, různých dětských akcí apod. 
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3.3.3  AKTIVITA: Udržení programu 5 P 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
V Milevsku bude pokračovat realizace Programu Pět P. Jeho 
prioritami je: 
- zlepšení psychické a sociální situace ohrožených dětí, 
- nabídka vhodného způsobu trávení volného času dětí, které jsou 
zdravotně či sociálně znevýhodněné, 
- kamarádský vztah dítěte s dospělým vyškoleným dobrovolníkem. 
Hlavním cílem projektu je dosáhnout viditelného zlepšení psychické 
a sociální situace dětí, podpořit jejich sebedůvěru, schopnost 
vyjadřovat pocity, podpořit komunikaci s okolím, rozvíjet schopnost 
navazovat kvalitní vztahy s vrstevníky a trávit volný čas způsobem, 
který dítě neohrožuje, ale naopak přispívá k rozvoji jeho osobnosti. 

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

organizace, školy, úřady 

Cílová skupina  děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením 
 
V období od 1.7.2013 do 31.12.2014 fungovaly v rámci programu Pět P dvě dvojice. Tyto dvojice 
se zúčastňovaly i akcí, které se pořádaly v Písku, děti zařazené do programu Pět P se rovněž 
účastnily táborů Pět P. V obou letech jsme zaznamenali nadprůměrný zájem dětí o zařazení do 
programu, kterému jsme bohužel nebyli vždy schopni vyhovět, a to zejména z nedostatku 
dobrovolníků. 
 
 
 
3.3.4  AKTIVITA: Udržení a rozši řování činnosti Centra mladé rodiny Milísek o.s. 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na udržení a rozšiřování činnosti Centra mladé 
rodiny Milísek o.s, které poskytuje služby jak na profesionální 
úrovni, tak na bázi dobrovolnosti. Budou udrženy výchovně – 
vzdělávací programy zaměřené na zapojení dětí do dětského 
kolektivu, nabídka zájmových kroužků a aktivit pro děti předškolního 
i mladšího školního věku, péče o děti od 1 roku do 3 let, jednorázové 
aktivity pro rodiny s dětmi, pohádková představení /divadélka 
loutková a maňásková/, cvičení pro těhotné ženy, sezónní bazarové 
prodeje, přednášky, besedy, vzdělávací kurzy, jazykové kurzy, 
ateliérové focení, dětské letní tábory v přírodě. 

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Centrum mladé rodiny Milísek o.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Milevsko, organizace 

Cílová skupina  děti od 1,5 roku věku, děti předškolního a mladšího školního věku, 
těhotné ženy, rodiče 

 

Centrum mladé rodiny Milísek pokračuje i nadále ve své činnosti. Ve sledovaném období byly 
realizovány vzdělávací a osvětové projekty, zájmová a volnočasová činnost, dětské tábory, 
jednorázové kulturní aktivity, celodenní péče o děti od 1 do 4 let věku apod. Cílovou skupinou jsou 
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rodiny s dětmi  i jednotliví členové rodiny (matka, otec, dítě), manželské páry, budoucí maminky, 
osoby pečující o dítě do 15 let, svobodné matky, matky samoživitelky atd. 
Celkový počet klientů, kteří využívají aktivit Centra mladé rodiny Milísek, se každoročně zvyšuje, 
přesný počet je těžko vyčíslitelný. 
 

 
3.3.5  AKTIVITA:  Realizace projektu „Klí če pro rodinu - aktivní podpora rodiny“  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita podporuje projekt, který je zaměřený na řešení situací 
vedoucích k vyhovujícímu způsobu života v rodině, pomáhá zvýšit 
kvalitu života rodin a zlepšuje prorodinné klima v regionu. Svými 
aktivitami je zaměřen na předcházení negativních jevů v rodině a 
napomáhá zamezit sociálnímu vyloučení rodinám s dětmi. Nabízí 
služby v podobě individuálního zprostředkování preventivního 
odborného poradenství (rodinné, sociální, psychologické, výchovné)  
a poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání.  Interaktivní 
semináře a kurzy pomáhají posilovat manželské soužití, komunikaci 
v rodině, rodičovství, péči o děti. Jsou také zaměřené na harmonizaci 
práce a rodiny. Obsahem projektu je také realizace jednorázových 
společenských aktivit pro podporu vzájemného se setkáváními rodin.   

Časový harmonogram  2013 
Předpokládaný realizátor Centrum mladé rodiny Milísek o.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, organizace  

Cílová skupina  rodiny s dětmi  
 

V rámci projektu „Klíče pro rodinu – aktivní podpora rodiny“, byl vytvořen komplexní bezplatný 
poradenský systém vycházející z potřeb klientů. 
Aktivity projektu: rodičovská poradna otevřená 3 x týdně od 09:00 do 16:00 h (poradenství 
zajištěno konzultantem na danou problematiku); individuální odborné poradenství z oblasti 
psychologické, právní a sociální (zajištěno odborníkem na danou oblast); vzdělávací a osvětové 
kurzy; přednášky a besedy zaměřené na získávání rodičovských kompetencí (všestranný rozvoj 
dítěte, zdravé vztahy s dítětem, podpora rozvoje dítěte); péče o děti během poradenských služeb. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

 

3.4  OPATŘENÍ – Podpora seniorů a osob  se zdravotním postižením   
 

POPIS OPATŘENÍ 
V milevském regionu je poměrně hojně zastoupena skupina seniorů a osob se zdravotním 
postižením. Tyto skupiny mají ztížený přístup k zaměstnání. Cílem je podpořit rozšiřování jejich 
dovedností, aby byli uplatnitelní na trhu práce. S tím souvisí i vytváření vhodných pracovních míst. 
Pro seniory a osoby se zdravotním postižením se sníženou soběstačností je potřeba nadále 
zajišťovat adekvátní bydlení v bytech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou (DPS) a 
v chráněných bytech. Toto bydlení jim v kombinaci s vhodnými službami umožňuje žít bez pomoci 
služeb ústavních. Odstraňování architektonických bariér podporuje možnosti jejich pohybu 
v budovách a na veřejných prostranstvích. Téma bariér bylo již v prvním komunitním plánu v roce 
2004. Bariéry jsou dle možností postupně odstraňovány, v tomto trendu je potřeba pokračovat v  
celém milevském regionu. Pro seniory je důležitá činnost klubů, pomáhá snižovat jejich sociální  
izolaci.  
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
3.4.1 Vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením  
3.4.2 Vybudování dílen s chráněnými pracovními místy Kovářově 
3.4.3 Odstraňování architektonických bariér 
3.4.4 Zajištění vhodného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
3.4.5 Udržení činnosti klubů seniorů v Milevsku 
 

 
3.4.1  AKTIVITA: Vzd ělávání seniorů a osob se zdravotním postižením    
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřen na hledání možností realizace vzdělávacích 
programů pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílem je 
podpora jejich sociální integrace do společnosti a lepší uplatnění na 
trhu práce. Vzdělávání by mělo přispět k rozvoji jejich pracovních 
dovedností a návyků, dalšímu profesnímu vzdělávání, rekvalifikaci, 
zlepšení práce s počítačem a internetem, znalosti cizích jazyků apod. 
Vzdělávání může být realizováno jak ve městě Milevsko, tak i v 
ostatních obcích formou ucelených vzdělávacích programů (např. 
půlroční kurz) až po jednotlivá školení, workshopy a semináře. 

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Dům kultury Milevsko, obce, nestátní neziskové organizace   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, úřad práce 

Cílová skupina  senioři a osoby se zdravotním postižením 
 

Vzdělávací akce pro seniory a osoby se zdravotním postižením byly realizovány především Domem 
kultury v Milevsku. Některé vzdělávací akce byly určené výhradně seniorům, ale senioři se 
samozřejmě zúčastnili i ostatních akcí pořádaných Domem kultury. Ze vzdělávacích akcí 
vyhrazených výhradně seniorům lze jmenovat přednášky na téma první pomoci, předváděcích akcí, 
užívaných léků a týdenní PC kurz pro seniory – začátečníky. Dům kultury pořádá i dlouhodobé 
kurzy, kterých se senioři zúčastnili – kurzy německého a ruského jazyka, pohybové kurzy (břišní 
tance, jóga, taiči) a Univerzitu třetího věku. 
 

 



 34

 
3.4.2  AKTIVITA: Vybudování dílen s chráněnými pracovními místy Kovářově 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na hledání možností vybudování dílen s 
chráněnými pracovními místy v souvislosti s rekonstrukcí budovy 
kulturního domu v Kovářově (využití části prostor). Pracovní 
prostředí bude přizpůsobeno pro zaměstnávání osob s postižením   
(např. architektonické bariéry, sociální zázemí, parkování). Cílem je 
podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Časový harmonogram  hledání možností realizace – trvale 
zřízení dílny - neurčeno 

Předpokládaný realizátor obec Kovářov  
Spolupracující subjekty Úřad práce ČR 
 
Chráněné dílny v Kovářově dosud nebyly vybudovány. 
 
 
 
3.4.3  AKTIVITA: Odstra ňování architektonických bariér 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
V Milevsku a dalších obcích bude udržen proces odstraňování  
architektonických a dopravních bariér, které znesnadňují život lidem 
se zdravotním postižením, seniorům a často také maminkám 
s kočárky. Při budování nových objektů bude důsledně dbáno na 
bezbariérovost z hlediska stavebního zákona i z hlediska lidí 
s pohybovým omezením. Budou hledány možnosti realizace projektu 
Mobilita pro všechny, ve kterém jsou zpracovány návrhy, které 
vedou k odstraňování bariér ve městě.    

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor obce 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

organizace, úřady, soukromé subjekty (majitelé budov a prostranství) 
Jihočeský kraj 

Cílová skupina  veřejnost 
 
Na konci října 2014 byla dokončena realizace akce „Úprava bezbariérového vstupu do budovy DPS 
Libušina ul. 1401 Milevsko“. Cílem projektu bylo rozšíření bezbariérových tras města Milevska 
úpravou vstupu do budovy DPS a přilehlé dlážděné plochy. Akce byla realizována za přispění 
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady akce 
byli 595.893,54 Kč, dotace z MMR byla 249.000 Kč. 
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3.4.4  AKTIVITA: Zajišt ění vhodného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
V milevském regionu bude zachována možnost bydlení v bytech pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením v domech s pečovatelskou 
službou ( DPS Milevsko - Libušina 1401, DPS Milevsko - 5. května 
1510, DPS Sepekov, DPS Bernartice, DSP Kovářov) a v chráněných 
bytech v Hrejkovicích. Bydlení bude zachováno, budovy a byty 
budou průběžně opravovány a udržovány. Pro všechny obyvatele 
bytů zvláštního určení bude i nadále dostupná pečovatelská služba.  
Budou hledány možnosti budování dalších bytů, např. v nevyužitých 
budovách na venkově. Propojením tohoto bydlení s pečovatelskou 
službou se sníží zájem o pobyty v domově pro seniory. Další 
možností je vybudování několika bytů se službou chráněné bydlení.  

Časový harmonogram  trvale  
Předpokládaný realizátor obce 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé terénních sociálních služeb 

Cílová skupina  senioři a osoby se zdravotním postižením  
 

Bydlení pro seniory je ve všech uvedených domech s pečovatelskou službou i v chráněných bytech 
v Hrejkovicích i nadále zachováno. Žádná z obcí neuvažuje v současné době o výstavbě dalších 
bytů pro seniory. 
 

 
3.4.5  AKTIVITA:  Udržení činnosti klubů seniorů v Milevsku 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem je udržení činnosti klubů seniorů, jejich prostřednictvím jsou 
zajištěny volnočasové svépomocné aktivity seniorů – besedy, 
přednášky, cvičení, výlety, zájmová činnost podle požadavků 
účastníků setkání.  

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Sociální služby města Milevska 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Milevsko, organizace 

Cílová skupina  senioři 
 
 
Kluby důchodců čítají v současné době cca 150 členů a scházejí se čtyřikrát týdně: v úterý a ve 
středu v ulici Gen. Svobody 413, v pondělí a ve středu probíhají schůzky v domě s pečovatelskou 
službou Libušina 1401.  
Pro členy klubů je zajištěno cvičení seniorek – 1x týdně zdravotní tělocvik, jóga v Sokolovně a 2x 
týdně cvičení v DPS Libušina 1401. Existence klubů důchodců není v dalším období ohrožena. 
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PRIORITA 4 - Pr ůřezová témata    
 
 

4.1  OPATŘENÍ - Informování o sociálních a doprovodných službách           
 

POPIS OPATŘENÍ 
Lidé z milevského regionu jsou pravidelně informováni o sociálních službách prostřednictvím 
Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko, poskytovatelů sociálních služeb, místního zpravodaje, atd. 
V dalším období budou informace dál pravidelně publikovány. Občané preferují jako zdroj 
informací  městský úřad a obecní úřady, tisk a internet. Tyto a další zdroje budou k šíření informací 
o sociálních službách nadále využívány. Budou hledány nové možnosti informování členů 
samospráv malých obcí.    
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
4.1.1  Zveřejňování informací o sociálních službách 
4.1.2  Vydávání katalogu poskytovatelů služeb 
4.1.3  Zajištění informovanosti obcí 
 

 
4.1.1  AKTIVITA:  Zve řejňování informací o sociálních službách 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Poskytovatelé služeb, obce, úřady a organizace budou využívat 
všechny dostupné zdroje pro šíření informací o sociálních a 
doprovodných službách. Informace budou nadále podávány přímo na 
úřadech a v zařízeních poskytovatelů, budou využívány letáky, 
katalogy, místní tisk, rozhlas, internet, přednášky atd.  
Cílem je informovat o všech dostupných sociálních a doprovodných 
službách a podávat další informace související se sociální oblastí - 
například o možnostech využití příspěvku na péči, o prevenci 
nežádoucích jevů, o možnostech řešení krizových situací atd.  

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor obce,  poskytovatelé sociálních služeb, úřady 
Spolupracující subjekty lékaři, školy, svazy a sdružení, poskytovatelé doprovodných služeb 
Cílová skupina  veřejnost 
 

Poskytovatelé sociálních služeb, větší obce a úřady pravidelně zveřejňují informace o sociálních a 
doprovodných službách zejména na svých webových stránkách. Poskytovatelé sociálních služeb 
dále informují veřejnost prostřednictvím tisku, katalogů a propagačních letáků.  
 

 
4.1.2  AKTIVITA:  Vydávání katalogu poskytovatel ů služeb 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
V rámci komunitního plánování byl v roce 2004 a 2008 vydán 
katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, v roce 2012 
byla vydána aktualizovaná verze. Katalog je k dispozici 
v elektronické i tištěné podobě. Tištěný katalog byl distribuován 
k poskytovatelům, na všechny obecní úřady a na další  místa (např. 
knihovna, informační centrum atd.). V elektronické podobě je 
zveřejněn na webových stránkách. Budou hledány možnosti dalšího 
vydání aktualizovaného katalogu v období 2014 - 2015.  
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Časový harmonogram  distribuce katalogu – trvale 
vydání aktualizovaného katalogu - 2014 - 2015 

Předpokládaný realizátor distribuce katalogu –  obce a organizace 
vydání dalšího aktualizovaného katalogu – organizace      

Spolupracující subjekty úřady, informační centra, školy, knihovny, lékaři  
Cílová skupina  veřejnost 
 
Katalog poskytovatelů sociálních služeb byl vydán. 
 
 
 
4.1.3  AKTIVITA:  Zajišt ění informovanosti obcí 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Budou hledány možnosti pořádání osvětových akcí a programů pro 
místní samosprávy. Budou jim předávány informace o sociálních 
službách, o možnostech jejich využívání, o možnostech získání 
financí na zaplacení nákupu služeb (příspěvek na péči) atd. Občané 
v nepříznivé sociální situaci často hledají první podporu na obecních 
úřadech, proto je potřeba, aby získali relevantní informace a pomoc 
při zprostředkování služby. Znalost potřebnosti a dostupnosti služeb 
je také základem pro dobrou spolupráci obcí a poskytovatelů služeb. 
V milevském regionu je možné realizovat osvětu například 
prostřednictvím Svazku obcí Milevsko, který zajišťuje pravidelné 
setkávání starostů.        

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Svazek obcí Milevsko  
Spolupracující subjekty Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko, poskytovatelé sociálních 

služeb, organizace podporující rozvoj sociálních služeb 
Cílová skupina  členové místních samospráv 
 

V případě potřeby jsou informace obcím předávány mimo jiné i prostřednictvím Svazku obcí  
Milevska. Vzhledem k velikosti správního obvodu lze rovněž předpokládat, že obce mají informace 
o tom, kde mohou v případě potřeby získat potřebné informace. 
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4.2  OPATŘENÍ – Udržení procesu plánování sociálních služeb    
 

POPIS OPATŘENÍ 
V milevském regionu dlouhodobě probíhá proces komunitního plánování, který významně přispívá 
k udržení a rozvoji sociálních a doprovodných služeb. Proces se podařilo do roku 2012 udržet a je 
potřeba udržet ho i do budoucna. Předpokladem k tomu je udržení další spolupráce hlavních skupin 
(zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé) za účasti široké veřejnosti. Je potřeba udržet činnost 
organizační struktury, pravidelně monitorovat plnění plánu a zajistit jeho aktualizaci.   
 

AKTIVITY NAPL ŇUJÍCÍ OPAT ŘENÍ 
4.2.1  Udržení a rozvoj spolupráce 
4.2.2  Monitoring plnění komunitního plánu 
4.2.3 Aktualizace komunitního plánu 
 

 
4.2.1. AKTIVITA:  Udržení a rozvoj spolupráce 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Pro udržení a rozvoj systému sociálních služeb je důležitá spolupráce 
zadavatelů (obcí), poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů. 
Velký význam má i zapojení široké veřejnosti.  
Z toho důvodu je potřeba udržet aktivní činnost Svazku obcí 
Milevsko, který podporuje spolupráci obcí a udržet také vzájemnou 
spolupráci poskytovatelů služeb. Dále bude zachována činnost 
organizační struktury komunitního plánování (zástupci zadavatelů, 
poskytovatelů a uživatelů), proto se dle možností a potřeby bude 
nadále scházet řídící skupina a pracovní skupiny (nebo zástupci 
pracovních skupin).  

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor obce, organizace, uživatelé služeb 
 Spolupracující subjekty veřejnost 
 
Spolupráce uživatelů, zadavatelů i poskytovatelů sociálních služeb je i nadále zachována. Tyto 
subjekty budou zapojeny do procesu aktualizace aktuálního komunitního plánu.  
 
 
4.2.2  AKTIVITA:  Monitoring pln ění komunitního plánu 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Plnění komunitního plánu bude nadále monitorováno prostřednictvím 
Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko ve spolupráci s obcemi a 
poskytovateli. Bude sledováno plnění jednotlivých aktivit, budou 
vyhodnoceny splněné aktivity a budou hledány možnosti realizace 
aktivit nesplněných. Zároveň bude posuzováno, zda jsou aktivity 
stále aktuální (v souvislosti s potřebami obyvatel).  

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko 
Spolupracující subjekty obce,  poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, organizace  
 
Monitorování komunitního plánu zajišťuje odbor sociálních věcí Městského úřadu Milevsko. 
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4.2.3  AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Město Milevsko, obce a organizace zabývající se rozvojem 
sociálních služeb budou nadále hledat zdroje na udržení procesu 
komunitního plánování a na další aktualizaci komunitního plánu 
sociálních služeb.   
Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace 
umožní přizpůsobení plánu novým podmínkám, trendům a potřebám 
uživatelů služeb. Kompletní aktualizace bude probíhat pravidelně 
(minimálně 1x za 3 roky) v těchto krocích: 
- aktualizace analýz   
- stanovení priorit pro nové období  
- návrh opatření a aktivit. 

Časový harmonogram  průběžná aktualizace dle potřeby, kompletní aktualizace v roce 2015-
2016 (vypracování plánu na období 2016 – 2018) 

Předpokládaný realizátor Město Milevsko ve spolupráci s obcemi a organizacemi zaměřenými 
na plánování sociálních služeb   

 Spolupracující subjekty obce, organizace, Jihočeský kraj, MPSV 
 

Ve sledovaném období nebyl komunitní plán aktualizován. Průběžná aktualizace komunitního 
plánu je naplánovaná na IV. čtvrtletí roku 2015, kompletní aktualizace pak na rok 2016. 


