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Úvod 
 
Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko volně navazuje na již zpracovaný Komunitní plán sociálních 
služeb regionu Milevsko, který byl vytvořen v roce 2004.  
Tvorba Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko byla zahájena v roce 2007. Byl sestaven realizační 
tým, řídící výbor a pracovní skupiny. V pracovních skupinách byli zastoupeni jak zadavatelé, tak i 
poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb.  
V polovině roku 2007 proběhlo dotazníkové šetření mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli 
sociálních služeb a dále i mezi širokou veřejností. Byla zpracována analytická část dokumentu, 
stanoveny 4 prioritní oblasti a v jejich rámci pak četné aktivity a opatření. 
Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko bude každoročně monitorován odborem sociálních věcí 
Městského úřadu Milevsko. Monitorovací zpráva bude popisovat stav realizace jednotlivých aktivit 
obsažených v Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko.  
Plán rozvoje sociálních služeb je zpracován na období 2008 – 2013. Nejpozději za 3 roky bude 
aktualizován.  
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Přehled priorit, opatření a aktivit 
 
 
 
PRIORITA 1 -  Podpora rodiny, d ětí a mládeže  

 
 

OPATŘENÍ 1.1 - Zřízení nízkoprahového centra pro d ěti a mládež   
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

1.1.1 Zajištění prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež   ano rozvoj 
1.1.2 Zajištění služby nízkoprahového centra pro děti a mládež ano 

 
rozvoj 

 
OPATŘENÍ 1.2 - Podpora subjekt ů zabývajících se volno časovými aktivitami d ětí a mládeže (např. Sokol, 
Junák, Pionýr, farnosti, turisté atd.) 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

1.2.1 Finanční a materiální pomoc ze strany města/obcí pro 
subjekty zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže 

ne udržení 

 
OPATŘENÍ 1.3 - Podpora dostupnosti poradny pro rodinné a  partnerské vztahy    
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

1.3.1 Zmapování potřeby zajištění poradenství v Milevsku ne udržení 
1.3.2 Zajištění služby poradenství Milevsku  ne rozvoj 
 
OPATŘENÍ 1.4 - Podpora rozvoje d ětí z rodin ohrožených sociálním vylou čením 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

1.4.1 Udržení programu 5 P ano udržení 
1.4.2 Podpora dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi (mapování potřebnosti služby, příp. zajištění služby) 

ano rozvoj 

  
OPATŘENÍ 1.5 - Rozšíření volno časových aktivit pro d ěti a mládež 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

1.5.1 Rozšíření volnočasových aktivit na školách ne rozvoj 
1.5.2 Podpora integrace dětí se zdravotním postižením do 
volnočasových aktivit 

ne rozvoj 

1.5.3 Podpora aktivit mládeže na venkově ne rozvoj 
  
OPATŘENÍ 1.6 - Zajišt ění volno časových aktivit pro rodiny s d ětmi  
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

1.6.1 Vytvoření mateřského centra - Milevsko ne rozvoj 
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PRIORITA 2 - Podpora senior ů a osob se zdravotním postižením 
 
 
OPATŘENÍ  2.1 - Udržení a rozvoj služby domovy pro senio ry  
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

2.1.1 Udržení stávající služby domova pro seniory ano udržení 
2.1.2 Rekonstrukce budovy domova pro seniory čp. 1372 ano udržení 
2.1.3 Navýšení kapacity služby - Milevsko ano rozvoj 
2.1.4 Zbudování domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem rekonstrukcí nebo zbudováním nového 

ano rozvoj 

2.1.5 Podpora vzniku nových zařízení - venkov ano rozvoj 
 
OPATŘENÍ  2.2 - Udržení a rozvoj odleh čovacích služeb  
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

2.2.1 Udržení stávající služby ano udržení 
2.2.2 Navýšení kapacity služby ano rozvoj 
 
OPATŘENÍ 2.3 - Udržení a rozvoj pe čovatelské služby  
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

2.3.1 Zachování stávající dostupnosti služby 
2.3.2 Zajištění dostupnosti pečovatelské služby pro klienty mimo 
dům s pečovatelskou službou v případě nepředvídatelné situace 

ano 
ano 

udržení 
rozvoj 

2.3.3 Rozšíření pečovatelské služby na 24 hodin denně ano rozvoj 
2.3.4 Rozšíření materiální základny poskytovatelů pečovatelských 
služeb 

ano rozvoj 

 
OPATŘENÍ 2.4 - Podpora zajišt ění osobní asistence  
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

2.4.1 Mapování potřebnosti služby osobní asistence ano rozvoj 
2.4.2 Zajištění služby osobní asistence ano rozvoj 
 
OPATŘENÍ 2.5 - Provoz pobytového za řízení pro osoby se zdravotním postižením 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

2.5.1 Udržení služby - Zběšičky ano udržení 
2.5.2 Zkvalitnění služby domova pro osoby se zdravotním 
postižením Zběšičky 
 

ano rozvoj 

 
OPATŘENÍ 2.6 - Podpora zam ěstnanosti osob se zdravotním postižením 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

2.6.1 Zřízení chráněných dílen v Kovářově 
 

ne rozvoj 

 
OPATŘENÍ 2.7 – Vzdělávání této cílové skupiny 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

2.7.1 Příprava programu vzdělávání ne rozvoj 
2.7.2 Realizace vzdělávání seniorů a osob se zdravotním 
postižením 
2.7.3 Realizace vzdělávání osob pečujících osob 
2.7.4 Realizace vzdělávání pracovníků v sociální oblasti 
 
 

ne 
 
ne 
ne 

rozvoj 
 
rozvoj 
rozvoj 
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OPATŘENÍ 2.8 - Odstra ňování architektonických bariér v Milevsku  
2.8.1 Projekt bezbariérové město - aktivity současných etap ne rozvoj 
2.8.2 Projekt bezbariérové město - projekty vycházející z 
bezbariérové mapy 

ne rozvoj 

 
OPATŘENÍ 2.9 - Zajišt ění vhodného bydlení pro seniory a osoby se zdravotn ím postižením  
2.9.1 Dobudování bytů v domě s pečovatelskou službou 5. května ano rozvoj 
2.9.2 Podpora vzniku vhodného bydlení na venkově ano rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIORITA 3 - Podpora p říslušník ů menšin a osob ohrožených drogami nebo na drogách z ávislých 

 
 
OPATŘENÍ  3.1 -  Prevence drogových závislostí ze strany  města/obcí 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

3.1.1 Činnost protidrogového koordinátora města (osvětová 
činnost) 

ne udržení 

3.1.2 Spolupráce mezi městské policie a odboru sociálních věcí na 
úseku prevence sociálně patologických jevů 

ne rozvoj 

 
OPATŘENÍ 3.2 -  Prevence drogových závislostí - další su bjekt  
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

3.2.1 Udržení aktivit nahrazujících službu kontaktní centrum ne udržení 
3.2.2 Zajištění technického zázemí pro provoz služby kontaktního 
centra v Milevsku 

ano rozvoj 

3.2.3 Činnost terénního pracovníka (streetworkera)  ano udržení 
3.2.4 Preventivní činnost ne udržení 
 
OPATŘENÍ 3.3 - Činnost romského terénního pracovníka  
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

3.3.1 Činnost romského terénního sociálního pracovníka ne udržení 
  
OPATŘENÍ 3.4 -  Aktivita ob čanských sdružení 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

3.4.1 Podpora vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pro 
podporu integrace etnických menšin do společnosti 

ne rozvoj 

3.4.2 Podpora pořádání táborů pro děti z rodin etnických menšin ne rozvoj 
  
OPATŘENÍ 3.5 - Vzdělávání cílové skupiny 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/ 
rozvoj 

3.5.1 Příprava programu vzdělávání ne rozvoj 
3.5.2 Realizace vzdělávání ne rozvoj 
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PRIORITA 4 - Podpora ostatních osob v nep říznivé sociální situaci 
 
 

OPATŘENÍ 4.1 - Pomoc lidem bez p říst řeší - azylové bydlení pro matky s d ětmi Veselí čko  
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/  
rozvoj 

4.1.1 Udržení azylového bydlení pro matky s dětmi (Veselíčko) ano udržení 
4.1.2 Rozšíření kapacity azylového bydlení pro matky s dětmi (Veselíčko) ano udržení 
 
OPATŘENÍ 4.2 - Pomoc lidem bez p říst řeší - Milevsko 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/  
rozvoj 

4.2.1 Výstavba azylového domu ano rozvoj 
4.2.2 Zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby v nepříznivé sociální situaci ano rozvoj 
4.2.3 Zajištění provozu azylového domu a nízkoprahového denního centra                             ano rozvoj 
 
OPATŘENÍ 4.3 - Pomoc osobám v akutn ě nep říznivé sociální situaci 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/  
rozvoj 

4.3.1 Udržení sociálně-psychologického centra ano udržení 
 
OPATŘENÍ 4.4 - Udržení a další podpora zam ěstnanosti osob v nep říznivé sociální situaci a ohrožené 
sociálním vylou čením 
 
AKTIVITY 

sociální 
služba 

udržení/  
rozvoj 

4.4.1 Spolupráce úřadu práce a obcí při zajišťování zaměstnanosti cílové skupiny ne udržení 
4.4.2 Vzdělávání cílové skupiny 
4.4.3 Hledání možností pro zřízení terapeutické dílny 

ne 
ano 

rozvoj 
rozvoj 
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Aktivity v rámci priority č. 1:  

 

Podpora rodiny, d ětí a mládeže 
Aktivita 1.1.1 
Zajišt ění prostor pro nízkoprahové centrum pro d ěti a mládež 
Výchozí situace V současné době nejsou vybrány a připraveny vhodné prostory 

pro zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež. 
Popis Realizátor určí a připraví vhodné prostory pro zřízení 

nízkoprahového centra pro děti a mládež ve městě Milevsko. 
Prostory mohou vzniknout úpravou v některém dosavadním 
objektu nebo výstavbou nové budovy ve městě. Realizátor 
aktivity může prostory vlastnit nebo je mít v nájmu. 
Součástí této aktivity je určení vhodných prostor, vypracování 
projektové dokumentace, realizace stavebních prací, nákup 
vybavení a zařízení a zajištění financování. 

Realizátor Město Milevsko – zajištění prostor 
 
Prostory pro zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež dosud nejsou zajištěny. 
 
Aktivita 1.1.2 
Zajišt ění služby nízkoprahového centra pro d ěti a mládež 
Výchozí situace V současné době není na území Svazku obcí Milevska 

poskytována služba nízkoprahového centra pro děti a mládež. 
Dále je také požadavek mládeže v Milevsku na zajištění prostor 
pro zkoušení kapel a možnost úschovy hudebních nástrojů 
v prostředí jim blízkém. Nyní je možné pro tyto účely využít 
prostory Domu kultury v Milevsku, ale již bez úschovy nástrojů. 
Tyto prostory také neodpovídají představám mládeže. 

Popis Nízkoprahové centrum bude poskytovat ambulantní služby 
mládeži (do 26 let) a to především té, která je ohrožena 
společensky nežádoucími jevy. 
Cílem nízkoprahového centra bude snížit čas trávený cílovou 
skupinou např. ve vinárnách a restauracích ve prospěch doby 
strávené v připravovaném zařízení. Aktivity v nízkoprahovém 
centru pro děti a mládež budou podporovat vytváření, udržování 
a posilování pozitivních sociálních vztahů, a tím povedou 
uživatele služby mimo jiné k vytváření zájmů. 
Sociální pracovník zaměstnaný v centru by mohl, v případě 
získání důvěry návštěvníků, působit ve prospěch včasného 
podchycení problémů a jejich řešení v rané fázi. 
Návštěvníkům nízkoprahového centra budou k dispozici např. 
stolní fotbal, kulečník, šipky, stolní tenis a nealkoholický bar. 
V rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež dojde také 
k vyčlenění prostor pro zkoušení kapel, kde by následně mohly 
probíhat koncerty jednotlivých kapel. Členové kapel se tak 
budou nacházet mezi svými vrstevníky a budou moci využít 
dalších služeb a nízkoprahové zařízení bude mít rozšířenou 
nabídku svých služeb. 
V případě zájmu dětí a mládeže bude možné realizovat i další 
aktivity, např. hudební a filmové večery, výlety a výstavy. 
Na tuto službu pak může být napojen terénní program pro 
mládež ohroženou sociálním vyloučením. 

Realizátor Poskytovatel sociálních služeb (NNO) 
 
Tato služba dosud není poskytována.  
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Aktivita 1.2.1 
Finan ční a materiální pomoc ze strany m ěst/obcí pro subjekty zabývající se volno časovými aktivitami 
dětí a mládeže 
Výchozí situace Subjekty zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže 

se obecně potýkají s nedostatkem finančních prostředků na svůj 
provoz a jejich existence je závislá na úspěšnosti získávání 
dotací z veřejných zdrojů a darů. Nejinak je tomu i u organizací 
působících ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže na 
Milevsku. 

Popis V rámci této aktivity jde o pomoc při zajištění zázemí pro činnost 
a ocenění a morální podpora osob pracujících s dětmi a 
mládeží. 

Realizátor Obce spadající pod Svazek obcí Milevska (neboli ORP 
Milevsko) 

 
Město Milevsko finančně podporuje celou řadu subjektů, které se zabývají volnočasovými aktivitami 
dětí a mládeže. Jedná se např. o HC ZVVZ Milevsko; FC ZVVZ Milevsko; TK ZVVZ Milevsko; 
Proactive Milevsko; Hanball Club Milevsko; Karate P-Club Tábor; TJ Sokol Milevsko;TJ Sokol Písek 
(Edita Klub); Český svaz žen Něžovice; Sdružení přátel 1. ZŠ TGM Milevsko; SRPDŠ při 2. ZŠ 
Milevsko;NK Tukani; DUS Milevsko; Klub přátel Milevského dětského sboru; Nadační fond SOŠ a 
SOU Milevsko. Celkem bylo těmto subjektům poskytnuto ze strany Města Milevska více jak 
3.500.000,- Kč.  
Obce ve Svazku obcí Milevska finančně podporují akce jako dětský den, pálení čarodějnic, dětské 
karnevaly, hasičské soutěže, dětský fotbal apod.  
 
 
 
 
Aktivita 1.3.1 
Zmapování pot řeby zajišt ění poradenství v Milevsku 
Výchozí situace Ze strany některých občanů území je zájem o využití služby 

poradny rodinných a partnerských vztahů a to přímo ve městě 
Milevsko. Zároveň mají nedostatek informací o dostupnosti 
poradny pro rodinné a partnerské vztahy v Písku. 

Popis Dotazníkové šetření zjišťující informovanost o existenci služby 
v Písku a mapování potřeby v Milevsku. Obce, poskytovatelé 
sociálních služeb a další subjekty v sociální oblasti zajistí lepší 
informovanost občanů o dostupnosti poradny pro rodinné a 
partnerské vztahy v Písku např. umístěním informace a odkazu 
na své internetové stránky, úřední desky a informační tabule a 
na další veřejně přístupná místa. Mapování potřeby zajištění 
poradenství v Milevsku bude realizováno formou šetření mezi 
občany Svazku obcí Milevska. Součástí aktivity je seznamování 
občanů s činností poradny a možností jejího využití, průzkumy 
zájmu o její využití a vyhodnocení průzkumů. 

Realizátor Milevský kraj a Město Milevsko 
 
Dotazníkové šetření dosud nebylo provedeno. 
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Aktivita 1.3.2 
Zajišt ění služby poradenství Milevsku 
Výchozí situace Výchozí situací je zjištění potřeby zajištění poradenství v oblasti 

rodinných a partnerských vztahů v Milevsku, tedy zjištění zájmu 
občanů o využití této služby z výsledků mapování. Tato aktivita 
je závislá na výsledku dotazníkového šetření v předchozí 
aktivitě. 

Popis Poskytovatelé sociálních služeb, organizace působící ve 
volnočasových aktivitách dětí a mládeže, města a obce regionu 
budou hledat možnosti vzniku poradny pro rodinné a partnerské 
vztahy. 
V Milevsku by, na základě zjištění dostatečného zájmu občanů, 
měla vzniknout poradna pro rodinné a partnerské vztahy, která 
by poskytovala pro stabilizaci rodinných a partnerských vztahů 
tyto služby: 
- psychologické poradenství 
- rodinnou terapii, rozvodové poradenství a terapii 
- mediaci dohod, sociálně právní poradenství 

Realizátor Nestátní neziskové organizace, privátní subjekty 
 
Vzhledem k tomu, že dosud nebylo provedeno dotazníkové šetření, které by mělo mapovat potřebu 
této služby přímo v Milevsku, není tato služba v Milevsku dosud poskytována.  
 
 
 
Aktivita 1.4.1 
Udržení programu 5 P 
Výchozí situace V Milevsku je zajištěn program 5 P, který je obdobou 

amerického programu Big Brothers Big Sisters a který zajišťuje 
občanské sdružení Arkáda. 

Popis Arkáda bude pokračovat v realizaci programu 5 P. Prioritami 
projektu je: 
- zlepšení psychické a sociální situace ohrožených dětí 
- nabídka vhodného způsobu trávení volného času dětí, které 
jsou zdravotně či sociálně znevýhodněné 
- umožnění kamarádského vztahu 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, naopak přispívá k 
rozvoji jeho osobnosti. 

Realizátor Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s. 
 
 
Tato služba je zachována. V první polovině roku 2009 fungovaly v Programu dvě dvojice 
dobrovolník-dítě. Jedna dvojice se zúčastnila společné akce Oheň Pět P, která proběhla v Písku 
v květnu. V termínu od 11. do 15.7. proběhl Tábor Programu Pět P, kterého se zúčastnila jedna dvojice 
z Milevska a další dvě bývalé milevské dobrovolnice z Programu Pět P. 
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Aktivita 1.4.2 
Podpora dostupnosti sociáln ě aktiviza čních služeb pro rodiny s d ětmi (mapování pot řebnosti služby, 
příp. zajišt ění služby) 
Výchozí situace Výchozí situací je rostoucí počet málo motivujících a aktivních 

rodin, v nichž vyrůstající děti jsou ohroženy sociálně 
patologickými jevy. 

Popis Podpora dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi bude realizována mapováním potřebnosti služby 
a v případě zjištění potřeby a zájmu o využití této služby, jejím 
zajištěním. 
Mapování potřeby zajištění sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi v Milevsku bude realizováno formou šetření mezi 
rodinami v nevýhodné sociální situaci Svazku obcí Milevska. 
Součástí aktivity je seznamování s touto sociální službou 
a možností jejího využití, průzkumy zájmu o její využití 
a vyhodnocení průzkumů. 
V případě zájmu o službu hledání způsobu jejího zajištění. 
Jedná se o službu poskytovanou terénní nebo ambulantní 
formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen 
v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou 
rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého 
existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

Realizátor NNO, obce na území Svazku obcí Milevska, poskytovatelé 
sociálních služeb a další subjekty v sociální oblasti 

 
Mapování potřeby sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dosud nebylo realizováno. 
 
 
 
 
Aktivita 1.5.1 
Rozšíření volno časových aktivit na školách 
Výchozí situace Ve většině škol regionu zanikly volnočasové aktivity pro děti a 

mládež.  
Popis Školy a další subjekty působící v oblasti volnočasových aktivit 

budou poskytovat volnočasové aktivity pro děti a mládež v jim 
známém prostředí, kterým jsou prostory škol, což také zvýší 
bezpečnost dětí (odpadá přesun na jiné místo).  

Realizátor Školy na území Svazku obcí Milevska a další subjekty působící 
v oblasti volnočasových aktivit 

 
Z celkového počtu 6 oslovených základních škol v Milevsku a v obcích Svazku obcí Milevska se 
k uvedené problematice vyjádřily pouze 3 školy – 1. ZŠ Milevsko, ZŠ Chyšky a ZŠ Kovářov. Všechny 
školy, které se k uvedené problematice vyjádřily, provozují pro své žáky celou řadu volnočasových 
aktivit. ZŠ Kovářov celkem 13 zájmových kroužků; 1.ZŠ Milevsko 6 zájmových kroužků a ZŠ Chyšky 
8 zájmových kroužků. Jedná se především o zájmové kroužky se sportovním, naučným a uměleckým 
zaměřením. Nabídka všech škol je poměrně pestrá.  
DDM Milevsko nabídl všem školám v Milevsku pro dojíždějící děti možnost účasti na aktivitách ve 
Volnočasovém klubu Tornádo.  
TJ Sokol se do žádných volnočasových aktivit na školách přímým způsobem nezapojuje. Řada 
milevských učitelů však působí i v TJ Sokol.  
Monitorovací výbor nesouhlasí s výše uvedenou aktivitou, neboť jak se zjistilo monitorováním, je 
nabídka volnočasových aktivit na školách velmi pestrá. 
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Aktivita 1.5.2 
Podpora integrace d ětí se zdravotním postižením do volno časových aktivit  
Výchozí situace Na území ORP Milevsko se nachází minimálně 21 dětí se 

zdravotním postižením, které potřebují jiný přístup a zaměření 
volnočasových aktivit. Organizace volnočasových aktivit pro děti 
se zdravotním postižením přispívá k jejich integraci, proto je 
třeba podporovat a rozvíjet tyto aktivity. 

Popis Organizace volnočasových aktivit pro děti se zdravotním 
postižením budou realizovat takové činnosti, které budou určeny 
pro děti se zdravotním postižením. 

Realizátor Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola 
 
DDM Milevsko nepořádá žádné speciální kroužky pro handicapované děti, některé jejich kroužky však 
navštěvují děti se zdravotním omezením. ZUŠ se k dané problematice nevyjádřila. 
 
 
Aktivita 1.5.3 
Podpora aktivit mládeže na venkov ě 
Výchozí situace Mládež z ostatních obcí mimo město Milevsko nemá takové 

příležitosti a možnosti uskutečňování organizovaných 
i neorganizovaných činností ve svých obcích a má špatnou 
dopravní dostupnost města Milevska ve vztahu k volnočasovým 
aktivitám. 

Popis Činnost mládeže je možné realizovat v poskytnutých prostorech 
různých subjektů (obcí, dobrovolných sborů hasičů, škol apod.). 
Součástí aktivity je iniciování diskuze mezi zúčastněnými 
stranami, zjištění zájmu ze strany mládeže v jednotlivých obcích 
a zajištění vhodných prostor (např. úpravou dosavadních 
prostor, poskytnutím mládeži v předem stanovenou dobu nebo 
neomezeně). 

Realizátor Obce, školy 
 
Základní školy obecně podporují rozvoj kulturního a sportovního dění v obci (školní plesy, maškarní 
průvody, koncerty, besídky, noci s Andersenem. Možnost využívání sportovních areálů i mimo dobu 
vyučování.  
Obce podporují činnost mládeže na venkově způsobem uvedeným v bodě 1.2.1. 
 
 
Aktivita 1.6.1 
Vytvo ření mate řského centra - Milevsko 
Výchozí situace Ve městě Milevsko chybí služby mateřského centra a dochází 

k nárůstu počtu zájemců o ně. 
Popis Mateřské centrum bude zřízeno ve stávajících prostorách klubu 

důchodců v Milevsku. 
Realizátor Město Milevsko – zajištění prostor 

 

Mateřské centrum Delfínek o.s. bylo zaregistrováno 28.01.2009. Cílem občanského sdružení je 
vybudovat mateřské centrum jako zařízení sociální prevence, jehož činnost bude zaměřena na pomoc 
rodinám s dětmi. Sdružení si klade za cíl především pomáhat rodičům na mateřské dovolené lépe a 
tvořivěji využít čas s dětmi a připravit pro ně zajímavé a podnětné prostředí. 
Dosud existovaly problémy se zajištěním vhodných prostor pro činnost centra, nyní mateřské centrum 
dostalo nabídku na využití prostorů v domě  pečovatelskou službou Libušina.  
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Aktivity v rámci priority č. 2:  

 

2.  Podpora senior ů a osob se zdravotním postižením 

 
 
 
Aktivita 2.1.1 
Udržení stávající služby domova pro seniory 
Výchozí situace Sociální služba typu domov pro seniory  má v současné době 

kapacitu 30 lůžek. Kapacita není dostatečná. V seznamu 
žadatelů je cca 20 žádostí, z nich je třeba 3-5 žadatelů s akutní 
potřebou zajištění služby. Žadatelé jsou především ze správního 
obvodu Milevsko a další uživatelé služeb poskytovaných 
Sociálními službami Města Milevska. 

Popis Udržení služby minimálně pro 30 uživatelů sociálních služeb je 
velmi potřebné. 

Realizátor Sociální služby Města Milevska  
 
Tato služba je zachována. 
 
 
 
Aktivita 2.1.2 
Rekonstrukce budovy domova pro seniory čp. 1372 
Výchozí situace 
 
 
 

Současný stav budovy domova pro seniory již nevyhovuje 
požadovaným standardům a nárokům, které jsou kladeny na 
zařízení tohoto druhu. Na základě energetického auditu bylo 
zjištěno, že v budově dochází k energetickým únikům, jejichž 
důsledkem je neefektivní hospodaření s finančními prostředky, 
které jsou vynakládány na energetické zajištění chodu domova. 
Důvodem jsou především nevyhovující a netěsnící okna 
i vchodové dveře a nutnost využívat pro zajištění přiměřené 
teploty v pokojích uživatelů doplňkové elektrické topení. 
Ušetřené finanční prostředky by mohly být využity pro 
zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. 

Popis V rámci rekonstrukce budovy domova pro seniory čp. 1372 
dojde k zateplení střechy a obvodového pláště budovy, výměně 
oken a dveří a případně i k rekonstrukci elektroinstalace. 

Realizátor Sociální služby Města Milevska 
 
Rekonstrukce budovy Domova pro seniory v Milevsku dosud nebyla realizována. Plánuje se výměna 
vstupních dveří.  
 
Aktivita 2.1.3 
Navýšení kapacity služby - Milevsko 
Výchozí situace Kapacita domova pro seniory je v současné době pro Milevsko a 

region nedostačující. Navýšení kapacity se jeví jako velmi 
potřebné a to i s ohledem na demografický vývoj. 

Popis Přeměna části bytů domu s pečovatelskou službou na domov 
pro seniory. 

Realizátor Sociální služby Města Milevska  
 
Kapacitu se dosud nepodařilo navýšit. 
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Aktivita 2.1.4 
Zbudování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem rekonstrukcí nebo zbudováním 
nového 
Výchozí situace Na území Svazku obcí Milevska dochází k nárůstu počtu osob 

starších 65ti let, i přestože celkový se počet obyvatel snižuje. 
V současné době tyto osoby využívají podporu pečovatelské 
služby a služeb stávajícího domova pro seniory (kapacita 
30 lůžek). Obyvatelé domu s pečovatelskou službou se 
postupně dostávají do věku, kdy bude snížena jejich 
soběstačnost. Někteří z nich se o sebe nebudou moci starat ani 
s pomocí pečovatelské služby a bydlení v domě s pečovatelskou 
službou pro ně již nebude vyhovující. V roce 2006 evidovaly 
Sociální služby Města Milevska 70 žadateli do domova pro 
seniory. V regionu chybí sociální služba domova se zvláštním 
režimem. Zájem ze strany obyvatel se zvyšuje a demografická 
analýza nárůst počtu osob ve vyšším věku a s potřebou stálé 
péče potvrzuje. 
 

Popis Rekonstrukce objektu, případně stavba nového zařízeni 
Realizátor Město Milevsko, soukromý investor  

 
Aktivita dosud nebyla realizována. 
Soukromý investor (Radiostav a.s.) podal žádost o dotaci do ROP, dosud není rozhodnuto o jejím 
přidělení. 
 
 
Aktivita 2.1.5  
Podpora vzniku nových za řízení - venkov 
Výchozí situace Obyvatelstvo v regionu stárne, tak jako v celé České republice, 

17 % osob je starších 65 let. Pouze v 6 obcích oblasti (z 26 
obcí) je více dětí než seniorů.  
Počet seniorů tedy přibývá a bude přibývat i v následujících 
letech, přičemž celkový počet obyvatel Svazku obcí Milevska 
klesá. 

Popis Podpora vzniku domovů pro seniory na venkově bude 
realizována mapováním potřebnosti služby v jednotlivých obcích 
regionu a v případě zájmu o využití této služby, jejím zajištěním. 
Mapování potřeby zajištění domova pro seniory bude 
realizováno formou šetření mezi seniory a osobami jim blízkými. 
Součástí aktivity je seznamování s touto službou a možností 
jejího využití, průzkumy zájmu o její využití a vyhodnocení 
průzkumů. 
V případě zájmu o službu budou hledány způsobu jejího 
zajištění v dané obci případně zajištění dostupnosti. 
Cílem je zajistit dostatečnou nabídku pobytových služeb 
osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 
věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. 

Realizátor Obce, privátní subjekty 
 
Žádná z obcí neplánuje výstavbu Domova pro seniory. Umisťování svých občanů řeší většinou ve 
spolupráci s Domovem pro seniory v Milevsku. 
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Aktivita 2.2.1 
Udržení stávající služby  
Výchozí situace Odlehčovací služby poskytují od roku 2006 Sociální služby 

Města Milevska. Kapacita služby jsou 2 lůžka. 
Popis O odlehčovací služby je trvalý zájem. Cílem je udržení této 

služby ve městě Milevsko a umožnění pečující osobě nezbytný 
odpočinek a udržení kontaktu se společenským prostředím. 

Realizátor Sociální služby Města Milevska 
 
Tato služba je stále poskytována. 
 
 
Aktivita 2.2.2 
Navýšení kapacity služby  
Výchozí situace Tato pobytová služba krátkodobého charakteru je kapacitně 

podhodnocena. Její kapacita je téměř plně využita a zájem 
o tuto službu je trvalý. 

Popis Podpora udržení a rozšíření této služby navýšením kapacity o 2 
– 4 lůžka ve stávajících prostorech DPS, přeměnou vhodných 
nebytových prostor domu, případně bytu na prostory pro 
odlehčovací službu. 

Realizátor Sociální služby Města Milevska 
 
Od 01.01.2009 byla provedena rekonstrukce nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou  
v ulici 5. května 1510. Tím došlo k navýšení kapacity odlehčovací služby o 2 lůžka. 
 
 
 
Aktivita 2.3.1 
Zachování stávající dostupnosti služby 
Výchozí situace Sociální služby jsou v současnosti hodně využívány z řad 

seniorů. Demografický vývoj naznačuje potřebnost této služby 
i v dalších letech. 

Popis Udržení a rozšíření služeb na celý region. Udržení služeb i 
v malých obcích a její dostupnost dle aktuálních potřeb občanů. 

Realizátor Sociální služby Města Milevska, Farní charita Milevsko 
 
Poskytování pečovatelské služby je zachováno.  
 
 
 
Aktivita 2.3.2 
Zajišt ění dostupnosti pe čovatelské služby pro klienty mimo d ům s pe čovatelskou službou v p řípadě 
nepředvídatelné situace 
Výchozí situace Sociální služby jsou v současnosti hodně využívány z řad 

občanů města Milevska. V odpoledních a nočních hodinách a ve 
volných dnech je tato služba nedostatečně zajištěna. 

Popis Zajištění krizového komunikační zařízení pro seniory mimo dům 
s pečovatelskou službou. Souběžně s tím dojde  k navýší počtu 
personálu pro zajištění potřebné služby. 

Realizátor Sociální služby Města Milevska 
 
Pečovatelská služba je ve výše uvedených případech poskytována po předchozí domluvě.  
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Aktivita 2.3.3 
Rozšíření pečovatelské služby na 24 hodin denn ě                                                                              
Výchozí situace Pečovatelská služba je v domě s pečovatelskou službou v ulici 

Libušina v Milevsku využívána 12 hodin  denně. Vzhledem ke 
zvyšování věku obyvatel a rozsáhlejším zdravotním problémům i 
snižování soběstačnosti obyvatel je žádoucí dosah i poskytování 
této služby nepřetržitě 24 hodin denně. 

Popis Pro zajištění pečovatelské služby nepřetržitě i v noci je potřeba 
zajištění dostatečné personální kapacity. Pro dům 
s pečovatelskou službou Libušina 1401 je vhodné zajistit 
oboustranné signalizační zařízení s možností komunikace 
klienta s personálem. 

Realizátor Sociální služby Města Milevska 
 
V domě s pečovatelskou službou v ulici 5. května 1510 je od 01.01.2009 poskytována pečovatelská  
služba 24 hodin denně. V domě s pečovatelskou službou Libušina 1401 je pečovatelská služba 
poskytována ve všední dny od 7 do 19 hodin, v sobotu od 7.30 – 11.30 hodin. Doposud nebyl zjištěn 
zájem o její rozšíření.  
Signalizační zařízení není nainstalováno z důvodu nezájmu obyvatel domu s pečovatelskou službou. 
 
 
Aktivita 2.3.4 
Rozšíření materiální základny poskytovatel ů pečovatelské služby                                                              
Výchozí situace Vzhledem k neziskovému charakteru jsou organizace závislé na 

dotacích i při nákupu zařízení a vybavení. 
Fyzické a morální opotřebení majetku zhoršuje kvalitu 
poskytovaných služeb a zvyšuje náklady na provoz.  

Popis Poskytovatelé pečovatelských služeb potřebují ke své činnosti 
také využít různého vybavení a zařízení, jehož životnost je 
omezená a je potřeba obměňovat a rozšiřovat materiální 
základnu vhledem k opotřebení a technickému pokroku. Mezi 
uvedená zařízení a vybavení patří dopravní prostředky 
(automobil), rehabilitační pomůcky (např. gymnastické míče, 
ortopedy, žíněnky) aj. 

Realizátor Sociální služby Města Milevska, Farní charita Milevsko 
 
V únoru roku 2009 byl pro zajištění pečovatelské služby zakoupen užitkový vůz Peugot Partner Tepee. 
Tím došlo k rozšíření vozového parku organizace Sociální služby Města Milevska. Jedno vozidlo je 
v současné době využito pro poskytování pečovatelské služby v obci Bernartice a okolí, což bylo 
doposud zajištěno soukromým vozidlem pečovatelky. 
 
Aktivita 2.4.1 
Mapování pot řebnosti služby osobní asistence 
Výchozí situace Výchozí situací je předpoklad, že v regionu jsou osoby, pro které 

by tato služba byla vhodná. Předpoklad se opírá o zjištění Farní 
charity Milevsko. 

Popis Mapování potřeby zajištění osobní asistence na Milevsku bude 
realizováno formou šetření mezi občany Svazku obcí Milevska, 
především seniory, občany se zdravotním postižením a osobami 
blízkými. Součástí aktivity je seznamování občanů se službou 
a možností jejího využití, průzkumy zájmu o její využití 
a vyhodnocení průzkumů. 

Realizátor NNO a poskytovatelé služeb 
 
Dotazníkové šetření dosud nebylo provedeno. Sociální služby Města Milevska však dosud 
nezaznamenaly žádný zájem o poskytování této služby.  
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Aktivita 2.4.2 
Zajišt ění služby osobní asistence 
Výchozí situace Na území Svazku obcí Milevska není dostupná sociální služba, 

která by byla poskytována bez časového omezení v přirozeném 
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 
potřebuje. 

Popis Vhodnou sociální službou, která naplňuje výše uvedené 
požadavky, je osobní asistence. Pokud bude mapováním zjištěn 
zájem o tuto službu, dojde k jejímu zajištění. Osobní asistence je 
terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. 

Realizátor Neučeno 
 
 
Služba osobní asistence není poskytována. 
 
Aktivita 2.5.1 
Udržení služby - Zb ěšičky 
Výchozí situace Kapacita služby je plně vytížena a další zájemci o umístění 

v zařízení musí být odmítáni (16 osob v roce 2006). 
Popis Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky bude 

vyvíjet takovou činnost, aby bylo zachováno poskytování služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. 
Vhodným doplňujícím nástrojem zajištění prostředků na provoz 
je fundraising, což je systematická činnost, jejímž výsledkem je 
získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou 
činnost. Dárci mohou být jednotlivci, firmy, nadace, státní úřady, 
orgány místní nebo krajské samosprávy a orgány Evropské 
unie. V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce, 
prodávat určité výrobky nebo služby nebo organizovat kluby 
přátel, jejichž členové pravidelně přispívají na činnost 
podporované organizace. 

Realizátor Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
 
Služba je zachována a kapacita služby je plně vytížena, ve sledovaném období službu využívalo 
celkem 74 klientů z celé České republiky, 7 klientů muselo být odmítnuto z důvodu nedostatečné 
kapacity.  
 
 
Aktivita 2.5.2 
Zkvalitn ění poskytovaných služeb Domova pro osoby se zdravot ním postižením Zb ěšičky 
Výchozí situace Výchozí situací je potřeba poskytování sociálních služeb na 

požadované úrovni a jejich rozvoj. 
Popis Aktivita je zaměřena na průběžné stavební úpravy pro 

zkvalitnění poskytovaných služeb uživatelům (např. 
vzduchotechnika). 

Realizátor Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 
 
Průběžně probíhají stavební úpravy vedoucí ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Do září 2009 se 
předpokládá realizace stavebních úprav ve zdravotnickém pavilonu – přebudování čtyřlůžkových 
pokojů na dvoulůžkové, kolejnicový zvedací a transportní systém. Předpokládané náklady činí 
1 115 000,- Kč. 
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Aktivita 2.6.1 
Vybudování chrán ěných dílen v Ková řově 
Výchozí situace Aktivita reaguje na potřeby osob se zdravotním postižením 

a jejich zapojení na trh práce. Služby chráněných dílen jsou 
poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné 
na otevřeném trhu práce. 

Popis Aktivita je zaměřena na vybudování chráněných dílen 
v souvislosti s rekonstrukcí budovy kulturního domu v Kovářově 
(využití části prostor). 
Účelem chráněných dílen je dlouhodobá a pravidelná podpora, 
zdokonalování pracovních návyku a dovedností osob se 
zdravotním postižením prostřednictvím sociálně pracovní 
terapie. 

Realizátor obec Kovářov 
 
Chráněné dílny v Kovářově dosud nebyly vybudovány. 
 
 
Aktivita 2.7.1  
Příprava programu vzd ělávání 
Výchozí situace Výchozí situací je potřeba vzniku vzdělávacích programů pro 

různé cílové skupiny. 
Popis Programy vzdělávání budou nastaveny a připraveny pro různé 

cílové skupiny, a to seniory, osoby se zdravotním postižením, 
pečující osoby a pracovníky v sociální oblasti. 
Programy vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením 
povedou k podpoře sociální integrace. 
Programy vzdělávání pečujících osob a sociálních pracovníků 
povedou ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. 

Realizátor Neurčeno 
 
Vzdělávání cílových skupin ve sledovaném období proběhlo v Domě kultury Milevsko. 
 
 
Aktivita 2.7.2 
Realizace vzd ělávání senior ů a osob se zdravotním postižením 
Výchozí situace Na území Milevska je poměrně hojně zastoupena skupina 

seniorů a osob se zdravotním postižením. Senioři jsou jedinou 
věkovou kategorií, ve které dochází a bude v následujících 
letech docházet k nárůstu počtu osob. Proto dochází 
k postupnému zvyšování věkové hranice pro odchod do 
důchodu. 
Senioři a osoby se zdravotním postižením mají ztížen přístup 
k zaměstnání, ale přesto jsou důležitou součástí trhu práce. 

Popis Vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením by mělo 
podpořit sociální integraci do společnosti a především na trh 
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. 

Realizátor Spolek pro rozvoj kultury, NNO, Centrum celoživotního 
vzdělávání 
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Dům kultury Milevsko pořádal ve sledovaném období celkem 5 školení pro seniory. Školení bylo 
zaměřeno na práci s osobním počítačem. Senioři se dále aktivně zúčastňovali různých diskusně 
vzdělávacích večerů např. na téma Numerologie; Nemoci srdce, prevence a léčba; Jarní a velikonoční 
aranžování. Řada přednášek pro seniory proběhla též v rámci Univerzity třetího věku.  
 
 
Aktivita 2.7.3 
Realizace vzd ělávání pe čujících osob  
Výchozí situace Příspěvek na péči musí uživatelé využít na zajištění péče o sebe 

a to buď využitím poskytovatelů sociálních služeb, nebo osoby 
blízké. Část uživatelů využívá péče osob blízkých, na které 
nejsou požadovány žádné nároky (kvalifikační) jako na 
zaměstnance poskytovatelů. Kvalita poskytovaných služeb 
osobami blízkými je tedy různá. 

Popis Aktivita se zaměřuje na vzdělávání pečujících osob formou 
kurzů, kde by účastníci získali základní informace o tom jak 
správně pomáhat při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy, při zajištění chodu 
domácnosti, kde je možné si půjčit kompenzační pomůcky 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. 

Realizátor NNO, SSMM, odborné školy 
 
 
Vzdělávání dosud nebylo realizováno. 
 
 
 
 
 
Aktivita 2.7.4 
Realizace vzd ělávání pracovník ů v sociální oblasti 
Výchozí situace V současné době je nutností neustálé zlepšování poskytovaných 

sociálních služeb, a protože kvalita služby je především závislá 
na lidském faktoru, je potřeba vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách. 

Popis Vzdělávání sociálních pracovníků by mělo být zaměřeno na 
jejich profesní znalosti, schopnost empatie, sociální práci se 
seniory a osobami se zdravotním postižením, standardy kvality 
sociálních služeb 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. 

Realizátor Dotace a vlastní zdroje realizátora 
 
 
Vzdělávání sociálních pracovníků probíhá obvykle v rámci zaměstnaneckého poměru. 
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Aktivita 2.8.1 
Projekt bezbariérové m ěsto - aktivity sou časných etap 
Výchozí situace Město Milevsko má zpracován projekt Mobilita pro všechny, 

v rámci kterého jsou navrženy objekty na zajištění 
bezbariérového přístupu. 

Popis Město Milevsko realizuje projekt na odstranění bariér ve městě 
v několika etapách, jejichž součástí jsou úpravy přechodů pro 
chodce (6 přechodů v ulici Nádražní, 1 přechod v ulici Libušina, 
2 přechody v ulici Blechova atd.). 

Realizátor Město Milevsko 
 
 
Ve sledovaném období byly realizovány následující aktivity vedoucí k rozšíření bezbariérovosti Města 
Milevska: 

- vybudování bezbariérového chodníku na Píseckém předměstí od Suchanova rybníku k Penny 
marketu 

- v ulici J.A.Komenského u Vzoru bylo zřízeno nové parkovací místo pro vozíčkáře 
- v ulici J.A.Komenského u Vzoru byl upraven bezbariérový přístup od parkoviště až 

k bankomatu (upraven sjezd pro vozíčkáře mezi poštou a drogerií) 
- při opravě chodníku v Riegrově ulici byly od Bistra až do ulice 5. května bezbariérově 

zpřístupněny přilehlé provozovny a průchod do ulice Souhrádka 
- při opravě chodníku v ulici Pod Stadionem byl vybudován bezbariérový přístup do čp. 1137 a 

1138 
- proběhla oprava chodníku v ulici 5. května od schodů k poště po křižovatku s ulicí na Tržišti a 

přihlédnutím k požadavku na bezbariérovost 
- byly upraveny přechody pro chodce na bezbariérové přechody – Nádražní ulice (6 přechodů), 

Libušina ulice (1 přechod), Blechova ulice (2 přechody), nám. E. Beneše (2 přechody), 
Havlíčkova ulice (1 přechod) 

 
 
 
Aktivita 2.8.2 
Projekt bezbariérové m ěsto - projekty vycházející z bezbariérové mapy 
Výchozí situace V současné chvíli jsou ve městě Milevsko tři bezbariérové trasy, 

a to ulice Havlíčkova, Čs. legií a 5. května. 
Popis Město Milevsko bude pokračovat v odstraňování 

architektonických bariér ve městě.  
Realizátor Město Milevsko 

 
V odstraňování bariér ve městě se průběžně pokračuje. Město Milevsko získalo grant na investiční 
akci Bezbariérové trasy Města Milevska – III. Etapa – chodník Petrovická, která se bude realizovat ve 
II. polovině roku 2009. Stavba bude zahájena v průběhu měsíce července 2009 a dokončena do konce 
listopadu 2009.  
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Aktivita 2.9.1 
Dobudování byt ů v dom ě s pečovatelskou službou 5. kv ětna 
Výchozí situace V oblasti není dostupná pobytová sociální služba typu 

chráněného bydlení, o kterou je zájem ze strany obyvatel 
regionu. Byty by bylo možné využít pro osoby se zdravotním 
postižením, případně i seniory, dále se tato aktivita jeví jako 
možnost podpory transformace pobytových zařízení. Někteří 
uživatelé služeb v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením mohou v rámci transformace začít využívat chráněné 
byty. 

Popis V rámci zajištění vhodného bydlení pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením může vzniknout 8 malometrážních bytů 
v budově domu s pečovatelskou službou čp. 1510 (Milevsko), 
podmínky k realizaci jsou stavebně i technicky připravené. 

Realizátor Město Milevsko 
 
V letošním roce byl zpracován projekt pro dostavbu bytů v DPS. V příštím roce bude možná podána 
žádost o dotaci u ministerstva pro místní rozvoj. 
 
 
 
Aktivita 2.9.2 
Podpora vzniku vhodného bydlení na venkov ě 
Výchozí situace Z dotazníkového šetření mezi zadavateli sociálních služeb 

vyplynulo, že některé obce regionu uvažují o vzniku bydlení pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením (např. dům 
s pečovatelskou službou). 

Popis Podpora vzniku vhodného bydlení pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením na venkově bude realizována 
mapováním potřebnosti bytů v jednotlivých obcích regionu 
a v případě zájmu jejich zajištěním. 
Mapování potřeby zajištění bydlení bude realizováno formou 
šetření mezi seniory, osobami se zdravotním postižením 
a osobami jim blízkými. Součástí aktivity jsou průzkumy zájmu 
zajištění bydlení a vyhodnocení průzkumů. 
V případě zájmu budou hledány způsoby jejího zajištění v dané 
obci případně zajištění dostupnosti. 

Realizátor Obce Svazku obcí Milevsko 
 
Žádná z obcí neplánuje výstavbu domu s pečovatelskou službou. Ty obce, které dosud dům 
s pečovatelskou službou ve své obci nemají, řeší umisťování svých občanů většinou ve spolupráci 
s Městem Milevskem případně  s ostatními obcemi. 
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Aktivity v rámci priority č. 3:  

 

Podpora p říslušník ů menšin a osob ohrožených drogami nebo 

na drogách závislých 

 
 
Aktivita 3.1.1  
Činnost protidrogového koordinátora m ěsta 
Výchozí situace Výchozí situací je zajištění primární prevence (osvěta - besedy, 

informační brožury) zajišťovaná či zprostředkovávaná 
protidrogovým koordinátorem v oblasti drogové problematiky 
v rámci města Milevsko. Spolupráce protidrogového 
koordinátora města se školními metodiky prevence města i 
okolních obcí, s okresními metodiky prevence, s neziskovými 
organizacemi a orgány územně samosprávných celků 

Popis Aktivita je zaměřena na udržení činnosti protidrogového 
koordinátora města Milevsko. 

Realizátor Město Milevsko 
 
Primární prevence je zajišťována ve spolupráci s Arkádou. Protidrogový koordinátor města se ve 
sledovaném období zúčastnil konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje, 
spolupracoval na přípravě koncepčních dokumentů Jihočeského kraje na období 2010 – 2011. Dále 
absolvoval jednání Krajské protidrogové koordinační skupiny. 
 
 
Aktivita 3.1.2 
Spolupráce m ěstské policie s odborem sociálních v ěcí na úseku prevence kriminality a ostatních 
sociáln ě patologických jev ů 
Výchozí situace Výchozí situací je zajištění prevence ze strany městské policie 

na úseku kriminality a ostatních sociálně patologických jevů 
ve spolupráci s odborem sociálních věcí, zvláště s kurátorem 
pro mládež a dospělé. 

Popis Aktivita je zaměřena na udržení činnosti městské policie 
a na udržení spolupráce s odborem sociálních věcí, zejména 
s kurátorem pro mládež a dospělé, v oblasti prevence kriminality 
a ostatních sociálně patologických jevů. 
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku a plnění dalších úkolů bude působit 
preventivně a výchovně formou besed pro žáky základních škol 
i pro ostatní skupiny občanů a bude zajišťovat bezpečnost 
a pořádek při mimořádných akcích. Občané budou seznamováni 
s možnými právními, ale i lidskými důsledky drogové závislosti. 

Realizátor Město Milevsko 
 
Spolupráce mezi městskou policí a odborem sociálních věcí Městského úřadu funguje bezproblémově. 
Městská policie při zabezpečování veřejného pořádku a plnění dalších úkolů neprodleně oznamuje 
odboru sociálních věcí sociálně patologické jevy k dalšímu řešení. 
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Aktivita 3.2.1 
Udržení aktivit nahrazujících službu kontaktní cent rum 
Výchozí situace Výchozí situací je zvyšující se počet osob experimentujících 

s drogami. 
Popis Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. poskytuje na 

Milevsku činnosti obdobné kontaktnímu centru, kterými jsou: 
- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
- poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Realizátor Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. 
 
Služba je zachována (kromě poskytnutí podmínek pro osobní hygienu vzhledem k technickým 
možnostem pobočky). Služba je realizována v rámci terénního programu, poskytuje ji terénní pracovník 
– streetworker.  

 
 
 

Aktivita 3.2.2 
Zajišt ění technického zázemí pro provoz služby kontaktního  centra v Milevsku 
Výchozí situace Současné prostory Arkády v Milevsku nevyhovují požadovaným 

standardům a nárokům, které jsou kladeny na zařízení tohoto 
druhu, pro klienty není vytvořeno dostatečné sociální zázemí. 

Popis Proto, aby mohla být v Milevské pobočce Arkáda zřízena 
registrovaná služba kontaktního centra, musí dojít k rekonstrukci 
současných prostor, které nevyhovují podmínkám registrace této 
služby. 

Realizátor Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. 
 

Zajištění technického zázemí pro provoz služby kontaktního centra v Milevsku zatím nebylo 
realizováno.  

 
 
 

Aktivita 3.2.3 
Činnost terénního pracovníka (streetworkera) 
Výchozí situace V současné době je zaškolován nový terénní pracovník, který 

bude službu terénní práce v Milevsku zajišťovat. 
Popis Posláním této aktivity je ovlivnění rizikového životního stylu 

klientů v přirozeném prostředí. Součástí této aktivity je depistáž, 
navazování kontaktů, poskytování sociální pomoci a mapování 
lokality. 

Realizátor Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. 
 
 

Služba je zajištěna. Terénní pracovník zajišťuje program každý čtvrtek v odpoledních hodinách. 
V prvním pololetí roku 2009 zaznamenal v rámci terénního programu celkem 20 kontaktů s klienty. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Aktivita 3.2.4 
Preventivní činnost 
Výchozí situace Výchozí situací je realizace systému primární prevence v rámci 

regionu Písek a Milevsko. 
Popis V rámci této činnosti budou nabízeny různé preventivní aktivity 

pro základní a střední školy v píseckém a milevském regionu. 
Jedná se o jednorázové, především osvětové aktivity i o ucelené 
programy. Každoročně je zpracováván tzv. nabídkový list, který 
začátkem školního roku škola obdrží a může si vybrat program 
podle svého zájmu. Preventivní programy jsou realizovány pro 
žáky základních a středních škol, mládež na internátech, 
pedagogy, vychovatele i rodiče. 

Realizátor Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. 
 
 

Službu zajišťuje preventistka Arkády. Ve školním roce proběhly v Milevsku a okolí (Kovářov, Chyšky) 
tyto aktivity: 13 jednorázových aktivit (5x tzv. klub – spojené s návštěvou Arkády s podáním informací 
žákům a studentům o nabídce poskytovaných služeb, 8x aktivity TIP probíhající přímo na školách se 
zaměřením na tematiku drog a alkoholu) a jeden ucelený program probíhající ve čtyřech 
dvouhodinových setkáních „Nenech se otrávit“ (proběhl na 1. ZŠ T.G.Masaryka) - zaměřený na zlepšení 
atmosféry ve třídě a prevenci šikany. V plánu je realizace dalších dvou těchto programů na 1. ZŠ 
T.G.Masaryka od začátku školního roku 2009/2010.  
. 

 
Aktivita 3.3.1 
Činnost terénního romského sociálního pracovníka 
Výchozí situace Výchozí situace spočívá v zajišťování komunikace a dalších 

vztahů romských komunit na území regionu s orgány správy, 
samosprávy a jinými orgány a organizacemi včetně návrhů 
příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit 
do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné 
poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, 
řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti 
občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a další 
(romský poradce). 

Popis Aktivita je zaměřena na udržení činnosti terénního romského 
sociálního pracovníka, a to zajištěním potřebných finančních 
a materiálních prostředků včetně vhodného zázemí a zajištěním 
náplně činnosti. 

Realizátor Město Milevsko 
 

Tato aktivita je zajišťována terénním pracovníkem, který se zaměřuje na romskou komunitu. Terénní 
pracovník pracuje s milevskou romskou komunitou intenzivně a dlouhodobě. 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. 
Aktivita je stále zajištěna. Město Milevsko obdrželo na činnost terénního romského sociálního 
pracovníka dotaci ve výši 200.000,- Kč /na rok 2008 i na rok 2009/.  
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Aktivita 3.4.1  
Podpora vzd ělávacích, kulturních a sportovních akcí pro podporu  integrace etnických menšin do 
spole čnosti 
Výchozí situace Aktivita reaguje na potřeby etnických menšin a jejich integraci do 

majoritní společnosti. 
Popis Podpora integrace etnických menšin do společnosti bude 

realizována pořádáním vzdělávacích, kulturních a sportovních 
akcí. 

Realizátor Neziskové organizace s možnou spoluprácí Města Milevska 
 

Romské občanské sdružení „Amaro lačhipen – Naše dobro“ opět začalo vyvíjet aktivity, pravidelně se 
schází jeho valná hromada, předsedkyně založila nový účet v České spořitelně. Pro děti ze své komunity 
začalo pořádat sportovní a kulturní akce. Činnost romského občanského sdružení je financována 
z příspěvků členů občanského sdružení a z peněz, které si romské občanské sdružené vydělá při práci, 
kterou romskému občanskému sdružení občas zadává Město Milevsko. S občanským sdružením 
v průběhu roku intenzivně spolupracuje terénní romský pracovník. 

 
 

Aktivita 3.4.2 
Pořádání tábor ů pro d ěti z rodin etnických menšin 
Výchozí situace Výchozí situací je prevence kriminality ve městě Milevsko, kde 

se bezprizorně pohybují skupiny těchto dětí. 
Popis Projekt je zaměřen na pořádání každoročního letního tábora 

především pro romské děti. 
Realizátor Nestátní neziskové organizace 

 
Doposud nebyl realizován dětský tábor pro děti z rodin etnických menšin. Dle mínění monitorovacího 
výboru by tato aktivita ani nebyla příliš vhodná, neboť děti z etnických menšin je třeba integrovat, 
nikoliv separovat. Jako dobré se jeví pořádání příměstských táborů.  
 
 
Aktivita 3.5.1 
Příprava programu vzd ělávání 
Výchozí situace Výchozí situací je potřeba vzniku vzdělávacích programů pro 

různé cílové skupiny. 
Popis Programy vzdělávání by měly být nastaveny a připraveny pro 

různé cílové skupiny, a to příslušníky etnických menšin, osoby 
ohrožené drogami nebo na drogách závislé, sociální pracovníky. 
Programy vzdělávání příslušníků etnických menšin a osob 
ohrožených drogami nebo na drogách závislých povedou k 
prevenci sociálního vyloučení a sociálně patologických jevů. 
Programy vzdělávání sociálních pracovníků povedou k rozvoji 
profesních znalostí, schopnosti empatie, sociální práce s cílovou 
skupou apod. 

Realizátor NNO, školy a další subjekty 
 
 

Dosud nebyly připraveny žádné speciální programy zaměřené na vzdělávání cílových skupin. 
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Aktivita 3.5.2 
Realizace vzd ělávání 
Výchozí situace Výchozí situací jsou připravené programy vzdělávání cílové 

skupiny. 
Popis Vzdělávání cílové skupiny 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. 

Realizátor Neurčeno 
 

Vzdělávání cílových skupin není realizováno. 
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Aktivity v rámci priority č. 4:  

 

4.  Podpora ostatních osob v nepříznivé sociální situaci                              

 
 
 

Aktivita 4.1.1 
Udržení azylového bydlení pro matky s d ětmi (Veselí čko) 
Výchozí situace Je potřeba řešit a mít zajištěno bydlení pro matky s dětmi 

v tíživé sociální situaci. Azylový dům ve Veselíčku může 
poskytnout útočiště najednou 8 rodinám (8 pokojů) s celkem až 
20 dětmi. Doba pobytu uživatelů sociálních služeb je různá 
a pohybuje se od několika dnů po několik měsíců. V roce 2006 
využilo služby Farní charity Veselíčko 20 matek s dětmi z celé 
České republiky, 47 jich bylo odmítnuto z celkového počtu 
65 žádostí o umístění.  

Popis Udržení azylového bydlení pro matky s dětmi má za cíl zajistit 
poskytování pobytové služby na přechodnou dobu osobám 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
V rámci azylové domu mohou klientky využít: 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- poskytnutí ubytování 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

Realizátor Farní charita Veselíčko 
 
Situace s nedostačujícím rozpočtem azylového domu se každoročně opakuje, je stejná, ne-li horší než 
v minulých letech. Finanční zdroje se hledají stále obtížněji, na investice peníze nejsou. Kapacita je 
v letošním roce naplněna z 90%. 

 
 
 

Aktivita 4.1.2 
Rekonstrukce azylového bydlení pro matky s d ětmi (Veselí čko) 
Výchozí situace Výchozí situací je postupné opotřebení objektu Farní charity 

Veselíčko, kde se nachází azylové bydlení pro matky s dětmi. 
Popis Farní charita Veselíčko bude postupně rekonstruovat azylový 

dům tak, aby uživatelům služby poskytl ubytování v lepší kvalitě, 
zvýšil standard kvality bydlení a zlepšil prostředí objektu. 
Nejprve bude rekonstruováno sociální zařízení. 

Realizátor Farní charita Veselíčko 
 

Nyní je v azylovém domě prioritou oprava střechy, která je v havarijním stavu. Realizace půdní vestavby 
je vzhledem k výše uvedenému v nedohlednu. 
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Aktivita 4.2.1 
Výstavba azylového domu                                                
Výchozí situace Výchozí situací je absence zařízení azylového typu pro rodiny 

s dětmi, muže a ženy v regionu a stále vzrůstající počet osob, 
jimž je třeba zajistit bydlení. Tyto osoby jsou ohrožené sociálním 
vyloučením nebo již sociálně vyloučené. Město Milevsko se 
opakovaně dostává do situace, kdy je potřeba řešit situaci rodin 
bez přístřeší, rodin v akutně nepříznivé sociální situaci apod. 

Popis Azylový dům bude vytvořen ze dvou stávajících rodinných 
domků, které jsou v majetku Města Milevska, jejich zbouráním a 
postavením nového objektu. 
Azylové bydlení bude poskytovat pobytové služby, jejichž 
součástí je: 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- poskytnutí ubytování 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

Realizátor Město Milevsko 
 
Činnost pracovní skupiny, která se zabývá plánem na výstavbu azylového domu je v současné době 
zastavena na pokyn vedení města. 

 
 
 

Aktivita 4.2.2 
Zřízení  nízkoprahového denního centra pro osoby v ne příznivé sociální situaci 
Výchozí situace Výchozí situací je absence nízkoprahového denního centra 

v regionu a stále vzrůstající počet osob, jimž je třeba zajistit 
pomoc. 

Popis V objektu azylového domu, který vznikne díky předchozí aktivitě, 
bude zřízeno nízkoprahové denní centrum, jež bude poskytovat 
tyto činnosti osobám bez přístřeší: 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

Realizátor Město Milevsko 
 

Není realizováno. Viz bod 4.2.1. 
 
 

Aktivita 4.2.3 
Zajišt ění provozu azylového domu a nízkoprahového denního centra  
Výchozí situace Výchozí situací je výstavba azylového domu a nízkoprahového 

denního centra.     
Popis Provoz azylového domu a nízkoprahového denního centra bude 

zajištěn 6 zaměstnanci. 
Realizátor NNO 
 

Není realizováno. Viz bod 4.2.1. 
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Aktivita 4.3.1 
Udržení sociáln ě-psychologického centra 
Výchozí situace Arkáda je sociálně psychologické centrum, které má sídlo 

v Písku, kde poskytuje většinu svých služeb. Ve městě Milevsko 
má pobočku, která je dostupná klientům každé pondělí od 9:00 
do 17:00. 

Popis Udržení sociálně psychologického centra má za cíl zajistit 
poskytování stávajícího rozsahu služeb. 
V rámci centra mohou klienti využít: 
- krizovou intervenci (při akutních a neočekávaných krizích) 
- poradenství (psychologické, sociální) 
- individuální psychoterapii 
- pomoc obětem násilných činů 
- poradenství s přesahem do sociálně právní problematiky 
- zprostředkování kontaktů na další specializovaná pracoviště v 
rámci i mimo region 

Realizátor Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. 

 
Služba je nadále zajištěna.  

 
 

Aktivita 4.4.1 
Spolupráce ú řadu práce a obcí p ři zajiš ťování zam ěstnanosti cílové skupiny 
Výchozí situace Uchazečům o zaměstnání, kteří jsou zároveň osobami 

v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi sociálním 
vyloučením je při zprostředkování zaměstnání věnována 
zvýšená péče. Ve většině případů se jedná o osoby se 
základním vzděláním, s různými zdravotními omezeními, pro 
které je obtížné najít vhodné zaměstnání. 

Popis ÚP Písek ve spolupráci s obcemi regionu v rámci aktivní politiky 
zaměstnanosti podporuje zaměstnávání osob v nepříznivé 
sociální situaci a ohrožené sociálním vyloučením.  

Realizátor Úřad práce ve spolupráci s obcemi Svazku obcí Milevska 
 

V rámci podpory zaměstnanosti těchto osob spolupracují obce regionu s úřadem práce především na 
realizaci jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti – veřejně prospěšných prací. Jedná se o 
časově omezené pracovní příležitosti. Na vytvoření takové pracovní příležitosti může úřad práce 
poskytnout zaměstnavateli příspěvek až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů.  

 
 

Aktivita 4.4.2 
Vzdělávání cílové skupiny 
Výchozí situace Výchozí situací je potřeba prevence sociálního vyloučení 

a sociálně patologických jevů (podpora zaměstnanosti osob) 
a další rozvoj sociálních služeb. 

Popis Programy vzdělávání by měly být nastaveny a připraveny pro 
různé cílové skupiny, a to osoby v nepříznivé sociální situaci (po 
vyřešení existenčních problémů) a ohrožené sociálním 
vyloučením a sociální pracovníky. 
Vzdělávání cílové skupiny 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. 

Realizátor Neurčeno 
 

Žádné speciální vzdělávání této cílové skupiny dosud nebylo realizováno. 
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Aktivita 4.4.3 
Hledání možnosti pro z řízení sociáln ě terapeutické dílny 
Výchozí situace V oblasti není poskytována služba sociálně terapeutické dílny. 
Popis Realizátor určí a připraví vhodné prostory pro zřízení sociálně 

terapeutické dílny. Prostory mohou vzniknout úpravou 
v některém z existujících objektů nebo výstavbou nové budovy. 
Realizátor aktivity může prostory vlastnit nebo je mít v nájmu. 
Součástí této aktivity je určení vhodných prostor, vypracování 
projektové dokumentace, realizace stavebních prací, nákup 
vybavení a zařízení a zajištění financování. Sociálně 
terapeutická dílna bude poskytovat tyto činnosti: 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění 
- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních 
návyků a dovedností 

Realizátor Neurčeno 
 

Terapeutická dílna dosud nebyla zřízena. 
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Závěr 
 
Tato monitorovací zpráva byla dne 10.08.2009 projednána a schválena monitorovacím výborem, který 
odpovídá řídícímu výboru. Po zapracování připomínek vznesených monitorovacím výborem bude tato 
monitorovací zpráva předložena Radě Města Milevska a následně pak Zastupitelstvu Města Milevska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Pavlína Hajská, DiS. 
Odbor sociálních věcí 
Městský úřad Milevsko 


