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PŘEHLED OPATŘENÍ A AKTIVIT
PRIORITA 1 - Udržení a zkvalitnění stávajícího systému poskytovaných
sociálních služeb
1.1 OPATŘENÍ - Udržení služeb sociální péče
AKTIVITY
1.1.1 Udržení pečovatelské služby (Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace)
1.1.2 Udržení pečovatelské služby (Farní charita Milevsko)
1.1.3 Udržení pečovatelské služby (Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA)
1.1.4 Udržení služby domovy pro seniory
1.1.5 Udržení odlehčovacích služeb
1.1.6 Udržení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením
1.2 OPATŘENÍ - Udržení služeb sociální prevence
AKTIVITY
1.2.1 Udržení služby azylové domy
1.2.2 Udržení služby krizová pomoc
1.2.3 Udržení služby terénní programy
1.2.4 Udržení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
1.2.5 Udržení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
1.2.6 Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1.2.7 Udržení dostupnosti rané péče
1.3 OPATŘENÍ – Udržení odborného sociálního poradenství
AKTIVITY
1.3.1 Udržení odborného sociálního poradenství
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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 dostupnosti pečovatelské služby
2.2 OPATŘENÍ - Rozvoj služeb sociální prevence
AKTIVITY
2.2.1 Zajištění služby sociální rehabilitace

PRIORITA 3 - Zajištění doprovodných oblastí
3.1 OPATŘENÍ - Řešení situace osob sociálním vyloučením
AKTIVITY
3.1.1 Spolupráce při prevenci ztráty přístřeší
3.1.2 Udržení krizového a sociálního bydlení
3.1.3 Komunitní práce a prevence
3.2 OPATŘENÍ - Podpora příslušníků menšin a prevence drogových závislostí
AKTIVITY
3.2.1 Činnost protidrogového koordinátora města
3.2.2 Činnost terénního sociálního pracovníka pro romskou komunitu

3.3 OPATŘENÍ - Podpora rodin, dětí a mládeže
AKTIVITY
3.3.1 Udržení volnočasových aktivit na školách
3.3.2 Udržení činnosti subjektů zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže
3.3.3 Udržení projektu Klub maminek
3.3.4 Udržení projektu Předškoláček
3.3.5 Udržení a rozšiřování činnosti Centra mladé rodiny Milísek, o.s
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3.3.6 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 Odstraňování architektonických bariér
3.4.3 Zajištění vhodného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
3.4.4 Udržení činnosti klubů seniorů v Milevsku

3.5 OPATŘENÍ – Pomoc v nepříznivé sociální situaci
AKTIVITY
3.5.1 Materiální pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci
3.5.2 Dostupnost kompenzačních pomůcek
3.5.3 Dostupnost terénní hospicové služby

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 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 poskytovaných
sociálních služeb
Předpokládané finanční náklady na služby uvedené v této kapitole vychází z průměrných nákladů na
jednoho uživatele (kontakt, intervenci) dané služby v Jihočeském kraji.

1.1 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, příspěvková organizace, Farní charita Milevsko,
a Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA.
Pobytovou službu domovy pro seniory poskytují Sociální služby Města Milevska, příspěvková
organizace. Kapacita služby byla v posledních letech postupně navýšena a záměrem je 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, příspěvková organizace.
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 NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
1.1.1 Udržení pečovatelské služby (Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace)
1.1.2 Udržení pečovatelské služby (Farní charita Milevsko)
1.1.3 Udržení pečovatelské služby (Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA)
1.1.4 Udržení služby domovy pro seniory
1.1.5 Udržení odlehčovacích služeb
1.1.6 Udržení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením
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1.1.1

AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby
(Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace)

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace budou
nadále zajišťovat poskytování pečovatelské služby v domácím
prostředí klientů. Služba klientům umožní, aby si v maximální možné
míře zachovali dosavadní způsob života v přirozeném prostředí.
Bude kompenzovat jejich sníženou soběstačnost a oddálí nutnost
využívání pobytové sociální služby. Pečovatelská služba bude nadále
poskytována sedm dní v týdnu (v Milevsku v DPS 5. května 1510
nepřetržitě).
Pečovatelská služba bude klientům poskytována v rozsahu
základních činností s možností výběru fakultativních činností
z nabídky poskytovatele.
Služba je poskytována v rozsahu základních činností:
- 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.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, město
Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením,
senioři
rok 2017
310 - 320
rok 2017
8 965 000
MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce

Terénní pečovatelská služba Sociálních služeb Města Milevska poskytovala své služby celkem 360
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 19 samostatných obcích regionu a jejich místních částech, včetně Milevska. Pro zajištění
pečovatelské služby bylo využíváno 7 užitkových automobilů.
Základní doba poskytování terénní pečovatelské služby v Milevsku je ve všední dny od 6:30 do
19:00 h, o víkendech a svátcích od 6:30 do 12:00 a od 16:30 do 18:00 h. Pro okolní obce je služba
dostupná ve všední dny v časovém rozmezí od 6:30 do 15:00 h.
Klienti či jejich rodinní příslušníci nejvíce žádali o pomoc v tzv. přímé péči, tj. s běžnými úkony
osobní hygieny, oblékáním, dohledem nad správným užíváním léků, přípravou a zajištěním stravy,
nákupy, praním a žehlením prádla, celkovou koupelí apod. Hojně využívána byla i bezbariérová
koupelna v DPS Libušina 1401, kam jsou klienti přepravováni služebním vozidlem.
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Rozsah poskytovaných služeb umožnil celé řadě imobilních či nemocných klientů zůstat ve svém
domácím prostředí, na které jsou zvyklí.
Od srpna 2017 nově zavedena možnost využití SOS tlačítka, které slouží k přivolání pečovatelek
nebo rodiny (po zmáčknutí tlačítka je automaticky uskutečněn telefonický hovor na předem zvolené
telefonní číslo). Tlačítko má senzor pádu, takže vyšle zprávu i v případě, že klient upadne.
počet uživatelů/intervencí/kontaktů

360 klientů / 69 500 kontaktů
(pouze odhad)
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále Maximální kapacita aktivních klientů 350
uveďte obsazenost lůžek)
(klienti pravidelně využívající pečovatelskou
službu).
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
47 / 40,1
úvazků
ostatní pracovníci
12/ 4,19
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
Středisko osobní hygieny (SOH)
ambulantních služeb)
v DPS Libušina 1401
(SOH využívají obyvatelé DPS Libušina
a klienti z terénu)
6:30 – 19:00 h
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u ------odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
6:30 – 19:00 h
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení 0
žádosti)
zdroje financování
Zřizovatel město Milevsko, dotace ze
státního rozpočtu přidělovaná
prostřednictvím kraje, uživatelé služby,
obce, se kterými je uzavřena smlouva o
zajištění pečovatelské služby.
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1.1.2 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby (Farní charita Milevsko)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

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 se partner či
rodina nemohou postarat (dovolená) atd. Hlavním cílem služby je
udržet, případně zlepšit dosavadní způsob života uživatelů
a podporovat je v zachování přirozené soběstačnosti. Služba funguje
ke spokojenosti uživatelů sedm dnů v týdnu, včetně svátků, od šesti
do dvaceti hodin – dle požadavků klienta (smluvně upraveno).
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Farní charita Milevsko
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, město
Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
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
rok 2017
55
rok 2017
1 760 000
MPSV, uživatelé, obce

Pečovatelská služba poskytovaná Farní charitou Milevsko je i nadále zajištěna, a to sedm dní v týdnu
(včetně svátků) od 07:00 do 20:00 h. Na základě individuální dohody s klientem může být
pečovatelská služba poskytována i mimo tuto základní dobu.
Ve sledovaném období byl zaznamenán nárůst klientů pečovatelské služby, která je aktuálně
poskytována 86 uživatelům.
V rámci zkvalitnění komfortu poskytované pečovatelské služby byly pořízeny teploměry k měření
teploty dovážené stravy.
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u

86/10649/7863
-------7/3,3
1/0,4
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odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

Denně od 7:00 do 20:00 h.
2 (požadavek byl na ošetřovatelskou službu)
MPSV, dotace ze státního rozpočtu
přidělované prostřednictvím kraje, město
Milevsko, okolní obce, dárci, uživatelé
služby, výnosy z kulturních akcí.

1.1.3 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby
(Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita je zaměřena na udržení pečovatelské služby, kterou
poskytuje Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba
HUMANIKA. Služba je poskytována osobám ubytovaným v objektu
Humaniky 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.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, město
Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby zdravotně
handicapované, osoby upoutané dlouhodobě na lůžko, osoby sociálně
izolované
rok 2017
35
rok 2017
995 500
MPSV, uživatelé, obce

Pečovatelská služba je klientům Zdravotnického zařízení Humanika i nadále poskytována.
Poskytovatel nesdělil v rámci monitorování žádné podrobnější informace.
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1.1.4 AKTIVITA: Udržení služby domovy pro seniory
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita je zaměřena na udržení služby domovy pro seniory ve
stávající kapacitě s předpokladem jejího navýšení s ohledem na
provozní možnosti. Jedná se o poskytování časově neomezené
pobytové služby s nepřetržitou odbornou péčí zajištěnou
kvalifikovanými zdravotními sestrami a pracovníky sociálních
služeb.
Sociální služby domov pro seniory je určena pro seniory, kteří
vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a z různých důvodů
nemohou dále žít ve svém domácím prostředí.
Služba je poskytována v rozsahu základních činností:
- 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 prostředí a pro uživatele jsou
dostupné doplňkové služby a kulturní a společenské akce.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, obce, MPSV, Jihočeský kraj
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením (od 55 let věku)
rok 2017
40
rok 2017
15 400 000
MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce, ostatní

V Domově pro seniory Milevsko se poskytují pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Domov pro seniory poskytuje podporu a pomoc seniorům, kteří nejsou schopni sami žít ve
vlastním domácím prostředí, a to ani za pomoci rodiny nebo terénní sociální služby, a kteří pomoc
potřebují zejména z důvodu závažných změn zdravotního stavu a rozsáhlé závislosti na podpoře nebo
pomoci jiné osoby.
Pobytová sociální služba domov pro seniory má v současné době kapacitu 40 lůžek (10x
jednolůžkový pokoj a 15x dvoulůžkový pokoj). Pracoviště Domova pro seniory Milevsko je
rozděleno do dvou budov na Domov pro seniory Milevsko 5. května 1372 s kapacitou 25 lůžek
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(z toho je 8 dvoulůžkových pokojů a 9 jednolůžkových pokojů) a detašované pracoviště Domova pro
seniory Milevsko v budově DPS 5. května 1510 s kapacitou 15 lůžek (z toho 7 dvoulůžkových
pokojů a 1 jednolůžkový pokoj). Služba je poskytována v bezbariérovém prostředí.
Pokoje jsou vybaveny vhodným nábytkem včetně polohovacích lůžek, samozřejmostí je vlastní
sociální zařízení. V roce 2016 došlo k výměně šatních skříní na vybraných pokojích tak, aby lépe
vyhovovaly potřebám klientů. Šatní skříně byly vyrobeny na míru a mají posuvné dveře. Došlo i
k výměně starších typů polohovacích lůžek za nová plně elektricky polohovací lůžka, kde je možné
nastavit klientovi krom zádové a nožní části také výšku lůžka. Do některých pokojů byly dokoupeny
police na zeď pro osobní věci klientů. V roce 2016 byly zakoupeny 2 nové elektrické stavěcí zvedáky
pro bezpečnější manipulaci s klienty nebo pro nácvik chůze. Pro klienty domova byla zřízena mobilní
zahrádka pro pěstování květin, bylin, zeleniny. Venkovní zahrada byla také osazena novými jedlými
keři (borůvky, maliny, rybíz, josta, máta, jahody).
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)

zdroje financování

40/49/65
40 (100% obsazenost k 31.8.2017)
31/22,15
16/8,45
--------24 hodin denně
46 akutních žadatelů z ORP Milevsko
v evidenci (neuspokojeni z důvodu
nedostatku volné kapacity služby); 19
neakutních žadatelů z ORP Milevsko
v evidenci (péče zajištěna terénní
pečovatelskou službou, rodinou); 33
žadatelů mimo region Milevsko
Zřizovatel Město Milevsko, dotace ze
státního rozpočtu přidělovaná
prostřednictvím kraje, uživatelé služby, Úřad
práce, zdravotní pojišťovny.
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1.1.5 AKTIVITA: Udržení odlehčovacích služeb
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem je udržet odlehčovací služby ve stávající kapacitě. Služba se
poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které
jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit
pečující osobě nezbytný odpočinek.
Služba je poskytována v rozsahu základních činností:
- 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 v případě pobytové služby,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace poskytují
pobytovou formou odlehčovací služby s kapacitou 4 lůžka.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, obce, MPSV, Jihočeský kraj
osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením,
senioři
rok 2017
4
rok 2017
2 635 000
MPSV, uživatelé, obce

Posláním odlehčovací služby je poskytovat časově omezené pobytové sociální služby seniorům a
zdravotně postiženým osobám, kterým zajišťuje podporu a péči v plném rozsahu rodina, která však
není po přechodnou dobu schopna tuto péči zajistit. Cílem je vytvářet pro klienty místo, které je bude
motivovat k aktivitě, udržení nebo obnovení soběstačnosti a nebude zvyšovat prohlubování závislosti
na poskytované službě.
Sociální služby Města Milevska poskytují odlehčovací služby pobytovou formou. Kapacita
odlehčovací služby jsou 4 lůžka ve dvou dvojlůžkových pokojích se sociálním zařízením. Pokoje
jsou plně vybaveny vhodným nábytkem včetně polohovacích lůžek s antidekubitními matracemi,
popř. s možností využití kompresorové antidekubitní matrace jako prevence dekubitů. Služba je
poskytována v bezbariérových prostorách domova pro seniory, které jsou propojeny s domem
s pečovatelskou službou, což umožňuje setkávání uživatelů odlehčovací služby s obyvateli domu s
pečovatelskou službou a klienty domova pro seniory. Smlouva o poskytování odlehčovací služby je
uzavírána většinou na 3 měsíce (ze závažných důvodů je možné smlouvu prodloužit). Během období
letních měsíců je služba využívána nejčastěji na kratší pobyt, většinou po dobu dovolené pečující
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osoby. Ve sledovaném období byla kapacita služby obsazena na 96,4%. Problémem při uspokojování
žadatelů o odlehčovací službu je naplnění kapacity v požadovaném termínu. Během roku 2016 se na
odlehčovací službu dotazovalo 24 žadatelů, z toho 11 žadatelů v evidenci, kteří nezahájili službu
z důvodu nedostatku volné kapacity v požadovaném termínu. Za sledované období odlehčovací
službu využilo 13 klientů. O odlehčovací službu projevili zájem i žadatelé mimo region Milevsko,
nejčastěji se dotazují pečující rodiny z Tábora a okolí. O službu mají zájem i žadatelé po plánovaném
propuštění z nemocnice.
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

4/16/24
4 (96,4 % obsazenost)
14/1,35
10/0,5
---------24 hodin denně
11 žadatelů v evidenci (neuspokojeni
z důvodu nedostatečné kapacity služby)
Zřizovatel Město Milevsko, dotace ze
státního rozpočtu přidělovaná
prostřednictvím kraje, uživatelé služby +
spoluúčast rodiny.

1.1.6 AKTIVITA: Udržení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor

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.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
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Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením, ve
věku 5 – 64 let
rok 2017
76
rok 2017
33 580 000
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 (dále jen „DOZP“), neplánuje
navýšení kapacity, ačkoliv poptávka po této službě výrazně převyšuje nabídku.
V září 2016 bylo otevřeno detašované pracoviště Praktické školy Písek – Praktické školy jednoleté
v DOZP. Ve školním roce 2016 – 2017 navštěvovalo školu osm uživatelů DOZP.
Čtyři uživatelé DOZP se v období květen – říjen 2017 účastní projektu “Šance na zaměstnání“, který
je financován z prostředků ESF, a jehož hlavním cílem je zvýšení uplatnitelnosti osob se zdravotním
postižením z pobytových zařízení poskytovatelů sociálních služeb (se zaměřením na mentální
postižení) a osob se zdravotním postižením z venkovského prostředí. Pracovní místo není klasické
pracovní místo, ale pracovní praxe na základě pracovní smlouvy na pozici pracovník úklidu a údržby
(0,3 úvazku měsíčně) v obci Zběšičky pod dohledem odpovědného pracovníka.
DOZP je jedním z partnerů projektu “Vytvoření komunikační platformy pro rozvoj a udržení
předávání zkušeností a vzdělávání mezi poskytovateli sociálních služeb“ financovaného z ESF.
Základním východiskem tohoto projektu je propojování poskytovatelů sociálních služeb při zavádění
a rozvoji nových postupů a řešení pro zkvalitnění jimi poskytovaných služeb podporujících sociální
začleňování. Hlavním cílem projektu je tak zajistit výrazný posun k profesionalizaci sociální práce
v různých oblastech, které byly při přípravě projektu definovány u žadatele a partnerů projektu.
V souladu se schváleným plánem pořízení investic byly v roce 2017 provedeny terénní úpravy a
rozšíření parkoviště v areálu DOZP, dále proběhla montáž klimatizace v budově SO 02 (Úsek přímé
péče II). Na rok 2017 je také naplánováno pořízení užitkového devítimístného automobilu s úpravou
pro zdravotně postižené uživatele a opravy sociálního zařízení v budově SO 02 (Úsek přímé péče II).
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

76
76/100 %
37/37
17/16,5
---------24 hodin denně
36 (naplněná kapacita služby)
Úhrady od uživatelů služeb; dotace ze
státního rozpočtu přidělovaná
prostřednictvím kraje; příspěvek na provoz
od zřizovatele; fondy zdravotních pojišťoven
– úhrada zdravotních výkonů; čerpání –
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Rezervní fond (dary).

1.2 OPATŘENÍ - Udržení služeb sociální prevence
POPIS OPATŘENÍ
Vedle služeb sociální péče je potřeba udržet také stávající služby sociální prevence. Jedná se
o službu azylové domy, terénní programy, krizovou pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením a ranou péči. Tyto služby jsou ověřeny jako potřebné a je tedy
důležité zajistit jejich dostupnost i v následujícím období. U krizové pomoci, nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro děti a mládež by bylo žádoucí
i rozšíření služby.
Službu azylové domy zajišťuje Farní charita Veselíčko v Domově sv. Alžběty pro matku a dítě ve
Veselíčku. Domov sv. Alžběty funguje od roku 1996. 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, z.ú. Tato služba je dostupná
v Krizovém centru v Milevsku jeden den v týdnu (pondělí). 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 Milevsko každý čtvrtek (nebo i jindy na základě telefonické
domluvy s pracovníky terénního programu). Zajišťuje ho také Arkáda – sociálně psychologické
centrum, z.ú. 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.
Farní charita Milevsko zajišťuje provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka
z Assisi a rámci projektu „Rozárka“ poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tato
registrovaná terénní sociální 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.
Na území správního obvodu ORP Milevsko je dostupná raná péče. Pomáhá rodinám, které mají dítě
se zdravotním postižením, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace.
Službu zajišťují terénní formou poskytovatelé I MY, o.p.s. a Raná péče APLA Jižní Čechy. Druhý
z poskytovatelů zajišťuje také sociálně aktivizačních službu pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
1.2.1 Udržení služby azylové domy
1.2.2 Udržení služby krizová pomoc
1.2.3 Udržení služby terénní programy
1.2.4 Udržení služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
1.2.5 Udržení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
1.2.6 Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
1.2.7 Udržení dostupnosti služby raná péče
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1.2.1 AKTIVITA: Udržení služby azylové domy
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

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.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Farní charita Veselíčko
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby bez přístřeší, osoby
v krizi, rodiny s dítětem/dětmi
rok 2017
21
rok 2017
1 980 000
Jihočeský kraj, uživatelé, vlastní činnost, klienti

Farní charita Veselíčko i nadále zajišťuje službu azylové domy s kapacitou 30 lůžek umístěných v 8
pokojích. Ve sledovaném období službu využilo 20 matek a 57 dětí. Standardní doba poskytování
služby je i nadále 6 měsíců s možností individuálního prodloužení. Podařilo se zrealizovat opravu
kanálu na zahradě, což zvýšilo bezpečí zejména malých klientů, kteří si v jeho blízkosti rádi hrají.
Dále byla uskutečněna výměna některého již nevyhovujícího vybavení. Byla navázána spolupráce
s Potravinovou bankou Jihočeského kraje, takže je možné pomoci maminkám, které se vedle ztráty
přístřeší mnohdy potýkají také s nedostatkem finančních prostředků a základních potravin. Pro
klienty bylo realizováno několik společných výletů, nad rámec základních činností jsou průběžně
realizovány různé volnočasové aktivity.
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u

20 matek + 57 dětí
Kapacita služby: 30 lůžek, obsazenost lůžek:
71,4%; obsazenost pokojů: 72,9%

5 (4,8 úvazku)
1 (0,2 úvazku)
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odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

24 hodin denně

-------Individuální projekt „Podpora azylových domů
v Jihočeském kraji“, platby uživatelů služby,
dary, Tříkrálová sbírka.

1.2.2 AKTIVITA: Udržení služby krizová pomoc
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita je zaměřena na udržení krizové pomoci, kterou poskytuje
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú prostřednictvím
Krizového centra v Milevsku. Služba je zde dostupná 1 den v týdnu.
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 –
sociálně psychologické centrum, z.ú. 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.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
osoby v krizových situacích
rok 2017
150 kontaktů
rok 2017
neuvedeno
MPSV, Jihočeský kraj, obce

Služba krizové pomoci je i nadále poskytována prostřednictvím Krizového centra Arkáda v Milevsku
každé pondělí od 8:00 do 16:00 h. Posláním Krizového centra je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S klienty bylo sdíleno jejich trápení, poskytnuta pomoc při hledání
rovnováhy a představy o možném řešení krizové situace. Všem klientům byla nabízena pomoc a
podpora v následujících oblastech: krize v rodině, domácí násilí, pomoc mladistvým při řešení jejich
potíží v dospívání, pomoc osobám při náhlém zhoršení jejich psychického stavu, asistované setkávání
rodiče s dítětem, řešení potíží s přesahem do sociálně právní oblasti. Všechny nabízené služby byly
pro klienty Krizového centra bezplatné.
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
55 klientů/115 intervencí/142 kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále 8 klientů/ 1 klient = 1 hodinová konzultace
uveďte obsazenost lůžek)
1/0,2 úvazku
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
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úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

0
Pondělí 8:00 – 16:00 h

-------------Jednou týdně/ ostatní dny je možnost využít
služby Arkády v Písku (po, st, pá 8:00 – 15:00 h,
út, čt 8:00 – 17:00 h.)

0
Město Milevsko

1.2.3 AKTIVITA: Udržení služby terénní programy
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů

Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem je udržet terénní program, který je určen pro „skryté“ skupiny
uživatelů drog a na území správního obvodu ORP Milevsko je
dostupný 1 den v týdnu. 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.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
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.)
rok 2017
120 kontaktů (20 klientů)
rok 2017
neuvedeno
MPSV, Jihočeský kraj, obce

Služba terénní programy, jejímž posláním je zejména minimalizace zdravotních a sociálních rizik u
uživatelů drog, motivace klientů ke změně rizikového chování, nabídka pomoci s jejich aktuální
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situací, prevence sociálního vyloučení a ochrana širší veřejnosti, je i nadále zajištěna (každý čtvrtek
od 14:00 do 17:00 h).
Nabídka služeb terénního programu Arkáda: výměnný program zdravotního materiálu (Harm
reduction); poradenství ohledně bezpečného braní drog (snížení rizik a poškození); základní
zdravotní ošetření; informace a zprostředkování detoxifikace a léčby (PL, TK); informace a
zprostředkování očkování HEP A, B a testování na hepatitidy, HIV a Syfilis; krizová intervence;
sociálně právní poradenství; rodinné poradenství; individuální a skupinová poradenství; telefonické
poradenství; asistenční služba.
Ve sledovaném období bylo přijato 7 238 ks použitých jehel a vydáno 7 083 nových jehel.
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

Počet uživatelů 32/ intervencí 278/ kontaktů 198
Max. kapacita terénního pracovníka je 20
klientů/den
2 pracovníci/0,8 úvazku
1 pracovník - vedoucí/0,2 úvazku

--------Čtvrtek 14:00 – 17:00 h/ Tel. poradenství či
Kontaktní centrum Písek Po –Pá 9:00 – 17:00 h

--------RVKPP, Jihočeský kraj, MPSV, MZ ČR, Město
Milevsko a obce ORP
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1.2.4 AKTIVITA: Udržení služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita je zaměřena na udržení služby nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež. V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež sv.
Františka z Assisi („klub Fanouš“) je poskytováno zázemí, pomoc a
podpora dětem a mládeži z Milevska a jeho okolí. Pracuje se s dětmi
(a mládeží), které se ocitly v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí
ohroženi. Cílem sociální služby je zlepšování kvality života cílové
skupiny dětí a mládeže (6-26 let), snížení působení sociálně
negativních vlivů, poskytnutí bezpečného prostoru a nastavení
dobrých vzorců chování. Zařízení je otevřeno 5 dní v týdnu.
Služba zahrnuje následující činnosti:
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutickou činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služba je orientována na sociální práci a poradenství a na
volnočasové aktivity (jako prostředek k navázání kontaktu
s uživatelem). Jejím cílem je odvrácení cílové skupiny od rizikového
životního stylu a zmírnění následků rizikového chování, pokud se již
vyskytlo. Služba je využívána a je žádoucí její rozšíření.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Farní charita Milevsko
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, MPSV, Jihočeský kraj
děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (věk 6 – 26
let), děti vedoucí rizikový způsob života
rok 2017
2000 kontaktů (90 uživatelů)
rok 2017
1 536 000
MPSV, Jihočeský kraj, město Milevsko, obce, ostatní

Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi („klub Fanouš“) je i nadále
zajištěna. Ve sledovaném období službu využilo 54 uživatelů, z nichž většina dochází opakovaně.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 h a
v pátek od 12:00 do 16:00 h.
Díky poskytnutí bezpečného prostoru a nastavení dobrých vzorců chování se daří snižovat působení
sociálně negativních vlivů. V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi je k
dispozici vybavená hudební zkušebna.
Pro rok 2018 byla sociální služba zařazena do sítě sociálních služeb kraje, lze tedy očekávat i
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu přidělované prostřednictvím kraje.
54/671
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále 15 uživatelů v jeden okamžik
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uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

2/1,5
1/0,2
Po - Čt: 12:00 - 18:00 h, Pá: 12:00 - 16:00 h
-----------------Mimo uvedenou otevírací dobu je možno
kontaktovat sociální pracovnice telefonicky,
e-mailem nebo přes facebook.
7 (6 bylo mladších 6ti let, 1 byl starší 26 let nesplňovali věkovou hranici cílové skupiny).
Město Milevsko, dárci, Tříkrálová sbírka,
výtěžek kulturních akcí apod.

1.2.5 AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Aktivita je zaměřena na udržení sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi do 18 let věku - projekt „Rozárka“. Služba je
poskytována bezplatně v přirozeném prostředí rodiny nebo
ambulantně. Služba podporuje rodiny s dítětem (dětmi), 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 pracuje
s často neúplnými rodinami, někdy roli rodičů supluje prarodič.
Služba obsahuje:
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služba je využívána, je žádoucí její rozšíření.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Farní charita Milevsko
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, MPSV, Jihočeský kraj
rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
rok 2017
140 kontaktů (20 rodin)
rok 2017
282 000
MPSV, Jihočeský kraj, město Milevsko, obce, ostatní
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Služba je i nadále poskytována bezplatně v přirození prostředí rodiny nebo ambulantně. Služba
podporuje rodiny s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika
ohrožení jejich vývoje. Ve sledovaném období služba pracovala s 27 uživateli. V budoucnu bude
usilováno o personální posílení služby.
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná

počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

27/317
1 uživatel v jeden okamžik
2/0,5
1/0,2
Po-Pá: 8:00 - 12:00 h.
------------Služba je dostupná v ambulantní i terénní
formě (při návštěvě sociální pracovnice
v rodině je na pracovišti přítomna druhá
pracovnice), pracovnice je možno
kontaktovat telefonicky, e-mailem.
Spolupráce s odborným sociálním
poradenstvím Sociálních služeb Města
Milevska, občanskou poradnou v Písku,
s Arkádou, s poradnou pro ženy Eva při
Diecézní charitě Č. Budějovice apod.
-------------Město Milevsko, MPSV, dárci, tříkrálová
sbírka, Nadace Agrofert.

1.2.6 AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Služba je na území správního obvodu ORP Milevsko poskytována
terénní formou osobám s poruchami autistického spektra,
Charakteristika aktivity
ambulantní pracoviště je dostupné v Táboře a v Českých
Budějovicích. Jednotlivé činnosti služby:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové,
vzdělávací a volnočasové aktivity
b) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
trvale
Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor Raná péče APLA Jižní Čechy, z.ú.
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, obce,
Spolupracující subjekty
MPSV, Jihočeský kraj
lidé s poruchou autistického spektra (věk do 64 let)
Cílová skupina uživatelů
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Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

rok 2017
6
rok 2017
neuvedeno
MPSV, Jihočeský kraj, město Milevsko, obce, ostatní

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou na území ORP
Milevsko zajištěny poskytovatelem APLA Jižní Čechy, z.ú. Služba je dostupná v terénní i
ambulantní formě (ambulantní pracoviště v Táboře nebo v Českých Budějovicích). Ve sledovaném
období byl zaznamenán nárůst počtu uživatelů služby. Služba je poskytována převážně ambulantní
formou.
01.09. 2016 – 31.12.2016
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb
dále uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků k 31.08.2017
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)

7/30
----

01.01.2017 –
31.08.2017
11/ 22
-----

7
4
Pracoviště Tábor:
Pondělí – čtvrtek 09:00 – 17:00 h
Pátek 09:00 - 12:00 h
Pracoviště České Budějovice:
Pondělí 09:00 – 17:00 h
Středa 09:00 – 17:00 h
Čtvrtek 09:00 – 17:00 h
--------

čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
Stejná jako otevírací doba.
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení 0
0
žádosti)
zdroje financování
Dotace města Milevsko, úhrady od uživatelů,
ostatní zdroje.
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1.2.7 AKTIVITA: Udržení dostupnosti služby raná péče
Charakteristika aktivity

Podpora udržení služby raná péče, která významně pomáhá rodinám
dětí se zdravotním postižením nebo rodinám, ve kterých je vývoj
dětí ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Podle zákona
108/2006 Sb. obsahuje služba výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti. Součástí služby je také pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí uživatelů.
Společnost I MY zajišťuje službu formou konzultací v rodinách
(přirozeném prostředí uživatelů), skupinových setkání rodičů
a seminářů. Součástí služby je poskytování informací, aktivní
naslouchání, provázení rodin po narození a v prvních letech života
dítěte, psychologické, pedagogické a sociální poradenství,
poradenství v oblasti výchovy dítěte, komunikace a interakce
s dítětem, podpora psychomotorického vývoje dítěte, půjčování
vhodných hraček a pomůcek, pomoc při výběru předškolního
a školního zařízení.
Raná péče APLA Jižní Čechy, z.ú. poskytuje službu rodinám dětí
s poruchami autistického spektra. Služba je na území správního
obvodu ORP Milevsko poskytována terénní formou, ambulantní
pracoviště je dostupné v Táboře a v Českých Budějovicích. Rodina je
provázena obdobím, kdy je podezření na některou z poruch
autistického spektra nebo kdy je dítěti stanovena diagnóza některé z
poruch autistického spektra. Služba podporuje rodiče, jsou jim
předávány metody práce s dítětem. Nejčastěji u dítěte rozvíjí
komunikaci, sociální dovednosti, hru a jeho spolupráci s dospělým.

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů

Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

trvale
I MY,. o.p.s.
Raná péče APLA Jižní Čechy, z.ú.
MPSV, Jihočeský kraj, obce, lékaři, úřady, nadace, poskytovatelé
sociálních služeb
I MY,. o.p.s. - rodiny dětí s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením a rodiny dětí s opožděným či
ohroženým vývojem (děti kojeneckého věku do 1 roku, děti
předškolního věku 1 – 7 let)
Raná péče APLA Jižní Čechy, z.ú. - rodiny dětí s poruchami
autistického spektra od narození do 7 let věku
rok 2017
6
rok 2017
300 000
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje (dary, granty)

25

Sociální službu raná péče zajišťují na území ORP Milevsko dva poskytovatelé - I MY, o.p.s. a
APLA Jižní Čechy, z.ú.
APLA Jižní Čechy, z.ú. poskytovala ve sledované období své služby 2 – 3 klientům. Služba je
poskytována terénní i ambulantní formou.
I MY, o.p.s. ve sledovaném období poskytovala službu ve čtyřech rodinách (formou konzultací
v rodinách). Součástí služby bylo poskytování informací, psychologické, pedagogické a sociální
poradenství, podpora psychomotorického vývoje dítěte a půjčování vhodných didaktických pomůcek.
I MY, o.p.s.
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

3
50
3
1,15
--------------Pondělí až pátek 7:00 - 19:00 h.
0
Dotace ze státního rozpočtu přidělovaná
prostřednictvím kraje, města a obce, nadace.

APLA Jižní Čechy, z.ú.
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)

2016- 3/12 , 2017 – 2/2
ambulantní a terénní: 1 klient (či rodina
s dítětem) v daný okamžik
1
2
Pracoviště Tábor:
Úterý 8:00 - 10:00 h
Pracoviště ČB:
Středa 8:00 - 10:00 h

čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná

---------

počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

Pracoviště Tábor:
Úterý 8:00 - 10:00 h
Pracoviště ČB:
Středa 8:00 - 10:00 h
0
Nadace Naše Dítě, Rotary club, dotace obcí.
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1.3 OPATŘENÍ - Udržení odborného sociálního poradenství
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. Jednou z chybějících služeb bylo odborné
sociální poradenství. Služba je od roku 2016 dostupná a je využívána. Cílem je její udržení.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
1.3.1 Udržení odborného sociálního poradenství

1.3.1 AKTIVITA: Udržení odborného sociálního poradenství
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem aktivity je udržet dostupnost odborného sociálního
poradenství, které je poskytováno prostřednictvím Sociálních služeb
Města Milevska, příspěvkové organizace.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na:
• dluhové poradenství,
• poradenství pro osoby v krizi,
• rodinné poradenství.
Sociální pracovník společně s klientem hledá nejvhodnější způsob
řešení problémů, podporuje klienta při prosazování jeho oprávněných
práv a zájmů, je pro klienta rádcem a průvodcem v situaci, kterou
klient nezvládne řešit vlastními silami.
Služba je určena každému, kdo se dostal do situace, kterou nezvládne
vyřešit vlastními silami. Odborné sociální poradenství je určené
především pro obyvatele žijící na území obce s rozšířenou působností
Milevsko.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace, případně
další poskytovatelé
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní
osoby v nepříznivé sociální situaci
rok 2017
počet uživatelů 100 za rok / počet kontaktů cca 200 ročně
rok 2017
neuvedeno
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje
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Odborné sociální poradenství je i nadále zajištěno Sociálními službami Města Milevska,
příspěvkovou organizací. Poradna se zaměřuje na dluhové poradenství, poradenství v oblasti rodiny,
péče o dítě, sociálních dávek, pracovně právních vztahů a další problémy, se kterými se lidé na
poradnu obrátí. Poradna sídlí v 1. patře nové budovy městského úřadu. Od 01.01.2017 došlo
k rozšíření otevírací doby, sociální pracovnice je nyní k dispozici v pondělí a ve středu od 08:00 do
17:00 h, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 08:00 do 12:00 h. Odborné sociální poradenství je
poskytováno anonymně a bezplatně.
Od 01.07.2017 je možné sjednat i konzultaci s právníkem, a to v rozsahu jedné hodinové konzultace,
ve stejném rozsahu lze využít i konzultaci s psychologem (od 01.10.2017).
počet uživatelů/intervencí/kontaktů
kapacita služby (u pobytových sociálních služeb dále
uveďte obsazenost lůžek)
počet pracovníků/počet
pracovníci v přímé péči
úvazků
ostatní pracovníci
otevírací doba (vykazujte pouze v případě
ambulantních služeb)
čas skutečně věnovaný klientům (vykazujte pouze u
odborného sociálního poradenství)
časová dostupnost služby/případná návaznost
pomoci, když není služba dostupná
počet neuspokojených žadatelů (důvod neuspokojení
žádosti)
zdroje financování

195
neomezená
1/0,75
0
Po, St 8:00 - 17:00 h
Út, Čt, Pá 8:00 - 12:00 h
Pro osobní návštěvu je to Po a St cca 6
hodin; Út, Čt, Pá cca 3 hodiny. Zbytek hodin
administrativa, vyhledávání informací pro
klienty apod.
V otevírací době (mimo otevírací dobu
dostupný telefon, e-mail).
10 – hledali úřad práce, který původně
v těchto prostorách sídlil.
Dotace ze státního rozpočtu přidělovaná
prostřednictvím kraje, obce (na rok 2016).
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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 vzhledem
k demografickému vývoji města a regionu potřeba v následujícím období částečně navýšit kapacitu
domova pro seniory a rozšířit dostupnost pečovatelské služby.
Pobytová služba domova pro seniory je v milevském regionu poskytována dlouhodobě. V době
zpracování prvního komunitního plánu v roce 2004 měl tehdejší 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. Do současné doby se podařilo postupnou úpravou prostor navýšit kapacitu služby na
40 lůžek. Kapacitu je potřeba dále upravovat v návaznosti na potřeby uživatelů a možnosti
poskytovatele.
Pečovatelská služba má dostatečnou kapacitu, nejsou evidováni neuspokojení žadatelé. Potřebnost
služby bude nadále průběžně mapována a případně bude rozšířena do míst, kde o ní bude zájem.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
2.1.1 Rozšíření služby domovy pro seniory
2.1.2 Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby

2.1.1 AKTIVITA: Rozšíření služby domovy pro seniory
Charakteristika aktivity

Cílem aktivity je zvýšit kapacitu pobytové služby domovy pro
seniory v souladu se zjištěnými potřebami obyvatel regionu
a spádové oblasti ORP Milevsko.
V současné době je zpravován záměr na vybudování 4. nadzemního
podlaží v budově domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května čp.
1510. Pro rok 2017 je do rozpočtu města Milevska zařazeno finanční
krytí na zpracování projektové dokumentace pro realizaci výše
uvedeného záměru.
Rozšíření služby je podmíněno zajištěním potřebných finančních
prostředků na realizaci akce a zajištěním finančních prostředků na
vybavení nové rozšířené kapacity domova pro seniory a dalšího
materiálně technického vybavení.
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Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby

trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením (od 55 let věku)
rok 2017
30

V říjnu 2016 byla kapacita domova pro seniory navýšena o 4 lůžka. Byly vybudovány 2 dvoulůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením. Jedná se o bezbariérové pokoje vybavené elektricky
polohovatelnými lůžky, nočními stolky s výklopnou deskou a televizemi. Do pokojů byly dodány
šatní skříně na míru s posuvnými dveřmi a zabudovanými trezory. Z pokojů je možné vyjít do
uzavřeného venkovního atria francouzským oknem.
V současné době je zpracováván projekt, který počítá s vybudováním 4. nadzemního podlaží
v budově domu s pečovatelskou službou 5. května 1510. Kapacita domova pro seniory by tak měla
být navýšena o 34 lůžek. Předpokládá se vybudování 14 dvoulůžkových a 6 jednolůžkových pokojů.
V nových prostorách vznikne vedle zázemí pro personál též jídelna a společenská místnost pro
klienty. Vybudován bude též evakuační výtah, který dosud chybí. V prostorách současné výdejny
stravy by měla vzniknout zcela nová kuchyně, která by měla zajišťovat stravu jak pro domov pro
seniory, tak pro klienty pečovatelské služby.
2.1.2 AKTIVITA: Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby

V roce 2016 nejsou na území správního obvodu ORP Milevsko
neuspokojení žadatelé o pečovatelskou službu. Cílem aktivity je
rozšíření služby do míst, kde by ještě byla v budoucnu potřebná
a uživatelé by o ní měli zájem.
Rozšiřování služby je podmíněno zajištěním potřebného materiálně
technického zázemí.
neurčeno
poskytovatelé pečovatelské služby
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
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
rok 2017
uživatelé pečovatelské služby, kteří:
- potřebují službu v místech, kde není dostupná
- potřebují dostupnost služby v širším čase

Farní charita Milevsko začala ve sledovaném období nově poskytovat pečovatelskou službu
v Ratiboři, Zahrádce u Kostelce nad Vltavou, Záluží, Výšce, Hněvanicích, Březí u Zhoře, Modlíkově
a Brtci. V rámci zkvalitnění komfortu poskytované pečovatelské služby byly pořízeny teploměry
k měření teploty dovážené stravy.
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Sociální služby Města Milevska začaly ve sledovaném období znovu poskytovat pečovatelskou
službu v Kostelci nad Vltavou. Od srpna 2017 byla nově zavedena možnost využití SOS tlačítka,
které slouží k přivolání pečovatelek nebo rodiny (po zmáčknutí tlačítka je automaticky uskutečněn
telefonický hovor na předem zvolené telefonní číslo). Tlačítko má senzor pádu, takže vyšle zprávu i
v případě, že klient upadne.

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.
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
akčního plánu bylo jednáno s poskytovatelem FOKUS – Písek, o.s., který tuto službu zajišťuje a má
kapacitu na terénní poskytování služby v regionu Milevsko. Zajištění služby závisí na získání
finančních prostředků.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
2.2.1 Zajištění služby sociální rehabilitace

2.2.1 AKTIVITA: Zajištění služby sociální rehabilitace
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Aktivita podporuje zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby
s chronickým duševním onemocněním. Služba pomáhá při
překonávání problémů spojených s nemocí. Je poskytována terénní
formou 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 služby 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. Zajištění služby je
podmíněno zajištěním potřebného materiálně technického zázemí.
vyhledávání finančních prostředků od roku 2013, termín zahájení
neurčen
FOKUS Písek, o.s.
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři,
úřady, město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj, Psychiatrická
léčebna Lnáře, Psychiatrická nemocnice Písek
osoby s chronickým duševním onemocněním nad 18 let
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Předpokládaný počet
uživatelů služby

rok 2017
20 – 30 uživatelů ročně

Služba sociální rehabilitace, kterou poskytuje FOKUS – Písek, z.ú., je poskytována terénní i
ambulantní formou. S klienty z ORP Milevsko je pracováno buď na pobočce v Písku, nebo v rámci
terénní formy služby přímo v Milevsku. V roce 2017 byla služba poskytována cca 5 klientům.
Otevření samostatné pobočky v Milevsku zatím v plánu není.

PRIORITA 3 - Zajištění doprovodných oblastí
3.1 OPATŘENÍ – Řešení situace osob ohrožených sociálním vyloučením
POPIS OPATŘENÍ
Řešení situace osob ohrožených sociálním vyloučením je trvalým tématem plánování sociálních
služeb. Opatření směřuje zejména k omezení nárůstu cílové skupiny osob bez přístřeší a ke snížení
potřebnosti nových služeb pro tuto cílovou skupinu. Zároveň je zajištěna dostupnost sociálních bytů
a krizového bytu, který je určen je pro využití v akutních situacích. Vzhledem k celospolečenské
situaci zřejmě bude v následujících letech přibývat lidí, kteří budou ohroženi sociálním vyloučením
z důvodu předluženosti, závislostí, psychických problémů apod. Proto jsou hledána řešení, jak
předcházet jejich krizi. Možností je rozšiřování komunitní práce a větší využití preventivních
programů.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
3.1.1 Spolupráce při prevenci ztráty přístřeší
3.1.2 Udržení krizového a sociálního bydlení
3.1.3 Komunitní práce a prevence
3.1.1 AKTIVITA: Spolupráce při prevenci ztráty přístřeší
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram

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 obyvatel 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.
trvale
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Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

obce, odbor sociálních věcí a odbor investic a správy majetku MěÚ
Milevsko, kontaktního pracoviště úřadu práce v Milevsku
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby ohrožené ztrátou přístřeší

Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a odborem investic a správy majetku městského úřadu je
na velmi dobré úrovni. Odbor investic a správy majetku pravidelně upozorňuje odbor sociálních věcí
na nájemce městských bytů, kteří se dostali do prodlevy s úhradou nájemného. Tyto osoby pak odbor
sociálních věcí vyhledává a v případě jejich zájmu s nimi úzce spolupracuje. Svým preventivním
působením se tak snaží předcházet ztrátě bydlení a tomu, aby se problémy s úhradou nájemného
v budoucnu opakovaly.
Odbor sociálních věcí spolupracuje v otázce řešení situace osob ohrožených 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.
Město Milevsko má pro občany ohrožené akutní ztrátou bydlení ze svého bytového fondu vyčleněný
určitý počet bytů.

3.1.2 AKTIVITA: Udržení krizového a sociálního bydlení
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina

Město Milevsko má ze svého bytového fondu vyčleněny 3 byty pro
zajištění sociálního a krizového bydlení.
Sociální byty jsou určeny pro sociálně potřebné osoby nebo rodiny
v krizové situaci znevýhodněné nízkými příjmy či jiným sociálním
handicapem. Jedná se o osoby se ztíženým přístupem k bydlení
v důsledku nepříznivé sociální situace.
Krizový byt je určen pro okamžité využití v případě krizové situace
osob. Využívá se zejména k zajištění přechodného bydlení dětí
vracejících se z ústavního nebo pěstounské péče, pro bydlení osob
v případě domácího násilí, živelné katastrofy apod.
Zákon o sociálním bydlení, jehož účinnost se předpokládá od října
2017, ukládá obcím povinnost zřídit dostatečný sociální bytový fond,
který bude odpovídat potřebám osob, které budou mít nárok na
podporu v systému sociálního bydlení formou sociálního nebo
dostupného bytu.
trvale
obce, odbor sociálních věcí a odbor investic a správy majetku MěÚ
Milevsko
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby bez obydlení, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby se
ztíženým přístupem k bydlení

Město Milevsko má ze svého bytového fondu i nadále vyčleněny 3 byty pro zajištění sociálního a
krizového bydlení. Legislativní proces týkající se zákona o sociálním bydlení, který počítal
s vytvořením dostatečného bytového fondu pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení, je v současné
době pozastaven.
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3.1.3 AKTIVITA: Komunitní práce a prevence
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina

Cílem aktivity je podpora realizace projektů a aktivit, které umožní
klientům vést běžný život v jejich přirozeném prostředí, podpoří
jejich zapojení do místní komunity a budou prevencí sociálního
vyloučení. Formy prevence:
•

Rozšiřování programů a činností v rámci sociálního
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.

•

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního
vyloučení

od roku 2017
poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, obce,
Svazek obcí Milevska, školy, zaměstnavatelé, OSVČ
MAS Střední Povltaví, MPSV, MMR
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Na plnění aktivity byly zajištěny finanční zdroje. Dne 13.7.2017 byla řídícími orgány Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ) schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Střední Povltaví 2014-2020. Rezervovaná alokace na realizaci strategie do roku 2023 byla schválena
ve výši 60 mil. Kč, z toho připadá 13 mil. Kč na realizaci projektů financovaných prostřednictvím
OPZ (9 mil. Kč na opatření Komunitní práce a prevence, 4 mil. Kč na Prorodinná opatření).
Popis možných zaměření projektů v rámci opatření Komunitní práce a prevence
1 Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem
sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených. Budou podporovány sociální služby poskytované terénní a ambulantní
formou, které jsou na území správního obvodu ORP Milevsko potřebné (potřebnost je zřejmá
z komunitního plánu sociálních služeb, který se na území ORP Milevsko pravidelně aktualizuje).
2 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování
nebo prevence sociálního vyloučení. Aktivity s přímou vazbu na sociální začleňování nebo
prevenci sociálního vyloučení osob nad rámec činností sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb.
3 Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č.
108/2006 Sb. Programy a činnosti realizované terénní nebo ambulantní formou, zaměřené
zejména na prevenci sociálně patologických jevů a prevenci sociálního vyloučení osob v
nepříznivé sociální situaci.
Kancelář MAS Střední Povltaví ve spolupráci s řídícím orgánem připravuje výzvy pro žadatele
z území MAS Střední Povltaví (území správního obvodu ORP Milevsko). Na koci roku 2017
(případně v roce 2018) bude na Komunitní práci a prevenci vyhlášena výzva s alokací cca 4,5 mil.
Kč, druhá výzva s obdobnou alokací bude vyhlášena v roce 2019.
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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 Komunitním plánu sociálních služeb regionu Milevsko z roku
2004. V rámci plánování sociálních a doprovodných služeb bylo v oblasti podpory menšin
vyhodnoceno jako potřebné udržení činnosti terénního sociálního pracovníka pro romskou
komunitu. 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 NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
3.2.1 Činnost protidrogového koordinátora města
3.2.2 Činnost terénního sociálního pracovníka pro romskou komunitu

3.2.1 AKTIVITA: Činnost protidrogového koordinátora města
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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 s Arkádou – sociálně
psychologickým centrem, z.ú., dále s PorCeTa, o.p.s. (realizují
projekty a poskytují sociální služby v oblasti primární, sekundární i
terciární prevence) a se školními metodiky prevence na milevských
školách.
trvale
Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., PorCeTa, o.p.s.
osoby ohrožené závislostmi, uživatelé drog

V období od 01.09.2016 do 31.08.2017 spolupracoval protidrogový koordinátor města s řediteli a
školními metodiky prevence milevských škol a zejména s obecně prospěšnou společností PorCeTa
Tábor. Tato organizace zajistila v uvedeném období na obou milevských základních školách realizaci
programů primární prevence financovaných z rozpočtu města Milevska pro 8 třídních kolektivů.
Protidrogový koordinátor je členem Krajské protidrogové koordinační skupiny a jeho činnost je i
nadále realizována v souladu se Strategií protidrogové politiky města Milevska na období 2015 –
2018.
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3.2.2 AKTIVITA: Činnost terénního sociálního pracovníka pro romskou komunitu
Charakteristika aktivity

Cílem je udržení činnosti terénního sociálního pracovníka, který se
zaměřuje na pomoc Romům, jež jsou ohroženi sociálním vyloučením
nebo jsou již sociálně vyloučeni. Činnost terénního sociálního
pracovníka je intenzivní a dlouhodobá, spočívá v zajišťování
komunikace a dalších vztahů romské komunity na území Milevska
s orgány správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi, včetně
návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romské
komunity do sociálních vazeb města, provádění potřebné poradenské
a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních
problémů romské komunity v oblasti občanského soužití,
zaměstnanosti, vzdělání, sociální a další.
Terénní sociální pracovník mimo jiné usiluje i o prevenci sociálního
vyloučení a jeho prohlubování, o prevenci sociálně rizikových jevů,
o sociální integraci Romů do majoritní společnosti, o zmírnění
negativních důsledků a rizik životních situací Romů, včetně jejich
dopadu na společnost a v neposlední řadě je důležité zmínit pomoc
při získávání či znovu nabývání sociálních kompetencí a dovedností
prostřednictvím realizace volnočasových aktivit.

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

trvale
město Milevsko
organizace realizující projekty na podporu menšin, Úřad vlády
České republiky, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
menšiny

Zmíněnou aktivitu od roku 2005 vykonává terénní sociální pracovník se zaměřením na romskou
komunitu (dále jen „terénní pracovník“), jehož činnost spočívá v zajišťování komunikace a dalších
vztahů romské komunity na území Milevska s orgány veřejné správy, samosprávy a jinými orgány a
organizacemi. Terénní pracovník provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské
problematice, řeší zásadní problémy romské komunity v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti,
zadluženosti, vzdělání, sociální oblasti a další.
Aktivita je tedy stále zajištěna. Městu Milevsku byla v rámci zpracovaného projektu na program
Podpora terénní práce 2017, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 227.750 Kč.
V monitorovaném období terénní pracovník vykonával nejčastěji aktivity týkající se oblasti
zadluženosti, bytové situace klientů, pravidelné docházky dětí do mateřských a základních škol a
přípravy dětí na vyučování. Terénní pracovník v monitorovaném období zrealizoval celkem 14
volnočasových aktivit – Pečeme housky, bagetky a učíme se připravovat pomazánky, Pečeme sladké
dezerty, Dětský den, Jdeme do posilovny I. a II., Pečení a zdobení vánočního cukroví apod. Při
realizaci volnočasových aktivit terénní pracovník i nadále pokračuje ve spolupráci s Nízkoprahovým
zařízením pro děti a mládež sv. Františka z Assisi v Milevsku. Cílem spolupráce je zejména integrace
romských dětí mezi děti z majoritní společnosti. Společně usilují o odbourávání předsudků,
stereotypů, strachu z neznámého, strachu z jiného. Terénní pracovník mimo jiné v tomto období
spolupracoval i s Domem dětí a mládeže Písek – detašované pracoviště Milevsko, jehož zaměstnanci
mu pomáhají s organizací volnočasových aktivit, zajišťují výchovné činnosti včetně činností
vedoucích k rozvoji kreativity, estetiky, trpělivosti, manuální zručnosti každého jedince, a to vždy
v souvislosti s danou tématikou).
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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 školy v rámci různých kroužků. Volnočasovými
aktivitami dětí a mládeže se zabývá také řada dalších subjektů, jedná se většinou o neziskové
organizace. Prostor matkám s dětmi nabízí Farní charita Milevsko – pravidelné setkávání maminek
(přednášky, sdílení, společné akce a tvoření…), dalším projektem FCHM je Předškoláček (pro
předškolní děti, které např. mají problém se sociálními kontakty, jsou zamlklé, ADHD, apod.).
Služby pro mladé rodiny nabízí Centrum mladé rodiny Milísek, o.s., které zajišťuje volnočasové
aktivity a realizuje projekty na podporu rodin v Milevsku.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
3.3.1 Udržení volnočasových aktivit na školách
3.3.2 Udržení činnosti subjektů zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže
3.3.3 Udržení projektu Klub maminek
3.3.4. Udržení projektu Předškoláček
3.3.5 Udržení a rozšiřování činnosti Centra mladé rodiny Milísek, o.s
3.3.6 Realizace projektu „Klíče pro rodinu - aktivní podpora rodiny“
3.3.1 AKTIVITA: Udržení volnočasových aktivit na školách
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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. Komenského 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.
trvale
školy
obce, organizace
děti

Základní školy na území ORP Milevsko i nadále zajišťují pro své žáky pestrou nabídku
volnočasových aktivit. Ty jsou většinou zajištěny ve vlastních prostorách školy. Některé školy
organizují pro své žáky i letní tábory. Zájem dětí o volnočasové aktivity je spíše vzrůstajícího
charakteru. Oblíbené jsou zejména volnočasové aktivity se sportovní, taneční, hudební a jazykovou
tématikou.
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3.3.2

AKTIVITA: Udržení činnosti subjektů zabývajících se volnočasovými
aktivitami dětí a mládeže

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita je zaměřena na udržení činnosti subjektů zabývajících 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.).
trvale
obce
organizace
děti a mládež

Město Milevsko podpořilo subjekty zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže zejména
v rámci dotačních programů Práce s mládeží a ochrana přírody a Sport. V rámci dotačního programu
Sport je podporováno zejména organizované sportování mládeže do 21 let, a to ve 3 oblastech –
podpora systematického sportování mládeže, podpora sportovních akcí a nákup sportovního vybavení
pro mládež. Na podporu systematického sportování mládeže byla v roce 2016 v rozpočtu města
vyčleněna částka 2.590.000 Kč, na nákup sportovního vybavení pro mládež a podporu
systematického sportování mládeže pro rok 2017 pak částka 4.400.00 Kč.
Na oblast podpory práce s dětmi a mládeží v rámci dotačního programu Práce s mládeží a ochrana
přírody byla v roce 2016 rozpočtována částka 60.000 Kč, v roce 2017 pak částka 75.000 Kč.
Způsob podpory subjektů zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže v ostatních
obcích správního obvodu ORP Milevsko nebyl v rámci monitorování zjištěn (vyjma několika málo
obcí, kde jsou finančně a materiálně /bezplatný pronájem technického zázemí/ podporováni sportovci
a hasiči).

3.3.3 AKTIVITA: Udržení projektu Klub maminek
Farní charita Milevsko poskytuje vhodné zázemí pro setkávání
maminek s dětmi na rodičovské dovolené. Maminky zde sdílí své
Charakteristika aktivity
problémy, vyměňují si zkušenosti, oblečení pro děti, společně tvoří,
vaří, hrají si s dětmi, zpívají, netráví svůj volný čas samy. Pravidelně
zde probíhají odborné přednášky a besedy s psychoterapeutem nebo
zdravotníkem apod.
Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

trvale
Farní charita Milevsko
organizace, školy, MŠ, úřady, město Milevsko, obce , lékaři
maminky s malými dětmi (0-5 let)
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Tento projekt se dle vyjádření realizátora těší velké oblibě. Maminky s dětmi (do 5 let) se pravidelně
dvakrát týdně scházejí, v rámci jejich setkání probíhá řízená diskuse na různá témata. Dochází rovněž
ke sdílení problémů maminek (výchovných či jiných), výměně oblečení, cvičení s dětmi, společnému
vaření. Jedenkrát měsíčně je pro účastnice projektu pořádána přednáška za účasti psychoterapeuta a
dalších odborníků. Při přednáškách je zajištěno hlídání dětí ve vedlejší místnosti.

3.3.4 AKTIVITA: Udržení projektu Předškoláček
Aktivita je zaměřena na přípravu předškolních dětí na vstup do
základní školy. Program využívají zvláště děti ze sociálně
Charakteristika aktivity
znevýhodněných rodin a děti, které potřebují individuální přístup při
přípravě na vstup do školy (např. jde o děti s hůře rozvinutou jemnou
motorikou, děti se slabšími sociálními schopnostmi, s odkladem
školní docházky, děti zamlklé, mající problém navazovat sociální
kontakty apod.). Věkové složení skupiny je 5-7 let. Předškoláček
probíhá každou středu od 15 – 16 hod. a to i v době školních
prázdnin. Děti si zde každý týden procvičují dovednosti, které jsou
třeba pro úspěšný vstup do základní školy. Zároveň je každý týden
věnován i aktuálnímu tématu (podle ročního období, svátků…).
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 připravit se co nejlépe na
vstup do školy. Dětem se věnuje pracovnice s odborným vzděláním
(prevence a rehabilitace sociální patologie, další vzdělání – asistent
pedagoga).
trvale
Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor Farní charita Milevsko
organizace, školy, MŠ, úřady, město Milevsko, obce, lékaři
Předpokládané
spolupracující subjekty
děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením, děti potřebující
Cílová skupina
individuální přístup
Přestože byl projekt dle vyjádření realizátora hojně využíván a plně obsazen (max. kapacita 5 dětí),
musel být v červnu 2017 z organizačních důvodů ukončen (nedostatečné personální zajištění).
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3.3.5 AKTIVITA: Udržení a rozšiřování činnosti Centra mladé rodiny Milísek, o.s.
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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 –
aktivizační programy pro rodiny s dětmi, zaměřené na návrat rodičů
na trh práce, posilování hodnoty rodiny, mezigeneračních vztahů,
úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpory
rodičovských kompetencí. Bude udrženo předškolní zařízení péče
o děti od 1 roku do 4let s denní provozní dobou, které pomáhá sladit
pracovní a rodinný život. Dále je připraven projekt zaměřený na
vybudování a zajištění provozu zařízení péče o nejmenší děti
prostřednictvím zřízení mikrojeslí
Základní činnost Centra mladé rodiny Milísek, o.s. se rozděluje do tří
základních oblastí: 1) realizace sociálních projektů pro rodiče, 2)
denní provoz předškolního zařízení péče o děti od 1. roku do 4let, 3)
nabídka volnočasových aktivit pro rodiče i děti, těhotné ženy,
vzdělávací jazykové kurzy atd.
trvale
Centrum mladé rodiny Milísek, o.s.
město Milevsko, organizace
děti předškolního a mladšího školního věku, těhotné ženy, rodiče

Činnost Centra mladé rodiny Milísek, z.s. je i nadále zajištěna. Ve sledovaném období byl zajištěn
provoz celodenního zařízení péče o nejmenší děti (Jesličky Milísek, Mikrojesle Milísek). Provoz
mikrojeslí byl zahájen v červenci 2017, a to v rámci projektu financovaném Evropskou unií
(Operační program Zaměstnanost). Mikrojesle zaručují individuální přístup ke každému dítěti
v rodinném prostředí s denní kapacitou 4 dětí. Přijímány jsou děti od 6 měsíců do 4 let věku, školné
se nehradí. Mikrojesle jsou v provozu 10 hodin denně, od 07:00 do 17:00 h.
Ve sledovaném období byly dále realizovány sociální projekty na podporu rodiny („Klíče pro rodinu
– aktivní podpora rodiny v regionu Milevsko“, „RESTART pracovního a osobního života pro ženy
v Milevsku“), byly realizovány vzdělávací jazykové kurzy, dětské tábory pro děti od předškolního
věku do 15 let, volnočasové aktivity pro děti, rodiče, těhotné ženy apod.
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3.3.6 AKTIVITA: Realizace projektu „Klíče pro rodinu - aktivní podpora rodiny“
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita podporuje projekt "Klíče pro rodinu - aktivní podpora
rodiny", který zajišťuje komplexní poradenský systém odborných,
informačních, preventivních a aktivizačních modulů navržených
přímo pro rodiny s dětmi, včetně dětí i prarodičů. Posiluje rodičovské
kompetence, přispívá ke zkvalitnění rodinných vztahů, zajišťuje
komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v
ohrožení, pomáhá řešit konfliktní negativní situace v rodině. Pomáhá
rodičům s dětmi s návratem na trh práce. Aktivity projektu:
1. Rodičovská poradna.
2. Individuální odborné poradenství - individuální odborné
poradenství z oblasti psychologické, právní, finanční,
karierové.
3. Klub pro rodiče - prostor pro setkávání, přednášky, kurzy,
workshopy zaměřené na posilování kompetencí, které rodič
uplatňuje při výchově dětí.
4. Doprovodná služba – péče o děti.
trvale
Centrum mladé rodiny Milísek, o.s.
MPSV, organizace
rodiny s dětmi

Projekt „Klíče pro rodinu – aktivní podpora rodiny v regionu“ byl ve sledovaném období realizován.
Denně je v provozu rodičovská poradna, je poskytováno individuální odborné poradenství
(konzultace s psychologem, právníkem, ekonomem, kariérové poradenství). Byly pořádány praktické
workshopy pro rodiče, diskusní kluby pro rodiče. Pro rodiče jsou zajištěny doprovodné služby
(hlídání dětí během akcí realizovaných centrem).

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. Osoby se zdravotním postižením 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 NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
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3.4.1 Vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením
3.4.2 Odstraňování architektonických bariér
3.4.3 Zajištění vhodného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
3.4.4 Udržení činnosti klubů seniorů v Milevsku
3.4.1 AKTIVITA: Vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita je zaměřena 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.
trvale
Dům kultury Milevsko, obce, nestátní neziskové organizace, Městská
knihovna Milevsko
obce, úřad práce
senioři a osoby se zdravotním postižením

Nejvyšší počet vzdělávacích programů, kterých se senioři a osoby se zdravotním postižením
zúčastnili, byl tradičně zajištěn Domem kultury Milevsko. Účast seniorů a osob se zdravotním
postižením na jednotlivých kurzech však není cíleně sledována, a proto jejich počet není možné
odhadnout. Senioři se tradičně účastní Univerzity třetího věku pořádané Spolkem pro rozvoj kultury
v Milevsku a celé řady dalších kurzů. Vzdělávací akce pro seniory jsou realizovány též Kluby
seniorů v Milevsku.
3.4.2 AKTIVITA: Odstraňování architektonických bariér
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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.
trvale
obce
organizace, úřady, soukromé subjekty (majitelé budov a prostranství)
Jihočeský kraj
veřejnost

Ve sledovaném období byly realizovány úpravy chodníků v ulicích J. A, Komenského, Sadová a
Sibiřská. Došlo k dokončení akce „Město Milevsko – bezbariérový vstup do budovy polikliniky“.
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Zbudování bezbariérového přístupu zahrnovalo jak osazení nového výtahu a instalaci šikmé zdvihací
plošiny, tak také doplnění informačního systému navádějícího osoby se zdravotním postižením na
bezbariérovou trasu. U hlavního vchodu je osazena cedulka s piktogramem a šipkou směřující
k bezbariérovému vstupu ze západní strany. U západního vstupu je osazena také cedulka
s piktogramem stejně jako ze strany dvora. V každém podlaží je umístěna informační cedulka
(piktogram) upozorňující na bezbariérové WC v 3. nadzemním podlaží. Realizací tohoto projektu
došlo k odstranění bariér při vstupu do budovy Polikliniky Milevsko a byl umožněn bezpečný pohyb
osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a to jak po trase k budově polikliniky, tak u
vlastního vstupu do budovy a pohybu osob po budově. Realizace akce byla dokončena v listopadu
2016. Celkové náklady na akci činily 1.813.790,- Kč, dotace od Ministerstva zdravotnictví byla
poskytnuta ve výši 1.399.805,00 Kč. Vlastní podíl města činil 413. 985,- Kč.

3.4.3 AKTIVITA: Zajištění vhodného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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.
trvale
obce
poskytovatelé terénních sociálních služeb
senioři a osoby se zdravotním postižením

Žádná z obcí ve správním obvodu ORP Milevsko neuvedla svůj záměr na budování nového bydlení
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Kapacita bytů v domech s pečovatelskou službou v Milevsku se v současné době jeví jako
dostatečná, město se však potýká s nedostatkem kapacity služby domovy pro seniory, což se
v ideálním případě podaří zlepšit plánovaným vybudováním 4. nadzemního podlaží v budově domu
s pečovatelskou službou 5. května 1510.
3.4.4 AKTIVITA: Udržení činnosti klubů seniorů v Milevsku
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Cílem je udržení činnosti klubů seniorů, jejich prostřednictvím jsou
zajištěny volnočasové svépomocné aktivity seniorů – besedy,
přednášky, cvičení, výlety, zájmová činnost podle požadavků
účastníků setkání.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
město Milevsko, organizace
senioři
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Ve sledovaném období měly Kluby seniorů cca 120 členů, kteří se scházejí až třikrát týdně. Zvou si
na besedy osobnosti působící v Milevsku a okolí. V monitorovaném období to byli např. starosta
města Milevska Ing. Ivan Radosta, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Milevsko Ing. Andrea
Rucká, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko Ing. Ladislav Kotalík a ředitelka organizace
Sociální služby Města Milevska Mgr. Marie Jarošová. Manželé Máchovi připravili povídání o jejich
cestě po Alsasku doplněné fotografiemi. Na pozvání starosty města členové Klubů seniorů navštívili
nově otevřené Muzeum maškar.
Pořádané besedy a exkurze přispívají k všeobecné informovanosti seniorů a jejich uplatnění ve
společnosti. Kulturním zážitkem bývají vystoupení dětí z místních mateřských škol a lidové školy
umění nebo vystoupení Jihočeského folklorního souboru Kovářovánek. Příjemným zpestřením je
několikrát za rok společenské odpoledne s hudbou a tancem v kavárně „Hvězda“ v Libušině ulici.
Studenti středního odborného učiliště sami vymysleli, nacvičili a pro seniory zahráli Zmatenou
pohádku.
Jednou ročně je pro členy organizován jednodenní zájezd. V červnu se členové Klubů seniorů
vypravili na zámek Kozel. Měli možnost prohlédnout si výrobu replik skleněných pohárů v rodinné
sklárně v Bělčicích u Blatné. Vzhledem k rostoucímu věku členů nebyl letos realizován podzimní
týdenní rekondiční pobyt. Byl nahrazen prohlídkou Muzea zemědělství, mlynářství a pekařství
v Božeticích.
O záměru zřízení hřiště pro seniory na jedné schůzce v Klubu seniorů podrobně hovořil Martin
Smrček. Akce pod názvem „Pojďme cvičit ven, aneb cvičení nás baví“, by měla navazovat na další
uvažované aktivity a možnosti získání finančních prostředků.
Píseckých seniorských hrátek v divadle Fráni Šrámka v Písku se zúčastnila podstatná část seniorek
Klubu. Po vystoupení představitelů Jihočeského kraje, města Písku a po kulturním programu byl
vysvětlen význam využití tzv. seniorského pasu. O jeho vystavení požádala většina seniorek.
Třikrát týdně je pro členy Klubů seniorů pořádáno zdravotní cvičení v milevské Sokolovně nebo
v tělocvičně domu s pečovatelskou službou. Členky Klubu provozují svoji malou knihovnu. Všechny
společné aktivity jsou zaznamenávány do kroniky, která je doplněna zajímavými fotografiemi.
Fungování Klubů seniorů zaštiťuje organizace Sociální služby Města Milevska. Provoz Klubů je
financován z provozní dotace organizace Sociální služby Města Milevska, kterou poskytuje
zřizovatel město Milevsko. Financování provozu je též podpořeno z dotačních programů vypsaných
Jihočeským krajem.
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3.5 OPATŘENÍ – Pomoc v nepříznivé sociální situaci
POPIS OPATŘENÍ
Opatření je zaměřeno na pomoc různým skupinám osob v nepříznivé sociální situaci. Materiální
pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci poskytuje Farní charita Milevsko. Několik organizací
zajišťuje půjčování kompenzačních pomůcek. Na území ORP Milevsko je dostupná terénní
hospicová služba, kterou zajišťují poskytovatelé z Tábora a Písku.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
3.5.1 Materiální pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci
3.5.2 Dostupnost kompenzačních pomůcek
3.5.3 Dostupnost terénní hospicové služby
3.5.1 AKTIVITA: Materiální pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita je zaměřena na materiální pomoc osobám v nepříznivé
sociální situaci. Jedná se o:
- charitní šatník (oděvy včetně obuvi, lůžkovin apod., příležitostně
vybavení domácnosti včetně zprostředkování nábytku zdarma),
- 2x ročně velká humanitární sbírku,
- potravinovou pomoc, program FEAD,
- hygienickou pomoc,
- sbírání plastových víček pro konkrétní postižené dítě
- sbírání poštovních známek pro Misijní banku ubožáků
- pletení obvazů pro malomocné (dobrovolníci)
trvale
Farní charita Milevsko
obce, veřejnost
osoby v nepříznivé sociální situaci

Materiální pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci je i nadále poskytována Farní charitou
Milevsko (potravinové a hygienické balíčky). Hojně využívaný je i charitní šatník, který navštěvují i
celé rodiny. Ve výjimečných případech je umožněno i osprchování, je poskytnut oběd z kláštera.
Díky navázání spolupráce s Potravinovou bankou Jihočeského kraje je potravinová pomoc
poskytována i klientkám azylového domu ve Veselíčku.
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3.5.2 AKTIVITA: Dostupnost kompenzačních pomůcek
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Cílem aktivity je trvale zajistit možnost půjčování rehabilitačních
a edukačních (nácvikových) pomůcek. Pomoc je určena pro osoby,
které z důvodu zdravotních omezení, potřebují některou
z podpůrných pomůcek. Zapůjčení je možné i na krátkou dobu pro
vyzkoušení a vybrání odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní
situace, prostředí a dle individuálních potřeb uživatele tak, aby došlo
ke zlepšení kvality jeho života. Součástí půjčovny je poradenství
v oblasti rehabilitačních pomůcek a možnost vybrat z katalogu
dodavatelů a výrobců vhodnou pomůcku.
Trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace a další
poskytovatelé (organizace)
obce
senioři a osoby se zdravotním postižením

Půjčovna kompenzačních a edukačních pomůcek provozovaná organizací Sociální služby Města
Milevska je k dispozici všem lidem, kteří potřebují vybranou kompenzační pomůcku pro zajištění
jejich potřeb, nebo jim usnadní péči o blízké osoby. K dispozici jsou polohovací elektrická lůžka,
antidekubitní matrace sloužící k prevenci vzniku dekubitů, zvyšovací nástavce na WC, vanové
sedačky, sprchové a toaletní židle, různé typy chodítek, otočné a posuvné sedací desky, invalidní
vozíky a schodolez. Mezi nejvíce využívané pomůcky patří elektrická polohovací lůžka, invalidní
vozíky, vysoká pojezdová chodítka a toaletní židle. V letošním roce bude do půjčovny
kompenzačních pomůcek zakoupen nový typ antidekubitních viskoelastických matrací, které jsou
bezkompresorové a mohou být využity ve všech domácnostech klientů.
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3.5.3 AKTIVITA: Dostupnost terénní hospicové služby
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Cílem aktivity je udržet dostupnost terénní hospicové péče. Jedná se
odbornou péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází
v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (v tzv. terminálním stádiu
onemocnění). Hospicová péče umožňuje pacientům zůstat
v domácím prostředí a důstojně v kruhu své rodiny a přátel prožít
poslední etapu svého života. Poskytovaná paliativní péče je aktivní,
komplexní a jejím cílem je zmírnění bolesti, tělesného a duševního
strádání pacienta a poskytnutí podpory jeho blízkým. Službu
zajišťuje odborný multidisciplinární tým ve složení lékař, zdravotní
sestry, sociální pracovnice, ošetřovatelky, případně psychoterapeut
a duchovní (dle přání pacienta).
Součásti služby:
• Domácí hospicová péče – specializovaná paliativní péče v
domácím prostředí 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
• Odborné sociální poradenství.
• Terénní odlehčovací služby.
• Půjčovna pomůcek.
• Osobní asistence.
trvale
Domácí hospic Athelas – středisko Diakonie a misie Církve
československé husitské, Domácí hospic Jordán, o.p.s.
lékaři, MPSV, MZ, Jihočeský kraj, obce, organizace
senioři a osoby se zdravotním postižením

Terénní hospicová péče je prakticky na celém území ORP Milevsko zajištěna Domácím hospicem
Jordán, o.p.s. se sídlem v Táboře a Domácím hospicem Athelas Písek.
Domácí hospic Athelas ve sledovaném období poskytoval své služby dvěma onkologicky nemocným
klientům z ORP Milevsko. Vedle terénní hospicové péče poskytuje registrované sociální služby jako
odborné sociální poradenství, odlehčovací služby a osobní asistenci. Provozuje též půjčovnu
kompenzačních pomůcek.
Domácí hospic Jordán, o.p.s. poskytuje terénní hospicovou péči do 25 km od Tábora (Bernartice,
Božetice, Milevsko, Sepekov, Zběšičky). Vedle domácí hospicové péče zajišťují odborné sociální
poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní odlehčovací služby. Ve sledovaném období
poskytli domácí hospicovou péči 1 rodině z ORP Milevsko, dalším 4 rodinám z ORP Milevsko byly
poskytnuty zdravotně – sociální konzultace. Pořádají bezplatné kurzy pro pečující osoby, podpůrné
kurzy pro pozůstalé a pečující osoby.
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PRIORITA 4 - Průřezová 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 dále 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 NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
4.1.1 Zveřejňování informací o sociálních službách
4.1.2 Zajištění informovanosti obcí
4.1.1 AKTIVITA: Zveřejňování informací o sociálních službách
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina

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.
trvale
obce, poskytovatelé sociálních služeb, úřady
lékaři, školy, svazy a sdružení, poskytovatelé doprovodných služeb
veřejnost

Městský úřad Milevsko a poskytovatelé sociálních služeb působící na území ORP Milevsko obecně
informují veřejnost o poskytovaných sociálních a doprovodných službách prostřednictvím vlastních
zaměstnanců, webových stránek, informačních brožur a letáků, médií a v některých případech i
prostřednictvím sociálních sítí. Základní informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb
lze také dohledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Obce obvykle zveřejňují tyto informace na svých úředních deskách.
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4.1.2 AKTIVITA: Zajištění informovanosti obcí
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina

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.
trvale
Svazek obcí Milevsko
Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko, poskytovatelé sociálních
služeb, organizace podporující rozvoj sociálních služeb
členové místních samospráv

V případě potřeby jsou obce informovány zejména prostřednictvím Svazku obcí Milevska, v oblasti
plánování sociálních služeb probíhají pravidelná setkávání na valných hromadách svazku. Obce jsou
zapojeny do monitorování plánu rozvoje sociálních služeb, zástupkyně Svazku obcí Milevska je
členkou řídícího výboru komunitního plánování sociálních služeb.
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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 2016 udržet a je
potřeba udržet ho i do budoucna. Předpokladem k tomu je udržení další spolupráce hlavních skupin
procesu komunitního plánování (zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé) za účasti široké veřejnosti. Je
potřeba udržet činnost organizační struktury, pravidelně monitorovat plnění plánu a zajistit jeho
aktualizaci.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
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

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

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 sociálních 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).
trvale
obce, organizace, uživatelé služeb
veřejnost

V rámci plánování sociálních služeb je zachována a dle potřeby obnovována organizační struktura.
Do procesu plánování sociálních služeb jsou zapojeny zástupci zadavatelů, uživatelů i poskytovatelů
sociálních služeb, kteří jsou členy řídící skupiny i pracovních skupin. Veřejnost je k účasti na procesu
plánování sociálních služeb pravidelně vyzývána v místním tisku.
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4.2.2 AKTIVITA: Monitoring plnění komunitního plánu
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Plnění komunitního plánu bude nadále monitorováno prostřednictvím
Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko ve spolupráci s obcemi,
poskytovateli sociálních služeb a dalšími spolupracujícími subjekty.
Bude sledováno plnění jednotlivých aktivit, budou vyhodnoceny
splněné aktivity a hledány možnosti realizace aktivit nesplněných.
Zároveň bude posuzováno, zda jsou aktivity stále aktuální
(v souvislosti s potřebami obyvatel). V říjnu 2015 bylo naposledy
monitorováno plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP
Milevsko platného pro období 2012 – 2015, v září 2016 byl
monitorován akční plán na rok 2016, v roce 2017 bude monitorováno
plnění dalšího akčního plánu.
trvale
Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko
obce, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, organizace

Monitorování platného plánu rozvoje sociálních služeb je i nadále zajištěno odborem sociálních věcí
Městského úřadu Milevsko. Monitorovací zpráva je zpracována ve spolupráci se všemi zúčastněnými
subjekty (předpokládanými realizátory jednotlivých aktivit).

4.2.3 AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Město Milevsko, obce a organizace zabývající se rozvojem
sociálních služeb budou nadále hledat zdroje udržení procesu
komunitního plánování a další aktualizace 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.
Průběžná aktualizace dle potřeby, v roce 2016 je zpracován akční
plán na rok 2017, jsou hledány možnosti zpracování dalšího akčního
plánu a střednědobého plánu s výhledem na tříleté období
Město Milevsko ve spolupráci s obcemi a organizacemi zaměřenými
na plánování sociálních služeb
obce, organizace, Jihočeský kraj, MPSV
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V roce 2017 byly zajištěny zdroje na udržení procesu plánování sociálních služeb na období 20172019. Na základě schváleného partnerství města Milevska s CpKp jižní Čechy byla v lednu 2017
zpracovaná a podaná žádost do OP Zaměstnanost (výzva 03_16_063). Projekt byl vybrán k finanční
podpoře, v srpnu bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace projektu bude zahájena
v lednu 2018, doba realizace je 24 měsíců. V rámci projektu bude zpracován akční roční plán na
2019 a střednědobý plán na 2020 – 2022.
CpKp jižní Čechy je ve spolupráci s městem Milevsko realizátorem části veřejné zakázky Podpora
procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb
v Jihočeském kraji II.“ Zakázka se realizuje v období 2017 – 2018, hlavními výstupem zakázky je
akční plán sociálních služeb na rok 2018.

Za účelem dosažení návaznosti monitorování plánu rozvoje sociálních služeb je monitorováno
období od 01.09.2016 do 31.08.2017. Monitorovací zpráva však popisuje pouze stav realizace aktivit
obsažených v Plánu rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2017.
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