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Úvod 
 

V říjnu 2018 proběhl kompletní monitoring plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb 

ORP Milevsko na rok 2018. Monitoring plnění platného plánu je součástí klíčové aktivity 

„Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS/AP“ projektu Pokračování komunitního 

plánování sociálních služeb ORP Milevsko.  

 

Monitorovací zpráva je podkladem pro činnost pracovních skupin a pro jednání řídící 

skupiny, která plnění plánu vyhodnotí. Monitorovací zpráva je využita jako jeden z podkladů 

pro zpracování Akčního plánu sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2019.  

 

 

 

Způsob monitorování:  

• Sběr informací od organizací a obcí (weby, e-maily atd.).   

• Osobní rozhovory se členy pracovních skupin, poskytovateli služeb, představiteli obcí. 

• Telefonická (e-mail) komunikace s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb      

a dalšími subjekty (organizace, úřady, obce), zodpovědnými za plnění jednotlivých 

záměrů (aktivit) komunitního plánu.    

• Připomínkování a doplnění návrhu monitorovací zprávy v pracovních skupinách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



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 (Sociální služby Města Milevska, příspěvková 
organizace) 

1.1.6 Udržení odlehčovacích služeb (APLA Jižní Čechy, z.ú.) 

1.1.7 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                                      
1.2.8 Udržení dostupnosti sociální rehabilitace 

 
1.3  OPATŘENÍ  – Udržení odborného sociálního poradenství 
AKTIVITY 

1.3.1 Udržení odborného sociálního poradenství 
 

 

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 

 
 

PRIORITA 3 - Zajištění doprovodných oblastí 
 
3.1  OPATŘENÍ - Řešení situace osob ohrožených 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, z.s 

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 

3.5.4 Zřízení a provoz dobročinného obchůdku  
 

 

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 

 



PRIORITA 1 - Udržení  a zkvalitnění stávajícího systému poskytovaných 
sociálních služeb 
 
Předpokládané finanční náklady na služby uvedené v této kapitole jsou vypočítány 

z průměrných nákladů na jednoho uživatele (kontakt, intervenci) dané služby v Jihočeském 

kraji.  

 
 

1.1 OPATŘENÍ - Udržení služeb sociální péče   
 

POPIS OPATŘENÍ 
Péče je zajištěna prostřednictvím pěti poskytovatelů sociálních služeb. 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. Službu zajišťují Sociální služby 
Města Milevska, příspěvková organizace a APLA Jižní Čechy, z.ú. 
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 (Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace) 
1.1.6 Udržení odlehčovacích služeb (APLA Jižní Čechy, z.ú.) 
1.1.7 Udržení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením  

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

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace bude 
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.  

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

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

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

Počet uživatelů služby rok 2018 

350 - 360 

Předpokládané roční 
provozní náklady 

rok 2018 

11 300 000 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce   

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. V roce 2018 Sociální 
služby Města Milevska zajišťovaly terénní pečovatelskou 
službu celkem 383 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 ve 24 samostatných obcích regionu a jejich 
místních částech, včetně Milevska.  
Základní doba poskytování terénní pečovatelské služby 
v Milevsku je ve všední dny od 6:30 do 19:00 hod, o víkendech 
a svátcích od 6:30 do 12:00 a od 16:30 do 18:00 hod. Pro okolní 
obce je služba dostupná ve všední dny v časovém rozmezí od 
6:30 do 15:00 hod. 
Rozsah poskytovaných služeb je dostačující, služba je 
zajišťována flexibilně dle individuálních požadavků klientů 
s ohledem na momentální kapacitu služby. Pokud v nějakém 
období dojde (na základě individuálních požadavků klientů)      
k vyhodnocení většího rozsahu potřebné pomoci, je 
pečovatelská služba připravena a schopna konkrétní situaci řešit 
navýšením počtu zaměstnanců ve směnách, a to i o víkendu 
nebo ve svátek. Individuální přístup umožnil celé řadě 



imobilních či nemocných klientů zůstat ve svém domácím 
prostředí, na které jsou zvyklí    a usnadnil rodinným 
příslušníkům zvládat lépe péči o své blízké.  
Klienti mohou rovněž využít SOS tlačítka, která 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. Organizace SSMM má prozatím 
zakoupeno 9 přístrojů, průběžně byly všechny využívány. 

 
 
1.1.2 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby (Farní charita Milevsko) 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem aktivity je udržení terénní pečovatelské služby 
poskytované Farní charitou Milevsko. Místem poskytování 
služby je domácí prostředí uživatele a místo jeho pohybu (při 
cestě k lékaři, na úřady, veřejné instituce atd.) na území města 
Milevska a jeho okolí. Služba je poskytována v rozsahu 
základních činností podle zákona č. 108/2006 Sb., dále je 
zajišťována pomoc při zajišťování duchovních potřeb apod.  
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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Farní charita Milevsko 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

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

Cílová skupina  
uživatelů služby 

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

Počet uživatelů služby rok 2018 

86 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

2 692 000 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce   

 
 
 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Pečovatelská služba 
poskytovaná Farní charitou Milevsko je i nadále zajištěna sedm 
dní v týdnu terénní formou, a to od 7:00 do 20:00 hod (včetně 
svátků). Na základě individuální dohody s klientem může být 



Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

pečovatelská služba poskytována i mimo tuto základní dobu. 
Vzhledem ke svým specifikům (např. zajišťování duchovních 
potřeb) je některými občany upřednostňována. 
V roce 2018 byl zaznamenán nárůst klientů pečovatelské 
služby, ve sledovaném období byla poskytována 110 
uživatelům, z toho 71 občanům Milevska.  

 
 
1.1.3 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby  

(Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA) 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

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

Cílová skupina  
uživatelů služby 

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

Počet uživatelů služby rok 2018 

35 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

1 096 000 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce      

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Pečovatelská služba je 
klientům Zdravotnického zařízení Humanika i nadále 
poskytována. Poskytovatel nesdělil v rámci monitorování žádné 
podrobnější informace.  

 
 
1.1.4  AKTIVITA: Udržení služby domovy pro seniory   
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na udržení služby domovy pro seniory 
minimálně 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 služba domovy pro seniory je určena seniorům, 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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

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

Cílová skupina  
uživatelů služby 

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

Počet uživatelů služby rok 2018 

40 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

16940 000  
Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce, ostatní 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Pobytová služba Domov 
pro seniory poskytuje nepřetržitou celodenní pomoc klientům, 
jejichž nepříznivá sociální situace to vyžaduje, a to v oblastech 
ubytování, zajištění a podání stravy, v oblasti osobní hygieny, 
pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění 
pomoci v oblasti sociálně terapeutických a aktivizačních 
činností, v oblasti pomoci při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Klienti domova pro seniory jsou příjemci příspěvku na péči, 
nejčastěji ve čtvrtém nebo ve třetím stupni závislosti, což je 
situace, která umocňuje potřebu zajištění nepřetržité odborné     
a profesionální podpory a pomoci, včetně zajištění odborných 
ošetřovatelských činností zajišťovaných nelékařským 
zdravotnickým personálem. 
Z důvodu zhoršené mobility je klientům podle jejich potřeb a 
schopností nabízena také možnost zajištění dopravy včetně 
doprovodu např. na úřad, k lékaři, na cestu do původního 



bydliště, a to i bezbariérovým vozidlem organizace s možností 
dopravy klientů na invalidním vozíku. 
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 (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 (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 2018 využilo tuto službu 50 klientů. 

 
 
1.1.5 AKTIVITA: Udržení odlehčovacích služeb   
(Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace) 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

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

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením, senioři 

Počet uživatelů služby rok 2018 

4 



Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

2 899 000 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce  

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Odlehčovací služba, 
poskytovaná organizací Sociální služby Města Milevska, je 
časově omezená pobytová sociální služba určená seniorům         
a zdravotně postiženým osobám, kterým běžně poskytuje 
potřebnou péči rodina v domácím prostředí, ale z  vážných 
důvodů není rodina ani s pomocí terénní sociální služby 
schopna dočasně tuto péči zajistit. Cílem odlehčovací služby je 
vytvářet pro klienty prostředí, které je bude motivovat 
k aktivitě, udržení nebo obnovení soběstačnosti a nebude 
zvyšovat prohlubování závislosti na poskytované službě. 
Odlehčovací služba Domova pro seniory poskytuje pravidelnou 
celodenní pomoc jiné fyzické osoby uživatelům, jejichž 
nepříznivá sociální situace to vyžaduje, převážně v oblastech 
ubytování, pomoc s poskytnutím a podáním stravy, při osobní 
hygieně, pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutickou a aktivizační činnost, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Z důvodu zhoršené mobility je možné uživatelům nabídnout 
zajištění dopravy i s doprovodem, např. na úřad, k lékaři, 
návštěvu rodiny, bezbariérovým vozidlem organizace. Zároveň 
je možné uživatelům nabídnout k vyzkoušení různé 
kompenzační pomůcky a pomoci s jejich výběrem a nácvikem 
tak, aby jim vhodné pomůcky usnadnily další život ve vlastní 
domácnosti. 
Sociální služby Města Milevska poskytují odlehčovací služby 
pobytovou formou, jejíž kapacita 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 prevenci 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 osoby. Problémem při uspokojování žadatelů        
o odlehčovací službu je naplnění kapacity v požadovaném 
termínu. 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. V roce 2018 tuto službu využilo 27 
klientů. 



 
1.1.6 AKTIVITA: Udržení odlehčovacích služeb (APLA Jižní Čechy, z.ú.) 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita podporuje udržení odlehčovacích služeb pro rodiny 
dětí s autismem. Služba je poskytována pobytovou a 
ambulantní formou. Zařízení poskytující službu jsou mimo 
území správního obvodu ORP Milevsko, pro uživatele z tohoto 
území jsou ale snadno dostupná.  
Pobytová služba je poskytována v Opařanech v objektu dětské 
psychiatrické nemocnice, pro zajištění služby je pronajato 
samostatné patro. Služba je dostupná dva víkendy v měsíci (v 
předem vypsaných termínech, většinou od pátku od 17 hodin do 
neděle do 17 hodin). Náplň víkendového pobytu se odvíjí od 
aktuálních přání a možností jednotlivých uživatelů. Cílem je 
nabídnout rodinám dětí s autismem možnost odpočinku od 
náročné péče. Po celou dobu průběhu odlehčovací služby jsou 
uživatelům poskytovány úkony uvedené v zákoně č.108/2006 
Sb. dle potřeby míry podpory daného uživatele. Zároveň je po 
celou dobu zajištěna možnost využít zdravotnické péče. 
Pobytová forma péče je doplněna ambulantní službou, ta je 
poskytována 3x týdně odpoledne v Táboře. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

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

Cílová skupina  
uživatelů služby 

Cílovou skupinou služby jsou lidé s poruchou autistického 
spektra (PAS) a jejich rodiny, další pečující osoby. Službu 
poskytuje lidem s poruchami autistického spektra ve věku 3 - 
30 let. 

Počet uživatelů služby rok 2018 

  2 (pobytová služba), 2 (ambulantní služba) 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

1 120 000 (pobytová služba) 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce  

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Odlehčovací služba 
slouží pro ulehčení péče rodinám dětí s poruchou autistického 
spektra, s cílem poskytnutí odpočinku pečujícím osobám. 
Pobytová služba je poskytována v objektu dětské psychiatrické 
nemocnice v Opařanech, je dostupná dva víkendy v měsíci       
(v předem vypsaných termínech, většinou od pátku od 17 hodin 
do neděle do 17 hodin). Rodiny mohou využít i ambulantní 
formu služby, která je zajišťována v Táboře. V roce 2018 
využili 2 klienti odlehčovací pobytovou službu v DPN 
v Opařanech a 2 klienti odlehčovací službu ambulantní 
v Táboře. 

 
 



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

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

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

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

Počet uživatelů služby rok 2018 

76 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

36 938 000 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce, ostatní 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Domov pro osoby se 
zdravotnímpostižením Zběšičky, pracoviště Zběšičky (dále jen 
„DOZP“) neplánuje navýšení kapacity, ačkoliv poptávka po 
této službě výrazně převyšuje nabídku.  
Od září 2016 funguje v zařízení detašované pracoviště 
Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické 
školy Písek. Ve školním roce 2017 – 2018 navštěvovalo 
v zařízení Praktickou školu jednoletou devět uživatelů DOZP.  
Děti s povinnou školní docházkou jsou pravidelně dováženy do 
ZŠ při DPN Opařany.  
DOZP Zběšičky se zúčastnilo projektu “Vytvoření 
komunikační platformy pro rozvoj a udržení předávání 
zkušeností a vzdělávání mezi poskytovateli sociálních služeb“ 
financovaného z ESF.  Základním východiskem tohoto projektu 
bylo propojování poskytovatelů sociálních služeb při zavádění   
a rozvoji nových postupů a řešení pro zkvalitnění jimi 



poskytovaných služeb, podporujících sociální začleňování. 
Hlavním cílem projektu bylo 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 proběhla 
v roce 2018 druhá etapa oprav sociálních zařízení v budově SO 
02 (Úsek přímé péče II) a oprava podlah a nátěrů 
v terapeutických dílnách.  
Služba DOZP, pracoviště Zběšičky, poskytlo v roce 2018 své 
celodenní pobytové služby 76 klientům. 

 
 

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, ranou péči a sociální rehabilitaci. Tyto služby 
jsou ověřeny jako potřebné a je tedy důležité zajistit jejich dostupnost i v následujícím 
období, případně rozšířit služby v návaznosti na aktuální potřeby uživatelů. 
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.  
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 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, v 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 APLA Jižní 
Čechy, z.ú. Druhý z poskytovatelů zajišťuje také sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením. Od roku 2017 je na území správního obvodu ORP 
Milevsko dostupná terénní sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním.  
 



 

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   
1.2.8 Udržení dostupnosti sociální rehabilitace 

 
 
1.2.1 AKTIVITA: Udržení služby azylové domy 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Farní charita Veselíčko zajistí službu azylové domy minimálně 
ve stávající kapacitě. Služba bude nadále poskytována v 
Domově sv. Alžběty pro matku a dítě. Domov zajistí: 
ubytování na přechodnou dobu (6 měsíců, s možností 
prodloužení, řešeno individuálně), poradenství v sociálně – 
právní oblasti (pomoc při vyřizování sociálních dávek, 
soudních jednání, atd.), pomoc při hledání ubytování 
a zaměstnání, osobní asistenci při jednání s úřady, soudy, 
lékaři, školami, zprostředkování kontaktů na navazující 
odborníky (dětský lékař, lékař pro dospělé, psycholog, atd.), 
poradenství a pomoc v péči o dítě a vedení domácnosti, 
individuální poradenství, rozvoj tvořivých dovedností, pomoc a 
přípravu pro plnění školních povinností.  
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Farní charita Veselíčko 

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

Cílová skupina  
uživatelů 

děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti 
domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby bez přístřeší, 
osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi 

Počet uživatelů služby rok 2018 

21 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

2 178 000 

Předpokládané fin. 
zdroje 

Jihočeský kraj, uživatelé, Tříkrálová sbírka, dary 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Sociální služba azylové 
domy je poskytována na území ORP Milevsko pouze tímto 
poskytovatelem a je zaměřena zejména na podporu uživatelek    
a jejich dětí v překonávání jejich nepříznivé sociální situace 
spojené se ztrátou bydlení, a to prostřednictvím ubytování na 
přechodnou dobu a poradenství. Tuto sociální službu často 



využívají při své sociální práci sociální pracovníci OÚ ORP 
Milevsko, zejména v roli orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
Farní charita Veselíčko zajišťuje Sociální službu azylové domy 
pobytovou formou v nedaleké obci Veselíčko a je dostupná 24 
hodin denně. V současné době je kapacita služby osm matek 
s dětmi, je poskytována v 8 pokojích s celkem 30 lůžky. Tato 
kapacita je pro území ORP Milevsko dostatečná. Kapacita je však 
využívána i pro další ORP, zejména Jihočeského kraje, takže bývá 
většinou zcela naplněna. Standardní doba poskytování služby je 6 
měsíců s možností individuálního prodloužení. V roce 2018 tuto 
sociální službu využilo 27 matek a 60 dětí. 

 
 
1.2.2 AKTIVITA: Udržení služby krizová pomoc 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. 

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

Cílová skupina  
uživatelů 

osoby v krizových situacích 

Počet uživatelů služby rok 2018 

150 kontaktů 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

neuvedeno 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, obce 

 
 
 
 
 
 
 
Plnění aktivity  

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Služba krizové pomoci 
je i nadále poskytována prostřednictvím Krizového centra 
Arkáda v Milevsku, a to každé pondělí od 8:00 do 16:00 hodin. 
Sociální služba je poskytována v pronajatých prostorech 
v centru města, je tedy dobře dostupná (budova však není 
bezbariérová). Arkáda je jedním z nejvýznamnějších 
poskytovatelů sociálních služeb na území obce a zároveň 
jediným poskytovatelem sociální služby krizová pomoc, který 



v roce 2018 
 

na území obce sociální službu poskytuje ambulantně. Na území 
ORP existuje totožná sociální služba, kterou poskytuje Krizové 
centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. (tato sociální 
služba je však poskytována v ojedinělých případech, zejména 
ambulantní formou na pobočce v Českých Budějovicích).  
Služba je pro klienty Krizového centra bezplatná a využívá ji 
stále větší počet lidí, kteří se v nepříznivé sociální situaci 
ocitají. V roce 2018 využilo tuto sociální službu 72 klientů. 

 
 
1.2.3 AKTIVITA:Udržení služby terénní programy 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú 

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

Cílová skupina  
uživatelů 

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

Počet uživatelů služby rok 2018 

120 kontaktů (20 klientů) 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

neuvedeno 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, obce 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Cílem této sociální 
služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik                 
u uživatelů drog, motivace klientů ke změně rizikového 
chování, nabídka pomoci s jejich aktuální situací, prevence 



sociálního vyloučení u dalších cílových skupin                          
a prostřednictvím nabízených služeb i ochrana širší veřejnosti. 
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú poskytuje tuto 
službu na území ORP Milevsko každý čtvrtek od 14:00 do 
17:00 hodin. Na území ORP neexistuje totožná nebo obdobná 
sociální služba, někteří klienti však mohou využívat tyto služby 
v Písku nebo Táboře. V roce 2018 tuto službu využilo v ORP 
Milevsko 17 klientů. 

 
 
1.2.4 AKTIVITA: Udržení služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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 ohroženy. 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 terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Služba je orientována na sociální práci a poradenství, 
prostředkem k navázání kontaktu s uživatelem jsou  
volnočasové aktivity. Cílem je odvrácení cílové skupiny od 
rizikového životního stylu a zmírnění následků rizikového 
chování, pokud se již vyskytlo. 
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a 
případným rozšiřováním materiálně technického zázemí 
v návaznosti na potřeby uživatelů. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Farní charita Milevsko 

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

Cílová skupina  
uživatelů 

děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (věk 6 – 
26 let), děti vedoucí rizikový způsob života 

Počet uživatelů služby rok 2018 

2000 kontaktů (90 uživatelů) 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

1 690 000 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, město Milevsko, obce, ostatní 



 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Služba Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi („klub 
Fanouš“) je ambulantní formou zajišťována Farní charitou 
Milevsko, v časovém rozsahu od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 
18:00 hodin a v pátek od 12:00 do 16:00 hodin. Větší časovou 
dostupnost sociální služby není možné s ohledem na 
nedostatečnou personální kapacitu zajistit. V rámci této služby 
sociální prevence je poskytováno zázemí, pomoc a podpora 
dětem a mládeži z Milevska a jeho okolí. V roce 2018 
využívalo službu 50 uživatelů. 

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

 
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 dlouhodobé 
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez 
pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho 
vývoje. Služba pracuje často s 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 
obstaráváníosobních 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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Farní charita Milevsko 

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

Cílová skupina  
uživatelů 

 rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci 

Počet uživatelů služby rok 2018 

140 kontaktů (20 rodin) 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

310 000 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Sociální služba je 
poskytována bezplatně, v časovém rozsahu od pondělí do pátku 
od 8:00 do 12:00 hodin v přirozeném prostředí rodiny (terénní 



 forma služby), nebo ambulantně. Služba podporuje rodiny 
s dítětem (dětmi), u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku 
dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další 
rizika ohrožení jeho vývoje. V budoucnu bude usilováno           
o personální posílení služby, v současné době větší časovou 
dostupnost sociální služby není možné s ohledem na 
nedostatečnou personální kapacitu zajistit. V roce 2018 byla 
služba poskytována 7 rodinám, z toho 5 rodinám z ORP 
Milevsko a 2 rodinám z ORP Tábor. 

 
 
1.2.6 AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Služba je na území správního obvodu ORP Milevsko 
poskytována terénní formou osobám s poruchami autistického 
spektra, 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 rozvojinebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální začleňování osob, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupracující subjekty poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, obce,  
MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů  lidé s poruchou autistického spektra (věk do 64 let) 

Počet uživatelů služby rok 2018 

5 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

 neuvedeno 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
zajišťované organizací APLA Jižní Čechy, z.ú., jsou určeny pro 
osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny při řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. 
Sociální služba je na území správního obvodu ORP Milevsko 
poskytována terénní formou osobám s poruchami autistického 
spektra přímo v domácím prostředí klientů, a to od pondělí do 
čtvrtka od 9:00 do 15:00 hodin, ambulantní pracoviště je 
dostupné v Táboře a v Českých Budějovicích. V roce 2018 
využili tuto sociální službu 3 klienti. 



 
 
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 zákonač. 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, o.p.s. 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.   

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  trvale   
Předpokládaný 
realizátor 

I MY, o.p.s.   
APLA Jižní Čechy, z.ú. 

 Spolupracující subjekty MPSV, Jihočeský kraj, obce, lékaři, úřady, nadace, 
poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina  
uživatelů 

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) 
APLA Jižní Čechy, z.ú. - rodiny dětí s poruchami autistického 
spektra od narození do 7 let věku 

Počet uživatelů služby rok 2018 

4 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

330 000 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje (dary, granty) 



 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Sociální službu raná 
péče zajišťují na území ORP Milevsko  poskytovatelé - I MY, 
o.p.s. a  APLA Jižní Čechy, z.ú. 
 
APLA Jižní Čechy, z.ú. zajišťuje poskytování sociální služby 
rodinám dětí s poruchami autistického spektra. Na území 
správního obvodu ORP Milevsko je poskytována terénní 
formou. Služby je možno využít každý čtvrtek od 9:00 do 15:00 
hodin, dle dohody s uživatelem lze službu poskytovat i v jiný 
den či čas. Ambulantní forma péče je zajištěna na pracovišti      
v Táboře a v Českých Budějovicích. V roce 2018 tuto sociální 
službu využili 2 klienti. 
 
I MY, o.p.s. poskytuje sociální službu určenou rodinám dětí se 
zdravotním postižením nebo rodinám, ve kterých je vývoj dítěte 
(dětí) ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. 
Sociální služba je zajištěna formou konzultací v rodinách 
(přirozeném prostředí uživatelů), skupinových setkání rodičů, 
půjčováním vhodných hraček a pomůcek, pomocí při výběru 
předškolního a školního zařízení, apod. Služba je poskytována 
v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin, průměrně 3 milevským 
rodinám ročně (cca 24 kontaktů ročně). V roce 2018 tuto 
sociální službu využilo 6 klientů z ORP Milevsko, konkrétně 3 
rodiny v Milevsku. 

 
 
1.2.8 AKTIVITA: Udržení dostupnosti sociální rehabilitace 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita podporuje udržení 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. 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. Cílem aktivity je udržet poskytování terénní 
sociální rehabilitace na území správního obvodu ORP Milevsko 
ve stávající kapacitě a rozšiřovat jí podle potřeb uživatelů a 
možností poskytovatele.  

Časový harmonogram  trvale   
Předpokládaný 
realizátor 

FOKUS – Písek, z.ú. 

 Spolupracující subjekty poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, 



úřady, obce, MPSV, Jihočeský kraj, Psychiatrická léčebna 
Lnáře, Psychiatrická nemocnice Písek 

Cílová skupina  
uživatelů 

osoby s chronickým duševním onemocněním nad 18 let 

Počet uživatelů služby rok 2018 

5 

Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

neuvedeno 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje (dary, granty) 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Službu sociální 
rehabilitace zajišťuje FOKUS – Písek, z.ú., a to terénní                
i ambulantní formou. Terénní sociální služba může být na 
území obce organizací zajištěna od pondělí do čtvrtka od 8:00 
do 16:00 hodin, v pátek pak od 8:00 do 15:00 hodin. 
Ambulantní formou je poskytována na pobočce v Písku. 
FOKUS - Písek, z.ú., je jediným známým poskytovatelem 
sociální služby určené osobám s chronickým duševním 
onemocněním na území ORP Milevsko. V  roce 2018 byla tato 
služba využita 7 občany z ORP Milevsko. 

 
 
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  
 

 
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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace, 
případně další poskytovatelé 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

osoby v nepříznivé sociální situaci 

Počet uživatelů služby rok 2018 

počet uživatelů 100 za rok / počet kontaktů cca 200 ročně 
Předpokládané roční 
provozní náklady   

rok 2018 

neuvedeno 

Předpokládané fin. 
zdroje 

MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje  
 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Odborné sociální 
poradenství je i nadále zajištěno Sociálními službami Města 
Milevska, příspěvkovou organizací. Poradna sídlí v 1. patře 
nové budovy městského úřadu, kde mohou občané především 
z ORP Milevsko tuto sociální službu využívat každé pondělí     
a středu od 8:00 do 17:00 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 
8:00 do 12:00 hod (od 1.1.2017 došlo k rozšíření otevírací 
doby). Poradenství je poskytováno anonymně a bezplatně, 
v roce 2018 byla služba využita 196 klienty.  

 
  



PRIORITA 2 - Rozvoj sociálních služeb 
 

 
2.1 OPATŘENÍ – Rozvoj služeb sociální péče   
 

POPIS OPATŘENÍ 
V milevském regionu funguje síť sociálních služeb, která pomáhá lidem řešit 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 domovy 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 demografického vývoje obyvatelstva vycházelo, že v roce 
2010 by tato služba měla mít kapacitu 80 lůžek. Do současné doby se podařilo postupnou 
úpravou nebytových prostor v DPS 5. května 1510 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 zpracováván projekt, který počítá 
s vybudováním 4. nadzemního podlaží v budově domu 
s pečovatelskou službou 5. května 1510, Milevsko. Kapacita 
domova pro seniory by tak měla být navýšena o 36 lůžek. 
Předpokládá se vybudování 15 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.  
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. 
Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

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

Počet uživatelů služby rok 2018 

36 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu jen částečně. V říjnu 
2016 byla kapacita domova pro seniory navýšena o 4 lůžka. 
Byly vybudovány 2 dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením. Kapacita domova pro seniory je i po rozšíření o 4 
lůžka nedostačující. Z tohoto důvodu byl v roce 2017 
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 36 lůžek. V nových prostorách vznikne 
vedle zázemí pro personál též jídelna a společenská místnost 
pro klienty. Vybudován bude také 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. Záměr 
rozšíření domova pro seniory prozatím nemohl být realizován 
z důvodu nevypsání vhodného dotačního titulu určeného pro 
financování výstavby. 

 
 
 
2.1.2  AKTIVITA: Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
V roce 2017 nejsou na území správního obvodu ORP Milevsko 
neuspokojení žadatelé o pečovatelskou službu. Cílem aktivity je 
rozšíření služby do míst, kde bude zjištěna její potřebnost a 
zájem uživatelů a obcí o její poskytování.   
Rozšiřování služby je podmíněno zajištěním potřebného 
materiálně technického zázemí. 

Časový harmonogram  neurčeno 

Předpokládaný 
realizátor 

poskytovatelé pečovatelské služby 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina  
uživatelů služby 

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

Počet uživatelů služby rok 2018 

Uživatelé pečovatelské služby, kteří: 
- potřebují službu v místech, kde není dostupná, 



- potřebují dostupnost služby v širším čase. 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Farní charita Milevsko 
poskytuje pečovatelskou službu na základě individuálních 
potřeb klientů, snaží se vždy zajistit dostupnost poskytované 
péče. V roce 2018 nedošlo k odmítnutí žádného žadatele. 
Sociální služby Města Milevska rozšířily poskytování 
sociálních služeb z 19 samostatných obcí a jejich místních částí 
na 24 obcí. 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. 
Organizace má v současné době k dispozici 9 tísňových 
tlačítek. 

 
 

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 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  
 

 
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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

obce, odbor sociálních věcí a odbor investic a správy majetku 
MěÚ Milevsko, kontaktního pracoviště úřadu práce v Milevsku 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina  osoby ohrožené ztrátou přístřeší 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. 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 neopakovaly. 
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.  

 
 
3.1.2  AKTIVITA: Udržení krizového a sociálního bydlení  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
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 zařízení nebo pěstounské 
péče, pro bydlení osob v případě domácího násilí, živelné 
katastrofy apod.  

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

obce, odbor sociálních věcí a odbor investic a správy majetku 
MěÚ Milevsko 

Spolupracující subjekty poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina  osoby bez bydlení, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby se 
ztíženým přístupem k bydlení 

 Aktivita je plněna částečně. Rada města Milevska svým 



Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

rozhodnutím zrušila ke konci roku 2017 dva sociální byty,         
z bytového fondu zůstal vyčleněn pouze 1 byt pro zajištění 
krizového bydlení. Ten je určen primárně pro situace, které řeší 
OSPOD (byt pro matky s dětmi v krizi, domácí násilí apod. na 
přechodnou dobu). Město již nemá byty vyčleněné pro potřebu 
sociálního bydlení.  

 
 
3.1.3  AKTIVITA: Komunitní práce a prevence  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
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. 

Časový harmonogram  od roku 2018 

Předpokládaný 
realizátor 

poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, 
obce,  Svazek obcí Milevska, školy, zaměstnavatelé, OSVČ 

Spolupracující subjekty MAS Střední Povltaví, MPSV, MMR 

Cílová skupina  Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 
ohrožené 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Na plnění aktivity jsou 
zajištěny finanční zdroje v rámci Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Střední Povltaví 2014-2020. 
Rezervovaná alokace na realizaci strategie do roku 2023 je 
celkem 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). 

V rámci opatření Komunitní práce a prevence je možné čerpat 
finanční zdroje na: 
- 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, 
- na podporu komunitní sociální práce a komunitních center 
jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence 
sociálního vyloučení,  
- další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad 
rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.  
 O čerpání peněz na toto opatření zatím nebyl v území zájem, 
finance z OPZ jsou čerpány na oblast Prorodinná opatření. 

 
 



 

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  
 

 
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.   

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Město Milevsko 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., PorCeTa, o.p.s. 

Cílová skupina osoby ohrožené závislostmi, uživatelé drog  

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. I v roce 2018 
spolupracoval protidrogový koordinátor města Milevska 
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, financované z rozpočtu města Milevska. Program byl 
realizován pro žáky ve čtyřech osmých třídách. 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. 

 
 



 
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 či 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  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

město Milevsko 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

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

Cílová skupina  menšiny 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Je i nadále zajišťována 
terénním pracovníkem se zaměřením na romskou komunitu, 
jehož činnost koresponduje s výše uvedenou charakteristikou     
a je realizována v souladu s podmínkami stanovenými 
v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace v dotačním 
programu Podpora terénní práce pro rok 2018. Městu Milevsku 
byla v rámci zpracovaného projektu „Podpora terénní práce 
2018“ poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 225.000 Kč. 
Zmíněný projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády 
České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

 

 

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,z.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,z.s. 
3.3.6  Realizace projektu „Klíče pro rodinu - aktivní podpora rodiny“ 

 
 
3.3.1 AKTIVITA: Udržení volnočasových aktivit na školách 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Cílem je trvalé udržení volnočasových aktivit na základních 
školách, které jsou na území ORP Milevsko (1. ZŠ 
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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný realizátor školy 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, organizace 

Cílová skupina  děti 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Základní školy na území 
ORP Milevsko zajišťují pro své žáky pestrou nabídku 
volnočasových aktivit. Ty jsou většinou zajištěny ve vlastních 
prostorách škol. Volnočasové aktivity na školách jsou zajištěny 
formou kroužků (všechny ZŠ v ORP Milevsko), školních 
družin (všechny ZŠ v ORP Milevsko) a školních klubů (dvě ZŠ 
v Milevsku). Některé školy organizují pro své žáky i letní 
tábory. 

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

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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 na území 
správního obvodu ORP Milevsko budou tyto subjekty dle svých 
možností nadále podporovat, aby byla zachována pestrá 



nabídka volnočasových aktivit. Vedle přímé finanční podpory 
bude pomoc poskytována i formou nefinanční (např. bezplatný 
pronájem místností, sečení trávy na hřištích apod.). 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

obce 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

organizace 

Cílová skupina  děti a mládež 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. V ORP Milevsko je řada 
organizací, které zajišťují zájmové a neformální vzdělávání dětí 
a mládeže a další volnočasové aktivity. Zájmové vzdělávání 
zajišťuje mimo škol (kroužky, družiny, školní kluby) také Dům 
dětí a mládeže Milevsko, který je pobočkou DDM Písek. 
Zájmové vzdělávání v DDM má bohatou nabídku činností 
orientované na umělecké, sportovní, technické, přírodovědné       
a další obory. V ORP Milevsko bylo zmapováno 25 organizací, 
které zajišťují volnočasové aktivity v rámci neformálního 
vzdělávání (různé neziskové organizace, spolky aj.). Nejvíce 
organizací funguje v Milevsku, další jsou v Božeticích, 
Branicích, Hrazanech,  Kovářově, Kučeři, Zbelítově, Sepekově 
a Přeštěnici. V malých obcích často chybí vhodné prostorové     
a materiální podmínky, na straně druhé chybí lidské zdroje 
(vedoucí). V ORP Milevsko dále funguje řada sportovních 
organizací, které se věnují dětem a mládeži. 
Město Milevsko podporuje subjekty zabývající se 
volnočasovými aktivitami dětí a mládeže zejména v rámci 
dotačních programů Práce s mládeží a ochrana přírody a Sport. 

 
 
3.3.3 AKTIVITA: Udržení projektu Klub maminek  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Farní charita Milevsko poskytuje vhodné zázemí pro setkávání 
maminek s dětmi na rodičovské dovolené. Maminky zde sdílí 
své 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  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Farní charita Milevsko 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

organizace, školy, MŠ, úřady, město Milevsko, obce, lékaři 

Cílová skupina  maminky s malými dětmi (0-5 let)  

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu, maminky s dětmi (do 5 
let) se pravidelně jednou 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. Konají se 
přednášky za účasti psychoterapeuta a dalších odborníků. Při 



přednáškách je zajištěno hlídání dětí ve vedlejší místnosti. 
V roce 2018 byla tato aktivita využita 40 uživateli.  

 
 
3.3.4 AKTIVITA: Udržení projektu Předškoláček 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita je zaměřena na přípravu předškolních dětí na vstup do 
základní školy. Program využívají zvláště děti ze sociálně 
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, 
majícíproblém navazovat sociální kontakty apod.). Věkové 
složení skupiny je 5-7 let. Děti si zde 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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Farní charita Milevsko 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

organizace, školy, MŠ, úřady, obce, lékaři 

Cílová skupina  děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením, děti potřebující 
individuální přístup 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita není plněna, projekt byl z organizačních důvodů 
ukončen (nedostatečné personální zajištění). 

 
 
3.3.5 AKTIVITA: Udržení a rozšiřování činnosti Centra mladé rodiny Milísek, z.s. 
 
Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržení a rozšiřování činnosti Centra 
mladé rodiny Milísek, z.s., které poskytuje služby pro rodiny 
jak na profesionální úrovni, tak na bázi dobrovolnosti. Budou 
udrženy výchovně – aktivizační programy pro rodiny s dětmi 
zaměřené na podporu návratu rodičů na trh práce, posilování 
hodnoty rodiny, mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, 
mateřské a otcovské role ve společnosti a podpory 
rodičovských kompetencí. Bude udrženo celodenní zařízení 
péče o děti od 1 roku do 4 let s denní provozní dobou od 7:30 – 
16:00 hodin registrované MPSV jako dětská skupina, které 
pomáhá sladit pracovní a rodinný život. Centrum mladé rodiny 
Milísek, z.s., jako jediný subjekt v Jihočeském kraji, vyhrál 
projekt „První mikrojesle v Milevsku“ zaměřený na vybudování 



a zajištění provozu zařízení péče o nejmenší děti 
prostřednictvím zřízení mikrojeslí. Základní činnost Centra 
mladé rodiny Milísek, z.s. se rozděluje do tří základních oblastí:  
• Zajištění provozu celodenního zařízení péče o nejmenší děti 

(Jesličky Milísek, Mikrojesle Milísek). 
• Realizace sociálních projektů zaměřených na podporu 

rodiny v Milevsku („Klíče pro rodinu – aktivní podpora 
rodiny v regionu Milevsko“, „RESTART pracovního a 
osobního života pro ženy v Milevsku“. 

• Realizace dětských táborů pro děti od předškolního věku do 
15 let, nabídka volnočasových aktivit pro rodiče i děti, 
těhotné ženy, vzdělávací jazykové kurzy atd. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Centrum mladé rodiny Milísek,z.s 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Milevsko, organizace 

Cílová skupina  děti předškolního a mladšího školního věku, těhotné ženy, 
rodiče 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. V roce 2018 pokračovala 
činnost Centra mladé rodiny Milísek, z.s. ve sledovaném období byl 
zajištěn provoz celodenního zařízení péče o nejmenší děti (Jesličky 
Milísek, mikrojesle). 
Provoz mikrojeslí byl zajištěn v rámci projektu „První mikrojesle     
v Milevsku“, financovaném Evropskou unií (Operační program 
Zaměstnanost). Mikrojesle zaručují individuální přístup ke každému 
dítěti v rodinném prostředí s denní kapacitou 4 děti. Přijímány jsou 
děti od 6 měsíců do 4 let, služba se nehradí. Mikrojesle jsou 
v provozu 10 hodin denně, od 07:00 do 17:00 hodin. 
Jesličky Milísek jsou od 1. dubna 2018 spolufinancovány                 
z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Jesličky 
Milísek Milevsko“. Jesličky Milísek jsou na MPSV registrovány 
jako dětská skupina. Zajišťují pravidelný provoz služby péče o děti 
od 1 do 4 let věku, denní kapacita je max. 12 dětí. Provozní doba je 
v pracovní dny od 7:30 do 16 hod. 
V roce 2018 byl připraven projekt na provoz dětské skupiny 
v Přeštěnici, která by měla fungovat od 1. 5. 2019 (pro děti od 1 
roku do 6-7 let, denní kapacita 10 dětí, projekt na 36 měsíců, 
bezplatně). Na provoz dětské skupiny byly zajištěny finanční zdroje 
z OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS Střední Povltaví. 
Ve sledovaném období byly dále realizovány dva sociální projekty 
na podporu rodiny: 
Klíče pro rodinu 2018 
RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku 
(realizace projektu bude ukončena 31. 12. 2018). 
Dále bylo poskytováno poradenství (rodičovská poradna, 
individuální a psychologické poradenství), fungoval Klub maminek, 
realizovaly se kurzy, semináře, workshopy a kulaté stoly pro 
dospělé. Pro děti byly mimo pravidelných volnočasových aktivit 
zajištěny dva letní pobytové tábory. 



 
 
3.3.6  AKTIVITA:  Realizace projektu „Klíče pro rodinu - aktivní podpora rodiny“ 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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: 

• Rodičovská poradna.   
• Individuální odborné poradenství - individuální odborné 

poradenství z oblasti psychologické, právní, finanční, 
karierové.  

• Klub pro rodiče - prostor pro setkávání, přednášky, 
kurzy, workshopy zaměřené na posilování kompetencí, 
které rodič uplatňuje při výchově dětí. 

• Doprovodná služba – péče o děti. 
Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Centrum mladé rodiny Milísek, z.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, organizace 

Cílová skupina  rodiny s dětmi  

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Projekt „Klíče pro 
rodinu – aktivní podpora rodiny v regionu“ byl ve sledovaném 
období realizován. V rámci projektu probíhaly tyto aktivity: 
rodičovská poradna (otevřena denně, poradenství pro rodiny), 
individuální konzultace (kontakt s odborníkem), diskusní klub 
pro rodiče (společný prostor pro zajímavá témata), praktické 
workshopy – prostor pro získávání praktických dovedností         
a zkušeností, osvěta pro veřejnost.  
Projekt končí 31. 12. 2018. Byla podána žádost o finanční 
podporu na další rok.   

 
 

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 bydlenív 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 důchodců, pomáhá snižovat jejich sociální izolaci. 
 

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
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 důchodců v Milevsku 

 
 
3.4.1  AKTIVITA: Vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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. 

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Dům kultury Milevsko, obce, nestátní neziskové organizace, 
Městská knihovna Milevsko 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, úřad práce 

Cílová skupina  senioři a osoby se zdravotním postižením 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu.Vzdělávací programy pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením zajišťuje zejména 
Dům kultury Milevsko. Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku 
pořádá pro seniory cyklus přednášek a exkurzí v rámci 
Univerzity třetího věku. Vzdělávací akce pro seniory jsou 
realizovány též Kluby seniorů v Milevsku. Dostupné jsou           
i další kurzy. 

 
 
3.4.2 AKTIVITA: Odstraňování architektonických bariér 

 
Charakteristika aktivity  
 

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



městě. 
Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

obce 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

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

Cílová skupina  veřejnost 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. V roce 2018 byly 
odstraňovány drobné architektonické bariéry v Milevsku            
a v dalších obcích v ORP. Byly plánovány akce, které se budou 
realizovat v dalším období. Na odstraňování bariér je možné 
čerpat zdroje v rámci Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Střední Povltaví 2014 - 2020. V roce 2018 byla 
připravena výzva „Bezpečná a šetrná doprava 1“ s alokací 
7 800 000 Kč, která je mimo jiné zacílena na: 
- rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic        
a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 
- rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových 
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. 

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

 
Charakteristika aktivity  
 

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

Časový harmonogram  trvale  
Předpokládaný 
realizátor 

obce 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé terénních sociálních služeb 

Cílová skupina  senioři a osoby se zdravotním postižením 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. V ORP Milevsko je 
udržena kapacita bydlení v DPS. Probíhá průběžná údržba 
domů a bytů, v DPS Milevsko Libušina 1401 probíhá postupná 
rekonstrukce koupelen. 
Žádná z obcí ve správním obvodu ORP Milevsko nemá 
v současnosti záměr budovat v nejbližším období nové bydlení 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

 
 



 
3.4.4  AKTIVITA:  Udržení činnosti klubů seniorů v Milevsku 

 
Charakteristika aktivity  
 

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

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Milevsko, organizace 

Cílová skupina  senioři 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. V roce 2018 měly Kluby 
důchodců cca 120 členů. Scházejí se třikrát týdně. Zvou si na 
besedy osobnosti z Milevska a okolí. V roce 2018 to byli 
například starosta Milevska Ing. Ivan Radosta nebo vedoucí 
Muzea maškar Jan Pokorný. Manželé Máchovi připravili povídání                                 
o Broumovských skalách a jejich okolí doplněné fotografiemi. 
Kromě besed jsou na pravidelných schůzkách příjemným 
kulturním zážitkem vystoupení dětí z místních mateřských škol     
a lidové školy umění, nebo vystoupení Jihočeského folklorního 
souboru Kovářovánek. V rámci projektu Českého rozhlasu 
„Ježíškova vnoučata“ bylo členům Klubů důchodců splněno přání 
a přijelo jim zahrát hudební duo „Piňakoláda“ známé z TV Šlágr. 
Během roku jsou schůzky tematicky zaměřené k probíhajícím 
svátkům, významným dnům a životu osobností z historie          
i současnosti. Oblíbené jsou zábavné kvízy a trénink paměti. 
Všechny společné aktivity jsou zaznamenávány do Kroniky klubů 
důchodců, která je doplněna fotografiemi. 
Schůzky přispívají k všeobecné informovanosti seniorů a jejich 
uplatnění ve společnosti. Kontakt s vrstevníky a získávání 
aktuálních informací osoby v seniorském věku udržuje 
v psychické kondici, je prevencí proti sociální izolaci. 
Jednou ročně je pro členy organizován jednodenní zájezd. 
V červnu byl realizován zájezd do Jindřichova Hradce, kde 
navštívili Muzeum gobelínů, Krýzovy jesličky a někteří viděli   
i Aqua show v pasáži U Floriána.  
Třikrát týdně je pro členy Klubů důchodců pořádáno zdravotní 
cvičení v místní sokolovně nebo v tělocvičně domu 
s pečovatelskou službou. Členky Klubu provozují svoji malou 
knihovnu. V jedné z kluboven jsou 6x do roka poskytovány 
služby Poradny svazu neslyšících a nedoslýchavých, které 
využívají i členové Klubů důchodců. 
Fungování Klubů důchodců zaštiťuje organizace Sociální služby 
Města Milevska. Provoz Klubů je financován z provozní dotace 
organizace Sociální služby Města Milevska, kterou poskytuje 
zřizovatel Město Milevsko. Dále je podpořeno z dotačních 
programů vypsaných Jihočeským krajem. Poskytnuté prostředky 
jsou využity na mzdy zaměstnanců zajišťujících chod Klubů. 



 
 

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. 
Záměrem nové organizace Darovna, z.s. je zřízení dobročinného obchůdku v Milevsku.  
 
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 
3.5.4 Zřízení a provoz dobročinného obchůdku  

 
 
3.5.1  AKTIVITA: Materiální pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci 
 
Charakteristika aktivity  
 

 
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). 

Časový harmonogram  trvale  
Předpokládaný 
realizátor 

Farní charita Milevsko 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, veřejnost 

Cílová skupina  osoby v nepříznivé sociální situaci 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. 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 mnohdy 
celé rodiny. Ve výjimečných případech je umožněno                   
i osprchování, může být poskytnut oběd z kláštera. Tato pomoc 
byla v roce 2018 využita 40 klienty. 

 
 
 
 
 



 
3.5.2  AKTIVITA: Dostupnost kompenzačních pomůcek 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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 si z katalogu 
dodavatelů a výrobců vhodnou pomůcku.  

Časový harmonogram  Trvale  
Předpokládaný 
realizátor 

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace a další 
poskytovatelé (organizace) 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce 

Cílová skupina  senioři a osoby se zdravotním postižením 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. 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 pro usnadnění péče o své blízké osoby. Do 
půjčovny kompenzačních pomůcek je každoročně dokoupeno 
několik pomůcek, které jsou nejvíce využívány, či jsou 
poškozené pomůcky nahrazeny novými. V roce 2018 byla 
služba využita 66 klienty. 

 
 
3.5.3  AKTIVITA: Dostupnost terénní hospicové služby 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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. 
Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Domácí hospic Athelas – středisko Diakonie a misie Církve 
československé husitské, Domácí hospic Jordán, o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

lékaři, MPSV, MZ, Jihočeský kraj, obce, organizace 

Cílová skupina  senioři a osoby se zdravotním postižením 

Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Terénní hospicová péče 
je v ORP Milevsko zajištěna Domácím hospicem Jordán, o.p.s. 
se sídlem v Táboře a Domácím hospicem Athelas, který má 
sídlo v Písku. 
Domácí hospic Athelas poskytuje terénní hospicovou péči do 
25 km od Písku. Vedle komplexní terénní hospicové péče 
poskytuje registrované sociální služby jako odborné sociální 
poradenství, odlehčovací služby a osobní asistenci. Provozuje 
též půjčovnu kompenzačních pomůcek. V roce 2018 využilo 
službu 5 osob z ORP Milevsko.  
Domácí hospic Jordán, o.p.s. poskytuje službu mobilního 
hospice do 25 km od Tábora. Mimo toho zajišťuje odborné 
sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, 
terénní odlehčovací služby. Pořádají bezplatné kurzy pro 
pečující osoby, podpůrné kurzy pro pozůstalé a pečující osoby.  

   
 
3.5.4  AKTIVITA: Zřízení a provoz dobročinného obchůdku  
 
Charakteristika aktivity  
 

 
Aktivita podporuje činnost nové organizace Darovna, z.s. a 
zřízení dobročinného obchůdku. Hlavním záměrem organizace 
je: 

• Poskytování pomoci lidem, a to zejména dětem v 
sociálně nepříznivé situaci a dětem se zdravotním 
postižením. Pomoc bude poskytována formou 
finančního daru získaného prodejem darovaných věcí, a 
to vždy na konkrétní věc (např. speciální boty, speciální 
pomůcky, příspěvky na lázně a rehabilitační pobyty 
apod.). 

• Poskytování materiální pomoci a podpory fyzickým 
osobám v nepříznivé sociální situaci (např. lidem bez 
domova, lidem v hmotné nouzi apod.). 

• Spolupráce s institucemi a organizacemi, které pomáhají 
lidem v nepříznivé situaci (např. odbor sociálních 
věcíMěÚ Milevsko, Farní charita Milevsko, Domov  
sv. Alžběty Veselíčko). 

• Podněcování občanů k ekologickému myšlení (darování 
funkčních věcí k dalšímu využití a zamezení jejich 
zbytečného vyhazování). 

• Podpora filantropie občanů (darováním svých 
nepotřebných věcí se přímo účastní pomoci 
konkrétnímu člověku). 

Zřízení dobročinného obchůdku je podmíněno zajištěním 



vhodných prostor pro jeho provoz.  
Časový harmonogram  zřízení obchůdku v roce 2018 

Předpokládaný 
realizátor 

Darovna, z.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, město 
Milevsko 

Cílová skupina  osoby v nepříznivé sociální situaci 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Charitativní obchůdek 
byl otevřen v červnu 2018. Prodejem darovaných věcí byla již 
získána částka potřebná pro nákup příslušenství ke zdravotnímu 
kočárku v hodnotě 6.500 Kč a na nákup speciální tříkolky 
v hodnotě 10.000 Kč. Další získané finanční prostředky budou 
sloužit k nákupu masážního strojku na nohy a inkontinenčních 
podložek, jedná se o částku 15.000 Kč. Občané z celého ORP 
Milevsko se o činnost obchůdku zajímají a tuto službu 
podporují darováním věcí, či jejich nakupováním. Charitativní 
obchůdek spolupracuje s dalšími organizacemi, které se             
o podporu rodin touto formou zajímají a chtějí jeho činnost 
aktivně podpořit. 

 

 

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  
 

 
Poskytovatelé služeb, obce, úřady a organizace budou využívat 
všechny dostupné zdroje pro šíření informací osociálních                   
a doprovodných službách. Informace budou nadále podávány 
přímo na úřadech a v zařízeních poskytovatelů, budou 
využívány letáky, katalogy, místní tisk, rozhlas, internet, 
přednášky atd.  
Cílem je informovat o všech dostupných sociálních a 



doprovodných službách a podávat další informace související 
se sociální oblastí - například o možnostech využití příspěvku 
na péči, o prevenci nežádoucích jevů, o možnostech řešení 
krizových situací atd.  

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

obce, poskytovatelé sociálních služeb, úřady 

Spolupracující subjekty lékaři, školy, svazy a sdružení, poskytovatelé doprovodných 
služeb 

Cílová skupina  veřejnost 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Městský úřad Milevsko, 
poskytovatelé sociálních služeb působící na území ORP 
Milevsko a obce informují veřejnost o poskytovaných 
sociálních a doprovodných službách prostřednictvím svých 
pracovníků, webových stránek, místních zpravodajů, 
informačních brožur a letáků, úředních desek a v některých 
případech i prostřednictvím sociálních sítí.  
V roce 2018 se konalo několik informačních seminářů jako 
součást akce Podpora procesů plánování sociálních služeb na 

místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb 

v Jihočeském kraji II“. Jednotlivé semináře byly určeny pro 
starosty obcí, pracovníky v sociálních službách, uživatele 
sociálních služeb, veřejnost atd.  

 

 
4.1.2 AKTIVITA: Zajištění informovanosti obcí 
 
Charakteristika aktivity  
 

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

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

Svazek obcí Milevsko  

Spolupracující subjekty Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko, poskytovatelé sociálních 
služeb, organizace podporující rozvoj sociálních služeb 

Cílová skupina  členové místních samospráv 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. V případě potřeby jsou 
obce informovány zejména prostřednictvím Svazku obcí 
Milevska. V oblasti plánování sociálních služeb probíhají 
pravidelná setkávání na valných hromadách svazku nebo           
u kulatých stolů starostů. Obce jsou zapojeny do monitorování 



plánu rozvoje sociálních služeb, zástupkyně Svazku obcí 
Milevska je členkou řídícího výboru komunitního plánování 
sociálních služeb.   

 
 

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 
2017 udržet a je potřeba ho udržet 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  
 

 
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).  

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

obce, organizace, uživatelé služeb 

 Spolupracující subjekty veřejnost 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. V rámci plánování 
sociálních služeb je zachována a dle potřeby obnovována 
organizační struktura (řídící skupina, pracovní skupiny). Do 
procesu plánování sociálních služeb jsou zapojeni zástupci 
zadavatelů, uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb. 
Veřejnost je k účasti na procesu plánování sociálních služeb 
pravidelně vyzývána (místní tisk, internet, osobní komunikace). 
V roce 2018 se v rámci projektu Pokračování komunitního 
plánování sociálních služeb ORP Milevsko koná celkem 6 
jednání řídící skupiny, 15 setkání pracovních skupin a další 
akce. Několik jednání řídící skupiny se v roce 2018 se konalo 
také při realizaci projektu „Plánování sociálních služeb 

v Jihočeském kraji II“. 
 



 
4.2.2 AKTIVITA: Monitoring plnění komunitního plánu 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
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 roce 2015 bylo naposledy 
monitorováno plnění Komunitního plánu sociálních služeb 
ORP Milevsko platného pro období 2012 – 2015. V dalších 
letech bylo monitorováno plnění ročních akčních plánů. V roce 
2018 bude zajištěno monitorování plnění platného akčního 
plánu.    

Časový harmonogram  trvale 

Předpokládaný 
realizátor 

odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko 

Spolupracující subjekty obce, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, organizace  

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Monitorování platného 
plánu rozvoje sociálních služeb je v roce 2018 zajištěno v rámci 
projektu Pokračování komunitního plánování sociálních služeb 
ORP Milevsko. Je monitorováno plnění záměrů Akčního plánu 

rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018. 

Monitoring provádí realizační tým projektu ve spolupráci             
s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Milevsko a všemi 
zúčastněnými subjekty (předpokládanými realizátory 
jednotlivých aktivit). 

 
 
4.2.3 AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu 

 
Charakteristika aktivity  
 

 
Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná 
aktualizace umožňuje přizpůsobení plánu novým podmínkám, 
trendům a potřebám uživatelů služeb. Kompletní aktualizace 
má probíhat pravidelně (minimálně 1x za 3 roky) v těchto 
krocích: 
- aktualizace analýz, 
- stanovení priorit pro nové období, 
- návrh opatření a aktivit. 
V období mezi pravidelnými kompletními aktualizacemi plánu 
jsou zpracovávány akční plány s výhledem na 1 rok. 
Město Milevsko ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci 
jižní Čechy zajistilo v roce 2017 finance na udržení procesu 
komunitního plánování sociálních služeb až do roku 2020. Po 
zpracování a schválení dvou ročních akčních plánů (na rok 
2018 a na rok 2019) bude následovat zpracování a schválení 
střednědobého plánu sociálních služeb ORP Milevsko na 
období 2020 – 2022.   



Časový harmonogram  v roce 2017 je zpracován akční plán na rok 2018,  
v roce 2018 bude zpracován akční plán na rok 2019,  
v roce 2019 bude zpracován střednědobý plán na rok 2020 – 
2022.  

Předpokládaný 
realizátor 

Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 

 Spolupracující subjekty obce, Jihočeský kraj, MPSV 

 
Plnění aktivity  
v roce 2018 
 

Aktivita je plněna dle popisu projektu. Od konce listopadu 2017 
do prosince 2018 se v ORP Milevsko realizovala akce Podpora 

procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci 

projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II“, 
která je jednou z částí krajské zakázky. V roce 2017 byl 
hlavním výstupem zakázky Akční plán sociálních služeb na rok 
2018. V roce 2018 se v rámci akce konaly informační aktivity.  
Od ledna 2018 se realizuje projekt Pokračování komunitního 

plánování sociálních služeb ORP Milevsko. Součástí je 
zpracování akčního ročního plánu na rok 2019 a následně 
zpracování střednědobého plánu na roky 2020 – 2022. 

 


