
Záměr na rozšíření kapacity pobytové sociální služby domov pro seniory v Milevsku 

Milevsko se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou domova pro seniory. Město 

zažívalo v 60. letech velký průmyslový rozvoj (zejména ZVVZ Milevsko), docházelo k nárůstu 

počtu obyvatel, kteří se do Milevska přistěhovali za prací. Tato generace v současné době 

zestárla a město je nejstarším v Jihočeském kraji. Index stárnutí za rok 2014 a 2015 je uveden 

v příloze. Tento problém byl diskutován již kolem roku 2000, kdy průzkum Výzkumného 

ústavu MPSV mapoval potřebnost pobytových sociálních služeb pro seniory a zdravotně 

handicapované. Jednalo se o 60 – 80 lůžek, potřebných pro občany, jejichž věk a zdravotní 

stav vyžaduje celodenní péči. 

Město se snažilo situaci řešit, na výstavbu nového zařízení však nikdy nedošlo. V roce 2003 

byla uvedena do provozu pobytová služba s celodenní péčí v bývalé ubytovně ČSAD v ulici 5. 

května s 18 lůžky, kterou město od ČSAD odkoupilo a rekonstruovalo. Tato kapacita byla 

nedostatečná, a proto se současně hledala další cesta jak celodenní péči občanům, kteří ji 

nezbytně potřebují, zajistit. Výstavba nového objektu by však znamenala značné náklady pro 

město a státní dotace na tento druh výstavby v uvedeném období neexistovaly. V roce 2004 

byla tedy realizována výstavba druhého domu s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“), v 

ulici 5. května s myšlenkou, že zde bude zajištěna pečovatelská služba 24 hod. denně. DPS 

navazuje na provoz domova pro seniory (oba objekty jsou vzájemně propojeny) a je 

vybudováno zázemí pro celodenní poskytování pečovatelské služby. V takto upraveném a 

provozovaném DPS je sice zajištěna celá řada úkonů pečovatelské služby, které lze v běžné 

domácnosti poskytnout jen obtížně, je prodlouženo setrvání člověka v domácím prostředí (v 

DPS se jedná o nájemní byty s pečovatelskou službou, jejíž rozsah si určuje obyvatel), nikdy 

se však tímto způsobem nedá zcela nahradit, ať již z finančních či provozních důvodů, 

celodenní péče v pobytové sociální službě (domov pro seniory), kterou občan na sklonku 

svého života potřebuje. 

V roce 2016 a také za minulého vedení města probíhala jednání se Státním fondem rozvoje 

bydlení za účelem změny užívání části bytů v DPS na pobytovou sociální službu domova pro 

seniory. Tato jednání nebyla úspěšná a smlouvu, která byla uzavřena za účelem poskytnutí 

dotace na výstavbu DPS s tím, že tento objekt bude 20 let využíván k trvalému nájemnímu 

bydlení, nelze změnit. 

Současná kapacita pobytové sociální služby Domovy pro seniory (dále jen „DS“) v Milevsku je 

40 lůžek. Rozšíření kapacity z původních 18 lůžek bylo realizováno přebudováním většinou z 

nebytových prostor v DPS v ulici 5. května 1510, které měly sloužit k jiným účelům (ordinace 

lékaře, rehabilitace, obchůdek pro klienty, …). 

Aktuálně eviduje DS Milevsko 55 neuspokojených žádostí, z toho je průběžně 7 - 9 akutních 

žadatelů, tj. žadatelů, kteří by v případě volného místa začali vzhledem ke své životní situaci 

sociální služby DS využívat ihned. Počet těchto akutních zájemců kolísá, a liší se v závislosti 

na situaci rodin, které v některých případech využijí sociální lůžko v nemocnici, případně 



prodlužují pobyt osoby na lůžku následné péče. Jedná se však jen o krátkodobou pobytovou 

službu, během které rodiny klientů hledají dlouhodobé zajištění péče. V některých případech 

využijí možnosti jiné pobytové sociální služby mimo Milevsko. Ale i tak často žádají o 

možnost, v případě volného místa, změnit poskytovatele sociální služby a mít svého 

rodinného příslušníka na blízku (v Milevsku). Z důvodu udržení kontaktu je pro rodinné 

příslušníky vzdálenost největší překážkou. Zejména jde o zhoršené dopravní spojení a 

časovou a fyzickou náročnost, zvláště pro manžele a manželky klientů, v seniorském věku. 

Vzhledem k neutěšené situaci demografického vývoje města a regionu obce s rozšířenou 
působností Milevsko, která je mimo jiné každoročně avizována strategickým dokumentem 
„Plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko“, schvalovaným Zastupitelstvem města 
Milevska, je v letošním roce zpracovávána projektová dokumentace na rozšíření DS. Jedná se 
o nástavbu 3. NP DPS v ulici 5. května 1510. Pokud se realizace rozšíření DS uskuteční, je 
třeba zajistit financování jeho provozu. To závisí na získání dotací, které jsou registrovaným 
poskytovatelům sociálních služeb poskytovány prostřednictvím krajů. Aby poskytovatel 
sociální služby mohl dotaci získat, musí být sociální služba zařazena do Strategického plánu 
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje (dále jen „Krajský plán“), který je v současné 
době zpracováván. Následně pak musí být poskytovatel této služby zařazen do krajské sítě 
poskytovatelů sociálních služeb. 
Zařazení sociální služby do Krajského plánu je podmíněno přijetím souhlasného usnesení 
zastupitelstva města Milevska k rozšíření DS v Milevsku. 
 
V současné době lze získat dotaci na rozšíření kapacity DS z výzvy MPSV v rámci programu  
013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020  
CÍLE PROGRAMU: 
Cíl 1 - Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb  
Cíl 2 - Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb vedoucí zejména k 
naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb  
Cíl 3 - Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením 
kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence  
Cíl 4 - Podpora mobility  
Cíl 5 - Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb  
Cíl 6 - Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb 
sociální péče  
Podpora z dotace činí až 75% uznatelných výdajů. 
 
 
Příloha: Podíl věkových skupin obyvatelstva v SO ORP Jihočeského kraje a index stáří v letech 2014 

a 2015 

 

Zpracoval: 21.03.2017 

Ing. Ladislav Kotalík, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko 

 




