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Úvod

Proces komunitního plánování sociálních služeb byl v milevském regionu zahájen již
v roce 2000 v rámci britsko-českého pilotního projektu „Podpora Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR při reformě sociálních služeb“ (projekt MOLSA), který probíhal v celém
píseckém okrese. Prvním uceleným výstupem z plánování sociálních služeb na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko (celkem 26 obcí) pak byl
Komunitní plán sociálních služeb regionu Milevsko, který vznikl v roce 2004. Na něj
navazoval Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko z roku 2008, který byl platný do roku
2013. Jeho strategická část byla v roce 2011 aktualizována. Následně se realizoval projekt
zaměřený na kompletní aktualizaci komunitního plánu. Výstupem byl dokument, který
obsahoval záměry na udržení a rozvoj sociálních a doprovodných služeb do roku 2015.
V roce 2015 a 2016 se město Milevsko ve spolupráci s CpKP jižní Čechy zapojilo do
Grantového programu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V rámci programu se realizovaly projekty
zaměřené na udržení a rozvoj místního partnerství a na zpracování ročních akčních plánů.
V roce 2017 je plněna veřejná zakázka „Podpora procesů plánování sociálních služeb na
místní úrovni“ v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“. Zakázka
je členěna na 17 částí, předmět plnění 7. části je „realizace procesů plánování sociálních
služeb na úrovni správního obvodu ORP Milevsko“. Cílem je udržení činnosti organizační
struktury, udržení spolupráce mezi obcemi, monitorování plnění platného plánu sociálních
služeb, propojení procesu plánování na místní a krajské úrovni a zpracování Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018.
Plánování sociálních služeb se tedy v milevském regionu daří trvale udržet. Ve
spolupráci s odborníky se realizují projekty plánování sociálních služeb na místí úrovni,
město Milevsko se zapojuje do plánování sociálních služeb na krajské úrovni, odbor
sociálních věcí MěÚ Milevsko každoročně zpracovává kvalitní monitorovací zprávu o plnění
plánu a předkládá jí samosprávám obcí. Ty dobře spolupracují v rámci Svazku obcí Milevska.
Na plánování sociálních služeb se podílejí zadavatelé (obce), poskytovatelé a uživatelé
sociálních služeb i široká veřejnost. Výsledkem trvalého a kvalitního procesu plánování je
fungující prevence nežádoucích jevů a efektivní síť sociálních a doprovodných služeb, která
odpovídá skutečným a aktuálním potřebám lidí žijících v milevském regionu.
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Komunitní plánování
Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby
a jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí. Zájmy, potřeby a nároky,
týkající se kvality života občanů komunity, jsou uspokojovány ve spolupráci s jejími dalšími
příslušníky. Jejich zájmy a potřeby se mohou lišit. Lidé by měli v komunitě o svých potřebách
a zájmech diskutovat a společně hledat řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a
pro nikoho nebyla prohrou. Slovo „plánování“ zahrnuje proces, v jehož rámci se komunita
chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům komunity.
Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného „dohodnutá budoucnost“.
Co to je komunitní plánování?
Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života
a která posiluje principy zastupitelské demokracie. Znakem metody je důraz kladený na:
• Zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká.
• Dialog a vyjednávání.
• Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
Co to je komunitní plánování sociálních služeb?
• Metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním
specifikům i potřebám jednotlivých občanů.
• Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních
služeb.
Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?
• Posilovat sociální soudržnost komunity.
• Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.
• Cílem komunitního plánu sociálních služeb je při efektivním využití všech zdrojů
v komunitě naplňovat skutečné potřeby občanů v oblasti sociálních služeb.
Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb
v oblasti sociálních služeb, které v komunitě (městě, obci) vyvstávají, stanovování priorit
(toho, co je nutno řešit dříve a co později) a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji
(finančními a materiálními možnostmi těch, kdo služby poskytují). Při komunitním plánování
se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů
a potenciálních uživatelů.
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Sociální služby
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat,
navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám
o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich
života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi
nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.
Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění
stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou,
poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoa socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů atd.
Cílem sociálních služeb bývá mimo jiné:
- podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do
vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu,
- rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést
samostatný život,
- snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.
K pokrytí nákladů spojených s úhradou některých sociálních služeb, resp. se zajištěním
potřebné pomoci slouží příspěvek na péči.
Sociální služby lze podle cíle a zaměření rozdělit do 3 základních skupin:
a)

sociální poradenství,

b)

služby sociální péče,

c)

služby sociální prevence.
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Sociální služby lze poskytovat v těchto formách:
a)

pobytové,

b)

ambulantní,

c)

terénní.

Sociální poradenství zahrnuje:
a) základní sociální poradenství – je povinen poskytnout každý poskytovatel soc. služeb,
b) odborné sociální poradenství – je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých
okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách,
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností.
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost
s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav,
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Mezi služby sociální péče patří:
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
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Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu
se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů
trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám
překonávat jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.
Mezi služby sociální prevence patří:
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Intervenční centra
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace
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1 Organizační zajištění
Projekt: Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s
rozšířenou působností Milevsko v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském
kraji II., reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792.
Území: správní obvod ORP Milevsko (26 obcí)
Zhotovitel: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy (ve spolupráci s městem Milevsko)
V rámci předmětu veřejné zakázky jsou realizovány tyto činnosti:
Udržení organizační struktury procesu plánování na území správního obvodu ORP Milevsko.
Komunikace a spolupráce mezi obcemi ve správním obvodu ORP v oblasti sociálních služeb.
Zpřístupnění důležitých informací z oblasti sociálních služeb uživatelům, poskytovatelům,
zadavatelům sociálních služeb a veřejnosti.
Monitoring, aktualizace platného plánu sociálních služeb ve správním obvodu ORP (akční
plán).
Výstupy:
Monitorovací zpráva o plnění plánu 2017, akční plán sociálních služeb na rok 2018, doklady o
činnosti organizační struktury, o spolupráci obcí a vzdělávání, informační materiály.
Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb:
Ing. Ivan Radosta – starosta města Milevska
Mgr. Martin Třeštík – místostarosta města Milevska
Ivana Dolejšková – starostka obce Borovany
Ing. Ladislav Kotalík – vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko
Mgr. Marie Jarošová – ředitelka Sociálních služeb Města Milevska
Marie Sádlová – ředitelka Farní charity Veselíčko, Domov sv. Alžběty pro matku a dítě
Jaroslava Paulíková – zástupce uživatelů
Ivana Kupcová – zástupce uživatelů
Pracovní skupiny:
• Senioři a osoby se zdravotním postižením
• Rodina, děti a mládež
• Lidé v nepříznivé sociální situaci
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2 Mapa území

Území správního obvodu ORP Milevsko zahrnuje celkem 26 obcí. Největší je Milevsko,
dalšími významnými centry regionu jsou Kovářov, Sepekov, Bernartice, Chyšky.
Město Milevsko je obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.
K 31.12.2016 žilo na území 18 349 obyvatel.
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3 Přehled poskytovatelů sociálních služeb
(se sídlem poskytovatele, zařízením nebo pracovištěm na území správního obvodu ORP
Milevsko)
Názvy poskytovatelů jsou uvedeny v souladu s registrem poskytovatelů MPSV.
poskytovatel

Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.

služba

krizová pomoc
terénní programy

poskytovatel

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

služba

domov pro osoby se zdravotním postižením

poskytovatel

Farní charita Milevsko

služba

pečovatelská služba
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

poskytovatel

Farní charita Veselíčko

služba

azylové domy

poskytovatel

Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA

služba

pečovatelská služba

poskytovatel

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace

služba

odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
odlehčovací služby
pečovatelská služba
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4 Strategická část

VIZE
Milevsko - region zajišťující a rozvíjející sociální služby v souladu
s potřebami a přáními obyvatel a společenským vývojem.
Vize vyjadřuje snahu trvalého zjišťování potřeb obyvatel území (např. monitoringem)
a sladění poskytovaných sociálních služeb s objektivně zjištěnými potřebami a
společenským vývojem (možnostmi společnosti).

Tato vize byla formulována v roce 2007, od té doby se nezměnila.

PŘEHLED PRIORIT
PRIORITA: Udržení a zkvalitnění stávajícího systému
poskytovaných sociálních služeb
PRIORITA: Rozvoj sociálních služeb
PRIORITA: Zajištění doprovodných oblastí
PRIORITA: Průřezová témata
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PŘEHLED OPATŘENÍ A AKTIVIT
.

PRIORITA 1 - Udržení a zkvalitnění stávajícího systému poskytovaných
sociálních služeb
1.1 OPATŘENÍ - Udržení služeb sociální péče
AKTIVITY
1.1.1 Udržení pečovatelské služby (Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace)
1.1.2 Udržení pečovatelské služby (Farní charita Milevsko)
1.1.3 Udržení pečovatelské služby (Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA)
1.1.4 Udržení služby domovy pro seniory
1.1.5 Udržení odlehčovacích služeb (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
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PRIORITA 2 - Rozvoj sociálních služeb
2.1 OPATŘENÍ - Rozvoj služeb sociální péče
AKTIVITY
2.1.1 Rozšíření služby domovy pro seniory
2.1.2 Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby

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“
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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
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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
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1.1.1

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

Charakteristika aktivity

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

Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace budou
nadále zajišťovat poskytování pečovatelské služby v domácím
prostředí klientů. Služba klientům umožní, aby si v maximální možné
míře zachovali dosavadní způsob života v přirozeném prostředí.
Bude kompenzovat jejich sníženou soběstačnost a oddálí nutnost
využívání pobytové sociální služby. Pečovatelská služba bude nadále
poskytována sedm dní v týdnu (v Milevsku v DPS 5. května 1510
nepřetržitě).
Pečovatelská služba bude klientům poskytována v rozsahu
základních činností s možností výběru fakultativních činností
z nabídky poskytovatele.
Služba je poskytována v rozsahu základních činností:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, obce,
MPSV, Jihočeský kraj
osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením,
senioři
rok 2018
350 - 360
rok 2018
11 300 000
MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce
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1.1.2 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby (Farní charita Milevsko)
Charakteristika aktivity

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

Cílem aktivity je udržení terénní pečovatelské služby poskytované
Farní charitou Milevsko. Místem poskytování služby je domácí
prostředí uživatele a místo jeho pohybu (při cestě k lékaři, na úřady,
veřejné instituce atd.) na území města Milevska a 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.
trvale
Farní charita Milevsko
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, obce,
MPSV, Jihočeský kraj
osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech
a při plnění základních potřeb a to z důvodu věku, akutního
či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
rok 2018
86
rok 2018
2 692 000
MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce
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1.1.3 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby
(Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA)
Charakteristika aktivity

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

Aktivita je zaměřena na udržení pečovatelské služby, kterou
poskytuje Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba
HUMANIKA. Služba je poskytována osobám ubytovaným v objektu
Humaniky a zahrnuje úkony pečovatelské služby dané zákonem,
mezi které patří pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím atd.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Bernotová Ludmila, MUDr., Pečovatelská služba HUMANIKA
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři, město
Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby zdravotně
handicapované, osoby upoutané dlouhodobě na lůžko, osoby sociálně
izolované
rok 2018
35
rok 2018
1 096 000
MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce
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1.1.4 AKTIVITA: Udržení služby domovy pro seniory
Charakteristika aktivity

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

Aktivita je zaměřena na udržení služby domovy pro seniory
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 pro seniory, kteří
vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a z různých důvodů
nemohou dále žít ve svém domácím prostředí.
Služba je poskytována v rozsahu základních činností:
- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Služba je poskytována v bezbariérovém prostředí a pro uživatele jsou
dostupné doplňkové služby a kulturní a společenské akce.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, obce, MPSV, Jihočeský kraj
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením (od 55 let věku)
rok 2018
40
rok 2018
16 940 000
MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce, ostatní
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1.1.5 AKTIVITA: Udržení odlehčovacích služeb
(Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace)
Charakteristika aktivity

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

Cílem je udržet odlehčovací služby ve stávající kapacitě. Služba se
poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které
jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit
pečující osobě nezbytný odpočinek.
Služba je poskytována v rozsahu základních činností:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace poskytují
pobytovou formou odlehčovací služby s kapacitou 4 lůžka.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, obce, MPSV, Jihočeský kraj
osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením,
senioři
rok 2018
4
rok 2018
2 899 000
MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce
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1.1.6 AKTIVITA: Udržení odlehčovacích služeb (APLA Jižní Čechy, z.ú.)
Charakteristika aktivity

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

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 17 hodin do neděle 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.
trvale
APLA Jižní Čechy, z.ú.
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, obce, MPSV, Jihočeský kraj
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 - 64 let.
rok 2018
6 (pobytová služba)
rok 2018
1 120 000 (pobytová služba)
MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce
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1.1.7 AKTIVITA: Udržení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením
Charakteristika aktivity

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

Aktivita je zaměřena na udržení služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením. Tuto službu zajišťuje Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zběšičky, jehož zřizovatelem je Jihočeský
kraj. Celoroční pobytová služba je poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba
zahrnuje:
- poskytnutí ubytování a stravy,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při hygieně,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením, ve
věku 5 – 64 let
rok 2018
76
rok 2018
36 938 000
MPSV, Jihočeský kraj, uživatelé, obce, ostatní

.
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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
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1.2.1 AKTIVITA: Udržení služby azylové domy
Charakteristika aktivity

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

Farní charita Veselíčko zajistí službu azylové domy minimálně ve
stávající kapacitě. Služba bude nadále poskytována v Domově sv.
Alžběty pro matku a dítě. Domov zajistí: ubytování na přechodnou
dobu (6 měsíců, s možností prodloužení, řešeno individuálně),
poradenství v sociálně – právní oblasti (pomoc při vyřizování
sociálních dávek, soudních jednání, atd.), pomoc při hledání
ubytování a zaměstnání, osobní asistenci při jednání s úřady, soudy,
lékaři, školami, zprostředkování kontaktů na navazující odborníky
(dětský lékař, lékař pro dospělé, psycholog, atd.), poradenství
a pomoc v péči o dítě a vedení domácnosti, individuální poradenství,
rozvoj tvořivých dovedností, pomoc a přípravu pro plnění školních
povinností.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Farní charita Veselíčko
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby bez přístřeší, osoby
v krizi, rodiny s dítětem/dětmi
rok 2018
21
rok 2018
2 178 000
Jihočeský kraj, uživatelé, Tříkrálová sbírka, dary
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1.2.2 AKTIVITA: Udržení služby krizová pomoc
Charakteristika aktivity

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

Aktivita je zaměřena na udržení krizové pomoci, kterou poskytuje
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú prostřednictvím
Krizového centra v Milevsku. Služba je zde dostupná 1 den v týdnu.
Pomáhá lidem, kteří nevidí východisko ze svojí složité životní
situace. Její příčinou mohou být vážné partnerské nebo rodinné
neshody, ztráta zaměstnání, problémy s dluhy a exekucemi. Arkáda –
sociálně psychologické centrum, z.ú. v rámci krizové pomoci
zajišťuje krizovou intervenci, psychologické a sociální poradenství,
pomoc obětem násilných činů (domácí násilí a šikana), poradenství s
přesahem do sociálně právní problematiky, zprostředkování kontaktu
na další specializovaná pracoviště. Udržení služby je podmíněno
údržbou, modernizací a případným rozšiřováním materiálně
technického zázemí v návaznosti na potřeby uživatelů.
trvale
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú.
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
osoby v krizových situacích
rok 2018
150 kontaktů
rok 2018
neuvedeno
MPSV, Jihočeský kraj, obce

1.2.3 AKTIVITA: Udržení služby terénní programy
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor

Cílem je udržet terénní program, který je určen pro „skryté“ skupiny
uživatelů drog a na území správního obvodu ORP Milevsko je
dostupný 1 den v týdnu. Smyslem terénní práce je přímá intervence
v terénu, kdy je důraz kladen především na snižování zdravotních
a sociálních rizik souvisejících s užíváním drog. Smyslem je také
poskytování dostupných informací týkajících se prevence infekčních
onemocnění a jiných závažných zdravotních komplikací či trestně
právního chování. To vše s cílem působit na změnu chování klienta,
klienta k této změně motivovat a tuto změnu udržet. Posláním
terénního programu je zabezpečit nižší rizikovost chování u uživatelů
drog a zároveň tím chránit veřejnost a klienty samotné, stabilizovat
zdravotní a sociální situaci jednotlivých uživatelů drog a zvýšit
informovanost klientů a veřejností o rizikovosti užívání drog.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním
materiálně technického zázemí v návaznosti na
potřeby uživatelů.
trvale
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú
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Spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů

Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
Uživatelé nelegálních návykových látek, skrytá populace uživatelů
drog, problémoví uživatelé návykových látek (od experimentujících
osob až po závislé), cílovou skupinou jsou i blízké osoby uživatelů
nelegálních návykových látek (rodiče, sourozenci, partneři atd.)
rok 2018
120 kontaktů (20 klientů)
rok 2018
neuvedeno
MPSV, Jihočeský kraj, obce

1.2.4 AKTIVITA: Udržení služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Charakteristika aktivity

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

Aktivita je zaměřena na udržení služby nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež. V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež sv.
Františka z Assisi („klub Fanouš“) je poskytováno zázemí, pomoc a
podpora dětem a mládeži z Milevska a jeho okolí. Pracuje se s dětmi
(a mládeží), které se ocitly v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí
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 terapeutickou 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.
trvale
Farní charita Milevsko
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, MPSV, Jihočeský kraj
děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (věk 6 – 26
let), děti vedoucí rizikový způsob života
rok 2018
2000 kontaktů (90 uživatelů)
rok 2018
1 690 000
MPSV, Jihočeský kraj, město Milevsko, obce, ostatní
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1.2.5 AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Charakteristika aktivity

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

Aktivita je zaměřena na udržení sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi do 18 let věku - projekt „Rozárka“. Služba je
poskytována bezplatně v přirozeném prostředí rodiny nebo
ambulantně. Služba podporuje rodiny s dítětem (dětmi), u kterého je
jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u
kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba pracuje
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 obstarávání
osobních záležitostí.
Služba je využívána, je žádoucí její rozšíření.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Farní charita Milevsko
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, školy,
město Milevsko, MPSV, Jihočeský kraj
rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
rok 2018
140 kontaktů (20 rodin)
rok 2018
310 000
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní
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1.2.6 AKTIVITA: Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Služba je na území správního obvodu ORP Milevsko poskytována
terénní formou osobám
s poruchami autistického spektra,
Charakteristika aktivity
ambulantní
pracoviště je dostupné v Táboře a v Českých
Budějovicích. Jednotlivé činnosti služby:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové,
vzdělávací a volnočasové aktivity,
b) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
trvale
Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor APLA Jižní Čechy, z.ú.
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, obce,
Spolupracující subjekty
MPSV, Jihočeský kraj
lidé s poruchou autistického spektra (věk do 64 let)
Cílová skupina uživatelů
Počet uživatelů služby
rok 2018
12
Předpokládané roční
rok 2018
provozní náklady
neuvedeno
Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní
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1.2.7 AKTIVITA: Udržení dostupnosti služby raná péče
Charakteristika aktivity

Podpora udržení služby raná péče, která významně pomáhá rodinám
dětí se zdravotním postižením nebo rodinám, ve kterých je vývoj
dětí ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Podle zákona
č. 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
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina uživatelů

Počet uživatelů služby
Předpokládané roční
provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

trvale
I MY, o.p.s.
APLA Jižní Čechy, z.ú.
MPSV, Jihočeský kraj, obce, lékaři, úřady, nadace, poskytovatelé
sociálních služeb
I MY, o.p.s. - rodiny dětí s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením a rodiny dětí s opožděným či ohroženým
vývojem (děti kojeneckého věku do 1 roku, děti předškolního věku 1
– 7 let)
APLA Jižní Čechy, z.ú. - rodiny dětí s poruchami autistického
spektra od narození do 7 let věku
rok 2018
6
rok 2018
330 000
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje (dary, granty)
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1.2.8 AKTIVITA: Udržení dostupnosti sociální rehabilitace
Charakteristika aktivity

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

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.
trvale
FOKUS – Písek, z.ú.
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, lékaři,
úřady, obce, MPSV, Jihočeský kraj, Psychiatrická léčebna Lnáře,
Psychiatrická nemocnice Písek
osoby s chronickým duševním onemocněním nad 18 let
rok 2018
5
rok 2018
neuvedeno
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje (dary, granty)
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1.3 OPATŘENÍ - Udržení odborného sociálního poradenství
POPIS OPATŘENÍ
V milevském regionu funguje síť sociálních služeb, která pomáhá řešit lidem jejich nepříznivou
sociální situaci. Nabídku služeb je potřeba průběžně upravovat podle aktuální sociální situace.
Může jít o rozšíření stávajících sociálních služeb, které jsou již určitým způsobem poskytovány
nebo o doplnění služeb nových, které dlouhodobě chybí. Jednou z chybějících služeb bylo odborné
sociální poradenství. Služba je od roku 2016 dostupná a je využívána. Cílem je její udržení.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
1.3.1 Udržení odborného sociálního poradenství

1.3.1 AKTIVITA: Udržení odborného sociálního poradenství
Charakteristika aktivity

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

Cílem aktivity je udržet dostupnost odborného sociálního
poradenství, které je poskytováno prostřednictvím Sociálních služeb
Města Milevska, příspěvkové organizace.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na:
• dluhové poradenství,
• poradenství pro osoby v krizi,
• rodinné poradenství.
Sociální pracovník společně s klientem hledá nejvhodnější způsob
řešení problémů, podporuje klienta při prosazování jeho oprávněných
práv a zájmů, je pro klienta rádcem a průvodcem v situaci, kterou
klient nezvládne řešit vlastními silami.
Služba je určena každému, kdo se dostal do situace, kterou nezvládne
vyřešit vlastními silami. Odborné sociální poradenství je určené
především pro obyvatele žijící na území obce s rozšířenou působností
Milevsko.
Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným
rozšiřováním materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby
uživatelů.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace, případně
další poskytovatelé
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní
osoby v nepříznivé sociální situaci
rok 2018
počet uživatelů 100 za rok / počet kontaktů cca 200 ročně
rok 2018
neuvedeno
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní zdroje
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PRIORITA 2 - Rozvoj sociálních služeb

2.1 OPATŘENÍ - Rozvoj služeb sociální péče
POPIS OPATŘENÍ
V milevském regionu funguje síť sociálních služeb, která pomáhá 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 34 lůžek. Předpokládá se vybudování 14
dvoulůžkových a 6 jednolůžkových pokojů. V nových prostorách
vznikne vedle zázemí pro personál též jídelna a společenská místnost
pro klienty. Vybudován bude též evakuační výtah, který dosud chybí.
V prostorách současné výdejny stravy by měla vzniknout zcela nová
kuchyně, která by měla zajišťovat stravu jak pro domov pro seniory,
tak pro klienty pečovatelské služby.
Rozšíření služby je podmíněno zajištěním potřebných finančních
prostředků na realizaci akce a zajištěním finančních prostředků na
vybavení nové rozšířené kapacity domova pro seniory a dalšího
materiálně technického vybavení.
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Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Počet uživatelů služby

trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením (od 55 let věku)
rok 2018
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2.1.2 AKTIVITA: Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby
Charakteristika aktivity

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

V roce 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.
neurčeno
poskytovatelé pečovatelské služby
město Milevsko, obce, MPSV, Jihočeský kraj
osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech
a při plnění základních potřeb a to z důvodu věku, akutního
či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
rok 2018
uživatelé pečovatelské služby, kteří:
- potřebují službu v místech, kde není dostupná,
- potřebují dostupnost služby v širším čase.
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PRIORITA 3 - Zajištění doprovodných oblastí
3.1 OPATŘENÍ – Řešení situace osob ohrožených sociálním vyloučením
POPIS OPATŘENÍ
Řešení situace osob ohrožených sociálním vyloučením je trvalým tématem plánování sociálních
služeb. Opatření směřuje zejména k omezení nárůstu cílové skupiny osob bez přístřeší a ke snížení
potřebnosti nových služeb pro tuto cílovou skupinu. Zároveň je zajištěna dostupnost sociálních bytů
a krizového bytu, který je určen je pro využití v akutních situacích. Vzhledem k celospolečenské
situaci zřejmě bude v následujících letech přibývat lidí, kteří budou ohroženi sociálním vyloučením
z důvodu předluženosti, závislostí, psychických problémů apod. Proto jsou hledána řešení, jak
předcházet jejich krizi. Možností je rozšiřování komunitní práce a větší využití preventivních
programů.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
3.1.1 Spolupráce při prevenci ztráty přístřeší
3.1.2 Udržení krizového a sociálního bydlení
3.1.3 Komunitní práce a prevence

3.1.1 AKTIVITA: Spolupráce při prevenci ztráty přístřeší
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina

Město Milevsko má ze svého bytového fondu vyčleněny 3 byty pro
zajištění sociálního a krizového bydlení.
Sociální byty jsou určeny pro sociálně potřebné osoby nebo rodiny
v krizové situaci znevýhodněné nízkými příjmy či jiným sociálním
handicapem. Jedná se o osoby se ztíženým přístupem k bydlení
v důsledku nepříznivé sociální situace.
Krizový byt je určen pro okamžité využití v případě krizové situace
osob. Využívá se zejména k zajištění přechodného bydlení dětí
vracejících se z ústavního nebo pěstounské péče, pro bydlení osob
v případě domácího násilí, živelné katastrofy apod.
trvale
obce, odbor sociálních věcí a odbor investic a správy majetku MěÚ
Milevsko
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby bez obydlení, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby se
ztíženým přístupem k bydlení

3.1.3 AKTIVITA: Komunitní práce a prevence
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina

Cílem aktivity je podpora realizace projektů a aktivit, které umožní
klientům vést běžný život v jejich přirozeném prostředí, podpoří
jejich zapojení do místní komunity a budou prevencí sociálního
vyloučení. Formy prevence:
• Rozšiřování programů a činností v rámci sociálního
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
• Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního
vyloučení.
od roku 2018
poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, obce,
Svazek obcí Milevska, školy, zaměstnavatelé, OSVČ
MAS Střední Povltaví, MPSV, MMR
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
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3.2 OPATŘENÍ – Podpora příslušníků menšin a prevence drogových závislostí
POPIS OPATŘENÍ
Na území správního obvodu ORP Milevsko žijí Romové a další etnické skupiny. Téma podpory
Romů bylo zahrnuto již v prvním Komunitním plánu sociálních služeb regionu Milevsko z roku
2004. V rámci plánování sociálních a doprovodných služeb bylo v oblasti podpory menšin
vyhodnoceno jako potřebné udržení činnosti terénního sociálního pracovníka pro romskou
komunitu. V oblasti drogové problematiky je důležitá prevence, na které se významně podílí
protidrogový koordinátor města. Jeho činnost je potřeba udržet, protože prevence pomáhá ušetřit
peníze na následných službách, které již řeší nepříznivé situace.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
3.2.1 Činnost protidrogového koordinátora města
3.2.2 Činnost terénního sociálního pracovníka pro romskou komunitu

3.2.1 AKTIVITA: Činnost protidrogového koordinátora města
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita je zaměřena na udržení činnosti protidrogového
koordinátora města a v souvislosti s tím na naplňování Strategie
protidrogové politiky města Milevska. Koordinátor bude nadále
zajišťovat prevenci směřující ke snižování společenských škod
(sociálních, zdravotních, materiálních) vznikajících zneužíváním
návykových látek. Bude nadále spolupracovat s Arkádou – sociálně
psychologickým centrem, z.ú., dále s PorCeTa, o.p.s. (realizují
projekty a poskytují sociální služby v oblasti primární, sekundární i
terciární prevence) a se školními metodiky prevence na milevských
školách.
trvale
Město Milevsko
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., PorCeTa, o.p.s.
osoby ohrožené závislostmi, uživatelé drog
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3.2.2 AKTIVITA: Činnost terénního sociálního pracovníka pro romskou komunitu
Charakteristika aktivity

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

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

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“
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3.3.1 AKTIVITA: Udržení volnočasových aktivit na školách
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

3.3.2

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

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

Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Aktivita je zaměřena na udržení činnosti subjektů zabývajících se
volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. Tyto subjekty se
potýkají s nedostatkem finančních prostředků na svůj provoz a jejich
existence je často závislá na úspěšnosti získávání dotací z veřejných
zdrojů a darů. Město Milevsko a obce 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.).
trvale
obce
organizace
děti a mládež

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

trvale
Farní charita Milevsko
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Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

organizace, školy, MŠ, úřady, město Milevsko, obce , lékaři
maminky s malými dětmi (0-5 let)

3.3.4 AKTIVITA: Udržení projektu Předškoláček
Aktivita je zaměřena na přípravu předškolních dětí na vstup do
základní školy. Program využívají zvláště děti ze sociálně
Charakteristika aktivity
znevýhodněných rodin a děti, které potřebují individuální přístup při
přípravě na vstup do školy (např. jde o děti s hůře rozvinutou jemnou
motorikou, děti se slabšími sociálními schopnostmi, s odkladem
školní docházky, děti zamlklé, mající problém navazovat sociální
kontakty apod.). Věkové složení skupiny je 5-7 let. 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.
trvale
Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor Farní charita Milevsko
organizace, školy, MŠ, úřady, obce, lékaři
Předpokládané
spolupracující subjekty
děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením, děti potřebující
Cílová skupina
individuální přístup
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3.3.5 AKTIVITA: Udržení a rozšiřování činnosti Centra mladé rodiny Milísek, z.s.
Aktivita je zaměřena na udržení a rozšiřování činnosti Centra mladé
rodiny Milísek, z.s., které poskytuje služby pro rodiny jak na
Charakteristika aktivity
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 4let s denní provozní
dobou od 7:30 – 16:00 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“, „RESTAT pracovního a osobního života pro ženy
v Milevsku“.
• Realizace dětských táborů pro děti od předškolního věku do
15let, nabídka volnočasových aktivit pro rodiče i děti, těhotné
ženy, vzdělávací jazykové kurzy atd.
trvale
Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor Centrum mladé rodiny Milísek, z.s
město Milevsko, organizace
Předpokládané
spolupracující subjekty
děti předškolního a mladšího školního věku, těhotné ženy, rodiče
Cílová skupina
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3.3.6 AKTIVITA: Realizace projektu „Klíče pro rodinu - aktivní podpora rodiny“
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

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

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

3.4.2 AKTIVITA: Odstraňování architektonických bariér
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

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.
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Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

3.4.4 AKTIVITA: Udržení činnosti klubů seniorů v Milevsku
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

Cílem je udržení činnosti klubů seniorů, jejich prostřednictvím jsou
zajištěny volnočasové svépomocné aktivity seniorů – besedy,
přednášky, cvičení, výlety, zájmová činnost podle požadavků
účastníků setkání.
trvale
Sociální služby Města Milevska, příspěvková organizace
město Milevsko, organizace
senioři

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

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

3.5.2 AKTIVITA: Dostupnost kompenzačních pomůcek
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

Časový harmonogram
Předpokládaný
realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina

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 věcí
MěÚ 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.
zřízení obchůdku v roce 2018
Darovna, z.s.
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, město
Milevsko
osoby v nepříznivé sociální situaci
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PRIORITA 4 - Průřezová témata
4.1 OPATŘENÍ - Informování o sociálních a doprovodných službách
POPIS OPATŘENÍ
Lidé z milevského regionu jsou pravidelně informováni o sociálních službách prostřednictvím
odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko, poskytovatelů sociálních služeb, místního zpravodaje, atd.
V dalším období budou informace dále pravidelně publikovány. Občané preferují jako zdroj
informací městský úřad a obecní úřady, tisk a internet. Tyto a další zdroje budou k šíření informací
o sociálních službách nadále využívány. Budou hledány nové možnosti informování členů
samospráv malých obcí.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
4.1.1 Zveřejňování informací o sociálních službách
4.1.2 Zajištění informovanosti obcí
4.1.1 AKTIVITA: Zveřejňování informací o sociálních službách
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty
Cílová skupina

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

4.1.2 AKTIVITA: Zajištění informovanosti obcí
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor

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.
trvale
Svazek obcí Milevsko
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Spolupracující subjekty
Cílová skupina

Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko, poskytovatelé sociálních
služeb, organizace podporující rozvoj sociálních služeb
členové místních samospráv

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

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

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

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

Plnění komunitního plánu bude nadále monitorováno prostřednictvím
odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko ve spolupráci s obcemi,
poskytovateli sociálních služeb a dalšími spolupracujícími subjekty.
Bude sledováno plnění jednotlivých aktivit, budou vyhodnoceny
splněné aktivity a hledány možnosti realizace aktivit nesplněných.
Zároveň bude posuzováno, zda jsou aktivity stále aktuální
(v souvislosti s potřebami obyvatel). V 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.
trvale
odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko
obce, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, organizace

4.2.3 AKTIVITA: Aktualizace komunitního plánu
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Spolupracující subjekty

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.
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.
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
obce, Jihočeský kraj, MPSV
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