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VÝCHODISKA 
 

 

Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Kaplice (celkem 15 obcí) je metodou 

komunitního plánování zpracován plán sociálních a souvisejících služeb na období let 2014 až 

2018. Součástí komunitního plánu je vedle návrhové části plánu zpracována část analytická, 

včetně demografické analýzy a SWOT analýz za jednotlivé pracovní skupiny, které jsou členěny 

podle cílových skupin uživatelů služeb. Návrhová resp. strategická část plánu je v souladu 

s metodikami pro plánování průběžně aktualizována, poslední aktualizace byla zpracována 

v podobě Akčního plánu na rok 2018. Akční plán obsahuje konkrétní opatření a aktivity 

zaměřené na podporu jednotlivých cílových skupin stávajících a potenciálních uživatelů služeb. 

Aktualizace plánovaných aktivit probíhá za součinnosti Řídící skupiny a Pracovních skupin pro 

plánování, měst a obcí správního obvodu, poskytovatelů sociálních a návazných služeb, 

Jihočeského kraje a dalších zapojených subjektů a institucí na základě provedeného 

monitoringu a následného vyhodnocení poslední verze návrhové části plánu.  

Výstupem je aktuální verze plánovaných priorit, opatření a konkrétních aktivit  návrhové části 

plánu na rok 2019, včetně aktualizovaných údajů týkajících se počtu uživatelů a dalších 

sledovaných ukazatelů a včetně aktualizovaného vyčíslení finanční náročnosti a 

předpokládaných zdrojů. 



Stránka 6 z 85 

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

Základní organizační struktura procesu plánování 

 

 

 

 

 

 

Řídící skupina 
 

KPSS  
SO ORP Kaplice 

Pracovní skupina 
 

Děti, mládež a rodiny 
s nezletilými dětmi 

Pracovní skupina 
 

Senioři a osoby se 
zdravotním postižením 

Pracovní skupina 
 

Osoby v krizi a osoby 
ohrožené závislostí 
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PRIORITA 1 

OPATŘENÍ 1.1 OPATŘENÍ 1.2 OPATŘENÍ 1.3 

AKTIVITA 1.2.1 

AKTIVITA 1.2.2 

 

AKTIVITA 1.2.3 

 

AKTIVITA 1.1.1 AKTIVITA 1.3.1 

 

ČLENĚNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI 

 

Priority: 

Priorita 1 – Podpora a rozvoj systému poskytovaných sociálních služeb, podpora sítě 

poskytovaných sociálních služeb (pozn.: včetně zkvalitnění služeb) 

 

Priorita 2 – Vznik nových sociálních služeb pro danou cílovou skupinu 

 

Priorita 3 – Podpora a rozvoj souvisejících služeb 

 

Priorita 4 – Průřezové (společné) priority 

 

 

Schéma priorit, opatření a aktivit 
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PŘEHLED PRIORIT – OPATŘENÍ – AKTIVIT 
 
PRIORITA 1 Podpora a rozvoj systému poskytovaných sociálních služeb 
 
PS Děti a mládež 
1.1 Zachování kapacity sociální služby NZDM § 62 
1.1.1 Zachování kapacity sociální služby NZDM Depo 
1.1.2 Zachování kapacity sociální služby NZDM Molo 
1.1.3 Zachování kapacity sociální služby NZDM DéDéčko 
1.2 Zachování kapacity Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 
1.2.1 Zachování kapacity sociální služby SASRD Kaplice 
PS Senioři a lidé se zdravotním postižením 
1.3 Pečovatelská služba § 40 
1.3.1 Zachování stávající kapacity pečovatelské služby CHPS  
1.3.2 Rozšíření kapacity o CHPS další detašované/á pracoviště  
1.4 Domov pro seniory § 49 
1.4.1 Zachování stávající kapacity Domova pro seniory Kaplice § 49 
1.5 Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice § 70 
1.5.1 Zajištění stávající kapacity sociální rehabilitace Tolerance Kaplice § 70  
1.5.2 Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním od 18-ti let – terénní forma § 70  
1.5.3 Zachování kapacity sociální služby sociální rehabilitace - Tyflokabinet 
1.6 Průvodcovské a předčitatelské služby § 42 
1.6.1 Zachování kapacity Průvodcovské a předčitatelské služby § 42 
1.7 Raná péče §54 
1.7.1 Podpora služby rané péče v SO ORP Kaplice § 54 
1.8 Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory § 39 
1.8.1 Podpora a rozvoj služby osobní asistence v ORP Kaplice 
1.9 Tlumočnické služby §56 
1.9.1 Tlumočnické služby §56 - Střep 
PS Lidé v akutně nepříznivé sociální situaci, závislí na návykových látkách a azylanti 
1.10 Sociální poradenství § 37 
1.10.1 Odborné sociální poradenství pro cizince ze třetích zemí  
1.10.2 Odborné sociální poradenství – Bezplatná právní poradna – pobočka v Kaplici 
1.11 Terénní programy § 69 
1.11.1 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – Viktorie  
1.11.2 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – R-R 
1.12 Terénní programy § 69 – pro osoby ohrožené nebo závislé na návykových látkách   
1.12.1 Terénní programy § 69 (Streetwork) 
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PRIORITA 2 Vznik nových sociálních služeb 
 
2.1. Vznik nových sociálních služeb pro uživatele z území SO ORP Kaplice 
2.1.1 Vznik sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravot. postižením - s poruchou 
autistického spektra (PAS) 
2.1.2 Vznik pečovatelské služby 
2.1.3 Vznik pečovatelské služby v Horním Dvořišti 
2.1.4 Vznik osobní asistence 
2.1.5 Vznik rané péče – pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) 
2.1.6 Vznik odlehčovací služby 
2.1.7 Vznik služby terénní programy 
2.1.8 Vznik služby chráněné bydlení 
 
 
PRIORITA 3 Podpora a rozvoj souvisejících služeb 

PS Děti a mládež 
3.1. Podpora souvisejících služeb pro cílovou skupinu děti a mládež 
3.1.1 Rodinné centrum 
3.1.2 Multitým 
3.1.3 Podpora pěstounských rodin 
3.1.4 Primární a sekundární prevence 
3.1.5 Podpora volnočasových aktivit 
3.1.6 Terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci s OSPOD Kaplice 
3.1.7 Odborné poradenské služby pro rodiny 
3.1.8 Sociálně-psychologické poradenství 
PS Senioři a lidé se zdravotním postižením 
3.2 Půjčování kompenzačních pomůcek 
3.2.1 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
3.3 Podpora navazujících služeb nedefinovaných dle zákona o sociálních službách 
3.3.1 Podpora služeb zooterapie 
3.3.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a OZP 
3.4 Podpora zdravotně-sociálních služeb 
3.4.1 Vznik a podpora Domácí ošetřovatelské a hospicové péče 
PS Lidé v akutně nepříznivé sociální situaci, závislí na návykových látkách a azylanti 
3.5 Návazné programy a služby pro občany obce s rozšířenou působností Kaplice 
3.5.1 Vznik systému bydlení s doprovodným sociálním programem 
3.5.2 Vznik systému podporovaného zaměstnávání 
3.5.3 Poskytování poradenství a pomoc osobám ohroženým hmotnou nouzí a osobám v hmotné 
nouzi 
3.5.4 Terénní program – poradenství se zaměřením na komunitní práci v lokalitách ohrožených 
vyloučením 
3.5.5 Programy a služby pro pomoc obětem trestných činů 
3.5.6 Programy a služby pro cizince z třetích zemí 
3.5.7 Pomoc osobám v nouzi – šatník, potravinová a materiálová banka 
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PRIORITA 4 Průřezové (společné) priority 

4.1 Podpora informovanosti o sociálních službách a rozvoj dobrovolnictví 
4.1.1 Zvýšení informovanosti uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti, 
podpora informačních kampaní 
4.1.2 Rozvoj dobrovolnictví 
4.2 Podpora služeb v sociální oblasti na území obcí spadajících do působnosti MAS Pomalší a 
MAS Sdružení Růže 
4.2.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí spadajících do působnosti MAS 
Pomalší a MAS Sdružení Růže 
4.3 Podpora procesu plánování sociálních služeb na území SO ORP Kaplice 
4.3.1 Podpora cyklického procesu plánování a organizační struktury 
4.3.2 Monitoring, vyhodnocování a aktualizace plánu 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ PRIORITY 

 

 

PRIORITA 1  Podpora a rozvoj systému poskytovaných sociálních služeb 

 

 
 

Číslo a název opatření 1.1 Zachování kapacity sociální služby NZDM §62 

Popis opatření Cílem opatření je zachování stávající kapacity služby 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v SO ORP Kaplice. 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují zázemí, 
podporu a odbornou pomoc mladým lidem a dospívajícím, 
kteří jsou ohrožení nebo zažívají sociální vztahy ve 
virtuálním světě, setkávají se s rizikem nefunkčních vztahů 
v rodině i mezi vrstevníky, inklinují k trestné činnosti, 
neorientují se v systému příslušných úřadů a služeb ČR, 
setkávají se s experimenty s alkoholem a drogami a hrozí jim 
nedokončení vzdělání. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.1.1 Zachování kapacity sociální služby NZDM Depo 
1.1.2 Zachování kapacity sociální služby NZDM Molo 
1.1.3 Zachování kapacity sociální služby NZDM DéDéčko 

 
 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.1 Zachování kapacity sociální služby NZDM Depo 

Obsah aktivity   NZDM Depo je určeno dětem, dospívajícím a mladým lidem 
(dále jen uživatelé), kteří: 

 jsou ve věku 11 – 20 let 

 jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a zažívají 
nepříznivé situace: 
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Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, 
vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, 
narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, užívání 
návykových látek, vyhraněný životní styl (Emo styl, sekty, 
hooligans, fašismus, nacismus apod.), rasismus, pohlavní 
zneužívání, domácí násilí. 
Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních 
partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, 
těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve 
škole. 
Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, 
neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní 
stereotypy. 
Služba dle zákona zajišťuje tyto základní činnosti: 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují 
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 
26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby 
je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. 
62 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti:  
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové 
aktivity, pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a 
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících 
se ve společenském prostředí 
c) sociálně terapeutické činnosti 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporující sociální začleňování osob 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob. 
 

Spádovost služby Kaplice a okolí 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty Obec, školy, OSPOD, PČR, Městská policie, PMS, další 
poskytovatelé 
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Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 95 77 85 90 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 734 000 929 000 1 489 556 1 700 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 388 800 263 000 0 0 

Obec Kaplice 50 000 50 000 30 000 35 000 

Obce, svazky obcí 31 000 30 800 5 000 8 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 61 066 3 000 41 100 50 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 264 867 1 275 800 1 565 626 1 793 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Okamžitá kapacita pro individuální práci s uživatelem:  
1 uživatel /1 pracovník. 
NZDM Depo je ambulantní službou s maximální kapacitou  
45 kontaktů denně. 
Služba je poskytována bez úhrady. 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.1.2 Zachování kapacity sociální služby NZDM Molo 

Obsah aktivity   NZDM Molo je určeno dětem, dospívajícím a mladým lidem 
(dále jen uživatelé), kteří: 

 jsou ve věku 11 – 20 let 

 jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a zažívají 
nepříznivé situace: 

Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, 
vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, 
narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, užívání 
návykových látek, vyhraněný životní styl (Emo styl, sekty, 
hooligans, fašismus, nacismus apod.), rasismus, pohlavní 
zneužívání, domácí násilí. 
Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních 
partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, 
těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve 
škole. 
Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, 
neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní 
stereotypy. 
Služba dle zákona zajišťuje tyto základní činnosti: 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují 
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 
26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby 



Stránka 14 z 85 

 

je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. 
62 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti:  
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové 
aktivity, pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a 
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících 
se ve společenském prostředí 
c) sociálně terapeutické činnosti 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporující sociální začleňování osob 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob. 
 

Spádovost služby Velešín a okolí 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty Obec, školy, OSPOD, PČR, Městská policie, PMS, další 
poskytovatelé 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 100 158 160 160 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 657 000 813 000 1 617 626 1 700 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 405 200 278 000 0 0 

Obec Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 105 000 102 500 60 000 65 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 118 975 0 6 100 28 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 286 175 1 206 290 1 683 726 1 793 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 
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Poznámka 

Okamžitá kapacita pro individuální práci s uživatelem:  
1 uživatel /1 pracovník. 
Okamžitá maximální kapacita sociální služby pro skupinové 

aktivity: max. 15 uživatelů /1 pracovník. 

NZDM Molo je ambulantní službou s maximální kapacitou  
45 kontaktů denně. 
Služba je poskytována bez úhrady. 
Služba je využívána uživateli z jiných částí ORP. 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.1.3 Zachování kapacity sociální služby NZDM DéDéčko 

Obsah aktivity   NZDM DéDéčko je určeno dětem, dospívajícím a mladým 
lidem (dále jen uživatelé), kteří: 

 jsou ve věku 6 – 18 let 

 jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a zažívají 
nepříznivé situace: 

Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, 
vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, 
narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, užívání 
návykových látek, vyhraněný životní styl (Emo styl, sekty, 
hooligans, fašismus, nacismus apod.), rasismus, pohlavní 
zneužívání, domácí násilí. 
Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních 
partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, 
těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve 
škole. 
Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, 
neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní 
stereotypy. 
Služba dle zákona zajišťuje tyto základní činnosti: 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují 
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 
26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby 
je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. 
62 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 
činnosti:  
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové 
aktivity, pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a 
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
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aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících 
se ve společenském prostředí 
c) sociálně terapeutické činnosti 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporující sociální začleňování osob 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob. 
 

Spádovost služby Dolní Dvořiště a okolí 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty Obec, JčK, školy, OSPOD, PČR, Městská policie, PMS, další 
poskytovatelé 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 71 70 70 70 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 0 0 1 383 646 1 700 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Obec Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 790 000 850 000 150 000 93 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 125 909 10 000 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

915 909 860 000 1 533 646 1 793 000 

Časový harmonogram 
Po celé plánované období. 
 

Poznámka 

Okamžitá kapacita pro individuální práci s uživatelem:  
1 uživatel /1 pracovník. 
Kapacita pro skupinové aktivity:  
max. 10 uživatelů /1 pracovník. 
Služba je poskytována bez úhrady. 
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Číslo a název opatření 1.2 Zachování kapacity Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi §65 

Popis opatření Cílem opatření je zachování stávající kapacity služby SASRD 
Kaplice s možností navýšení kapacity podle skutečných 
potřeb uživatelů.  
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  
b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c)sociálně terapeutické činnosti, 
d)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.2.1 Zachování kapacity sociální služby SASRD 

 

 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1 Zachování kapacity sociální služby SASRD Kaplice 

Obsah aktivity   Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je terénní, 
popřípadě ambulantní služba poskytovaná rodině s dítětem, 
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. Cílem je pomoci konkrétním rodinám, 
které se ocitají nebo mohou ocitnout v ohrožení, tak aby 
dokázali problémovou situaci vyřešit/překonat a dále rodina 
plnila své základní funkce především vzhledem k dětem v 
rodině.  
Na základě jednání s krajem, obcemi a OSPODy byla nově 
tato služba zaregistrována a začala pilotně fungovat od 
1.9.2016 pro ORP Český Krumlov a ORP Kaplice pod obecně 
prospěšnou společností ICOS Český Krumlov.  Od roku 2017 
již funguje plně a je také zařazena do Akčního plánu SPRSS 
JčK – sítě základních sociálních služeb a je z velké části 
financována IP projektem prostřednictvím Jih. kraje. Kapacita 
služby je stanovena na cca 20 rodin, 113 intervencí měsíčně, 
jedná se zejména o terénní (23h týdně), částečně ambulantní 
službu (7h týdně). Navyšování kapacity sociální služby SASRD 
je plánováno od roku 2020 v návaznosti na ukončení podpory 
z OPZ, kdy je část aktivit návazných na SASRD již nyní 
zajišťována mimo síť sociálních služeb (v současnosti kapacita 
odpovídá personálnímu zajištění přímých pracovníků na 1,35 
úvazku, ICOS disponuje zázemím i personálem pro rozšíření 
služby až na rozsah dle SPRSS Jčk na 2019 – 21 ve výši 4 
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úvazků pracovníků v přímé péči (cca 3 pro ORP ČK, 1 pro ORP 
Kaplice).     
Služba funguje na celém území ORP Český Krumlov a ORP 
Kaplice. Uvedené údaje zahrnují celkový rozsah/kapacitu i 
finance za obě ORP, kdy na ORP Kaplice připadá cca 30- 40% 
kapacity a nákladů/zdrojů. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Pozn.: Na tuto sociální službu úzce navazují i další činnosti 
v rámci služby Podpora rodin a dětí v ohrožení tak, aby 
společně se sociálně aktivizační službou tvořily ucelený 
komplex podpory (tato není registrovanou službou),  Služba 
funguje od roku 2014 pod ICOS Český Krumlov, o.p.s. opět na 
obě ORP (Kaplice a Č. Krumlov) a její rozvoj je od roku 2017 
podpořen z prostředků OPZ. Tato služba zahrnuje komplexní 
systém rodinných poradenských služeb (psychologické, 
právní, rodinné vč. terapie), terénní práci v rodinách (ve 
spolupráci s OSPOD), asistované kontakty a předávání a 
mediaci s kapacitou cca 100 rodin. Rozpočet této související 
služby je celkem cca 2 mil. Kč/rok (financováno OPZ, MPSV, 
JčK, nadace, města). Další aktivity navazující na SASRD viz 
aktivita 3.1.6 a 3.1.7. 

Spádovost služby ORP Kaplice a ORP Č. Krumlov (viz popis v textu) 

Předpokládaný realizátor ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé služeb, odbor soc. věcí, OSPOD 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 17 (rodiny) 27 (rodiny) 25 (rodiny) 40 (rodiny) 

počet jednotek 
567 

(intervence) 
800 

(intervence) 
1000 

(intervence) 
1500 

(intervence) 

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 0 0 1 055 000 2 200 000 

Individuální projekt 738 210 761 791   

Jihočeský kraj 40 000 172 000   

Obec Kaplice --- 5 000 40 000 70 000 

Obce, svazky obcí (Č. 
Krumlov) 

17 349 13 400 75 000 140 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (nadace) 61 146 88 444 60 672 60 672 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

856 704 1 040 635 1 230 672 2 470 672 



Stránka 19 z 85 

 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

V roce 2019 předpokládá poskytovatel podání žádosti o 
navýšení kapacity (zařazení do základní sítě soc. sl. 
Jihočeského kraje) od roku 2020 v rozsahu uvedeném 
v popisu aktivity výše.  

 
 
 

Číslo a název opatření: 1.3 Pečovatelská služba § 40  

Popis opatření: Cílem je podporovat zachování, stávající rozsah a udržení 
pečovatelské služby, tak aby služba mohla být poskytnuta 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném 
prostředí.  
Na základě případného navýšení poptávky po službě je 
nezbytné zřídit další detašované/á pracoviště a zároveň 
navýšit kapacitu sociální služby tak, aby byla zajištěna na 
celém rozsáhlém území SO ORP Kaplice 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti  
e) Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

Aktivity naplňující opatření: 1.3.1 Zachování stávající kapacity pečovatelské služby 
CHPS  
1.3.2 Rozšíření kapacity o CHPS další detašované/á 
pracoviště 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.3.1 Zachování stávající kapacity pečovatelské služby CHPS 

Obsah aktivity   Obsahem aktivity je zachování stávajícího rozsahu CHPS. Pro 
zajištění potřeb uživatelů, je nutné zachovat kapacitu min. 
120 uživatelů. 
CHPS je tradiční poskytovatel sociálních služeb v SO ORP 
Kaplice a také v přilehlých obcích sousedních SO ORP (Český 
Krumlov, Trhové Sviny a České Budějovice). Své služby 
poskytuje uživatelům již od roku 2008. Pod jednou registrací 
má CHPS zřízena 4 střediska – 2 v Kaplici (Náměstí + DPS 
Novohradská), v Blansku (DPS) a Velešíně (Strahovská), čímž 
je zajištěna dostupnost služby širšímu okruhu osob. 
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Spádovost služby Převažující působnost SO ORP Kaplice (přilehlé oblasti SO 
ORP Český Krumlov, SO ORP Trhové Sviny, SO ORP České 
Budějovice): 
Benešov nad Černou (Černé Údolí, Daleké Popelice, Děkanské 
Skaliny, Dluhoště, Hartunkov, Klení, Kuří, Ličov, Pusté Skaliny, 
Valtéřov, Velké Skaliny, Velký Jindřichov); 
Besednice (Malče); 
Bujanov (Skoronice, Suchdol, Zdíky); 
Dolní Dvořiště (Budákov, Jenín, Rybník, Rychnov nad Malší, 
Tichá, Trojany, Všemeřice); 
Dolní Třebonín (Horní Třebonín, Dolní, Horní a Prostřední 
Svince); 
Horní Dvořiště (Český Heršlák); 
Kaplice (Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Květoňov, 
Mostky, Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár); 
Ločenice (Nesměň); 
Malonty (Bělá, Bukovsko, Desky, Jaroměř, Meziříčí, Radčice, 
Rapotice); 
Mojné (Záhorkovice); 
Mirkovice (Malčice, Žaltice); 
Netřebice (Dlouhá, Výheň); 
Omlenice (Blažkov, Omlenička, Stradov, Výnězda); 
Pohorská Ves (Lužnice, Pohoří na Šumavě); 
Rožmitál na Šumavě (Čeřín, Hněvanov, Michnice, Zahrádka); 
Římov (Dolní a Horní Vesce); 
Slavče (Mohuřice, Keblany, Záluží, Dobrkovská Lhotka, Dolní 
Lhotka); 
Soběnov (Přísečno, Smrhov); 
Střítež (Kaplice – nádraží, Raveň); 
Svatý Jan nad Malší (Chlum, Sedlce); 
Velešín (Bor, Holkov, Chodeč, Skřidla); 
Zvíkov; 
Zubčice (Zubčická Lhotka, Markvartice). 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty MPSV, JčK, Města Velešín a Kaplice, ostatní obce v SO ORP 
Kaplice, Český Krumlov, Trhové Sviny, České Budějovice, ICOS 
a další subjekty sociálních služeb doplňujících služby CHPS 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 153 180 190 200 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 2 576 000 3 086 000 4 396 000 4 500 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 142 000 0 0 
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Obec Kaplice 589 701 600 000 200 000 200 000 

Obce, svazky obcí 471 500 469 300 200 000 200 000 

Příjmy od uživatelů 55 662 0 300 000 350 000 

Ostatní (specifikace) 62 990 19 300 30 000 50 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

3 755 854 4 904 764 5 126 000 5 300 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Poskytovatel služby rozšířil v roce 2016 provozní dobu 
sociální služby. Ve všední dny v rozsahu 7 – 19 hodin a o 
víkendech a svátcích v čase 9 – 14 hodin. Ze strany uživatelů 
nebyl o službu zájem (víkendové a večerní hodiny reálně 
využívala pouze 1 uživatelka), z toho důvodu byla provozní 
doba znovu stanovena na všední dny od 7:00 – 15:30 hodin. 
 
Během monitoringu aktivity byla identifikována potřeba 
rozšíření provozní doby resp. zajištění provozu o víkendech a 
svátcích. Ověření této potřeby, její kvantifikace a spádovost, 
bude předmětem analýz při aktualizaci plánu pro další 
plánovací období. 
 
Potřeby uživatelů o víkendech jsou částečně zajištěny pomocí 
služby osobní asistence (ICOS). Pro SO ORP Kaplice se jedná o 
počty uživatelů v řádu jednotek (2017). 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.3.2 Rozšíření kapacity CHPS o další detašované/á 

pracoviště 

Obsah aktivity   Na základě případného navýšení poptávky po službě je 
nezbytné zřídit další detašované/á pracoviště a zároveň 
navýšit kapacitu sociální služby tak, aby byla zajištěna na 
celém rozsáhlém území SO ORP Kaplice.  
Budou zpracovány analýzy skutečných potřeb uživatelů 
v dotčených oblastech. 

Spádovost služby Převažující působnost SO ORP Kaplice (přilehlé oblasti SO 
ORP Český Krumlov, SO ORP Trhové Sviny, SO ORP České 
Budějovice): 
případné rozšíření kapacity bude zajištěno pro uživatele obcí 

SO ORP Kaplice, jejichž potřeby nejsou zajištěny v aktivitě 

1.3.1 Zachování stávající kapacity pečovatelské služby CHPS. 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty MPSV, JčK, Města Velešín a Kaplice, ostatní obce v SO ORP 
Kaplice, Český Krumlov, Trhové Sviny, České Budějovice, ICOS 
a další subjekty sociálních služeb doplňujících služby CHPS 
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Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 0 0 0 20 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 0 0 0 420 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 300 000 

Obec Kaplice 0 0 0 100 000 

Obce, svazky obcí 0 0 0 100 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 50 000 

Ostatní (specifikace) 0 0 0 30 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

0 0 0 1 000 000 

Časový harmonogram Analýzy od roku 2018, realizace služby od roku 2019. 

Poznámka 

V případě existence poptávky (min. 20 potencionálních 
zájemců) po službě a zajištění finančních prostředků 
(zejména na mzdové náklady a zajištění služebního vozidla, 
popř. pronájem detaš. pracoviště) a  v souladu s Pravidly JčK 
dojde k realizaci aktivity od r. 2020. 

 
 
 

Číslo a název opatření: 1.4 Domov pro seniory § 49 

Popis opatření: Dle zákona jsou v domovech pro seniory poskytovány 
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) poskytnutí ubytování 
b) poskytnutí stravy 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
f) sociálně terapeutické činnosti 
g) aktivizační činnosti 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
 

Aktivity naplňující opatření: 1.4.1 Zachování stávající kapacity Domova pro seniory 
Kaplice § 49 

 
 



Stránka 23 z 85 

 

Číslo a název aktivity: 1.4.1 Zachování stávající kapacity Domova pro seniory 

Kaplice § 49 

Obsah aktivity   Posláním Domova pro seniory Kaplice je poskytovat podporu 
a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří 
pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují 
komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna   v jejich 
domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo 
ambulantních sociálních služeb.   
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 

a) poskytnutí ubytování 
b) poskytnutí stravy 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
f) sociálně terapeutické činnosti 
g) aktivizační činnosti 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

Spádovost služby ORP Kaplice, ORP Český Krumlov 

Předpokládaný realizátor Domov pro senior Kaplice 

Spolupracující subjekty JčK, Kaplice, Český Krumlov 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 52 / 54 52 / 54 54 54 

počet jednotek (lůžek) 52 / 54 52 / 54 54 54 

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 6 337 000 7 929 000 12 501 000 14 376 150 

Individuální projekt 80 000 179 000 60 000 69 000 

Jihočeský kraj 4 254 900 4 518 000 5 400 000 6 210 000 

Obec Kaplice 84 500 99 500 50 000 57 500 

Obce, svazky obcí 252 125 390 999 290 000 333 500 

Příjmy od uživatelů 6 173 455 6 603 757 6 896 142 7 930 563 

Ostatní (specifikace) 7 365 441 7 925 244 7 376 858 8 483 387 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

24 546 150 27 645 500 32 574 000 37 460 100 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Č. 1: Uvedené finanční zdroje a náklad se týkají základních 
činností služby, nikoliv tzv. nesouvisejících služeb (výjimku 
tvoří zdroje od města Kaplice zvlášť uvedené v samostatném 
řádku. 
Č. 2: Příjmy od uživatelů zahrnují kromě úhrad za pobyt a 
stravu také spoluúčasti a PnP. 
Č. 3: Specifikace řádku Ostatní: výnosy od zdravotních 
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pojišťoven, stravné zaměstnanců, výnosy ze služeb, ostatní 
výnosy z činnosti, finanční výnosy. 

 
 

Číslo a název opatření: 1.5 Sociální rehabilitace § 70  

Popis opatření: Sociální rehabilitace je soubor specifických činností 
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických 
schopností a dovedností, posilováním návyků a 
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 
nezbytných činností alternativním způsobem 
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a 
kompetencí.  
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.5.1 Zajištění stávající kapacity sociální rehabilitace 
Tolerance Kaplice § 70  
1.5.2 Sociální rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním od 16-ti let – terénní forma § 70 
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Číslo a název aktivity: 1.5.1 Zajištění stávající kapacity sociální rehabilitace 

Tolerance Kaplice § 70 

Obsah aktivity   Charita Kaplice poskytuje sociální rehabilitaci Tolerance 
Kaplice od 1. 1. 2008 ambulantní formou. Pro zlepšení 
dostupnosti a efektivnosti služby stávajícím i potenciálním 
uživatelům byla zjištěna potřeba rozšířit poskytování služby o 
terénní formu.  
Na konci roku 2014 byl proveden monitoring s cílem zjistit 
skutečné potřeby stávajících a potenciálních uživatelů na 
celém území SO ORP Kaplice. Následovalo zahájení 
poskytování sociální služby v terénní formě. V současnosti je 
služba poskytována i v přirozeném (domácím) prostředí 
uživatele. 
Cílem služby v ambulantní i terénní formě je podpora osob se 
zdravotním postižením v oblasti samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti tak, aby byli schopni integrace ve většinové 
společnosti. Základním cílem je připravit tyto osoby na 
samostatný život a umožnit jim prosazovat vlastní názory a 
myšlenky. 
Cíle služby:  

o uživatel není ohrožen sociálním vyloučením 
o uživatel je samostatnější v běžném životě 
o uživatel udržuje a zvyšuje své schopnosti a dovednosti 

vedoucí k samostatnějšímu životu  
o uživatel ví, kam a jak se má obrátit o potřebnou 

pomoc a informace 
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením ve 
věku od 16 - 80 let. 
Maximální kapacita ambulantní služby je 20 uživatelů, z toho 
14 uživatelů v daný okamžik, přičemž na jednoho pracovníka 
připadá v tu chvíli 4-5 uživatelů.  
Celková kapacita terénní služby je 10 uživatelů, přičemž 
kapacita v daný okamžik je 1 - 2 uživatelé (jeden terénní 
pracovník pracuje zpravidla s jedním uživatelem v jedné 
domácnosti, případně se dvěma uživateli, pokud tito žijí ve 
stejné domácnosti). 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
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Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Charita Kaplice  

Spolupracující subjekty MPSV, JčK, města Kaplice a Velešín, obce v SO ORP Kaplice a 
další subjekty 
 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 18 20 21 22 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 1 118 349 1 680 000 2 404 400 2 500 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 323 500 177 000 0 0 

Obec Kaplice 50 000 50 000 20 000 20 000 

Obce, svazky obcí 13 000 12 900 7 500 8 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 76 783 87 100 22 700 25 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 581 632 2 007 000 2 454 200 2 553 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Finanční zajištění je zohledněno pro SO ORP Kaplice. Součástí 
rozpočtů je i poskytování služby terénní formou. Navýšil se 
počet aktivních uživatelů služby, a to jak v ambulantní službě, 
tak i v terénní službě. Lze tudíž předpokládat, že počet 
uživatelů dále poroste. S tím souvisí i rostoucí náklady na 
provoz dané služby. 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.5.2 Sociální rehabilitace pro osoby s duševním 

onemocněním od 18-ti let – terénní forma § 70 

Obsah aktivity   Služba je poskytována uživatelům z SO ORP Kaplice v jejich 
přirozeném sociálním prostředí, terénní formou. 
Pracovníci poskytovatele sociální služby Fokus České 
Budějovice, z. ú. dojíždějí za uživateli do regionu Kaplicka 
z Českých Budějovic, případně z pobočky poskytovatele 
v Českém Krumlově. 
Cíle  

- posílit osobní kompetence uživatelů, které jim umožní 
dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti 

- posílit u uživatelů služeb schopnost udržet a rozvíjet běžné 
sociální kontakty 

- podpořit uživatele služeb ve využívání dostupných zdrojů pro 
řešení své životní situace 

- pomoc lidem se zkušeností s duševním onemocněním 
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orientovat se v jejich životní situaci  
- snížit míru závislosti uživatelů na sociálních službách 

Činnosti 
- sociální poradenství 
- podporu a pomoc při využívání běžných služeb – veřejné 

služby, zaměstnavatelé, pracovní agentury, úřady, a to ve 
formě tréninku dovedností, asistence, podpory při zvládání 
činností, doprovodu, vyjednávání ve prospěch uživatele 

- spolupráce s rodinou uživatele služeb 
- aktivní kontaktování 

 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Fokus České Budějovice, z.ú. 

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílové skupiny a obce na území SO ORP Kaplice. 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 13 18 23 30 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace  292 000 500 000 700 000 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj  18 000   

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí  30 000   

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

270 000 340 000 500 000 700 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Č.1:  Od roku 2015 využívají uživatelé z ORP Kaplice službu 

Chráněné bydlení (poskytovatel Fokus ČB). Konkrétně v roce 

2015 se jednalo o dva uživatele, v roce 2016 jeden uživatel a 

v roce 2017 opět dva uživatelé. Tato potřeba ze strany 

uživatelů bude analyzována a projednána při aktualizaci 
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plánu služeb pro SO ORP Kaplice. 

Č.2: Od roku 2015 využívají někteří klienti z ORP i zdravotní 
služby (domácí ošetřovatelská péče Fokus ČB). 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.5.3 Zachování kapacity sociální služby sociální rehabilitace 

- Tyflokabinet 

 

Obsah aktivity   Hlavní náplní sociální rehabilitace je:  

 nácvik obsluhy běžných zařízení, spotřebičů a nácvik 
péče o domácnost (psaní na počítačové klávesnici, 
využívání speciálního software)  

 nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve 
vnitřním i venkovním prostoru  

 nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, 
nácvik vlastnoručního podpisu  

 nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky  

 nácvik chování v různých společenských situacích  

 nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, 
kontaktu a práce s informacemi  

 upevňování získaných motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností 

Spádovost služby JČ kraj (za Tyflokabinet - v rámci terénní formy služby) 

Předpokládaný realizátor Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

Spolupracující subjekty  

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 2 2 2 2 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1 076 000 1 390 000 1.500.000 1 500 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 85 000 0 100 000 100 000 

Obec Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 0 120 000 100 000 100 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 205 000 (ÚP) 242 000 (ÚP) 260 000 260 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 366 000 1 752 000 1 960 000 1 960 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  
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Číslo a název opatření:  1.6 Průvodcovské a předčitatelské služby § 42  

Popis opatření: Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo 
ambulantní služby poskytované osobám, jejichž 
schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení v oblasti orientace nebo komunikace a 
napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby 
mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. 
      
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 

Aktivity naplňující opatření: 1.6.1 Zachování kapacity Průvodcovské a předčitatelské 
služby § 42 

 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.6.1 Zachování kapacity Průvodcovské a předčitatelské 

služby § 42 

Obsah aktivity   Obsahem aktivity je zachování poskytování služby zajišťované 
pro rodiny pečující o děti, mládež a osoby s postižením. Cílem 
služby je podpořit integraci osob se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním, zajištění jejich kontaktu s vnějším okolím a 
zprostředkování jejich všestranného rozvoje a zabránění 
jejich sociálnímu vyloučení. Konkrétně se v ORP Kaplice jedná 
o doprovázení dětí a mládeže do školy, školského zařízení, a 
osob k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a 
doprovázení zpět. Ve většině případů se jedná o doprovázení 
do zařízení v Č. Budějovicích. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem 
Velkopřevorství českého, stř. Č.B., o. p. s. 

Spolupracující subjekty Jednotlivé obce SO ORP Kaplice a Krajský úřad JčK 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 14 13 14 14 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 285 385 331 802 406 977 406 977 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 23 549 7 558 16 279 16 279 

Obec Kaplice 30 000 40 000 40 000 40 000 
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Obce, svazky obcí 10 000 15 000 10 000 10 000 

Příjmy od uživatelů 247 588 229 229 240 000 240 000 

Ostatní (specifikace) 63 394 41 527 36 744 36 744 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

659 916 665 116 750 000 750 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Rozpočet proveden na ORP Kaplice. 
Služba je zajišťována již řadu let pro město i přilehlé okolí 
(ORP). Poskytovatel se snaží zkvalitňovat služby různými 
technickými vylepšeními. V roce 2018 jsme získali 
z prostředků EU 4 nové vícemístné vozy se speciální úpravou 
pro převoz osob sedících přímo na vozíku. Službu využívají 
převážně děti a mládež navštěvující speciální školy v ČB. 
Jedná se tedy o pravidelně poskytovanou službu. 

 
 
 

Číslo a název Opatření:  1.7 Raná péče § 54  

Popis opatření:  
 

Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba 
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které 
je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v 
důsledku nepříznivé sociální situace.  
Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje 
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření:  1.8.1 Podpora služby rané péče v SO ORP Kaplice § 54 
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Číslo a název aktivity: 1.7.1  Podpora služby rané péče v SO ORP Kaplice § 54 

Obsah aktivity   Poskytování terénní rané péče v domácím prostředí klientů, 
doplněné popřípadě ambulantními službami. Cílovou 
skupinou jsou rodiny s dítětem s těžkým zrakovým nebo 
kombinovaným postižením od narození do 7 let věku. Služba 
je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s 
ohledem na specifické potřeby dítěte. 
Cílem opatření je poskytnout terénní služby rané péče 
rodinám, kde se narodilo dítě se zrakovým, sluchovým, 
mentálním nebo kombinovaným postižením či s ohroženým 
vývojem a to od narození do 7 let věku dítěte. Specifickým 
cílem je umožnit rodinám vychovávat dítě s postižením co 
nejdéle ve svém přirozeném prostředí, přispět k prevenci 
umisťování dětí do ústavních zařízení a prevenci vyčleňování 
rodin ze své komunity. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 

Spolupracující subjekty Raná péče I my Soběslav, Centrum pro dětský sluch Praha –
Raná péče Čechy, Obce na území SO ORP Kaplice 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 1 1 1 1 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 75 200 153 600 156 800 156 800 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice 5000 10 000 10 000 10 000 

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace) 13800 28 400 29 200 29 200 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

94 000 192 000 196 000 196 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Společnost pro ranou péči České Budějovice je jediným 
poskytovatelem služby pro děti se zrakovým postižením 
v Jihočeském kraji. 
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Číslo a název opatření: 1.8 Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením 

a seniory § 39  

Popis opatření: Cílem opatření je zachování a postupné navyšování 
stávající kapacity poskytovaných služeb osobní asistence 
pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a 
seniory na území ORP Kaplice při zachování kvality 
poskytované služby. Jedná se o terénní službu 
poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. V 
současné době zajišťuje službu na území ORP Kaplice  ICOS 
Český Krumlov, o.s., který službu zajišťuje v ORP Český 
Krumlov a Kaplice. 
Cílem služby je: 

- podporovat a pomáhat lidem se zdravotním 
postižením a seniorům k rozvoji podle jejich 
možností a schopností 

- podporovat a pomáhat jim při přirozeném 
začleňování do společnosti a umožnit tak 
jejich účast při aktivitách běžného života 

- umožnit lidem se zdravotním postižením a 
seniorům v maximální možné míře vést 
a rozvíjet běžný způsob života 

Kritériem je zachování a postupné rozšiřování minimální 
kapacity služby (celkem pro ORP Český Krumlov a ORP 
Kaplice roční kapacita 25 uživatelů, pro rok 2016 - 30 
uživatelů a pro rok 2017 - 35 uživatelů). 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně, 
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.8.1 Podpora a rozvoj služby osobní asistence v ORP 
Kaplice 
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Číslo a název aktivity: 1.8.1 Podpora a rozvoj služby osobní asistence v ORP 

Kaplice 

Obsah aktivity   Zachování registrované terénní sociální služby osobní 
asistence pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku 
věku) a seniory v ORP Kaplice (služba je poskytována např. 
pro uživatele v Kaplici, Velešíně, v nedávné minulosti i 
Malontech ad.) a postupné navyšování kapacity pro další 
uživatele.   
Služba pomáhá uživatelům při činnostech, které nemohou 
vykonávat samostatně, pomáhá rozvíjet jeho schopnosti a 
samostatnost a umožňuje tak naplnit uživatelům jejich 
životní potřeby a tím žít plnohodnotným způsobem života v 
přirozeném prostředí. Služba je poskytována v různém 
rozsahu dle potřeb uživatele všude tam, kde je to potřeba, 
tedy ve školkách, školách a ostatních zařízeních, v 
domácnosti, zaměstnání a dalších místech na základě 
konkrétních potřeb klienta. 
Na zajištění služby pro děti a mládež v ORP Český Krumlov 
přispívá pravidelně město Český Krumlov (250 000 Kč/rok), 
část nákladů je hrazena uživateli služby za poskytnuté služby, 
na částečném spolufinancování participují (měly by 
participovat) i ostatní obce, jejichž občanům je služba 
poskytována. 
Služba je registrována na ORP Kaplice i ORP Český Krumlov a 
údaje o kapacitě i financích odpovídají celku, z hlediska počtu 
přímé práce a nákladovosti služby se ORP Kaplice týká cca 25-
30%. 

Spádovost služby ORP Kaplice a ORP Český Krumlov 

Předpokládaný realizátor ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Spolupracující subjekty Obce v ORP Kaplice, školy, školky a další dotčené subjekty 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 34 35 37 40 

počet jednotek (hodin 
přímé práce s uživateli) 

8235 9500 10000 10500 

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 2 226 000 2 755 000 3 700 000 3 800 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 240 000 500 000 250 000 300 000 

Obec Kaplice 0 20 000 20 000 30 000 

Obce, svazky obcí 311912 324 000 320 000 320 000 
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Příjmy od uživatelů 870 733 880 000 900 000 950 000 

Ostatní (nadace) 140 945 100 000 90 000 90 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

3 789590 4 579 000 5 280 000 5 490 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Aktivita je realizována v souladu s plánem. Z hlediska 
kapacity služby je relevantnější počet hodin přímé péče, než 
počet uživatelů. Zároveň počet přímé péče za rok 2017 
(8235) je o něco nižší, než byl původní plán (ovlivněno tím, že 
nasmlouvaných hodin bylo 11.000, skutečně využito „pouze“ 
8235 (z důvodu např. delší hospitalizace klientů apod.). 
Služba je registrována na ORP Kaplice i ORP Český Krumlov a 
údaje o kapacitě i financích odpovídají celku, z hlediska počtu 
přímé práce a nákladovosti služby se ORP Kaplice týká cca 25-
30%. 

 
 
 

Číslo a název opatření: 1.9 Tlumočnické služby § 56 

Popis opatření: Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní 
služby poskytované osobám s poruchami komunikace 
způsobenými především smyslovým postižením, které 
zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné 
fyzické osoby. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.9.1 Tlumočnické služby §56 - Střep 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.9.1 Tlumočnické služby § 56 - Střep 

Obsah aktivity   Tlumočnická služba – tlumočení z / do znakového  jazyka 
neslyšícím uživatelům v situacích spojených s běžným 
životem (lékaři, banky, zaměstnavatelé, školy, pojišťovny, 
překlady telefonátů, dopisů…) 

Spádovost služby Jihočeský kraj 

Předpokládaný realizátor STŘEP, z.s. 

Spolupracující subjekty ------ 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 67 72 72 72 
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počet jednotek 570 580 580 600 

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 526 000 549 000 549 000 549 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Obec Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 70 000 95 000 90 000 90 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

\sponzorské příspěvky 10 000 10 000 10 000 10 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

606 000 654 000 649 000 649 000 

Časový harmonogram 

Služba je poskytována dle časů uvedených v registraci, často 
však nad rámec pracovní dob dle individuálních potřeb 
uživatelů (odpoledne, víkendy, noční tlumočení v naléhavých 
případech). 

Poznámka  

 
 
 

 

Číslo a název opatření: 1.10 Sociální poradenství § 37  

Popis opatření: Sociální poradenství poskytuje osobám informace k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální 
poradenství je součástí každé sociální služby, odborné 
sociální poradenství se zaměřuje na podávání informací 
specifickým skupinám osob či při řešení specifických 
náročných životních situací. Odborné sociální poradenství 
vyžaduje specifické znalosti a dovednosti sociálních 
pracovníků. 

Aktivity naplňující opatření: 1.10.1 Odborné sociální poradenství pro cizince ze třetích 
zemí  
1.10.2 Odborné sociální poradenství – Bezplatná právní 
poradna – pobočka v Kaplici 
 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.10.1 Odborné sociální poradenství pro cizince ze třetích 

zemí 

Obsah aktivity   Cílem projektu je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce 
integrace cizinců“, vytvořit prostor pro dlouhodobou a 
koncepční podporu integrace cizinců. CPIC je iniciátorem, 
organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, 
právní i jazykovou emancipaci cizinců v rámci Jihočeského 
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kraje.  
Cílovými skupinami CPIC jsou:  
• státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) 
oprávněně pobývající na území České republiky:  
- mající povolení k dlouhodobému pobytu;  
- mající povolení k trvalému pobytu;  
- mající dlouhodobé vízum;  
- mající povolení k přechodnému pobytu rodinného 
příslušníka občana EU;  
- jsou v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na 
území;  
- jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu;  
- jsou v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu;  
- jsou v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu  
rodinného příslušníka občana EU;  
• osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti 
a osoby požívající doplňkové ochrany.  
Centrum na podporu integrace cizinců je financováno v rámci 
projektu „Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro 
Jihočeský kraj, reg. č. AMIF/4/12“.  
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice (Jihočeský kraj) 

Předpokládaný realizátor Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj. 

Spolupracující subjekty  Úkolem CPIC je rovněž zajistit vytvoření a činnost 
regionálních poradních platforem, které řeší aktuální 
problémy cizinců v rámci spolupráce zejména s krajskými a 
obecními úřady, cizineckou policií, státní a městskou policií, 
úřady práce, finančními úřady, živnostenskými úřady a 
dalšími subjekty. Cílem je vytvořit prostor pro lepší výměnu 
informací a podávání podnětů na přijímání opatření, 
reagujících na aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců. 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 14 14 15 15 

počet jednotek – doba 
setkání (1 jednotka = 15 
min 

30 24 30 30 

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     
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Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Celý provoz CPIC pro Jihočeský kraj je financován 
z Azylového, migračního a integračního fondu, tj. z tohoto 
projektu je financován celý komplex poskytovaných služeb – 
sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, 
sociokulturní kurzy, atd. Není proto možné vyčíslit náklady na 
financování pouze odborného sociálního poradenství. Počty 
uživatelů a finanční náklady uvedeny dle minulé aktualizace. 
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Číslo a název aktivity: 1.10.2 Odborné sociální poradenství – Bezplatná právní 

poradna – pobočka v Kaplici 

Obsah aktivity   Zachování a rozvoj registrované služby odborné sociální a 
právní poradenství (pobočky Bezplatné právní poradny 
v rozsahu cca 1 den/týdně – 7 hodin ve městě Kaplice  (v níže 
uvedené tabulce jsou plánovány intervence ambulantní – 
jedná se o min. 30 min. intervence). Důvodem je zajištění 
dostupnosti služby pro občany obcí SO ORP Kaplice.  
 
Poradna poskytuje odborné sociální a právní poradenství pro 
širokou cílovou skupinu (osoby v nepříznivé sociální situaci, 
ohrožené soc. vyloučením) v oblastech dluhové 
problematiky, pracovního, občanského, rodinného, správního 
práva, lidsko-právní problematiky ad. Ročně poskytne své 
služby cca 800 klientům. Cílem služby bezplatné právní 
poradenství je podpořit osoby v nepříznivé sociální situaci 
tak, aby mohli svou situaci řešit sami za pomoci odborného 
poradce, a to prostřednictvím rad, informací a případné další 
pomoci. Služba přechází (či alespoň minimalizuje) 
problémům, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osob.  
Kritériem je zachování min. kapacity služby Bezplatné právní 
poradenství v Kaplici. 
Vzhledem k tomu, že rozsah služby pro ORP Kaplice (7h 
týdně) je v porovnání s ostatními ORP silně poddimenzovaný 
(i SPRSS JčK stanovil rozsah základní sítě této služby v ORP 
Kaplice na 20h týdně), předpokládá se postupný rozvoj služby 
na alespoň dva dny v týdnu – 14 h od roku 2020 (záleží však 
na jednání s obcemi, JčK a zajištění financí na rozšíření). 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor ICOS Český Krumlov 

Spolupracující subjekty Obce v SO ORP Kaplice, neziskové subjekty pracující s cílovou 
skupinou 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 150 160 170 320 

počet jednotek - intervence 227 230 240 400 

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 80 000 90 000 100 000 110 000 
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Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 30 000 30 000 30 000 30 000 

Obec Kaplice 30 000 50 000 50 000 60 000 

Obce, svazky obcí 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) - MPO 20 000 0 0 150 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

160 000 170 000 180 000 350 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Registrace služby je společná pro ORP Český Krumlov, Kaplice 
i Trhové Sviny (celkové náklady činí cca 1,2 mil. Kč., ročně cca 
800 klientů) - údaje v tabulce o počtu uživatelů se vztahují 
pouze k ORP Kaplice, obdobně tak odhad finančních údajů. 

 
 
 

Číslo a název opatření: 1.11 Terénní programy § 69 

Popis opatření: Sociální služba pracující s uživateli v jejich přirozeném 
prostředí, či v prostředí, ve kterém se aktuálně nacházejí. 
Podstatnou částí služby je vyhledávání potencionálních 
uživatelů, nabízení podpory a pomoci, prevence, zvyšování 
informovanosti o konkrétním problému (jak uživatelů, tak 
veřejnosti). Cílem je pomoci řešit lidem specifické obtížné 
životní situace a vyhledávat osoby, které žijí specifickým 
patologickým způsobem života. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.  

Aktivity naplňující opatření: 1.11.1 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – 
Viktorie  
1.11.2 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – 
ROZKOŠ bez RIZIKA 
 

 

 

 

Číslo a název aktivity: 1.11.1 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – 

Viktorie 

Obsah aktivity   Obsahem aktivity je zachovat stávající kapacitu terénního 
programu Viktorie - jeho provoz a podporu v příštím období. 
Aktivita - služba poskytuje dostupné služby nabízené 
programem Viktorie, určené pro osoby pracující v oblasti 
placeného sexu a často též uživatelky návykových látek nebo 
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alkoholu, které se pohybují v této skupině osob a na trase E 
55 nebo přilehlých místech - městě Kaplici, Dolním Dvořišti, 
Lipensku a jeho okolí. Cílem terénního programu je 
vyhledávat problematické klientky, pohybující se v tomto 
prostředí  a komplexně řešit problematiku těchto osob. 
Přednostně se jedná o specifické a zdravotní a sociální 
poradenství pro tyto osoby, screeningové testování na 
pohlavní a infekční onemocnění, výměnný program 
jednorázových injekčních stříkaček, odesílání do ústavní léčby 
nebo dalších zdravotních zařízení. Tzn. soubor opatření, který 
poskytuje účinnou ochranu většinové společnosti před 
šířením infekčních onemocnění i nebezpečným infekčním 
odpadem.  
Cílem je motivovat uživatelsky služby k jinému druhu obživy a 
předávat je, dle možností do dalších specializovaných 
zařízení.  
Terénní program Viktorie v současnosti pracuje, dle našeho 
odhadu s 90 % všech klientek, které se v této oblasti 
vyskytují.    
 
 

Spádovost služby SO ORP Kaplice, Českokrumlovsko, Lipensko  

Předpokládaný realizátor Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. – Terénní 
program Viktorie  

Spolupracující subjekty Město Kaplice, další poskytovatelé sociálních služeb v regionu  

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 427 350 350 350 

počet jednotek 752 800 800 800 

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace   160 000 170 000 

Individuální projekt 80 912 150 000   

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí 92 035 90 000 100 000 110 000 

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

172 947 240 000 260 000 280 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Služba (aktivita) funguje stabilně, vždy každý týden 
(čtvrtek)14-22h. V dalším období není plánována změna při 
poskytování služby. 
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Číslo a název aktivity: 1.11.2 Terénní program pro osoby pracující v sexbyznysu – 

ROZKOŠ bez RIZIKA 

Obsah aktivity   Terénní program poskytovatele ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) 
funguje na území ORP Kaplice od roku 1998, tým R-R (sociální 
pracovnice a zdravotní sestra) pravidelně kontaktuje sexuální 
pracovnice. Cílem terénního programu je tyto ženy aktivně 
vyhledávat s nabídkou poskytovaných služeb –  základní a 
odborné sociální poradenství, zdravotní služby, distribuce 
preventivních materiálů a ochranných prostředků.  R-R 
monitoruje prostituční scénu (klubovou, pouliční, 
internetovou), poskytuje online a offline poradenství v rámci 
internetové poradny. R-R je rovněž nestátní zdravotnické 
zařízení – dermatovenerologie.  V rámci terénního programu 
poskytuje zdravotní poradenství, vyšetření na pohlavně 
přenosné infekce v dermalovenerologické sanitě. R-R 
obdrželo povolení Krajského úřadu poskytovat zdravotnické 
služby mimo zdravotní zařízení tzn. v terénu.  

R-R odkazuje na  Poradenské centrum R-R České Budějovice, 
které je spádové pro Jihočeský kraj.  Zde je nabízeno odborné 
sociální poradenství, bezplatná terapie a kompletní vyšetření 
na pohlavně přenosné infekce lékařem/lékařkou R-R. 

R-R pořádá akce pro veřejnost, např. testování na HIV 
zdarma, připravuje besedy a přednášky, věnuje se výzkumné 
činnosti a připomínkování legislativy v oblasti prostituce. 

Spádovost služby Jihočeský kraj, Poradenské centrum České Budějovice 

Předpokládaný realizátor ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

Spolupracující subjekty Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická zařízení, KHS 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 65 86 80 80 

počet jednotek 297 358 380 380 

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 230 000 240 000 240 000 240 000 

Individuální projekt 0 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 

Obec Kaplice 0 0 0 0 

Obce, svazky obcí 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (specifikace) 0 0 0 0 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

230 000 240 000 240 000 240 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 
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Poznámka 

Původně plánovaný počet uživatelek byl překročen, ale 
neznamená to současně nárůst celkového počtu sexuálních 
pracovnic v SO ORP Kaplice. R-R v roce 2017 navýšila časovou 
dostupnost služby tzn. více uživatelek z celkové skupiny 
stávajících a potenciálních uživatelů mohlo pro zajištění svých 
potřeb využít služby R-R. 

 
 
 

Číslo a název opatření: 1.12 Terénní programy § 69 – pro osoby ohrožené nebo 

závislé na návykových látkách     

Popis opatření: Cílem opatření je podpora a zachování stávajících 
terénních programů pro uživatele z cílové skupiny včetně 
monitoringu oblastí dosud nepokrytých terénním 
programem a včetně navazování nových kontaktů. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující opatření: 1.12.1 Terénní programy § 69 (Streetwork) 

 
 
 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 1.12.1 Terénní programy § 69 (Streetwork) 

Obsah aktivity   Obsahem aktivity je zachovat stávající kapacitu terénního 
programu, jeho finanční podporu a provoz v příštím období. 
Cílem programu, je poskytnout dostupné a kvalifikované 
služby,které jsou poskytované programem a jsou určené pro 
uživatele návykových látek, lidi ohrožené závislostí, jejich 
rodiče partnery a nebo další specifické skupiny osob v ORP 
Kaplice a jeho okolí. Přínosem terénního programu je 
ochrana veřejného zdraví, vyhledávání problematických nebo 
závislých uživatelů návykových látek v jejich přirozeném 
prostředí a komplexní řešení problematiky závislostí.  
Součástí programu, je předávání osob do péče dalších 
specializovaných zařízení a služeb, zabývajících se 
problematikou závislostí a užívání návykových látek.  
 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. - Stávající terénní 
programy (Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice)  

Spolupracující subjekty obce  
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Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 34 45 50 50 

počet jednotek (kontakty) 247 250 250 250 

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace  - 1 076 167 1 126 167 

Individuální projekt 976 167 1 259 949   

Jihočeský kraj 200 295 210 000 250 295 250 295 

Obec Kaplice 40 000 40 000 50 000 55 000 

Obce, svazky obcí 105 000 105 000 140 000 140 000 

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace) 312 000 328 000 469 000 479 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 628 463 1 942 949 1 985 462 2 050 462 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  
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PRIORITA 2  Vznik nových sociálních služeb 
 
 
 
 

Číslo a název opatření: 2.1 Vznik nových sociálních služeb pro uživatele z území 

SO ORP Kaplice 

Popis opatření: Cílem opatření je zajištění potřeb stávajících a 
potenciálních uživatelů z SO ORP Kaplice, 
prostřednictvím vzniku nových sociálních služeb. 

Aktivity naplňující opatření: 2.1.1 Vznik sociálně aktivizačních služeb pro seniory a 
osoby se zdravot. postižením - s poruchou autistického 
spektra (PAS) 
2.1.2 Vznik pečovatelské služby 
2.1.3 Vznik pečovatelské služby v Horním Dvořišti 
2.1.4 Vznik osobní asistence 
2.1.5 Vznik rané péče – pro děti s poruchou autistického 
spektra (PAS) 
2.1.6 Vznik odlehčovací služby 
2.1.7 Vznik služby terénní programy 
2.1.8 Vznik služby chráněné bydlení 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 2.1.1 Vznik sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby 

se zdravot. postižením - s poruchou autistického spektra 

(PAS) 

Obsah aktivity   Služba je poskytovaná dětem, mladistvým a dospělým s 
poruchami autistického spektra formou ambulantní na 
pracovišti v Táboře nebo v Č. Budějovicích a formou terénní 
v domácím prostředí. Umožňuje zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, zájmové a vzdělávací volnočasové 
aktivity, sociálně terapeutické činnosti, socioterapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů, individuální 
konzultace a terapie problémového chování. 

Spádovost služby správního obvod ORP Kaplicko    

Předpokládaný realizátor APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupracující subjekty SPC České Budějovice, Kaňka o.p.s. 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 0 0 2 2 

počet jednotek     
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Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 1 410 000 1 682 000 1 700 000 1 700 000 

ESF 566 893 680 000 0 0 

Jihočeský kraj 227 600 136 000 150 000 150 000 

Obec Kaplice 0 0   

Obce, svazky obcí 233 627 277 500 195 800 195 800 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (Nadace, dárci) 547 265 824 500 650 000 650 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

2 985 385 3 600 000 2 695 800 2 695 800 
 

Časový harmonogram Od 2013 trvale – od 2019 pro SO ORP Kaplice 

Poznámka Počty klientů za ORP, finanční údaje za celý JčK 

 
 

Číslo a název aktivity: 2.1.2 Vznik pečovatelské služby  

Obsah aktivity   Na základě zjištěných potřeb uživatelů služeb je plánováno 
rozšíření resp. vznik pečovatelské služby pro SO ORP Kaplice. 
Aktuálně je analyzována potřeba uživatelů na plánovaném 
území. Záměrem je, na základě dohody a podpory ze strany 
JčK a příslušných obcí, realizovat službu od 2019. Kvantifikace 
uživatelů, jednotek a finančních prostředků je zatím 
nevyčíslena. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Ledax 

Spolupracující subjekty obce SO ORP Kaplice, JčK 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby   nevyčísleno nevyčísleno 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram od 2019 

Poznámka 

Plánováno je i zavedení služby mimo zákon o sociálních 
službách Ledax DOHP (Domácí ošetřovatelská a hospicová 
péče), v rozsahu podle zjištěných potřeb uživatelů. Zahájení 
realizace od 2019. 
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Číslo a název aktivity: 2.1.3 Vznik pečovatelské služby v Horním Dvořišti  

Obsah aktivity   Na základě zjištěných potřeb uživatelů služeb je plánováno 
rozšíření resp. vznik pečovatelské služby pro území obce 
Horní Dvořiště. Plánovaná kapacita pro potenciální uživatele 
je zajištěna od října 2018. 

Spádovost služby Horní Dořiště 

Předpokládaný realizátor Vyšší Brod 

Spolupracující subjekty  

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby   2 2 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram od 2019 (kapacita zajištěna od 10/2018) 

Poznámka  

 
 
 

Číslo a název aktivity: 2.1.4 Vznik osobní asistence 

Obsah aktivity   Na základě zjištěných potřeb uživatelů služeb je plánováno 
rozšíření resp. vznik služby osobní asistence pro SO ORP 
Kaplice. Aktuálně je analyzována potřeba uživatelů na 
plánovaném území. Záměrem je, na základě dohody a 
podpory ze strany JčK a příslušných obcí, realizovat službu od 
2019. Kvantifikace uživatelů, jednotek a finančních 
prostředků je zatím nevyčíslena. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Ledax 

Spolupracující subjekty obce SO ORP Kaplice, JčK 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby   nevyčísleno nevyčísleno 

počet jednotek     
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Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram od 2019 

Poznámka  

 
 
 

Číslo a název aktivity: 2.1.5 Vznik rané péče - pro děti s poruchou autistického 

spektra (PAS) 

Obsah aktivity   Podpora dítěte s poruchou autistického spektra do 7 let věku  
a jeho rodiny formou ambulantní a terénní služby. Poskytnutí 
odborného poradenství přímo v rodině, podpora rodičů 
v nelehkém období, rozvoj dítěte, podpora při uplatňování 
zájmů. 

Spádovost služby správního obvod ORP Kaplicko    

Předpokládaný realizátor APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupracující subjekty IMY, o.p.s., SPC České Budějovice, SPRP Č. Budějovice, Kaňka 

o.p.s. 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 0 0 2 2 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace 0 608 000 1 360 000 1 360 000 

ESF 21 000 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 100 000 100 000 

Obec Kaplice 0 0   

Obce, svazky obcí 9 074 33 000 130 000 130 000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 0 

Ostatní (Nadace, Benefice) 115 483 190 500 372 220 372 220 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

145 557 831 500 1 862 220 1 862 220 

Časový harmonogram Od 2014 trvale – od 2019 pro SO ORP Kaplice 

Poznámka Počty klientů za ORP, finanční údaje za celý JčK 



Stránka 48 z 85 

 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 2.1.6 Vznik odlehčovací služby 

Obsah aktivity   Na základě zjištěných potřeb uživatelů služeb je plánováno 
rozšíření resp. vznik odlehčovací služby pro SO ORP Kaplice. 
Aktuálně je analyzována potřeba uživatelů na plánovaném 
území. Záměrem je, na základě dohody a podpory ze strany 
JčK a příslušných obcí, realizovat službu od 2019. Kvantifikace 
uživatelů, jednotek a finančních prostředků je zatím 
nevyčíslena. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Ledax 

Spolupracující subjekty obce SO ORP Kaplice, JčK 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby   nevyčísleno nevyčísleno 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram od 2019 

Poznámka  

 
 
 

 

Číslo a název aktivity: 2.1.7 Vznik služby terénní programy 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je rozšíření sužby terénní programy na území SO 
ORP Kaplice. 
V první etapě bude služba poskytována na území města 
Velešín, cílové skupině sociálně znevýhodněných uživatelů, 
kteří bydlí na ubytovnách.  
Předpokládané zahájení realizace od 1.1.2019, dostupnost 
bude nastavena podle zjištěných potřeb (plánovaný odhad 1x 
za 14 dní příp. 1x týdně). 
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Spádovost služby Velešín, Kaplice  

Předpokládaný realizátor Kocero 

Spolupracující subjekty MěÚ Kaplice + Velešín, NZDM Velešín, NZDM Kaplice 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby   20 20 

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram od 1.1.2019 

Poznámka  
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Číslo a název aktivity: 2.1.8 Vznik služby chráněné bydlení 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je pomocí služby chráněné bydlení zajistit 
zjištěné potřeby potenciálních uživatelů. Chráněné bydlení je 
pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné 
bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního 
bydlení. 
 
Dle zákona jsou poskytovány tyto činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice  

Předpokládaný realizátor registrovaný poskytovatel sociální služby 

Spolupracující subjekty dotčené samosprávy a organizace 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby     

počet jednotek   20 lůžek 20 lůžek 

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram od 2019/2020 

Poznámka  
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PRIORITA 3  Podpora a rozvoj souvisejících služeb 
 

 

 
 

Číslo a název opatření: 3.1 Podpora souvisejících služeb pro cílovou skupinu 

děti a mládež 

Popis opatření: Cílem opatření je podpora služeb, které doplňují a 
navazují na sociální služby, při zajištění identifikovaných 
potřeb stávajících a potencionálních uživatelů ve SO ORP 
Kaplice.  

Aktivity naplňující opatření: 3.1.1 Rodinné centrum 
3.1.2 Multitým 
3.1.3 Podpora pěstounských rodin 
3.1.4 Primární a sekundární prevence 
3.1.5 Podpora volnočasových aktivit 

 
 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.1 Rodinné centrum 

Obsah aktivity   Provoz rodinného centra jako zařízení sociálně preventivního 
pro rodiny s dětmi, bez rozdílu věku, sociálního postavení a 
národnostních menšin poskytujícího zázemí pro: vzájemnou 
pomoc, sdílení zkušeností a znalostí, navázání vztahů mezi 
rodiči i dětmi; získávání poznatků o výchově, zdraví a 
psychologii rodinného života od odborníků; vytváření 
programu pro aktivní trávení volného času dětí, rodičů i 
ostatních občanů; pořádání akcí pro veřejnost při aktivní 
účasti dětí a rodičů. 
Centrum má funkci podpůrnou, vzdělávací, preventivní, 
socializační s možností využití hlídací služby ve snaze zapojit 
všechny věkové kategorie občanů ve vzájemné soudržnosti. 
 
Cíle: 

- prevence a pomoc v sociální oblasti 
- pořádání seminářů a přednášek 
- umožnění dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi, 

budoucí rodiče, prarodiče 
- organizace výletů, příměstských táborů, pobytových 

zájezdů pro rodiny s dětmi a ostatní občany 
- organizace programů na otázku ochrany životního 

prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte a 
prohloubením vztahu dítěte s přírodou a zvířaty 
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- činnosti na podporu rozvoje komunity 
- spolupráce s jinými mateřskými centry a organizacemi 
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 
- podpora uživatelů v osobnostním rozvoji (vzdělávání, 

poradna, aktivní odpočinek, relaxace) 
 
Současné aktivity: 
Spolupráce s odborem školství a mládeže MěÚ Kaplice a 
doprovázejícími organizacemi v Jihočeském kraji formou 
poskytování prostoru pro asistovaný kontakt pěstounské 
rodiny s biologickou rodinou a zázemí pro doplňkové služby 
pro cílovou skupinu Pěstounské rodiny formou školení, kurzů. 
 
Provoz Mateřského centra – cílovou skupinou jsou rodiče a 
děti ve věku 0 až 6 let, program zaměřený na pohybové, 
výtvarné, hudební a didaktické činnosti, příprava na MŠ, 
besedy na různá témata, akce pro veřejnost ve spolupráci 
s organizacemi v ORP Kaplice. 
 
Služba pro rodiče dětí 1. stupně ZŠ - Dětský klub a Příměstský 
tábor Budíček 2 - cílem je zabezpečit cílovou skupinu rodičů, 
kteří vykonávají pracovní činnost, rekvalifikují se nebo si 
hledají zaměstnání. Doplňujeme tím nedostatečnou kapacitu 
školních družin, doprovázíme děti na kroužky a svou provozní 
dobou umožňujeme rodičům lépe koordinovat pracovní dobu 
a rodinný život. Příměstský tábor pak umožňuje umístit děti i 
v rámci všech školních prázdnin. Služba je bezplatná. 
 
Provoz Dětské skupiny – cílová skupina děti od 1 roku věku 
do zahájení školní docházky, péče o děti rodičů aktivních na 
trhu práce. Kapacita zařízení 12 dětí. 
 
Nabídka kurzů s tématy: rodina a péče o dítě, psychohygiena, 
poruchy chování, komunikace s úřady, psychosomatika, 
příprava na MŠ, ZŠ, výživa, posilování rodičovských 
kompetencí, svépomocné skupiny, aj. 
 
Spolupráce se zastřešujícími organizacemi: Síť pro rodinu, z.s. 
a Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. 
 
 
Plánované aktivity: 
 
Interaktivní zahrada – vytvoření interaktivního venkovního 
zázemí pro hru dětí a odpočinku za použití přírodních 
materiálů, důraz kladený na spolupráci veřejnosti, zapojení 
celé komunity – částečně již probíhá. 
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Mezigenerační spolupráce – propojení provozovaných 
činností se seniory, zdravotně postiženými občany, příp. nové 
projekty, které umožní začlenění, spolupráci, sdílení, 
vzájemné obohacení všech věkových kategorií.   
 
Další dotační možnosti dle aktuálních vyhlašovaných výzev. 

Spádovost služby Kaplice a okolí 

Předpokládaný realizátor Rodinné centrum Budíček, z. s. 

Spolupracující subjekty NNO, DDM Kaplice, Město Kaplice, základní a mateřské školy, 
G, SOŠE a SOU Kaplice, OSPOD, Domov pro seniory Kaplice a 
další dotčené organizace. 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 200 250 250 250 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 0 0 0 0 

Individ. projekt – ESF+MPSV 842 000 1 000 000 2 250 000 2 200 000 

Jihočeský kraj 14 000 27 000 30 000 30 000 

Obec Kaplice 45 000 150 000 150 000 150 000 

Obce, svazky obcí 0 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 17 000 52 000 60 000 60 000 

Ostatní – dary,ÚP,Attavena 15 000 162 000 200 000 200 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

933 000 1 391 000 2 690 000 2 640 000 

Časový harmonogram Po celé  plánované období. 

Poznámka  

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.2 Multitým 

Obsah aktivity   Se vznikem multitýmu se zkvalitnila spolupráce škol na území 
SO ORP, Města Kaplice, odboru sociálně – právní ochrany 
dětí, Policie ČR a Městské policie Kaplice. Pravidelná setkání 
zástupců výše jmenovaných institucí probíhají od poloviny 
roku 2011, schůzky jsou domluveny třikrát během roku. 
Setkání se účastní zástupci škol (ředitelé, nebo VP nebo 
ŠMP), zástupci Města Kaplice, kurátoři pro děti a mládež, 
zástupci Policie ČR, Městské policie Kaplice a hosté. Jako 
hosté jsou zváni odborníci z oblasti rizikového chování dětí a 
mládeže (např. lektoři SVP Spirála Český Krumlov, Charity 
Kaplice, Krizového centra pro děti a rodinu). Na základě 
pravidelných schůzek se velmi dobře rozběhla i spolupráce 
škol a kurátorů, která je na vynikající úrovni a přesahuje i na 
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střední školu. Výsledkem práce multitýmu byl ve školním 
roce 2011/2012 realizovaný pilotní „Preventivní projekt 
Policie ČR a Městské Policie Kaplice“ pro žáky 3. tříd. Tento 
probíhá úspěšně každý rok. Dalším výstupem setkávání je i 
spolupráce lektorek Charity a škol – preventivní projekty šité 
na míru třídním kolektivům (ve školním roce 2013/2014 tři 
tematické celky pro 7. třídy). Úkolem multitýmu je i hledání 
možností, jak získat pro Kaplici a okolí školního psychologa. 
Pozitiva – možnost výměny zkušeností mezi organizacemi 
pracujícími v oblasti prevence, pojmenování problémů i 
hledání možností získání financí na prevenci rizikového 
chování. 
Cílem aktivity je mimo výše uvedené také pokračování, 
rozšíření činnosti a četnosti setkávání. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Komise prevence kriminality při městském úřadu Kaplice 

Spolupracující subjekty Obce a města regionu Kaplicka, OSPOD, školy, PČR, kurátoři 
pro děti a mládež, Městská policie, poskytovatelé sociálních 
služeb 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Finanční náročnost není vyčíslena, provozní roční náklady – 
multitým funguje v současné době bez finančních příspěvků a 
na základě dobrovolnosti účastníků. 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.3 Podpora pěstounských rodin 

Obsah aktivity   V současnosti na SO ORP Kaplice zajišťuje tuto službu odbor 
školství a mládeže Městského úřadu Kaplice, který koordinuje 
poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální 
poradenství. 
V rámci sociálně-právní ochrana dětí zabezpečuje: 

 výkon samosprávných činností a výkon státní správy 
na úseku sociálně-právní ochrany dětí, stanovených 
zvláštními zákony,  

 náhradní rodinná péče (pěstounská péče a osvojení),  

 výkon opatrovnictví nezletilých,  

 provádění místních šetření a oznamuje soudům a 
jiným státním orgánům rozhodné skutečnosti v 
oblasti sociálně-právní ochrany dětí,  

 zastupování zájmů nezletilých. 
 
Z analýz zpracovaných v rámci aktualizace Komunitního plánu 
vyplývá větší potřeba odborného sociálního poradenství a 
odlehčovacích služeb pro pěstounské rodiny. 
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Spolupráce odboru školství a mládeže při MěÚ Kaplice s 
doprovázejícími organizacemi v Jihočeském kraji (Paventia 
z.s., Dobrá rodina o.p.s., Temperi o.p.s. a Jihočeská rozvojová 
o.p.s.) nabízejícími další doplňkové služby pro cílovou skupinu 
Pěstounské rodiny formou školení, kurzů, setkávání pěstounů 
a poskytování prostoru pro asistovaný kontakt pěstounské 
rodiny s biologickou rodinou případně s budoucími osvojiteli 
v rámci prostorů OSPOD a ve spolupráci s RC Budíček, z.s. 
Rozvoj sanační služby ve stávajících doprovázejících 
organizacích.  
 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Město Kaplice, NNO 

Spolupracující subjekty NNO, školy, zdravotnická zařízení a další dotčené subjekty 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 25 26 30 30 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

    

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Pěstounské rodiny jsou podporovány státem, formou 
příspěvků od Úřadu práce. Doprovázející organizace rovněž 
čerpají od Úřadu práce prostředky na povinné vzdělávání 
pěstounů, odborné poradenství, psychologickou pomoc aj. 
V případě, že pěstounské rodiny by neuzavřely dohodu 
s doprovázející organizací, čerpal by odbor školství a mládeže 
od ÚP ČR a poté financoval aktivity pěstounských rodin. 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.4 Primární a sekundární prevence 

Obsah aktivity   Obsahově se aktivita neliší oproti letům minulým. Cílem je 
důsledné, efektivní zavádění primární prevence, případně 
sekundární prevence do povědomí třídních učitelům a 
ředitelům škol jako efektivní nástroj k řešení následných 
terciálních problémů (oddíl KP-osoby v krizi) zejména na 
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2.stupni ZŠ a SŠ. Cíleně je potřeba se vyhnout nahodilým, 
jednorázovým, líbivým a podbízivým formám aktivit, která 
nemají žádný dopad na cílovou populaci dětí a mládeže. 
Je zapotřebí důsledně analyzovat dosud proběhlé akce, 
strategie a v průběhu roku 2018 navrhnou funkční model, 
včetně horizontu evaluace. To se neobejde bez pravidelné a 
otevřené spolupráce donátorů (MěÚ, OÚ, škol, represivních 
složek, atd.). 
Druhou cílovou skupinou jsou rodiče dětí, navštěvující školy a 
školská zařízení. Zde v současné době neexistuje žádná 
osvěta, informační kampaň ani předávání ověřených a 
pravdivých informací. 
Jde o zajištění vhodné formy realizace primární a sekundární 
prevence pro CS, od začátku školní docházky. 
Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity 
realizované s cílem předejít problémům a následkům 
spojeným se rizikovými projevy chování, případně 
minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. (viz 
oddíly KP osoby v krizi ve všech formách) 
Sekundární prevence – předcházení vzniku, rozvoji a 
přetrvávání rizikového chování. V tomto pojetí je sekundární 
prevence název pro včasnou intervenci a poradenství. 
RAMPS III. Projekt školní speciální pedagog ZŠ Fantova 
Kaplice. 
Středisko výchovné péče (Mgr. Viktorie Kušnirenková 
případně jiný pověřený pracovník SVP Český Krumlov), 
jednou měsíčně poradenská služba. Příklad dobré praxe, bylo 
by vhodné rozšíření činnosti a četnosti na další školy v Kaplici. 
1) Odborný poradenský pracovník střediska výchovné péče 
řeší výchovné i jiné problémy žáků na půdě školy jednou 
týdně. Služba je určena pro žáky, rodiče a pedagogy. Žáci 
využívají této možnosti na základě doporučení třídních 
učitelů a se souhlasem svých rodičů nebo vyhledají poradce 
sami. Odborný poradenský pracovník pracuje individuálně se 
žáky, rodiči i pedagogy. Je zde i možnost práce s celým 
třídním kolektivem a poradenská činnost pro třídní učitele. 
Poradenský pracovník využívá i možnost sledovat dítě přímo 
v učebním procesu. 
2) Organizace Spirála o.s (Český Krumlov), Elio o.s. (Praha) 
pracují dlouhodobě s třídními kolektivy a třídními učiteli na 
ZŠ Fantova. Jedná se o dvou až tříletou práci s třídními 
kolektivy formou tříhodinových setkání ve škole či 
dvoudenních výjezdů mimo školu. Tato dlouhodobá 
spolupráce začíná již na prvním stupni (před přechodem dětí 
na druhý stupeň) a pokračuje většinou do sedmé třídy. 
Projektů se účastní i ŠMP a VP školy. Práci lektorů 
kombinujeme s prací peer aktivistů (vrstevnický program). 



Stránka 57 z 85 

 

Třídní učitel se do práce zapojuje nebo je jen pozorovatelem 
(možnost pohledu zvenčí). Samozřejmostí je i poradenská 
činnost pro třídní učitele ŠMP a VP. 
Příklad dobré praxe – pomoc třídním učitelům a jejich třídním 
kolektivům, vrstevnický program. 
NZDM spolupráce se ZŠ. 
Od roku 2012 realizovala Charita Kaplice v prostorách NZDM 
Depo specifickou prevenci pro ZŠ Fantova. Jednalo se o 
tříhodinové bloky programu na konkrétní téma pro danou 
třídu na klíč.  O pokračování této aktivity je oboustranný 
zájem a bude realizován i v dalších letech plánovacího 
období. 
 

Spádovost služby SO ORP Kaplice (jednotlivé školy) 

Předpokládaný realizátor Školy samotné, NNO 

Spolupracující subjekty Městské a obecní úřady, státní instituce – SVP, PPP, NNO 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby   žáci ZŠ žáci ZŠ 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice   40 000 70 000 

Obce, svazky obcí   45 000 75 000 

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace) MŠMT   50 000 80 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

nevyčísleno nevyčísleno 135 000 225 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Na ZŠ Fantova se podařilo obnovit funkci školního speciálního 
pedagoga, který může pružněji reagovat na vzniklé problémy 
mezi CS. Ostatní školy se spoléhají na již zaběhlý systém 
pomoci nasmlouvané osoby prostřednictvím MěÚ Kaplice. 

 
 
 

 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.5 Podpora volnočasových aktivit 

Obsah aktivity   Podpora služeb, které vhodně navazují na stávající sociální 
služby a významně rozšiřují možnosti pomoci osobám 
z cílových skupin.  
Plánované aktivity pro děti a mládež:  
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Klubovna (event. hudební zkušebna)  
Slouží části CS k volnému scházení se ve vymezeném 
prostoru. K realizaci neformálního strukturování volného 
času.  
Dům dětí a mládeže 
V rámci spolupráce s resortem školství a podpory 
smysluplného trávení volného času, bude prohloubena 
spolupráce s DDM Kaplice. DDM ve svých multifunkčně 
vybavených učebnách naplňuje rozvoj sociálních a 
občanských kompetencí dětí a mládeže. K cílům patří např. 
zatraktivnění a zefektivnění nabídky volnočasových aktivit 
pro všechny cílové skupiny bez rozdílu, rozšíření nabídky 
komplexního vzdělávání, efektivní rozvoj schopností a 
dovedností, včetně rozvoje osobnosti.  
Bike-park  
Jedná se o tu část volnočasových aktivit, která má za cíl 
podpořit pobyt cílové skupiny venku v přírodě. Jízda v bike-
parku vede ke zvyšování fyzické zdatnosti.  
Lezecká stěna  
Jedná se o tu část volnočasových aktivit, která vede ke 
zvyšování fyzické zdatnosti, přináší adrenalinový zážitek 
a dopomáhá k uvědomění si svých fyzických i psychických 
limitů při tak náročném sportu. Varianta lezecké stěny by 
mohl být „Lezecký balvan“ – viz příklad dobré praxe v Brně – 
Novém Lískovci. Tato aktivita umožňuje výcvik lezeckých 
technik, rozvoj specifických svalových skupin používaných při 
lezení a také případně nácvik jištění lezeckých cest při 
současném rozvoji síly, obratnosti a vytrvalosti. 
Paintball  
Jde o možnost nabídnout dětem zajímavou a atraktivní formu 
náplně volného času, jejímž cílem je pohyb v přírodě 
a trávení volného času v kolektivu ostatních mladých lidí.  
Sport je v současné době čím dál více nahrazován 
počítačovými aktivitami, které poskytují hráči kdykoliv 
dostupnou zábavu a vyhledávaný adrenalin, ovšem bez 
potřebného pohybu. Paintball si klade nároky na týmovou 
spolupráci, dodržování pravidel a smysl pro fair play. 
Adrenalinový zážitek v přírodě přináší uvolnění od stresu 
a má mnohé další příznivé účinky na hráče. 
Streetpark 
Komplexní sportoviště pro alternativní sportovní disciplíny: 
skate, parkour, streetball, break dance, pumptrack 
Streetball 
Jde formu basketbalu, která se dnes hraje na hřištích 
a tělocvičnách po celém světě. Obvykle je použita jedna 
strana hřiště, ale jinak jsou pravidla hry velmi podobná těm 
z profesionálního basketbalu. Počet hráčů v jedné hře se 
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může pohybovat od jednoho útočníka na jednoho obránce až 
k dvěma týmům po pěti hráčích v každém z nich. Streetball 
může být ideálním sportem pro mladou generaci – jako 
rekreační sport bez vysokých materiálních nebo finančních 
nároků s možností hudebního doprovodu 
Street workout 
Jde o sportovní odvětví, které v sobě sdružuje prvky atletiky, 
celistheniky a dalších sportů. Jak napovídá samotný název, 
jedná se primárně o silová cvičení s vlastní vahou těla, ke 
kterým není zapotřebí další vybavení. 
Slovo Calistehenica vychází ze spojení řeckých slov Kallos 
[krása] a sthénos [síla], nicméně moderní historie tohoto 
sportu sahá do 19. století a za jeho kolébku můžeme 
považovat USA. 
Mezi základními prvky Street workoutu se řadí dynamické 
cviky na hrazdě i mimo ni (pull-up, chin-up, muscle-up, dips, 
sedy lehy, kliky a další) stejně jako silové statické prvky jako 
jsou lidská vlajka (eg. Human flag), front lever, back lever 
nebo planche. 
Street workout je dnes uznávanou disciplínou s každoročně 
pořádaným světovým šampionátem, ale je i skvělým 
doplňkem ke všem dalším sportům. Níže je přehled 
základních charakteristik a výhod street workoutu: 

 Cvičení s vlastní vahou těla je přirozenější než cvičení 
se závažím 

 Cvičit lze zcela bez jakýchkoliv poplatků (cvičit se dá 
kdekoliv) 

 Lze cvičit na čerstvém vzduchu 

 Při cvičení dochází k zapojení celého těla 

 Street workout je úzce spjatý se zdravým životním 
stylem 

 Jde o sport, který je přístupný všem věkovým 
kategoriím 

 Umožňuje setkání s podobně založenými lidmi 

 Napomáhá v prevenci proti negativním společenským 
vlivům, jako jsou alkohol, drogy či kriminalita 

 Díky street workoutu se dá vybudovat obrovská 
fyzická kondice a vytrvalost 

 Ke cvičení nejsou potřeba žádné speciální pomůcky, 
stačí jen samotné hřiště (bradla/hrazda) 

Parkourová hřiště  
Parkour (umění pohybu / umění přemístění) je disciplína 
francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat 
se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, 
plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. 
Parkourové hřiště bývá většinou vybaveno překážkami, které 
jsou vyrobeny z vysoce voděodolných překližkových 
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materiálů, betonu a prvotřídních ocelových profilů. Místo 
těchto celkem drahých překážek lze použít palety, kameny, 
stromy, lavičky, staré pneumatiky a podobně. Zázemí a 
vhodné prostředí pro tento sport je zásadní především 
z důvodu bezpečnosti a vymezení vhodných překážek. 
Jedná se o sport, který je v současné době mládeží 
vyhledávaný. Cílenou podporou je možné předcházet 
vandalismu a nelibosti ze strany veřejnosti. 
Cílem je pohyb v přírodě a trávení volného času v kolektivu 
ostatních mladých lidí, nahrazování počítačových aktivit, 
které poskytují hráči kdykoliv dostupnou zábavu a 
vyhledávaný adrenalin, ovšem bez potřebného pohybu. 
Adrenalinový zážitek v přírodě přináší uvolnění od stresu a 
má mnohé další příznivé účinky na hráče. 
Pumptrack 
Pumptrack je jedinečný typ dráhy, který používá 
“pumpování” (pohyb nahoru a dolů) jako hnací sílu jízdního 
kola namísto šlapání. Pumptrack je jedinečný pro nácvik 
rovnováhy, ovládání  a získání dovedností na jízdních kolech. 
Jízda na Pumptracku je bezpečná a zábavná a je vhodná pro 
všechny věkové kategorie a úrovně dovednosti, druhů a 
velikosti kol. Pumptrack vytváří nový směr využití kol, vytváří 
nové komunity, prostředí pro překlenutí generačních rozdílů 
mezi rodiči, dospívajícími a malými dětmi. 
Multifunkční areál 
Multifunkční areál pro sport a volnočasové aktivity dětí a 
mládeže, vhodné pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal, 
minikopanou a jiné míčové hry. Základní myšlenkou je 
podporovat pohyb a procvičení těla na čerstvém vzduchu a 
minimalizovat pobyt v uzavřených prostorách. Multifunkční 
areál umožňuje provozovat více druhů sportů na jednom 
místě nezávisle na věku uživatele. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice  

Předpokládaný realizátor NNO, obce, spolky, školy  

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílových skupin.  

Časový harmonogram Po celé plánované období.  

Poznámka  

 
 

 

Číslo a název aktivity: 
3.1.6  Terénní práce s klienty (rodinami) ve spolupráci s 

OSPOD Kaplice 

Obsah aktivity   

Úzce navazuje na SASRD (viz opatření 1.2.1.), resp. rozšiřuje 
tuto o podporu, doprovázení a pomoc rodinám v péči 
OSPOD. Cílem je pomoci konkrétním rodinám, které se ocitají 
nebo mohou ocitnout v ohrožení, tak aby dokázali 
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problémovou situaci vyřešit/překonat a dále rodina plnila své 
základní funkce především vzhledem k dětem v rodině.  
Kapacita služby je stanovena na cca 20 rodin. Financování 
zajištěno prostřednictvím ESF-OPZ do 3/2020 následně se 
předpokládá „překlopení“ služby pod SASRD.  
Služba funguje na celém území ORP Český Krumlov a ORP 
Kaplice. Uvedené údaje zahrnují celkový rozsah/kapacitu i 
finance za obě ORP, kdy na ORP Kaplice připadá cca 30- 40% 
kapacity a nákladů/zdrojů. 
I tato část služby patří do Komplexního systému služeb 
Podpora rodin a dětí v ohrožení. 
Služba funguje od roku 2014 pod ICOS Český Krumlov, o.p.s. 
opět na obě ORP (Kaplice a Č. Krumlov) a její rozvoj je od 
roku 2017 podpořen z prostředků OPZ. Tato služba zahrnuje 
komplexní systém rodinných poradenských služeb 
(psychologické, právní, rodinné vč. terapie), terénní práci 
v rodinách (ve spolupráci s OSPOD), asistované kontakty a 
předávání a mediaci s kapacitou cca 100 rodin.  

Spádovost služby ORP Kaplice a ORP Č. Krumlov (viz popis v textu) 

Předpokládaný realizátor ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé služeb, odbor soc. věcí, OSPOD 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 23 (rodiny) 24 (rodiny) 25 (rodiny) 15 (rodiny) 

počet jednotek 1118 

(intervence) 

1000 

(intervence) 

1200 

(intervence) 

300 

(intervence) 

Finanční zdroje (Kč) 2017 
(skutečnost) 

2018 
(předpoklad) 

2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 122 867    

ESF, IROP 1 272 479 1 668 615 1 995 967 498 000 

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice 42 178 55 000 30 000  

Obce, svazky obcí (Č. 
Krumlov) 

171 452 168 310 76 700  

Příjmy od uživatelů 2 357 1 200 0 0 

Ostatní (nadace),Norské 
fondy, vlastní zdroje 

60 051 104 742 100 000 100 000 

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

1 671 384 1 997 867 2 202 667 598 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  
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Číslo a název aktivity: 3.1.7  Odborné poradenské služby pro rodiny  

Obsah aktivity   

Úzce navazuje na SASRD viz opatření 1.2.1. a aktivitu 3.1.6. 
Cílem je pomoci konkrétním rodinám, které se ocitají nebo 
mohou ocitnout v ohrožení, tak aby dokázali problémovou 
situaci vyřešit/překonat a dále rodina plnila své základní 
funkce především vzhledem k dětem v rodině.  
Tato služba zahrnuje komplexní systém rodinných 
poradenských služeb: psychologické, právní, rodinné vč. 
terapie, mediace, asistované kontakty a předávání. 
Kapacita služby je stanovena na cca 100 rodin ročně. 
Jedná se o ambulantní služby zajišťované převážně v ČK 
Financování zajištěno prostřednictvím ESF do 3/2020   
Služba funguje pro celé území ORP Český Krumlov a ORP 
Kaplice. Uvedené údaje zahrnují celkový rozsah/kapacitu i 
finance za obě ORP, kdy na ORP Kaplice připadá cca 30- 40% 
kapacity a nákladů/zdrojů. 
I tato část služby patří do Komplexního systému služeb 
Podpora rodin a dětí v ohrožení. 
Služba funguje od roku 2014 pod ICOS Český Krumlov, o.p.s. 
opět na obě ORP (Kaplice a Č. Krumlov) a její rozvoj je od 
roku 2017 podpořen z prostředků OPZ.  

Spádovost služby ORP Kaplice a ORP Č. Krumlov (viz popis v textu) 

Předpokládaný realizátor ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé služeb, odbor soc. věcí, OSPOD 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 82 (rodiny) 80 (rodiny) 80 (rodiny) 80 (rodiny) 

počet jednotek 618 

(intervence) 

550 

(intervence) 

600 

(intervence) 

600 

(intervence) 

Finanční zdroje (Kč) 2017 
(skutečnost) 

2018 
(předpoklad) 

2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace 41 039 0 0 200 000 

ESF 308 174 349 832 409 718 140 000 

Jihočeský kraj    100 000 

Obec Kaplice 6 821    

Obce, svazky obcí (Č. 
Krumlov) 

11 199 18 300 18 300 18 300 

Příjmy od uživatelů     
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Ostatní (nadace),Norské 
fondy, vlastní zdroje 

1790    

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

369 024 368 132 428 018 458 300 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  
 

 

Číslo a název aktivity: 3.1.8 Sociálně-psychologické poradenství 

 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je zajištění potřeb uživatelů pomocí služby 
sociálně-psychologického poradenství. 
Nabízená služba je realizována na základě dlouhodobé 
spolupráce s OSPOD Kaplice. Služba cílí na zlepšení a podporu 
narušených rodinných vztahů (partnerské, rozvodové 
problémy, spory v péči o dítě), dále na podporu při zvládání 
akutních zátěžových životních situací (úmrtí v rodině, zvládání 
výchovných obtíží). Služba je poskytována dětem všech 
věkových kategorií a jejich rodičům (3-70 let). 

Spádovost služby Kaplice 

Předpokládaný realizátor Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 

Spolupracující subjekty MěÚ Kaplice 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 29 32 35 40 

počet jednotek 14 16 20 22 

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice 40 000 45 000 50 000 55 000 

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

40 000 45 000 50 000 55 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  
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Číslo a název opatření: 3.2 Půjčování kompenzačních pomůcek 

Popis opatření: Na území SO ORP Kaplice je zajištěna služba půjčování 
kompenzačních pomůcek pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením.  
Cílem opatření je podpora udržení a rozvoje této služby. 
  

Aktivity naplňující opatření: 3.2.1 Půjčovna kompenzačních pomůcek  

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.2.1 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je rozšíření materiálního vybavení půjčovny 
kompenzačních pomůcek. Půjčování pomůcek bude 
dostupné širšímu okruhu uživatelů. 
Touto aktivitou dojde k udržení uživatelů v domácím 
prostředí, zajištění kvalitnější péče v domácím prostředí, 
pomůcky budou dostupnější pro širší okruh uživatelů.  
Zkvalitněním péče tak přispíváme k vyšší kvalitě života 
samotných uživatelů. 
 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Domov pro seniory Kaplice 
Charita Kaplice 

Spolupracující subjekty Nadace, JčK, obce v ORP Kaplice, MAS 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 
Domov pro seniory Kaplice 

    

počet uživatelů služby 26 30 36 45 

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů 19 666 25 000 30 000 35 000 

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

    

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka Náklady vyčísleny pouze za Charitu Kaplice. 
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Číslo a název opatření: 3.3 Podpora navazujících služeb nedefinovaných dle 

zákona o sociálních službách  

Popis opatření: Pro zajištění potřeb uživatelů z cílových skupin: osobám se 
zdravotním postižením a seniorům jsou poskytovány další 
služby (nedefinované Zákonem o sociálních službách), 
které vhodně navazují na stávající sociální služby a 
významně rozšiřují možnosti pomoci cílovým skupinám. 
Cílem opatření je udržet a případně rozvíjet nabídku a 
kapacitu těchto služeb. 
 

Aktivity naplňující opatření: 3.3.1 Podpora služeb zooterapie 
3.3.2 Podpora volnočasových aktivit 

 
 

Číslo a název aktivity: 3.3.1 Podpora služeb zooterapie 

Obsah aktivity   Identifikované potřeby stávajících uživatelů jsou zajišťovány 
také pomocí návazných služeb, které přispívají k jejich 
integraci a k zlepšování kvality jejich života. 
 
Děti a dospělí s různým zdravotním postižením mohou od 
roku 2011 využívat služeb zooterapie, konkrétně: 

 Hiporehabilitace (terapie prostřednictvím koní) 

 Terapie prostřednictvím hospodářských zvířat 

 Terapie prostřednictvím domácích zvířat 
Lidem se zdravotním handicapem služby zooterapie pomáhají 
při rozvoji psychické kondice, psychických dovedností, 
sociálních schopností a posílení osobních vlastností.   

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Koníček, o.p.s. – Skřidla (Velešín) 

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílové skupiny. 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 41 45 50 50 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

410 000 410 000 430 000 430 000 
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Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka  

 
 

Číslo a název aktivity: 3.3.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a OZP 

Obsah aktivity   Podpora služeb, které vhodně navazují na stávající sociální 
služby a významně rozšiřují možnosti pomoci osobám z 
cílových skupin. 
 
Jedná se například o volnočasové aktivity, které mají za cíl 
podpořit pohyblivost a motoriku seniorů, dále se jedná o 
aktivity podporující vzdělávání a informovanost seniorů a 
aktivity směřující ke zvyšování bezpečnosti seniorů v jejich 
domácnostech.   
 
Plánované aktivity pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením: 

1. Relaxační aktivity  
- Venkovní posezení pro seniory 
- Venkovní hřiště pro seniory (házení kroužků, pétanque) 
- Okrasné květinové záhony, zahrádky 
- Kinokavárna v rámci klubu 
- Zdravotní a relaxační cvičení  
Vzdělávací aktivity  
- Počítačové kurzy 
- Zpřístupnění počítačů a internetu v rámci klubu 
- Besedy na různá témata (např. Historie regionu, řemesla) 
- Rozšíření stávající knihovny 
Preventivní programy pro seniory v oblasti kriminality 
páchané na seniorech 
 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor NNO, obce, spolky, školy 

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílových skupin. 
 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 35 40 45 50 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     
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Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

120 000 120 000 124 000 128 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Vyčísleny jsou počty uživatelů a finanční nákladovost aktivit, 
které byly a budou realizovány Charitou Kaplice, ostatní 
subjekty se k aktivitě nevyjádřily, i když v regionu probíhají. 

 
 
 
 

Číslo a název opatření: 3.4 Podpora zdravotně-sociálních služeb  

Popis opatření: Aktivity směřující k zajištění potřeb uživatelů vyžadující 
péči v jejich domácnostech. Cílovou skupinou jsou osoby 
všech věkových kategorií s akutním či chronickým 
onemocněním zdravotním postižením či v terminálním 
stadiu života, včetně jejich pečujících a rodinných 
příslušníků. Cílem aktivity je udržet zdraví uživatelů či 
naplnit jejich individuální potřeby tak, aby mohli co 
nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.  Jedná se o 
zajištění komplexní péče - sociálních a zdravotních služeb 
přímo v domácnosti, zajištění psychologické podpory 
uživatelům i jejich rodinám. 

Aktivity naplňující opatření: 3.4.1 Podpora a vznik Domácí ošetřovatelské a hospicové 
péče 

 
 
 

 
 

Číslo a název aktivity: 3.4.1 Vznik a podpora Domácí ošetřovatelské a hospicové péče 

Obsah aktivity   Podpora služeb, které navazují na stávající sociální služby a 
významně rozšiřují možnosti pomoci osobám všech věkových 
kategorií s akutním či chronickým onemocněním zdravotním 
postižením či v terminálním stadiu života, včetně jejich pečujících a 
rodinných příslušníků. 
 
Jedná se komplexní zdravotně – sociální péči dle individuálních 
potřeb uživatelů a jejich rodinných příslušníků. Službu budou 
zajišťovat kvalifikovaní zdravotní pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách či sociální pracovníci.  
 
Aktivita bude směřována osobám žijícím na území SO ORP Kaplice. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor NNO (Hospic sv. Kleofáše) 



Stránka 68 z 85 

 

Spolupracující subjekty Organizace, které na území SO ORP Kaplice pečují o uživatele 
z cílových skupin. 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby     

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

  nevyčísleno nevyčísleno 

Časový harmonogram Od roku 2018. 

Poznámka 

Č.1: Pro podporu uvedené a v daném ORP chybějící aktivity nabízí 
Domov pro seniory Kaplice spolupráci s případným realizátorem, 
společné vzdělávání zaměstnanců, stáže, sdílení zkušeností a 
poznatků. 
Č.2: Na plánovaném území byla identifikována potřeba 
potenciálních uživatelů, je plánováno zajištění v první fázi alespoň 
formou poradenství. 
 

 
 
 

Číslo a název opatření: 3.5 Návazné programy a služby pro občany obce 

s rozšířenou působností Kaplice 

Popis opatření: Opatření má za cíl zajistit vznik programů a služeb 
(nedefinovaných podle zákona o sociálních službách) 
především pro občany obce s rozšířenou působností 
Kaplice (případně i dalších obcí SO ORP Kaplice), přispívající 
k řešení vybraných problematických oblastí – 
nezaměstnanost, nedostupné bydlení, ohrožení chudobou 
(hmotnou nouzí). 

Aktivity naplňující opatření: 3.5.1 Vznik systému bydlení s doprovodným sociálním 
programem 
3.5.2 Vznik systému podporovaného zaměstnávání 
3.5.3 Poskytování poradenství a pomoc osobám 
ohroženým hmotnou nouzí a osobám v hmotné nouzi 
3.5.4 Terénní program – poradenství se zaměřením na 
komunitní práci v lokalitách ohrožených vyloučením 
3.5.5 Programy a služby pro pomoc obětem trestných činů 
3.5.6 Programy a služby pro cizince z třetích zemí 
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Číslo a název aktivity: 3.5.1 Vznik systému bydlení s doprovodným sociálním 

programem 

Obsah aktivity   Jedná se o systém podporovaného či tzv. startovacího 
bydlení pro osoby v tíživé životní situaci (osoby opouštějící 
zařízení ústavní péče, samoživitelky, osoby propuštěné z 
VTOS, osoby postižené živelnou katastrofou), které by  
pro přidělení městského bytu museli splňovat konkrétní 
podmínky. Jednalo by se především o povinnost aktivně řešit 
svou situaci ve spolupráci se sociálním pracovníkem MěÚ 
Kaplice, příp. s pracovníkem registrované terénní sociální 
služby. Systém takového bydlení již funguje v jiných městech  
a přispívá k efektivnějšímu začlenění těchto zranitelných 
osob do většinové společnosti. Bydlení s doprovodným 
programem má také preventivní charakter, jelikož může 
napomoci k včasnému zachycení problémů klienta  
(ztráta zaměstnání, dluhová spirála apod.). 
Další možné kroky: 

 monitoring potřebnosti 

 vyčlenění vhodných bytů  

 stanovení pravidel a metodiky systému bydlení 
(podmínky přidělení  
bytu, povinnosti nájemníka…) 

 vyhledání finančních zdrojů 
 

Spádovost služby ORP Kaplice Město Kaplice 

Předpokládaný realizátor NNO, město Kaplice a příp. další obce 

Spolupracující subjekty ÚP, JčK, NNO, MěÚ Kaplice 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Zajištění vhodného bydlení pro různé cílové skupiny 
stávajících a potenciálních uživatelů služeb bude pro další 
plánovací období projednáno ve všech pracovních skupinách. 
Budou definovány specifické potřeby cílových skupin, např. 
bezbariérovost pro osoby se zdravotním postižením, a 
navrženy nástroje k jejich zajištění. 
Analýza a případná realizace, včetně zajištění potřebných 
finančních zdrojů na investice a provoz, bude probíhat ve 
spolupráci s městy a obcemi, JčK, poskytovateli služeb a 
dalšími institucemi. 
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Číslo a název aktivity: 3.5.2 Vznik systému podporovaného zaměstnávání 

Obsah aktivity   Jedná se o intenzivní podporu osob směřující k získání 
zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Podpora je 
zaměřena především na osoby se sníženou možností získání 
zaměstnání, a to z důvodu aktuální sociální situace těchto 
osob: osoby se zdravotním postižením, absolventi, osoby 
starší padesát let, osoby z vyloučených lokalit, cizinci (včetně 
poradenství při potřebě získání pracovního povolení u osob 
z třetích zemí - prevence námezdní kriminality), osoby 
s jazykovou bariérou apod. 
 
Systém osobám nabízí pomoc při vyjednávání 
s potencionálními zaměstnavateli, při sestavování osobního 
portfolia (životopis, motivační dopis atd.), doprovod při 
případných jednáních apod. 
Pracovníci realizátora navazují spolupráci s firmami v místě 
svého působení či v místě, kde by mohli klienti pracovat, 
nabízejí podporu při případném zaměstnání konkrétního 
klienta (např. možnost získání příspěvku na hrazení mzdových 
nákladů, asistenci při zapracování, poradenství, informace 
ohledně aktuální legislativy apod.). Poskytovatel disponuje 
povolením ke zprostředkovávání práce, úzce spolupracuje 
s příslušnou pobočkou Úřadu práce ČR. 
 
Návrh kroků pro realizaci aktivity: 

- zjištění potřebnosti (kvantifikace) 
- vyhledání realizátora 

zajištění zdrojů financování. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor ÚP, NNO, zaměstnavatelé, město Kaplice 

Spolupracující subjekty dotčené instituce 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.5.3 Poskytování poradenství a pomoc osobám ohroženým 

hmotnou nouzí a osobám v hmotné nouzi 

Obsah aktivity   Naplnění aktivity zajistí ucelený systém poskytování 
individuálního základního i odborného sociálního poradenství 
osobám v hmotné nouzi a osobám ohroženým hmotnou 
nouzí směřující k předcházení, odvrácení a řešení stavu 
hmotné nouze a s tím související hrozby soc. vyloučení. 
Prostředkem k pomoci je důsledná depistážní činnost, tj. 
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vyhledávání a pojmenování problému uživatelů, a následné 
poradenství, které umožňuje nalézat reálná řešení pro 
uživatele.  
Podmínkou účinné pomoci je aktivní spolupráce odboru 
sociálních věcí a péče MěÚ Kaplice a pracoviště úřadu práce 
Kaplice (dále jen ÚP). Součástí této pomoci bude i zvýšení 
povědomosti klientů o možnostech pomoci v jejich tíživé soc. 
situaci (prevence). 
Sociální pracovníci obou institucí při práci s těmito osobami 
využívají všech dostupných nástrojů soc. práce se zvláštním 
důrazem právě na soc. poradenství. Cílem poradenství je 
řešit stav hmotné nouze u dotčených osob a minimalizovat 
rizika spojená s hmotnou nouzí a s dlouhodobým setrváním 
těchto osob ve stavu hmotné nouze.  
Osoby ohrožené hmotnou nouzí a osoby v hmotné nouzi 
nezbytně potřebují cíleně vedenou pomoc a poradenství. 
Dávky pomoci v hmotné nouzi, poradenství, nástroje politiky 
zaměstnanosti a empatická podpora těchto osob, umožní 
těmto osobám překonání jejich tíživé sociální situací a 
aktivizuje je k aktivnímu řešení jejich celkové sociální situace.  
Hlavní rizika spojená s dlouhodobým setrváním osob ve stavu 
hmotné nouze jsou zejména: ztráta pracovních návyků, 
snížení rozsahu soc. kontaktů, snížení životní úrovně a snížení 
úrovně bydlení, ztráta bydlení, soc. vyloučení. 
K efektivitě pomoci je nutné, aby poskytovaná pomoc a 
poradenství byly co nejvíce komplexní  a pracovníci, kteří 
zabezpečují pomoc těmto osobám, vzájemně spolupracovali 
na řešení jejich situace. Spolupráce sociálních pracovníků ÚP 
ČR - kontaktního pracoviště Kaplice a MěÚ Kaplice za účelem 
řešení soc. situací občanů probíhá telefonickou, písemnou 
formou a také formou osobního kontaktu. 
Neméně podstatnou spolupráci rozvíjí ÚP ČR v rámci daných 
možností i s dalšími institucemi, jako je Policie ČR, Charita 
Kaplice apod.  
Hlavním principem, kterým se zúčastněné instituce vždy 
zásadně řídí je zájem klienta a optimální řešení jeho 
konkrétní sociální situace (popis realizace, co, jak, 
zdůvodnění, výstupy, předpokládané přínosy a dopady, u 
rozvoje stávající služby nebo nových služeb včetně termínu 
zahájení poskytování). 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Úřad práce ČR a Městský úřad Kaplice 

Spolupracující subjekty Obecní úřady v regionu, NNO a další dotčené subjekty 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 
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Číslo a název aktivity: 3.5.4 Terénní program – poradenství se zaměřením na 

komunitní práci v lokalitách ohrožených vyloučením 

Obsah aktivity   Myšlenka realizace inovativního komunitního terénního 
programu vznikla na základě kontinuální práce v SO ORP 
Kaplice a vychází ze znalosti místních podmínek a potřeb, 
včetně výstupů z analýz a odborných diskusí. Zaměřuje se 
především na komplexní znalost lokality a její filozofie. 
Nová terénní forma poradenství a komunitní sociální práce 
(řešení problémů prostřednictvím podpory společenství 
v místě, kde lidé žijí a kde problémy vznikají) s cílem snižování 
dopadů rizik života v lokalitě, zvyšování kompetencí 
k samostatnému životu ve většinové společnosti, vzdělávání 
a osvěta. 
Komunitní práce je efektivní metoda sociální práce při 
budování zodpovědnosti za vlastní život a za chod své 
komunity u obyvatel ohrožených lokalit. Svým účinkem 
posiluje obyvatele lokalit v jejich kompetencích zvládat 
životní situace a využívat k tomu nejen individuální zdroje 
každého jednotlivce, ale též možnosti celé komunity.  
Cíle: 

 rozšířit metodu komunitní práce mezi další 
poskytovatele sociálních návazných služeb  

 zvýšení zaměstnatelnosti lidí žijících v těchto 
lokalitách s využitím možností vzdělávání uvnitř 
vesnických komunit 

  zapojení obyvatel do místního rozvoje metodou zdola 
(prostřednictvím partnerství neziskového sektoru, 
veřejné správy a podnikatelské sféry při důsledném 
uplatňování rovných příležitostí) 

 pokusit se zapojit do řešení problému i zdánlivě 
pasivní skupiny obyvatel, nenechat se odradit při 
snaze naplnění svých cílů. 

 Opatření je inovativní systémovým zaměřením. Přímo 

navazuje na proces Komunitního plánování sociálních 

služeb SO ORP Kaplice.   

Plánované kroky vedoucí k naplnění aktivity: 

1. Navázání spolupráce s obcemi (Pohorská Ves, Malonty, 
Benešov nad Černou).  
Zjištění potřebnosti, vyhledání realizátora, vyhledání zdrojů 
financování (monitoring, depistáž). 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor NNO, obce SO ORP Kaplice 
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Spolupracující subjekty ÚP, JčK 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 

 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 3.5.5 Programy a služby pro pomoc obětem trestných činů 

Obsah aktivity   Cílem aktivity je podpora služeb (psychologická, právní a 
sociální pomoc) určených obětem trestných činů včetně 
domácího násilí.    
Bude kvantifikována cílová skupina a analyzovány potřeby 
potenciálních uživatelů. 
V rámci naplnění aktivity budou zajištěny potřebné zdroje na 
realizaci příslušných služeb. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor NNO 

Spolupracující subjekty Další dotčené instituce a subjekty 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 
Pro spolupráci budou osloveni poskytovatelé služeb - 
Intervenční centrum Diecézní Charity ČB, Theia, Bílý kruh 
bezpečí a příp. další poskytovatelé sociálních a návazných 
služeb. 
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Číslo a název aktivity: 3.5.6 Programy a služby pro cizince z třetích zemí 

Obsah aktivity   Cílovou skupinou jsou cizinci z třetích zemí, kteří v ČR 
pobývají na základě dlouhodobého nebo trvalého pobytu a 
mluví rusky, ukrajinsky a bělorusky.  
Jedná se o vyhledávání a předcházení nepříznivé sociální 
situace, ve které se uživatel se může ocitnout z důvodu 
nedostatečné znalosti jazyka, svých práv a povinností, 
legislativy či neznalosti kulturních zvyklostí společnosti, do 
které se snaží integrovat. Cílové skupině je poskytováno 
poradenství, a to zejména v oblastech pobytu, zaměstnání, 
nostrifikace, znalosti zákonů, orientace v českém prostředí a 
dále tlumočení apod.  
Podpora je poskytována jednotlivcům i celým rodinám 
cizinců s dětmi - sociální pracovník mapuje situaci v rodině a 
společně s rodiči a dětmi pak hledá oblasti, ve kterých rodina 
potřebuje podporu. Průběh poskytování sociální služby se řídí 
osobními cíli, potřebami a schopnostmi uživatelů. Nejčastěji 
jde pak konkrétně o tyto činnosti: dětem je určeno rozvíjení 
komunikace v českém jazyce, školní doučování, příprava do 
školy, výuka českému jazyku, volnočasové aktivity. Rodičům 
zase výuka PC gramotnosti, přednášky na téma výchovy dětí, 
orientace v české společnosti, podpora při řešení sporů 
vzniklých ve školním prostředí apod. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Oblastní Řeckokatolická charita v Českých Budějovicích 

Spolupracující subjekty NNO, obce a města, MŠ, ZŠ  

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby 90 100 110 110 

počet jednotek     

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace     

Individuální projekt     

Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

nevyčísleno nevyčísleno 350 000 370 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka Služba je doposud financována nedostatečně. 
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Číslo a název aktivity: 3.5.7 Pomoc osobám v nouzi - šatník, potravinová a 

materiálová banka 

Obsah aktivity   Pomoc osobám v nouzi – Ošacovací centrum Český červený 

kříž Český Krumlov  

Cílem aktivity je v roce 2019 otevřít nové ošacovací středisko, 

které by pod hlavičkou Oblastního spolku Českého červeného 

kříže Český Krumlov (OS ČČK ČK) poskytovalo osobám 

v nepříznivé sociální situaci materiální pomoc (oblečení, obuv, 

bytový textil, drobnou výbavu do domácnosti, školní potřeby). 

V tomto centru by bylo možné si zakoupit zboží za symbolické 

částky a na základě doporučení Odboru sociálních věcí a péče 

MěÚ Kaplice by potřebným (osobám bez přístřeší, 

samoživitelkám/ samoživitelům s dětmi, rodinám s více jak 3 

dětmi, osobám postiženým živelnou katastrofou, osobám po 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody  a osobám se 

zdravotním  postižením) bylo poskytováno zdarma.  

V současné době (2018) probíhají mezi městem Kaplice a ČČK 

ČK jednání o konkrétní podmínkách a vhodném prostoru, 

které by město k tomuto účelu poskytlo. 

Pomoc osobám v nouzi  - Potravinová banka  

V následujícím období by Město Kaplice chtělo navázat 

spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje. Účelem 

takové spolupráce by bylo získávat zdarma přebytky potravin 

a prostřednictvím místních organizací distribuovat mezi 

potřebné.  

 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor OS ČČK ČK 

Spolupracující subjekty JčK 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

počet uživatelů služby     

počet jednotek     

Finanční zdroje 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JČK dotace     

Individuální projekt     
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Jihočeský kraj     

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

Ostatní (specifikace)     

ROČNÍ PROVOZNÍ 
NÁKLADY CELKEM 

NEVYČÍSLENO NEVYČÍSLENO NEVYČÍSLENO NEVYČÍSLENO 

Časový harmonogram od 1.1.2019 

Poznámka  
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PRIORITA 4  Průřezové  (společné) priority 
 

 
 

 

Číslo a název opatření:  4.1 Podpora informovanosti o sociálních službách a rozvoj 

dobrovolnictví 

Popis opatření:  
 

Naplnění opatření zajistí zvýšení informovanosti uživatelů a 
potencionálních uživatelů sociálních služeb, starostek a 
starostů, pracovníků v pomáhajících profesích o sociálních 
službách vychází ze zákona o sociálních službách, 
konkrétně: § 94 odst. b) obec - zajišťuje dostupnost 
informací o možnostech a způsobech poskytování 
sociálních služeb na svém území. 
Z šetření mezi širokou veřejností, poskytovateli a zadavateli 
sociálních služeb v ORP Kaplice vyplynulo, že jedním ze 
zásadních problémů, omezující lepší a širší využití 
sociálních služeb, je nízká míra informovanosti o sociálních 
službách. Cílem je proto zvýšit povědomí uživatelů, 
potencionálních uživatelů, ale také pracovníků v 
pomáhajících profesích o možnostech sociálních služeb.  
Dalším cílem je zlepšit informovanost, spolupráci a 
provázanost mezi jednotlivými poskytovateli na území   
ORP Kaplice. Prostřednictvím tištěných publikací a 
internetu, přehledů poskytovatelů sociálních služeb na 
místní úrovni, pomoc poskytovatelům sociálních služeb 
zajistit šíření informací směrem k uživatelům, potenciálním 
uživatelům, veřejnosti a samosprávám v rámci SO ORP 
Kaplice.  
Dalším cílem aktivity je zapojit do řešení problémů 
(sledovaných oblastí pomoci) soukromý sektor, 
podnikatele, možné sponzory a donátory sociálních služeb.  
Zároveň opatření podporuje rozvoj dobrovolnictví při 
zajišťování potřeb uživatelů pro celé plánované území. 

Aktivity naplňující opatření: 4.1.1 Zvýšení informovanosti uživatelů, poskytovatelů, 
zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti, podpora 
informačních kampaní  
4.1.2 Rozvoj dobrovolnictví 
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Číslo a název aktivity: 4.1.1 Zvýšení informovanosti uživatelů, poskytovatelů, 

zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti, podpora 

informačních kampaní 

Obsah aktivity   Obsahem budou průběžně zveřejňované materiály 
poskytovatelů, průvodce sociálními službami na místní úrovni 
s využitím webu měst Kaplice a Velešín a tištěných materiálů 
(např. letáky), ale zejména osobním kontaktem mezi obcemi 
a poskytovateli. Zaměřit se na propagaci poskytovatelů 
sociálních služeb na veřejnosti. 
Pravidelně bude aktualizován katalog poskytovaných služeb. 
Vznik pravidelného sloupku v místním tisku věnovaný 
sociálním službám. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Města Kaplice a Velešín 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 
Finanční náročnost bude vyčíslena na základě konkrétních 
kroků realizace aktivity. 
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Číslo a název aktivity: 4.1.2 Rozvoj dobrovolnictví 

Obsah aktivity   Rozvoj dobrovolnictví je aktuálně zjišťován: 
1/ Dobrovolnické centrum ICOS (DC) je akreditováno dle zák. 
o dobrovolnické službě od roku 2009. Většina aktivit doposud 
probíhá v ORP Č. Krumlov, akreditace DC je platná i pro ORP 
Kaplice (spolupráce s Domovem pro seniory Kaplice).  Celkem 
DC zajišťuje 11 programů. Programy jsou určeny různým 
cílovým skupinám. DC spolupracuje s přibližně 50 
dobrovolníky na dlouhodobou dobrovolnickou smlouvu. DC 
zajišťuje výběr dobrovolníků, proškolení, smluvní ošetření 
činnosti, odborné supervize, podporu dobrovolníků i 
organizací, hradí povinné pojistky odpovědnosti za 
dobrovolníky či vstupní lékařské prohlídky, případně zajišťuje 
psychotesty při individuální práci s klienty apod. 
Cílem aktivity je postupně rozšiřovat dobrovolnické programy 
doplňující sociální služby, které fungují v ORP Český Krumlov i 
do ORP Kaplice, a to ve spolupráci s poskytovateli služeb 
v ORP Kaplice.   
2/ OS ČČK Český Krumlov, který v současně době eviduje 
zhruba 20 dobrovolníků kteří organizují letní pobytové a 
městské tábory, účastní se akcí pro děti - dětské dny, kurzy 
první pomoci apod. Bude realizován projekt zaměřený na 
propagaci dobrovolnictví, hledání nových dobrovolníků se 
záměrem rozšířit zapojení dobrovolníků na území celého 
bývalého okresu Český Krumlov. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor ICOS, OS ČČK Český Krumlov, NNO, dobrovolnická centra 

Spolupracující subjekty Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Dobrovolnické centrum ICOS  - z hlediska počtu uživatelů 
nelze službu přesně specifikovat (záleží na konkrétních 
programech – pod DC Český Krumlov funguje cca 50 
dlouhodobě zapojených dobrovolníků v několika programech 
– domovy pro seniory, individuální pomoc dětem se 
specifickými problémy, spolupráce s volnočasovými a 
nízkoprahovými kluby ad., kteří pomáhají řádově stovce 
klientů ročně). V ORP Kaplice spolupracuje DC zejména 
s domovem pro seniory Kaplice (cca 8 – 10 dobrovolníků, 
jedná se zejména o docházení dobrovolníků za klienty 
domova, příp. tzv. mezigenerační projekt, kde děti ze ZŠ 
připravují program pro klienty domova). Z hlediska financí je 
roční rozpočet DC cca 350 tisíc/rok (z toho v současné době 
připadá na ORP Kaplice pouze drobná část nákladů – cca 
10%). Financování je zajišťováno ze zdrojů zejména MV ČR, 
MŠMT ČR, Jih. kraje, města Český Krumlov, nadací a darů. 
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Číslo a název opatření: 4.2 Podpora služeb v sociální oblasti na území obcí 

spadajících do působnosti MAS Pomalší a MAS Sdružení 

Růže 

Popis opatření: 
 

Na vymezeném území byly identifikovány potřeby 
stávajících a potenciálních uživatelů sociálních a návazných 
služeb a definován současný stav služeb a zázemí. 
Ve spolupráci obcí MAS Pomalší a obcí MAS Sdružení Růže, 
které spadají do SO ORP Kaplice, je plánována podpora 
vzniku a rozvoje služeb v sociální oblasti včetně podpory 
stávajících služeb s důrazem na jejich rozvoj, zkvalitnění a 
zavádění inovativních prvků pomoci osobám z cílových 
skupin. 
Finanční zdroje podpory jsou zaměřeny jak na investiční 
záměry, tak na podporu a zajištění provozních nákladů 
spojených s poskytováním těchto služeb. 
 

Aktivity naplňující opatření: 4.2.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území 
obcí spadajících do působnosti MAS Pomalší a MAS 
Sdružení Růže 
 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 4.2.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území 

obcí spadajících do působnosti MAS Pomalší a MAS 

Sdružení Růže 

Obsah aktivity   Aktivita je zaměřena především na tyto oblasti pomoci: 

 podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj 
sociálních a návazných služeb 

 podpora rozvoje sociálního podnikání 

 podpora sociálního bydlení 

 podpora poskytování vybraných sociálních služeb v 
souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dalších 
programů a činnosti v rámci sociálního začleňování 
mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., s cílem 
sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení 
osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených 

 podpora zaměstnanosti, především zvyšování 
uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce, včetně vytváření nových 
pracovních míst 

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

 podpora prorodinných opatření, především podpora 
zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, 
kluby), s možností podpory příměstských táborů v 
době školních prázdnin, a dále podpora dětských 
skupin pro podniky i veřejnost a podpora individuální 
péče o děti. 

 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
obce MAS Pomalší a obcí MAS Sdružení Růže, které spadají 
do SO ORP Kaplice 

Spolupracující subjekty MAS Pomalší  
MAS Sdružení Růže 
obce SO ORP Kaplice 
Jihočeský kraj 
organizace a instituce působící v sociální oblasti 

Časový harmonogram Od roku 2017. 

Poznámka 

Kvantifikace cílových skupin bude stanovena na základě 
aktuálně zjištěných potřeb uživatelů. Zároveň budou 
vyčísleny nezbytné finanční zdroje pro zajištění těchto potřeb 
stávajících a potenciálních uživatelů sociálních a návazných 
služeb. 
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Číslo a název opatření: 4.3 Podpora procesu plánování sociálních služeb na území 

SO ORP Kaplice 

Popis opatření: Podpora a udržení cyklického procesu plánování sociálních 
služeb pro celé území SO ORP Kaplice umožní definovat a 
podporovat poskytování služeb, které odpovídají zjištěným 
skutečným potřebám stávajících a potenciálních uživatelů 
služeb a které efektivně využívají dostupné zdroje. 
Současně tím budou naplňovány povinnosti, které pro tuto 
oblast ukládá obcím zákon, jedná se zejména o: 

 zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb 
osobám nebo skupinám osob na svém území 

 zajišťování dostupnosti informací o možnostech a 
způsobech poskytování sociálních služeb na svém 
území 

 spolupráci s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli 
sociálních služeb při zprostředkování pomoci 

 spolupráci s krajem při přípravě a realizaci 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
kraje – obec sděluje kraji informace o potřebách 
poskytování sociálních služeb osobám nebo 
skupinám osob na území obce, o možnostech 
uspokojování těchto potřeb prostřednictvím 
sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích 

 spolupráci s krajem při určování sítě sociálních 
služeb na území kraje – obec sděluje kraji informace 
o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné 
pro zajištění potřeb osob na území obce a 
spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto 
osob. 

 
Pravidelně aktualizovaný plán bude zároveň relevantním 
podkladem pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Jihočeského kraje, na jehož základě jsou 
poskytovány sociálním službám dotace ze státního 
rozpočtu. 
 
Proces plánování sociálních služeb na území SO ORP 
Kaplice je v souladu s doporučenými postupy Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, konkrétně s Metodikami pro 
plánování rozvoje sociálních služeb a s Kritérii kvality 
plánování sociálních služeb. 
 
Dále bude realizován pravidelný monitoring a 
vyhodnocování implementace plánovaných opatření a 
aktivit pro jednotlivé cílové skupiny. Následně na základě 
zjištěných skutečností a při zohlednění aktuálního stavu, 
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potřeb a trendů pro jednotlivé oblasti pomoci bude plán 
v pravidelných obdobích aktualizován. 

Aktivity naplňující opatření: 4.3.1 Podpora cyklického procesu plánování a organizační 
struktury 
4.3.2 Monitoring, vyhodnocování a aktualizace plánu 

 

 
 
 

Číslo a název aktivity: 4.3.1 Podpora cyklického procesu plánování a organizační 

struktury 

Obsah aktivity   Cílem naplnění aktivity je pomocí pravidelných schůzek 
členek/členů organizační struktury, především Řídící skupiny, 
Koordinační skupiny a Pracovních skupin pro jednotlivé 
oblasti podpory, zajistit stálou podporu živého procesu 
plánování sociálních služeb v SO ORP Kaplice. 
Pouze živý proces plánování, může přinášet vhodná řešení 
pro zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb, která 
odpovídají skutečné aktuální situaci v regionu a trendům ve 
sledovaných oblastech pomoci.   
 
Pro udržení procesu plánování je nezbytné vytvořit ze strany 
měst, obcí a JčK dostatečnou podporu materiální, organizační 
a finanční, především pro udržení aktivní koordinace KPSS 
včetně organizační struktury resp. lidských zdrojů, které se na 
plánování podílejí. 
 
Cílem aktivity je také informovat o sociální oblasti a získávat 
podporu samospráv dotčených měst a obcí, která by přinesla 
potřebné zdroje pro zajištění funkčního a cyklického 
plánování sociálních služeb na území SO ORP Kaplice. 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Řídící skupina KPSS a celá organizační struktura plánování, 
Město Kaplice, MAS Pomalší o.p.s. 

Spolupracující subjekty obce SO ORP Kaplice, poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb, organizace zastupující uživatele služeb, ÚP, Policie ČR, 
Městská policie, PMS, školská a zdravotnická zařízení, další 
organizace a instituce, kterých se plánování sociálních služeb 
dotýká 

Cílová skupina 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

stávající a potenciální 
uživatelé regionu Kaplicka 

    

Finanční zdroje (Kč) 
2017 

(skutečnost) 
2018 

(předpoklad) 
2019 
(plán) 

2020 
(plán) 

MPSV/JčK dotace     
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Individuální projekt     

Jihočeský kraj 40 000   40 000 

Obec Kaplice     

Obce, svazky obcí     

Příjmy od uživatelů     

ESF - OPZ  850 000 850 000  

ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

40 000 850 000 850 000 40 000 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Finanční náklady jsou vyčísleny společně za obě aktivity, tzn. i 
pro aktivitu: Monitoring, vyhodnocování a pravidelné 
aktualizace plánu. 
Pro rok 2018 a 2019 je plánována realizace projektu 
(z prostředků ESF) pro tvorbu nového plánu na další 
plánovací období. 

 
  
 

Číslo a název aktivity: 4.3.2 Monitoring, vyhodnocování a aktualizace plánu 

Obsah aktivity   Naplňování plánovaných opatření a aktivit během realizace 
plánu bude průběžně monitorováno a vyhodnocováno. 
Zároveň bude zjišťována efektivita implementace plánu a 
zajištěna zpětná vazba a sběr návrhů pro další aktualizace 
strategické části plánu. Tato pravidelná každoroční 
aktualizace plánu včetně zpracování Akčního plánu na 
následující rok plánovacího období bude probíhat, na základě 
všech zjištěných rozhodných skutečností a v součinnosti 
všech úrovní organizační struktury plánování. 
 
Zároveň budou hledány možnosti a zdroje pro realizaci dosud 
nenaplněných aktivit, eventuálně bude posuzováno, zda jsou 
plánované aktivity v souladu s aktuálně zjištěným stavem pro 
jednotlivé sledované oblasti pomoci a zda byly vhodně a 
reálně navrženy. 
 
V závislosti na dostupných zdrojích bude případně 
aktualizována – doplňována také analytická část plánu.  
Pro tyto dílčí každoroční aktualizace plánu sociálních služeb 
regionu Kaplicka, ale i pro následné souhrnné zpracování 
plánu sociálních služeb pro další plánovací období budou 
podle možností hledány vhodné zdroje (podpora obcí, 
příslušná grantová schémata apod.). 
 

Spádovost služby SO ORP Kaplice 

Předpokládaný realizátor Řídící skupina a další složky organizační struktury, Město 
Kaplice, MAS Pomalší o.p.s. 
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Spolupracující subjekty obce regionu Kaplicka, poskytovatelé sociálních a 
souvisejících služeb, organizace zastupující uživatele služeb, 
další organizace a instituce, kterých se plánování sociálních 
služeb dotýká 

Časový harmonogram Po celé plánované období. 

Poznámka 

Finanční náklady jsou vyčísleny společně (za obě aktivity) v 
aktivitě: 
Podpora cyklického procesu plánování a organizační 
struktury 

 
 
 

Seznam použitých zkratek 

AP Akční plán 

DC Dobrovolnické centrum  

DDM Dům dětí a mládeže 

ESF Evropský sociální fond 

CHPS Charitní pečovatelská služba  

IP  Individuální projekt 

JčK Jihočeský kraj 

KHS Krajská hygienická stanice 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OSPOD Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

OÚ  Obecní úřad 

OZP Osoby se zdravotním postižením 

PnP  Příspěvek na péči 

RAMPS III. Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (projekt) 

R-R ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

SASRD  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností  

SPRP Společnost pro ranou péči  

SPRSS  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

SVP Střediska výchovné péče 

ŠMP Školní metodik prevence 

ÚP Úřad práce 

VP Výchovný poradce 

 

Konec návrhové části plánu. 


