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Úvod
Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná byl proces komunitního
plánování sociálních služeb zahájen v roce 2006 a byl udržen do současnosti. Plánovalo se
pro území Svazku obcí Blatenska, které zahrnuje celé ORP Blatná a šest obcí z ORP
Strakonice. Postupně se realizovalo několik projektů financovaných z veřejných zdrojů.
Realizátorem prvního projektu (období 2006 – 2007) byl Svazek obcí Blatenska. Hlavním
výstupem byl Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska 2007, byl také vydán
katalog poskytovatelů sociálních služeb. V následujících letech se postupně realizovaly další
dva projekty, zaměřené na udržení procesu plánování na území správního obvodu ORP Blatná
a na území Svazku obcí Blatenska. Byly zpracovány aktuální plány a katalogy. Projekty
realizovalo CpKP jižní Čechy, Svazek obcí Blatenska byl jeho partnerem. Město Blatná a
Svazek obcí Blatenska se zapojovaly do zpracování zakázek v rámci krajských projektů
plánování sociálních služeb. Poslední projekt zaměřený na komunitní plánování byl ukončen
v roce 2014. Proces plánování sociálních služeb je udržován (podpora implementace plánu,
průběžný monitoring plnění).
V roce 2015 a 2016 se město Blatná ve spolupráci s CpKP jižní Čechy zapojilo do
Grantového programu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V rámci programu se realizovaly projekty,
zaměřené na udržení a rozvoj místního partnerství a na zpracování ročních akčních plánů.
V roce 2017 - 2018 je plněna veřejná zakázka „Podpora procesů plánování sociálních služeb
na místní úrovni“ v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“.
Zakázka je členěna na 17 částí, předmět plnění 1. části je „realizace procesů plánování
sociálních služeb na úrovni správního obvodu ORP Blatná“. Cílem je udržení činnosti
organizační struktury, udržení spolupráce mezi obcemi, monitorování plnění platného plánu
sociálních služeb, propojení procesu plánování na místní a krajské úrovni a zpracování
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2018.
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1 Organizační zajištění
Projekt: Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s
rozšířenou působností Blatná v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji
II., reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792.
Území: správní obvod ORP Blatná (26 obcí)
Zhotovitel: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy (ve spolupráci s městem Blatná)
V rámci předmětu veřejné zakázky budou realizovány tyto činnosti:
• Udržení organizační struktury procesu plánování na území správního obvodu ORP Blatná
• Komunikace a spolupráce mezi obcemi ve správním obvodu ORP v oblasti sociálních
služeb
• Zpřístupnění důležitých informací z oblasti sociálních služeb uživatelům poskytovatelům,
zadavatelům sociálních služeb a veřejnosti
• Monitoring, aktualizace platného plánu sociálních služeb ve správním obvodu ORP (akční
plán)
Výstupy:
Monitorovací zpráva o plnění plánu 2017, akční plán sociálních služeb na rok 2018, doklady o
činnosti organizační struktury, o spolupráci obcí a vzdělávání, informační materiály.
Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb:
Bc. Kateřina Malečková – Město Blatná
Vladimíra Tomanová – Svazek obcí Blatenska
Bc. Markéta Koubková – Sociální odbor MěÚ Blatná
Mgr. Hana Baušová – Domov pro seniory v Blatné
Bc. Olga Medlínová, DiS. – Oblastní charita Strakonice
Luboš Srb – Svaz tělesně postižených Blatná
Pracovní skupiny:
•

Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením

•

Podpora rodin, dětí a mládeže

•

Podpora osob v krizi
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2 Dostupnost sociálních služeb
Poskytovatelé, kteří mají zařízení nebo pracoviště na území správního obvodu ORP Blatná,
nebo zde významným způsobem poskytují terénní služby:

Poskytovatel
Zařízení
Služba
Zařízení

Domov PETRA Mačkov
Domov PETRA Mačkov
Mačkov 79
domovy pro osoby se zdravotním postižením
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
Domov PETRA Mačkov
Nerudova 505, Blatná

Služba

chráněné bydlení

Poskytovatel

Domov pro seniory Blatná

Zařízení

Domov pro seniory
tř. T. G. Masaryka 272, Blatná

Služba

domovy pro seniory

Zařízení

Domov pro seniory - pečovatelská služba
Tyršova 436, Blatná

Služba

pečovatelská služba

Poskytovatel

Prevent 99 z.ú

Zařízení

NZDM STATION 17 PREVENT
Spálená 727, Blatná

Služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Zařízení

Adiktologická poradna PREVENT
Nádražní 661, Blatná

Služba

odborné sociální poradenství

Zařízení

Jihočeský streetwork PREVENT1
Lannova tř. 117/63, České Budějovice

Služba

terénní programy

1

Zařízení je mimo území ORP Blatná, terénní program je na celém území ORP Blatná dostupný.
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Poskytovatel

Oblastní charita Strakonice

Zařízení

Odborné sociální poradenství
náměstí J. A. Komenského 1076, Blatná

Služba

odborné sociální poradenství

Zařízení

Pečovatelská služba Blatná
Plzeňská 310, Blatná

Služba

pečovatelská služba

Poskytovatel

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy,
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní
rozvoj, o.p.s.

Zařízení

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy2
Pod Hradem 9, Strakonice

Služba

odborné sociální poradenství

2 Zařízení je mimo území ORP Blatná, v Blatné je služba poskytována ambulantní formou každé pondělí od
11.00 do 19.00 hodin v Komunitním centru aktivního života Blatná (Nádražní 661, Blatná).
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3 Strategická část
PRIORITA 1 - Udržení systému sociálních služeb

OPATŘENÍ 1.1 - Udržení odborného sociálního poradenství
AKTIVITY
1.1.1 Dostupnost odborného sociálního poradenství (Oblastní charita Strakonice)
1.1.2 Dostupnost odborného sociálního poradenství (Adiktologická poradna Prevent)
1.1.3 Dostupnost odborného sociálního poradenství (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské
vztahy)
OPATŘENÍ 1.2 - Udržení stávajících služeb sociální péče
AKTIVITY
1.2.1 Udržení pečovatelské služby (Oblastní charita Strakonice)
1.2.2 Udržení pečovatelské služby (Domov pro seniory Blatná)
1.2.3 Udržení služby domovy pro seniory
1.2.4 Udržení služby domov pro osoby se zdravotním postižením
1.2.5 Udržení chráněného bydlení
1.2.6 Dostupnost osobní asistence
1.2.7 Dostupnost sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
OPATŘENÍ 1.3 - Udržení stávajících služeb sociální prevence
AKTIVITY
1.3.1 Udržení sociálně terapeutických dílen
1.3.2 Udržení terénních programů pro osoby ohrožené drogovou závislostí
1.3.3 Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
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PRIORITA 2 - Rozvoj sociálních služeb

OPATŘENÍ 2.1 - Rozvoj sociálního poradenství
AKTIVITY
2.1.1 Rozšíření odborného sociálního poradenství - dluhového
OPATŘENÍ 2.2 - Rozvoj služeb sociální péče
AKTIVITY
2.2.1 Navýšení kapacity služby domovy pro seniory
2.2.2 Zajištění pobytové služby pro další cílové skupiny
OPATŘENÍ 2.3 - Rozvoj služeb sociální prevence
AKTIVITY
2.3.1 Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
2.3.2. Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – PREVENT

PRIORITA 3 - Zajištění doprovodných oblastí

OPATŘENÍ 3.1 - Udržení a rozšíření doprovodných služeb
AKTIVITY
3.1.1 Udržení domácí ošetřovatelské péče
3.1.2 Zajištění terénní hospicové péče
3.1.3 Udržení dostupnosti půjčoven kompenzačních pomůcek
3.1.4 Udržení Psychiatrické léčebny Lnáře
3.1.5 Dostupnost bytů zvláštního určení
3.1.6 Udržení činnosti Svazu tělesně postižených v Blatné
8

3.1.7 Dostupnost nových služeb pro osoby se zdravotním postižením
3.1.8 Odstraňování architektonických bariér
OPATŘENÍ 3.2 - Omezování a prevence sociálně patologických jevů
AKTIVITY
3.2.1 Dostupnost střediska výchovné péče
3.2.2 Monitoring patologických jevů
3.2.3 Prevence sociálně patologických jevů
3.2.4 Doučování žáků zažívající školní neúspěch na ZŠ
OPATŘENÍ 3.3 - Prevence prohlubování nepříznivé sociální situace
AKTIVITY
3.3.1 Zajištění prostupného bydlení
3.3.2 Prevence prohlubování krize osob bez přístřeší
OPATŘENÍ 3.4 - Vhodné využití volného času
AKTIVITY
3.4.1 Sportovní aktivity pro osoby se ZP
3.4.2 Činnost Domu dětí a mládeže Blatná
3.4.3 Činnost dalších subjektů podporujících vhodné využití volného času
3.4.4 Dostupnost venkovních zón pro trávení volného času
3.4.5 Udržení Univerzity III. věku
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PRIORITA 4 - Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb

OPATŘENÍ 4.1 - Informovanost o sociálních a doprovodných službách
AKTIVITY
4.1.1 Dostupnost katalogu poskytovatelů sociálních služeb
4.1.2 Zveřejňování informací o sociálních službách
OPATŘENÍ 4.2 - Podpora spolupráce
AKTIVITY
4.2.1 Rozvoj dobrovolnictví
4.2.2 Spolupráce obcí, organizací a občanů
OPATŘENÍ 4.3 - Udržení procesu plánování sociálních služeb
AKTIVITY
4.3.1 Udržení činnosti organizační struktury
4.3.2 Monitoring a hodnocení plnění plánu
4.3.3 Aktualizace plánu
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PRIORITA 1 - Udržení systému sociálních služeb
OPATŘENÍ 1.1 - Udržení sociálního poradenství
POPIS OPATŘENÍ
Na území Blatenska působí několik poskytovatelů sociálních služeb, kteří bezplatně poskytují
základní sociální poradenství v souladu se zákonem 108/2006 Sb. Poskytují tak lidem potřebné
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství
poskytuje také Sociální odbor MěÚ Blatná. V Blatné je dostupné i odborné sociální poradenství. To
se vůči základnímu sociálnímu poradenství vymezuje jednak širším rozsahem a jednak zaměřením
na příslušnou skupinu.
Oblastní charita Strakonice poskytuje v Blatné od roku 2003 poradenství pro seniory a lidi se
zdravotním omezením. Služba je v Blatné poskytována 3 dny v týdnu (pondělí – středa) ambulantní
a terénní formou. Terénní formu služby je potřeba rozvíjet vzhledem k potřebám cílové skupiny.
Od září 2014 je v Blatné dostupné odborné poradenství zaměřené na rodinu, manželství, mezilidské
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní a osobnostní rozvoj. Služba je poskytována každé
pondělí od 11.00 do 19.00 hodin v Komunitním centru aktivního života, poradenství zajišťuje
PhDr. Doležalová. Od prosince 2014 je ve stejných prostorách dostupná Adiktologická poradna
PREVENT (každé liché úterý od 14.00 do 18.00 hodin). Služba pomáhá lidem, kteří hledají řešení
obtíží spojených se závislostním chováním. Odborné sociální poradenství je potřeba udržet a je
potřeba hledat možnosti jeho větší časové dostupnosti.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Dostupnost odborného sociálního poradenství (Oblastní charita Strakonice)
• Dostupnost odborného sociálního poradenství (Adiktologická poradna Prevent)
• Dostupnost odborného sociálního poradenství (Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské
vztahy)
1.1.1. AKTIVITA: Dostupnost odborného sociálního poradenství (Oblastní charita Strakonice)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
Roční provozní náklady

Cílem aktivity je udržet dostupnost odborného sociálního poradenství
pro seniory a lidi se zdravotním omezením, kteří ho potřebují. Službu
nadále zajistí Oblastní charita Strakonice prostřednictvím Odborné
sociální poradny Blatná, která byla otevřena v říjnu 2013. Služba je
poskytována terénní a ambulantní formou. Uživatelům jsou
předávány potřebné informace a je zajištěna podpora přispívající k
řešení jejich nepříznivé životní situace.
trvale
Oblastní charita Strakonice
obce, poskytovatelé sociálních služeb
senioři, lidé se zdravotním omezením, jejich rodiny a blízcí
2018
8 intervencí /týden
2018
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Předpokládané fin. zdroje

v rámci celkových nákladů na službu poskytovanou na Strakonicku
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní

1.1.2. AKTIVITA: Dostupnost odborného sociálního poradenství (Adiktologická poradna
Prevent)
Charakteristika aktivity

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

Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního poradenství,
které zajišťuje Prevent 99 z.ú. Služba je poskytována v
Adiktologické poradně Prevent v Komunitním centru aktivního
života Blatná.
Cílem služby je:
- podporovat klienta při řešení aktuální situace v souvislosti se
závislostním chováním
- podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k
plnohodnotnému prožívání života a zapojení do společnosti
- využitím spolupráce institucí a organizací zajistit komplexní
podporu klienta
- zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě
zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení
péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení,
psychiatrická pomoc aj.
Cílem služeb je tedy spolu s klientem aktivně hledat možnosti řešení
jeho nepříznivé sociální situace a přispět k přiměřené psychické a
sociální pohodě, stabilizaci či abstinenci.
trvale
PREVENT 99 z.ú.
školy, organizace, instituce, obce
osoby ohrožené závislostí na návykových látkách nebo jejich blízcí
hledající možnosti řešení, na kterém se chtějí aktivně podílet
2018
0,05 úvazků přímé péče
2018
29 000 Kč
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní
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1.1.3. AKTIVITA: Dostupnost odborného sociálního poradenství (Poradna pro rodinu,
manželství, mezilidské vztahy)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Kapacita služby
Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Cílem je udržet odborné sociální poradenství pro osoby v krizi
(předmanželské, manželské, rodinné a osobní). Služba mimo jiného
klade důraz na snižování celospolečenských ztrát v důsledku
rozvodovosti. Mezi základní činnosti poradny patří psychologická,
psychoterapeutická a poradenská diagnostika – dle povahy problémů
a na základě dohody s klientem. Výsledkem je skutečnost, že terapie
je přesně zaměřena na specifiku potřeb každého klienta. Terapie je
individuální, párová, rodinná, krátkodobá, dlouhodobá. Klienti
mohou poradnu navštěvovat bez dalších doporučení a konzultace
jsou bezplatné. V akutních případech je prováděna krizová
intervence, která má ráz neodkladnosti a nízkoprahovosti.
trvale
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální,
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.
organizace, instituce, obce
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
2018
v rámci celkové kapacity poskytovatele pro Strakonice a Blatnou
2018
v rámci celkových nákladů poskytovatele pro Strakonice a Blatnou
MPSV, Jihočeský kraj, obce, ostatní
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OPATŘENÍ 1.2 - Udržení stávajících služeb sociální péče
POPIS OPATŘENÍ
Při procesu komunitního plánování sociálních služeb na území Svazku obcí Blatenska byla
vytyčena podstatná priorita – udržení stávající sítě sociálních služeb. Je důležité, aby žádná
z existujících služeb nezanikla a aby se neomezily kapacity. V rámci služeb sociální péče se jedná
především o udržení pečovatelské služby, která se v posledních letech rozšířila i do venkovských
obcí. V současné době ji zajišťují dva poskytovatelé - Oblastní charita Strakonice a Domov pro
seniory Blatná. Uživatelé tak mají možnost volby a někteří z nich využívají službu v kombinaci od
obou poskytovatelů. Při průzkumu potřeb uživatelů bylo zjištěno, že jsou se službou spokojeni.
Pečovatelskou službu vhodně doplňuje osobní asistence, která je dostupná v některých obcích. Je
také nutné zachovat službu domovy pro seniory, poskytovanou Domovem pro seniory Blatná. Tato
pobytová služba je důležitá pro lidi, kteří již potřebují celodenní péči. Důležité je i udržení Domova
Petra Mačkov, který je zřizován Jihočeským krajem a má nadregionální význam. Je zázemím pro
osoby s mentálním a kombinovaným postižením a poskytuje pro ně vhodné služby. Vzhledem
k tomu, že na Blatensku nepůsobí žádná sociální služba podporující lidi s duševním onemocněním,
tak je nutné udržet její dostupnost ve Strakonicích (lidé z Blatné je využívají).
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení pečovatelské služby (Oblastní charita Strakonice)
• Udržení pečovatelské služby (Domov pro seniory Blatná)
• Udržení služby domovy pro seniory
• Udržení služby domov pro osoby se zdravotním postižením
• Udržení chráněného bydlení
• Dostupnost osobní asistence
• Dostupnost sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním

1.2.1 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby (Oblastní charita Strakonice)
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Na území Svazku obcí Blatenska bude udržena terénní pečovatelská
služba, kterou poskytuje Oblastní charita Strakonice prostřednictvím
zařízení Pečovatelská služba Blatná.
Služba je poskytována ve vymezeném čase od pondělí do pátku od 7
do 17 hod a v sobotu od 9 do 14 hod.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Cílem je zachovat stávající kapacitu služby a upravovat ji podle
aktuální poptávky uživatelů.
trvale
Oblastní charita Strakonice
obce, ve kterých je služba poskytována
poskytovatelé sociálních služeb
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Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

senioři, osoby se zdravotním omezením, osoby s chronickým
onemocněním (věk od 18 let)
2018
2,4 úvazky v přímé péči/ 110 uživatelů (průtok)
2018
2 000 000
uživatelé, MPSV, obce, Jihočeský kraj

1.2.2 AKTIVITA: Udržení pečovatelské služby (Domov pro seniory Blatná)
Charakteristika aktivity

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

V Blatné a okolních obcích bude nadále zajištěna terénní
pečovatelská služba, kterou poskytuje Domov pro seniory Blatná
prostřednictvím zařízení Domov pro seniory - pečovatelská služba.
Služba pomůže uživatelům, aby si v maximální možné míře
zachovali dosavadní způsob života. Budou zajištěny činnosti dle
zákona o sociálních službách - pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv
a zájmů. V pracovní dny se služba poskytuje od 6:30 do 19 hod,
o víkendech a svátcích od 7:30 do 13:30 hod.
trvale
Domov pro seniory Blatná
obce, ve kterých je služba poskytována
poskytovatelé sociálních služeb
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým
duševním onemocněním, osoby se zdravotním a tělesným postižením
se sníženou soběstačností, rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
2018
4,5 úvazky v přímé péči / 130 uživatelů (průtok)
2018
4 000 000
uživatelé, MPSV, obce, Jihočeský kraj
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1.2.3 AKTIVITA: Udržení služby domovy pro seniory
Charakteristika aktivity

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

Cílem aktivity je udržet službu domov pro seniory ve stávající
kapacitě a kvalitě a zajistit dostatek finančních prostředků na její
provoz. Službu bude nadále poskytovat Domov pro seniory Blatná,
který je příspěvkovou organizací města Blatná. Jeho kapacita je 89
lůžek a je určen osobám starším 60 let se sníženou soběstačností,
které pro svůj věk, zdravotní stav nebo sociální situaci potřebují
pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou dále žít ve svém
přirozeném prostředí.
Budou zajištěny tyto činnosti:
- poskytování ubytování a stravy,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Největším přínosem služby je komplexní zdravotně ošetřovatelská a
sociální péče o osoby starší 60 let. Jako uživatelé služby budou
přednostně přijímáni žadatelé z Blatné a z obcí ze správního obvodu
ORP Blatná.
trvale
Domov pro seniory v Blatné
obce, ve kterých je služba poskytována
poskytovatelé sociálních služeb
osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby
2018
89 lůžek
2018
33 100 000
obce, MPSV, příjmy od klientů, příjmy od zdravotních pojišťoven,
vlastní činnost, dary
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1.2.4 AKTIVITA: Udržení služby domov pro osoby se zdravotním postižením
Charakteristika aktivity

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

Udržení stávající kapacity služby domov pro osoby se zdravotním
postižením, která je poskytována Domovem Petra Mačkov. Služba je
poskytována osobám s mentálním a kombinovaným postižením.
Kapacita je 70 uživatelů od 3 let, z toho je 40 uživatelů zcela
imobilních, odkázaných na pomoc druhé osoby. Služba se poskytuje
v moderním zařízení, které má tři části. Oddělení jsou účelně
vybavena, navazují na ně velké bezbariérové terasy, z nich je přímý
vstup do parku. K transportu po celém oddělení, ale i do bazénu a
ordinace, zvedání, fixaci při sedu, nácviku chůze atd. slouží
pojezdový systém. Klienti dle individuálního plánu využívají
rehabilitační, aktivizační a terapeutické služby. Je zajištěna povinná
školní docházka - transport vlastním autobusem, který má
nájezdovou plošinu pro vozíky. Uživatelé jsou zapojeni do aktivit
mimo prostředí domova.
Cílem je udržet službu ve stávající kapacitě a kvalitě a zajistit
dostatek finančních prostředků na provoz zařízení, které má
celorepublikový význam - zajišťuje péči a podporu uživatelům
s nejtěžším kombinovaným postižením.
trvale
Domov Petra Mačkov
Jihočeský kraj – zřizovatel, MPSV
uživatelé s mentálním postižením, uživatelé s kombinovaným
postižením, od 3 let věku
2018
70 lůžek
2018
40 000 000
dotace MPSV, dotace zřizovatele - Jihočeského kraje, úhrady od
uživatelů a platby od zdravotních pojišťoven v rámci odbornosti 913
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1.2.5 AKTIVITA: Udržení chráněného bydlení
Charakteristika aktivity

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

Aktivita směřuje k udržení služby chráněné bydlení ve stávající
kvalitě a kapacitě. Poskytovatelem služby je Domov PETRA
Mačkov, služba je poskytována na dvou místech:
Blatná:
Kapacita této služby jsou 2 lůžka. Je realizována v budově Základní
školy speciální v Blatné, kde jsou 2 pokoje, každý se samostatným
příslušenstvím. Cílovou skupinou jsou uživatelé od 18 let věku. Jsou
zaměstnáni na DPČ přímo základní školou. Dle individuálních plánů
využívají všech terapeutických a aktivizačních služeb nabízených
Domovem PETRA Mačkov, mají ale návaznost i na jiné zdroje.
Mačkov:
Kapacita této služby je 50 uživatelů od 18 let věku. Je realizována
v 5 domcích, v každém z nich je 10 samostatných jednolůžkových
pokojů. Uživatelé dle individuálních plánů využívají všech
terapeutických a aktivizačních služeb nabízených domovem, mají ale
návaznost i na jiné zdroje. Část uživatelů je zapojena do pracovního
procesu formou přímo v domově. Personál chráněného bydlení tvoří
pracovníci v sociálních službách.
trvale
Domov PETRA Mačkov
Jihočeský kraj – zřizovatel, MPSV
uživatelé s mentálním postižením, uživatelé s kombinovaným
postižením od 18 let věku
2018
57 lůžek
2018
22 000 000
dotace MPSV, dotace zřizovatele - Jihočeského kraje, úhrady od
uživatelů a platby od zdravotních pojišťoven v rámci odbornosti 913
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1.2.6 AKTIVITA: Dostupnost osobní asistence
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
Poznámka

Zajištění dostupnosti osobní asistence pro lidi, kteří jí potřebují.
Jedná se o terénní sociální službu pro osoby, které mají sníženou
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním
prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba se poskytuje
bez časového omezení, v přirozeném prostředí uživatelů. Služba je
dostupná prostřednictvím Oblastní charity Strakonice. Na Blatensku
je možno službu využívat v případě volné kapacity.
trvale
Oblastní charita Strakonice
ostatní poskytovatelé sociálních služeb, obce
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
2018
dle poptávky
2018
neuvedeno
obce, MPSV, Jihočeský kraj, klienti, dary, další zdroje
roční provozní náklady – na službu celkem, klienti i mimo území
Blatenska

1.2.7 AKTIVITA: Dostupnost sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Cílem aktivity je zajistit dostupnost sociální rehabilitace pro osoby
s duševním onemocněním. V Blatné není zařízení, které by tuto
službu poskytovalo, pro uživatele je dostupná služba ve Strakonicích.
Její zachování je pro lidi s duševním onemocněním z Blatné a okolí
důležité. Ambulantní a terénní rehabilitaci poskytuje občanské
sdružení Fokus Písek. Jeho cílem je zkvalitnit život lidí s duševním
onemocněním i jejich blízkých. Podporuje je při překonávání
problémů spojených s duševní nemocí a pomáhá jim se začleněním
do běžného života. Služba posiluje samostatnost klientů a podporuje
je při zvládání běžných životních situací.
Od
března
2018
bude
služba
poskytována
1
den
v týdnu v Komunitním centru aktivního života Blatná (ambulantní i
terénní forma).
trvale
Fokus Písek o.s., pobočka Strakonice
Psychiatrická léčebna Lnáře, Psychiatrická léčebna u Honzíčka,
ambulantní psychiatři, obce, ostatní poskytovatelé sociálních služeb
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Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
Poznámka

osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 do 80 let
2018
105
2018
1 596 000
obce, MPSV, Jihočeský kraj, klienti, dary, další zdroje
roční provozní náklady – na službu celkem, klienti i z jiného území
než Blatenska

OPATŘENÍ 1.3 - Udržení stávajících služeb sociální prevence
POPIS OPATŘENÍ
Vedle odborného sociálního poradenství a služeb sociální péče je na Blatensku potřeba nadále
udržet také stávající služby sociální prevence. Jedná se o terapeutické dílny, které jsou potřebnou
součástí komplexu služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Domově Petra
Mačkov. Dále jsou to terénní programy pro osoby ohrožené drogovou závislostí. Řešení drogové
problematiky bylo důležitým tématem i v dřívějších procesech komunitního plánování na
Blatensku. V současném procesu opět vyplynulo, že službu je potřeba udržet. Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež bylo v Blatné otevřeno v únoru 2011. O službu je zájem a cílem je zajistit
její poskytování i v dalších letech.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení sociálně terapeutických dílen
• Udržení terénních programů pro osoby ohrožené drogovou závislostí
• Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
1.3.1 AKTIVITA: Udržení sociálně terapeutických dílen
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Aktivita je zaměřena na provoz sociálně terapeutických dílen
Mačkov. Kapacita této služby je 30 uživatelů. Mohou ji využívat děti
od 15 let věku s mentálním a kombinovaným postižením a senioři.
Jedná se o službu ambulantní (služba sociální prevence). Je
realizována ve čtyřech sociálně terapeutických dílnách – tkalcovské,
keramické, výroba dekorací a loutek, šití, vyšívání a pletení. Personál
tvoří pracovníci v sociálních službách – instruktoři. Služba je určena
nejen uživatelům služeb Domova PETRA Mačkov, ale i cílové
skupině z řad široké veřejnosti. Uživatelé služby mají možnost
odběru oběda a konzumace v jídelně domova.
Službu je potřeba udržet ve stávající kapacitě, rozsahu a kvalitě.
trvale
Domov PETRA Mačkov
Jihočeský kraj – zřizovatel, MPSV
uživatelé s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let věku,
senioři
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Kapacita služby
Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

2018
5,2 úvazků v přímé péči / 30 uživatelů okamžitá kapacita
2018
3 500 000
MPSV, Jihočeský kraj, ESF

1.3.2 AKTIVITA: Udržení terénních programů pro osoby ohrožené drogovou závislostí
Charakteristika aktivity

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

Udržení celoročního poskytování služeb terénní sociální práce
na celém území Svazku obcí Blatenska. Podstatnou součástí terénní
práce je také monitoring rizikových lokalit spojený s případným
sběrem pohozeného injekčního materiálu. Prostřednictvím služby se
snižují a omezují rizika spojená s užíváním drog v populaci uživatelů
drog a široké veřejnosti. Cíle programu vycházejí z principu Harm
reduction a Public Health.
Cílem služby bude nadále snižovat negativní dopady spojené
s užíváním návykových látek (zdravotní a sociální stabilizace klienta,
snižování rizikového chování, motivace ke změně životního stylu)
a chránit veřejné zdraví (bezpečná likvidace injekčního materiálu,
informování veřejnosti, snížení výskytu infekčních chorob).
Terénních program směřuje činnost k dětem a mládeži ohroženými
užíváním návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu) s cílem
informovat o nebezpečnosti a rizicích užívání těchto látek. Konkrétně
se jedná o tyto aktivity:
Vyhledávání a kontaktování cílové skupiny v ranních hodinách,
především se zaměřením na žáky a studenty, které jsou ohrožení
užíváním návykových látek. V této době je možnost kontaktovat
značné množství osob a také mapovat problematiku záškoláctví.
Realizace terénní práce v prostředí noční zábavy – oslovování a
kontaktování cílové skupiny při noční zábavě, kontaktování osob
závislých na výherních automatech.
Besedy pro 9. třídy ZŠ a první ročníky SŠ a SOU se zaměřením na
rizika užívání alkoholu, nikotinu a konopných drog.
V rámci poskytovaných služeb se budou také realizovat výjezdy
sociálních pracovníků přes den i v noci. Cílem je monitoring situace
na celém území Svazku obcí Blatenska, v obcích které se podílejí na
financování služby Jihočeský streetwork Prevent. Monitoring
zahrnuje již zmíněné aktivity, ale také plánování intervencí a
vyhodnocení aktivit. Na kalendářní rok je stanovena norma kontaktů,
která je plněna. Odráží se od aktuálního rozpočtu a skutečných
financí na provoz služby.
trvale
Prevent 99 z.ú., Jihočeský streetwork Prevent
město Blatná, Svazek obcí Blatenska
Služba je určena pro osoby závislé a závislostmi ohrožené.
2018
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Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

0,2 úvazků přímé péče/ 300 kontaktů
2018
340 000
Svazek obcí Blatenska, Jihočeský kraj, RVKPP, MPSV

1.3.3 AKTIVITA: Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Kapacita služby
Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
Poznámka

Udržení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež STATION 17.
Zařízení je místem, kde lze smysluplně trávit volný čas a najít pomoc
a podporu. Zařízení poskytuje ambulantní služby žákům a mladým
lidem ve věku od 12 do 26 let, kteří jsou ohroženi společensky
nežádoucími jevy. Služba zahrnuje následující činnosti:
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutickou činnost
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež STATION 17 je
poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých
dospělých z Blatenska, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout
v obtížných životních situacích, nebo jsou ohroženi sociálně
nežádoucími jevy. Zařízení poskytuje odbornou pomoc, podporu
a informace. Je také místem, kde lze trávit volný čas a je alternativou
k místům potenciálně ohroženým nežádoucími jevy jako jsou bary,
hospody, ulice. Služba je orientovaná primárně na sociální práci
a poradenství a až sekundárně na volnočasové aktivity. Jejím cílem je
odvrácení cílové skupiny od rizikového životního stylu a zmírnění
následků rizikového chování, pokud se již vyskytlo.
trvale
Prevent 99 z.ú.
MÚ Blatná, SOU Blatná, SOŠ Blatná. ZŠ T. G. M. Blatná, ZŠ
Komenského Blatná, ZŠ Holečkova Blatná
mladí dospělí ve věku 14 – 26 let, kteří:
- zažívají nepříznivé životní situace
- žijí nebo se dočasně vyskytují v Blatenském regionu
- neproduktivně tráví volný čas, mají životní styl díky kterému se
dostávají do konfliktů a který ohrožuje je samé nebo jejich okolí
2018
1,76 úvazků přímé péče /15uživatelů v daný okamžik
2018
900 000
obce, Jihočeský kraj
Pro účely tohoto dokumentu rozumíme uživateli služby klienta, který
zařízení navštívil více než třikrát a má kód, díky kterému je zařazen
do statistiky zařízení.
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PRIORITA 2 - Rozvoj sociálních služeb
OPATŘENÍ 2.1 - Rozvoj sociálního poradenství
POPIS OPATŘENÍ
Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska na období 2015 – 2017 obsahuje záměr
rozšíření odborného sociálního poradenství. V době jeho tvorby bylo v Blatné zajištěno poradenství
jen pro seniory a lidi se zdravotním omezením. Cílem bylo zajistit poradenství i pro další skupiny.
Aktivitu se podařilo z velké části naplnit, v Blatné je dostupná Adiktologická poradna Prevent a
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy. Cílem pro další období je rozšířit časovou
dostupnost těchto služeb. Dalším záměrem je zajistit finanční (dluhové) poradenství.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Rozšíření odborného sociálního poradenství - dluhového
2.1.1 AKTIVITA: Rozšíření odborného sociálního poradenství - dluhového
Charakteristika aktivity

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

Rozšíření služby pro další cílové skupiny:
Hledání možností zajištění finančního (dluhového) poradenství pro
občany s nejnižšími příjmy, kteří jsou například dlouhodobě
nezaměstnaní, bez dostatečné kvalifikace, závislí na sociálních
dávkách, často zadlužení.
od roku 2017 trvale
město Blatná, vhodný poskytovatel sociálních služeb
obce, kraj, organizace, úřady
lidé, kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou nedokážou
řešit vlastními silami
2018
neurčeno
2018
neurčeno
obce, MPSV, Jihočeský kraj
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OPATŘENÍ 2.2 - Rozvoj služeb sociální péče
POPIS OPATŘENÍ
Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska na období 2015 – 2017 obsahoval aktivitu
zaměřenou na navýšení kapacity služby domovy pro seniory. V roce 2018 budou nadále hledány
možnosti realizace aktivity. Velmi aktuální je ale hledání možností zajištění vhodné pobytové
služby pro lidi s Alzheimerovou chorobou a demencí. Jako nejvhodnější dostupná možnost se jeví
přizpůsobení podmínek ve stávajícím pobytovém zařízení tak, aby v něm mohla být poskytována
vhodná péče i dalším cílovým skupinám.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Navýšení kapacity služby domovy pro seniory
• Zajištění pobytové služby pro další cílové skupiny
2.2.1 AKTIVITA: Navýšení kapacity služby domovy pro seniory
Charakteristika aktivity

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

Aktivita směřuje k zajištění dostatečné kapacity služby domovy pro
seniory. Tato služba je poskytována v Domově pro seniory Blatná,
který má kapacitu 89 lůžek. Kapacitu je potřeba navýšit o 20 lůžek,
aby byla služba dostupná pro všechny občany z Blatenska, kteří jí
potřebují. Záměrem je rozšíření stávajícího zařízení nebo vybudování
nového domova pro seniory rodinného typu (obdoba Domova
klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích). Jedná se o záměr, který byl
již v Komunitním plánu svazku obcí Blatenska z roku 2007 a zatím
nebyl realizován.
od roku 2017 trvale
vhodný poskytovatel sociálních služeb
obce, kraj, poskytovatelé sociálních služeb
osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z
důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby
2018
20 lůžek
2018
7 400 000
obce, MPSV, příjmy od klientů, příjmy od zdravotních pojišťoven,
vlastní činnost, dary
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2.2.2 AKTIVITA: Zajištění pobytové služby pro další cílové skupiny
Charakteristika aktivity

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

Cílem aktivity je zajistit pobytovou službu pro osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění
nebo závislosti na návykových látkách, osoby s Alzheimerovou
chorobou, stařeckou demencí a ostatními typy demencí. Tito lidé
potřebují zvláštní péči přizpůsobenou jejich specifickým potřebám.
Cílem je zajistit jim komplexní zdravotně ošetřovatelskou a sociální
péčí ve stávajícím pobytovém zařízení sociálních služeb. Základním
cílem je individuální přístup, spokojenost a bezpečnost uživatelů při
zachování jejich důstojnosti a soběstačnosti po co nejdelší dobu.
od roku 2018
Domov pro seniory v Blatné, případně jiný poskytovatel
obce, kraj, poskytovatelé sociálních služeb
osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního
onemocnění, závislosti na návykových látkách, Alzheimerovy
choroby, demence
2018
25lůžek
2018
neurčeno
obce, MPSV, příjmy od klientů, příjmy od zdravotních pojišťoven,
vlastní činnost, dary

OPATŘENÍ 2.3 - Rozvoj služeb sociální prevence
POPIS OPATŘENÍ
V Blatné je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17. Služba je dostupná pro cílovou
skupinu ve věku 14 – 26 let. Služba je využívána, je potřeba rozšířit její časovou dostupnost.
V Komunitním plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska na období 2015 – 2017 byla aktivita
zaměřená na rozšíření terénních programů pro další cílové skupiny ohrožené nežádoucími jevy.
Aktivita byla již splněna, proto jí akční plán na rok 2018 již neobsahuje.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
• Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – PREVENT
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2.3.1 AKTIVITA: Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Kapacita služby
Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje
Poznámka

Rozšíření časové dostupnosti služby, která je orientovaná na sociální
práci, poradenství a volnočasové aktivity. Jejím cílem je odvrácení
cílové skupiny od rizikového životního stylu a zmírnění následků
rizikového chování, pokud se již vyskytlo.
Cílem je zajistit optimální dobu otevření: 4 dny v týdnu, 5 hodin
denně (celkem 20 - 25 hod/týden).
od roku 2017
Prevent 99 z.ú.
MÚ Blatná, SOU Blatná, SOŠ Blatná. ZŠ T. G. M. Blatná, ZŠ
Komenského Blatná, ZŠ Holečkova Blatná
děti a mládež ve věku 12 – 26 let, které:
- zažívají nepříznivé životní situace
- žijí nebo se dočasně vyskytují v Blatenském regionu
- tráví neproduktivně volný čas, mají životní styl, díky kterému se
dostávají do konfliktů a který ohrožuje je samé nebo jejich okolí
2018
70 uživatelů
2018
1 380 000
Město Blatná, MPSV
Uživatelem služby rozumíme klienta, který zařízení navštívil více
než třikrát a má kód, díky kterému je zařazen do statistiky zařízení.

2.3.2 AKTIVITA: Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – PREVENT
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor

Zajištění registrované sociální služby dle § 65 zákona o sociálních
službách č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č.
505/2006 Sb.
Posláním terénní a ambulantní služby je pomoci rodinám zlepšit svoji
nepříznivou sociální situaci a vytvořit takové podmínky, které
nebudou ohrožovat vývoj dítěte/dětí.
Služba míří především na rodiny, které jsou v agendě SPOD a hrozí
jim odebrání dítěte/dětí. Případně jim byly děti/dítě odebrány a
rodiny usilují o jejich návrat.
Nabízené poradenské, výchovné aktivizační a sociálně terapeutické
činnosti vedou k eliminaci výchovných problémů, problémů s
nezaměstnaností, bydlením, financemi. Konkrétně jde o podporu a
nácvik rodičovského chování, vedení domácnosti, hospodaření,
nácvik sociálních kompetencí. Část činností je zaměřena na děti
samotné – doprovázení do školy, k lékaři, na zájmové aktivity. Dále
zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro vzdělávání dětí. Pomoc
při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.
od roku 2018
Prevent 99, z.ú.
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Předpokládané
spolupracující subjekty

Cílová skupina
uživatelů služby
Kapacita služby
Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

Svazek obcí Blatenska, MPSV, Jihočeský kraj, město
Strakonice, ÚP, pedagogicko-psychologická poradna, poradna
pro rodinu, další sociální a doprovodné služby pracující s
cílovou skupinou
organizace, obce, úřady, poskytovatelé sociálních služeb
Rodiny s dítětem (dětmi), u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobé krizové sociální situace a u kterého existují další
rizika ohrožení jeho vývoje
2018
5 rodin
2018
100 000
Jihočeský kraj, MPSV, obce v ORP, ostatní zdroje

PRIORITA 3 - Zajištění doprovodných oblastí
OPATŘENÍ 3.1 - Udržení a rozšíření doprovodných služeb
POPIS OPATŘENÍ
Doprovodné služby vhodně doplňují služby sociální a pomáhají zkvalitňovat život lidí ohrožených
sociálním vyloučením. Na území ORP Blatná je touto službou například domácí ošetřovatelská
péče, která v kombinaci s dalšími službami umožňuje některým lidem se sníženou soběstačností žít
v domácím prostředí. Pro část obyvatel Blatenska je důležitá možnost bydlení v bytech zvláštního
určení v domech s pečovatelskou službou. Toto bydlení jim v kombinaci s vhodnými službami
umožňuje žít bez pomoci služeb ústavních. Pro osoby se zdravotním postižením je důležité
zachovat aktivity Svazu tělesně postižených. Je potřeba podpořit udržení a vznik i dalších
doprovodných služeb.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení domácí ošetřovatelské péče
• Zajištění terénní hospicové péče
• Udržení dostupnosti půjčoven kompenzačních pomůcek
• Udržení Psychiatrické léčebny Lnáře
• Dostupnost bytů zvláštního určení
• Udržení činnosti Svazu tělesně postižených v Blatné
• Udržení činnosti školního psychologa na ZŠ
• Dostupnost nových služeb pro osoby se zdravotním postižením
• Odstraňování architektonických bariér
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3.1.1 AKTIVITA: Udržení domácí ošetřovatelské péče
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Na území ORP Blatná bude trvale zajištěna domácí ošetřovatelská
péče. Jedná se o zdravotní péči, která představuje zajištění péče o
krátkodobě i dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí.
Službu na Blatensku zajišťuje více poskytovatelů, dostupnost služby
je potřeba udržet. Kvalifikované sestry budou trvale poskytovat
odborné ošetření při dlouhodobém onemocnění pacienta (převazy,
injekce, aplikace inzulínu, odběry biologického materiálu, péče při
pooperačních a terminálních stavech, rehabilitační ošetřování,
masáže, poradenská činnost).
trvale
poskytovatelé domácí ošetřovatelské (zdravotní) péče
lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, obce
osoby propuštěné z nemocnice, osoby s akutním nebo chronickým
onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu
života

3.1.2 AKTIVITA: Zajištění terénní hospicové a paliativní péče
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Na území Svazku obcí Blatenska bude nadále zajištěna terénní
hospicová a paliativní péče. Jedná se o službu, která je poskytována v
domácím prostředí a pomáhá nevyléčitelně nemocným, umírajícím a
jejich blízkým. Terénní hospicová péče vychází z přání a potřeb těžce
nemocného a umírajícího člověka a jeho pečující rodiny a poskytuje
jim podporu a zázemí. Jedná se o komplexní službu, která zahrnuje
složku zdravotní a sociální, péči psychologickou a duchovní.
Předpokladem pro poskytování péče v domácnosti uživatele je
ochota rodiny pečovat o umírajícího. Rodina ve spolupráci s týmem
pracovníků hospicové péče se může o nemocného starat v jeho
přirozeném prostředí a na vysoké úrovni. Od roku 2016 je na území
ORP Blatná možno využívat nového poskytovatele péče - Domácí
hospic Athelas. Organizace má sídlo v Písku, na Blatensku bude
poskytovat služby terénní formou.
trvale
Domácí hospic Athelas, Hana Češková - Domácí zdravotní péče
Blatná, případně další poskytovatelé
lékaři, MPSV, MZ, Jihočeský kraj, obce, organizace
nevyléčitelně nemocné osoby, jejich rodiny
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3.1.3 AKTIVITA: Udržení dostupnosti půjčoven kompenzačních pomůcek
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Na území Svazku obcí Blatenska budou trvale dostupné půjčovny
kompenzačních pomůcek, které jsou určeny pro seniory, osoby se
zdravotním postižením, nemocné propuštěné z nemocničního léčení,
lidi po úrazech, rodiny, kteří pečují o své blízké, příbuzné atd. Cílem
půjčování kompenzačních pomůcek je usnadnění či prodloužení
pobytu uživatelů v jejich domácím prostředí a zlepšení podmínek
domácí léčby.
trvale
Domov pro seniory Blatná
Oblastní charita Strakonice
lékaři, poskytovatelé sociálních služeb
seniory, osoby se zdravotním postižením, nemocní propuštění z
nemocničního léčení, lidé po úrazech

3.1.4 AKTIVITA: Udržení Psychiatrické léčebny Lnáře
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Aktivita podporuje udržení služeb Psychiatrické léčebny Lnáře, která
poskytuje lůžkovou a ambulantní psychiatrickou péči. Léčebna má
význam nejen z hlediska pomoci osobám s psychiatrickým
onemocněním, ale i z hlediska řešení drogové závislosti.
trvale
Psychiatrická léčebna Lnáře
lékaři, poskytovatelé sociálních služeb
osoby s psychiatrickým onemocněním

3.1.5 AKTIVITA: Dostupnost bytů zvláštního určení
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Na Blatensku je 67 bytů zvláštního určení v Domech s pečovatelskou
službou (DPS) v Blatné, Radomyšli a v Sedlici. Byty jsou plně
obsazeny. Možnost tohoto bydlení bude zachována, budovy a byty
budou průběžně opravovány a udržovány. Pro všechny obyvatele
bytů zvláštního určení bude i nadále dostupná pečovatelská služba.
Záměrem je vybudování nových domů s pečovatelskou službou,
popř. komunitních domů, a to v Blatné a v Bělčicích.
trvale
obce Blatná, Radomyšl, Sedlice, Bělčice
ostatní obce
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Cílová skupina
uživatelů služby
Roční provozní náklady
Předpokládané fin. zdroje

senioři a osoby se zdravotním postižením
náklady na údržbu domů a bytů – není určeno, záleží na aktuální
potřebě
obce, dotace, nájemné obyvatel domů

3.1.6 AKTIVITA: Udržení činnosti Svazu tělesně postižených v Blatné
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Předpokládané fin. zdroje

Cílem záměru je zachovat aktivity Svazu tělesně postižených
v Blatné a tyto aktivity podporovat a rozvíjet. Svaz tělesně
postižených v Blatné bude nadále podle svých možností zajišťovat
služby a péči o postižené občany v oblasti sociální rehabilitace, bude
nabízet poradenskou činnost včetně sociálního poradenství. Bude
spolupracovat také při zajišťování pracovních příležitostí pro tělesně
postižené. Svaz bude využívat prostory v Komunitním centru
aktivního života, to významně přispěje k rozvoji jeho činnosti.
trvale
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Blatná
MěÚ Blatná, obce na Blatensku, podniky v Blatné
osoby se zdravotním postižením a senioři žijící v Blatné a okolních
obcích
obce, sponzoři, členské příspěvky

3.1.7 AKTIVITA: Dostupnost nových služeb pro osoby se zdravotním postižením
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Aktivita je zaměřena na podporu dostupnosti pracovních míst pro
osoby se zdravotním postižením. Vytvoření vhodných pracovních
míst je jedním z nástrojů pro pracovní uplatnění a začlenění lidí se
zdravotním postižením. Umožňují jim pracovat za podmínek, které
se co nejvíce podobají běžnému zaměstnání, podporují jejich
samostatnost a odpovědnost za dobře odvedenou práci. Dále
umožňují, aby zaměstnanci svojí prací přispívali společnosti.
V současnosti je záměrem vytvoření pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením v součinnosti s drobnými podnikateli regionu
(nejde o chráněné dílny, ale běžné pracovní umístění osob s těžkým
ZP). Zkušenosti jsou čerpány v rámci mezinárodní spolupráce.
trvale
zajišťování pracovních míst - organizace
poskytovatelé sociálních služeb, obce
osoby se zdravotním postižením
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3.1.8 AKTIVITA: Odstraňování architektonických bariér
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané fin. zdroje

Obce a ostatní majitelé budov budou trvale pokračovat
v odstraňování architektonických bariér a budou hledat možnosti:
- vybudování výtahu na poliklinice v Blatné
- zajištění bezbariérového přístupu na Městský úřad v Blatné, na
obecní úřady na venkově, do bankovních ústavů, na poštu, na úřad
práce a do budov, ve kterých sídlí obchody a služby
- odstranění bariér z veřejných prostranství, zejména chodníků –
vybudování sjezdů pro vozíčky u přechodů (důležité i pro rodiče
s kočárky).
trvale
obce a ostatní majitelé veřejně přístupných budov, správci
veřejných prostranství
dotace, vlastní zdroje majitelů budov

OPATŘENÍ 3.2 - Omezování a prevence sociálně patologických jevů
POPIS OPATŘENÍ
Na Blatensku byla před několika roky závažná situace související s drogovou problematikou a
dalším šířením sociálně patologických jevů. Svědčily o tom statistické výstupy. Pomocí terénní
sociální práce s uživateli drog a dalších aktivit se stav zlepšil. Vedle zachování současných služeb
(viz opatření Udržení stávajících služeb sociální prevence) je také potřeba zachovat a rozšířit další
činnosti, které pomáhají zmírnit šíření sociálně patologických jevů.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Dostupnost střediska výchovné péče
• Monitoring patologických jevů
• Prevence sociálně patologických jevů
• Doučování žáků zažívající školní neúspěch na ZŠ
3.2.1 AKTIVITA: Dostupnost střediska výchovné péče
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor

Cílem aktivity je udržení dostupnosti Střediska výchovné péče ve
Strakonicích, které využívají i lidé z Blatenska. Středisko poskytuje
všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc
dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch chování a s
negativními prvky v sociálním vývoji. Péče je zaměřena na
odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci
vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v
sociálním vývoji žáků.
trvale
Středisko výchovné péče ve Strakonicích
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Cílová skupina
uživatelů služby

děti a mládež s rizikem či s projevy poruch chování, jejich rodiny

3.2.2 AKTIVITA: Monitoring patologických jevů
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Trvalý monitoring sociálně patologických jevů na území Svazku obcí
Blatenska. Na monitoring se bude nadále cíleně zaměřovat Sociální
odbor MěÚ Blatná a Prevent 99 z.ú. Spolupracovat budou obce a
další subjekty. Aktivita je jednou z prevencí šíření negativních jevů,
na základě monitoringu je možné reagovat na aktuální problémy a
řešit je.
trvale
Sociální odbor MěÚ Blatná, Prevent 99 z.ú.
obce, školy, Městská policie Blatná Policie ČR, instituce
mladí lidé ohrožení sociálně patologickými jevy

3.2.3 AKTIVITA: Prevence sociálně patologických jevů
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Zajištění preventivních programů, každý rok bude zvoleno určité
téma, na které bude prevence zaměřena. Prevence bude probíhat
různými způsoby: přednášky, články, besedy pro dospělé, učitele,
prarodiče. Témata: bezpečný sex, alkohol, léky, internet atd.
Cílem je informovat osoby, které mají vliv na výchovu dětí,
o aktuálních negativních vlivech, které na děti působí.
trvale
Odbor sociálních věcí MěÚ Blatná
obce, školy, o. s. Prevent, organizace
děti ohrožené sociálně patologickými jevy a osoby, které přímo
ovlivňují jejich výchovu
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3.2.4 AKTIVITA: Doučování žáků zažívající školní neúspěch na ZŠ
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Žáci ZŠ ohrožení školním
neúspěchem

Aktivita DOUČOVÁNÍ se zaměřuje primárně na žáky ZŠ, kteří jsou
ohroženi školním neúspěchem a již na základní škole propadají
z jednoho, či více předmětů, nebo mají výrazně špatný prospěch.
Doučování je zaměřeno na rodiny, pro které není placené doučování
dostupné. A kde zároveň rodiče nejsouschopni látku dítěti sami
vysvětlit, protože se v ní neorientují.
Aktivita DOUČOVÁNÍ probíhá v prostorách STATION 17 NZDM.
V roce 2018 je plánovaný rozsah 6 vyučovacích hodin týdně.
Děti jsou do projektu DOUČOVÁNÍ doporučovány rodiči, nebo
institucemi a službami, které na základě předchozí práce s dítětem a
rodinou vyhodnotily situaci dítěte ve škole jako výrazně nepříznivou.
Nejčastěji to mohou být služby SAS (Sociálně aktivizační služba),
NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), OSPOD (Orgán
sociálně právní ochrany dětí), CPPR (Centrum podpory
pěstounských rodin), nebo jednotlivé školy, které děti navštěvují.
trvale
PREVENT 99 z.ú.
SAS, NZDM, OSPOD, CPPR

Žáci ZŠ ohrožení školním neúspěchem

OPATŘENÍ 3.3 - Prevence prohlubování nepříznivé sociální situace
POPIS OPATŘENÍ
Na Blatensku jsou skupiny lidí v nepříznivé sociální situaci, která se postupně prohlubuje. Jednou
z těchto skupin jsou lidé ohrožení ztrátou přístřeší. Jedná se o jedince a rodiny, kteří nemají
dostatek finančních prostředků na standardní bydlení. Před úplnou ztrátou přístřeší je může ochránit
prostupné bydlení. Nyní je v Blatné 6 bytů IV. kategorie, cílem je zajistit další podobné bydlení.
Druhou skupinou jsou lidé bez přístřeší, pro které je potřeba zajistit služby, které zamezí dalšímu
prohlubování jejich životní krize a pomohou jim zachovat lidskou důstojnost.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Zajištění prostupného bydlení
• Prevence prohlubování krize osob bez přístřeší
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3.3.1 AKTIVITA: Zajištění prostupného bydlení
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby

Cílem aktivity je udržet v Blatné 6 bytů IV. kategorie (garsonky – 1
místnost) a zřídit bydlení IV. kategorie pro rodinu s dětmi. Dalším
cílem je příprava kompletního prostupného bydlení těchto úrovní:
- běžné byty v majetku města (obce)
- byty nižší kategorie se sníženými náklady na bydlení a energie
- přístřeší (v souladu s ustanovením občanského zákoníku)
- pobytové a ambulantní sociální služby (azylový dům, noclehárna)
- 4 krizová lůžka.
Zajištěním bytů nižší kategorie a přístřeší dojde ke snížení potřeby
azylového bydlení a noclehárny.
trvale
obce, MěÚ Blatná
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
osoby ohrožené ztrátou přístřeší

3.3.2 AKTIVITA: Prevence prohlubování krize osob bez přístřeší
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Cílová skupina
uživatelů služby

Aktivita je zaměřena na hledání možností zajištění vhodné podpory,
která sníží prohlubování dlouhodobé krize osob bez stálého přístřeší.
Jedná se o skupinu asi 30 lidí, která žije na Blatensku a má tyto
znaky:
- věk okolo 30 let, většinou muži
- pochází většinou z Blatné, pohybují se v Blatné a okolí
- většinou bez kvalifikace, nezaměstnaní, příjemci sociálních dávek
- závislost na drogách, část z nich využívá terénní program
- nejsou to pachatelé trestných činů (není souvislost mezi touto
skupinou a kriminalitou).
Cílem je zlepšit kvalitu života těchto osob a snížit negativní dopady
stylu jejich života na společnost prostřednictvím zřízení střediska
hygieny, zajištěním dostupnosti poradenství, dostupnosti terénních
programů, dostupnosti práce.
Novým cílem pro rok 2016 je zajištění krizového bydlení jako
okamžité pomoci ve chvíli bytové nouze.
trvale
obce, poskytovatelé sociálních služeb
osoby bez přístřeší
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OPATŘENÍ 3.4 - Vhodné využití volného času
POPIS OPATŘENÍ
Na Blatensku je široká nabídka volnočasových aktivit pro děti ve věku do 15 let, kterou dobře
zajišťuje Dům dětí a mládeže. Dále jsou to kroužky ve školách, DDM Blatná, ZUŠ Blatná,
SOKOL, TJ, ČSCH, svaz žen, hasiči, školní kluby, nabídka výuky cizích jazyků – nejen
organizovaně ve školách a institucích, ale i u soukromě podnikajících subjektů. Vytvořením
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež STATION 17 se již podařilo zajistit i volnočasové
aktivity pro neorganizovanou mládež. Jsou dostupné i aktivity pro osoby se zdravotním postižením.
Stávající nabídku volnočasových aktivit je potřeba trvale udržet a podporovat. Správné využití
volného času je prevencí proti šíření sociálně patologických jevů a má vliv na celkovou kvalitu
života. Mladým lidem pomáhá v jejich rozvoji, u seniorů ovlivňuje udržení aktivity.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Sportovní aktivity pro osoby se ZP
• Činnost Domu dětí a mládeže Blatná
• Činnost dalších subjektů podporujících vhodné využití volného času
• Dostupnost venkovních zón pro trávení volného času
• Udržení Univerzity III. věku
3.4.1 AKTIVITA: Sportovní aktivity pro osoby se ZP
Charakteristika aktivity

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

Cílem je udržení aktivit zajišťovaných SKS Tricykl. Sdružení
umožňuje sportovní vyžití lidem s těžkým pohybovým postižením
(dětí i dospělých). Vytváří zázemí tricyklistům a nabízí rekreační
sporty pro jednotlivé typy pohybového postižení. Sdružení také
poskytuje klientům informace a zprostředkovává kontakty (sociální
oblast, vzdělávací kurzy, uplatnění na trhu práce atd.). Pomáhá k
začlenění dětí a mladých lidí do různých typů škol, spolupodílí se na
osobní asistenci. Všechny tyto aktivity je potřeba zachovat a
podporovat. Sdružení bude hledat možnosti vedoucí k další
profesionalizaci pracovního týmu a rozšíření svých aktivit v rámci
občanského sdružení.
trvale
SKS Tricykl Blatná
město Blatná, Svazek obcí Blatenska, Krajský úřad Jihočeského
kraje, Nadace Charta 77, Centrum Paraple Praha
osoby se zdravotním postižením
SKS Tricykl je členem České cyklistické federace a je zástupcem
Světové Unie Tricyklistů pro ČR
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3.4.2 AKTIVITA: Činnost Domu dětí a mládeže Blatná
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Cílová skupina
uživatelů služby
Předpokládané fin. zdroje

Trvalé udržení kvalitní činnosti Domu dětí a mládeže. Jedná se
zejména o:
- fungování řady zájmových kroužků (výtvarných, jazykových,
sportovních, tanečních, přírodovědeckých, technických atd.),
- zajištění dalších volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé
- pořádání různých kurzů, soutěží, výletů, besed, vzdělávacích akcí,
- pořádání soustředění kroužků a letních táborů,
- činnost Klubu Kapřík,
- zajištění dalších volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé
Aktivit v Domu dětí a mládeže Blatná se účastní 420 přihlášených
frekventantů (od předškolních dětí až k dospělým). Dům zajišťuje i
různou nepravidelnou činnost a spolupracuje mimo jiné také
s poskytovateli sociálních služeb.
Cílem je nejenom udržení široké nabídky stávajících aktivit, ale také
další rozvoj činnosti. Výhledem je vybudování venkovního hřiště.
Plánuje se také rozšíření pravidelných zájmových útvarů na venkov,
tam kde již fungují kvalitní volnočasové aktivity by DDM pomohl
finanční a zejména materiální podporou.
trvale
Dům dětí a mládeže Blatná
školy, organizace, obce, Jihočeský kraj
děti, mládež, dospělí
Jihočeský kraj, dotace, granty

3.4.3 AKTIVITA: Činnost dalších subjektů podporujících vhodné využití volného času
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Aktivita je zaměřena na udržení činnosti dalších organizací,
zaměřených na vhodné využití volného času (Centrum kultury a
vzdělávání Blatná, Spolek duhových ještěrek, sportovní organizace
atd.). Významnou roli mají v oblasti kvalitního využití času také
sbory dobrovolných hasičů, rybáři, myslivci, kulturní spolky.
Důležitá je i dostupnost dětských hřišť, sportovišť, městského
koupaliště atd.
trvale
obce, organizace, spolky, sdružení
firmy, školy
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3.4.4 AKTIVITA: Dostupnost venkovních zón pro trávení volného času
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Předpokládané fin. zdroje

Cílem aktivity je udržování stávajících hřišť a odpočinkových zón
v Blatné i v okolních obcích a úpravy dalších venkovních prostor
pro trávení volného času. V říjnu 2015 bylo v Blatné otevřeno
streetworkoutové hřiště pro děti a mládež a v roce 2017 bylo
otevřeno skate hřiště. Záměrem je hledání možností budování
dalších venkovních odpočinkových a sportovních zón pro děti
mládež na území Blatenska.
trvale
město Blatná a ostatní obce
organizace
rozpočty obcí a další zdroje (dotace, granty)

3.4.5 AKTIVITA: Udržení Virtuální univerzity III. věku
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Cílem je udržení virtuální univerzity třetího věku (VU3V) v Blatné.
Výuka byla zahájena v roce 2012, konzultační středisko je zřízeno
u Svazku obcí Blatenska. VU3V je určena především pro
vzdělávání seniorů, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit
prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit
(vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na
dopravu apod.). VU3V umožňuje přístup k vysokoškolskému
zájmovému studiu seniorům bez rozdílu místa bydliště, čímž
poskytuje stejné příležitosti všem seniorům a představuje tak novou
moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V.
Je založena na využití nových komunikačních technologií a
internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je
didakticky přizpůsobena specifikům seniorského vzdělávání.
trvale
Svazek obcí Blatenska
školy
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PRIORITA 4 - Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb
OPATŘENÍ 4.1 - Informovanost o sociálních a doprovodných službách
POPIS OPATŘENÍ
Při prvním procesu komunitního plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska v roce
2006/2007 bylo prostřednictvím ankety pro širokou veřejnost zjištěno, že občané Blatenska nemají
dostatek informací o nabídce sociálních služeb. Postrádali je jak obyvatelé Blatné, tak i ostatních
obcí. Lidé ve většině případů ani nevěděli, kde mohou informace získat. Byly proto hledány a
využívány nové formy šíření informací o sociálních službách a sociální pomoci. Během
následujících let se situace výrazně zlepšila, podle současných průzkumů jsou lidé o dostupnosti
sociálních služeb informováni dobře. Tento stav je potřeba zachovat i do budoucna.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Dostupnost katalogu poskytovatelů sociálních služeb
• Zveřejňování informací o sociálních službách
4.1.1 AKTIVITA: Dostupnost katalogu poskytovatelů sociálních služeb
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Předpokládané fin. zdroje

V průběhu komunitního plánování sociálních služeb na Blatensku
byl třikrát vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných
služeb. Poprvé byl vydán v roce 2007, podruhé v roce 2011,
naposledy v roce 2014. V rámci projektu „Pokračování komunitního
plánování sociálních služeb ORP Blatná“ jsou zajištěny finanční
prostředky na aktualizaci a tisk katalogu. Katalog bude přehledný a
srozumitelný, bude obsahovat popis jednotlivých zařízení, adresy,
kontakty, nabídky služeb, kapacity atd. Katalog bude zveřejněn na
internetu a bude vytištěn v nákladu min. 500 kusů.
Tištěný katalog bude distribuován k poskytovatelům, na obce, úřady,
instituce a také mezi širokou veřejnost.
2018 - 2019
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
poskytovatelé služeb, obce, lékaři
MPSV (OP Změstnanost)
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4.1.2 AKTIVITA: Zveřejňování informací o sociálních službách
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Předpokládané fin. zdroje

Informace o sociálních a doprovodných službách budou dostupné na
webech poskytovatelů, na www.mestoblatna.cz a www.blatensko.cz.
Poskytovatelé sociálních služeb a úřady budou k informovanosti
nadále využívat místní tisk - čtrnáctideník „Blatenské listy“ a
zpravodaj „Blatensko SoBě“, který je zdarma k dispozici všem
obyvatelům Blatné a je distribuován i do ostatních míst Svazku obcí
Blatenska. Budou v něm pravidelně publikovat informace o
sociálních službách a návody, jak využít možnosti sociální pomoci.
trvale
poskytovatelé sociálních služeb, úřady
obce
poskytovatelé, obce, Jihočeský kraj

OPATŘENÍ 4.2 - Podpora spolupráce
POPIS OPATŘENÍ
V Blatné je využívána pomoc dobrovolníků v Domově pro seniory Blatná. Dobrovolnictví je
potřeba podporovat a rozšiřovat i v budoucnu. Pro celkový rozvoj sociální oblasti je na Blatensku
důležitá spolupráce obcí, organizací a občanů. Spolupráce obcí dobře funguje díky Svazku obcí
Blatenska, který zahrnuje celé území ORP Blatná (26 obcí) a malou část ORP Strakonice (6 obcí).
Obce sdružené ve Svazku obcí Blatenska se v roce 2005 rozhodly řešit sociální politiku společně,
aby tak svým občanům pomohly zajistit lepší dostupnost sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska
byl realizátorem Komunitního plánování sociálních služeb SOB v roce 2006 – 2007, při aktualizaci
plánu v roce 2010/2011 byl svazek partnerem realizátora. Stejný model spolupráce byl zachován i
při další aktualizaci v roce 2013/2014. V rámci komunitního plánování se rozvinula spolupráce
organizací poskytujících sociální a doprovodné služby a do řešení sociální problematiky se podařilo
zapojit občany. Všechny tato formy spolupráce je potřeba udržet a rozvíjet.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Rozvoj dobrovolnictví
• Spolupráce obcí, organizací a občanů
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4.2.1 AKTIVITA: Rozvoj dobrovolnictví
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Cílem aktivity je podpora dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do
dobrovolnických programů. Poskytovatelé sociálních služeb a další
subjekty budou podporovat další rozvoj dobrovolnictví. Půjde
zejména o:
- udržení a rozšiřování dobrovolnictví v Domově pro seniory Blatná
- udržení a rozšiřování dobrovolné pomoci v nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež „Station 17“
- rozvoj dobrovolnictví u ostatních poskytovatelů sociálních služeb
- trvalé propojování lidí, kteří chtějí pomoci, s lidmi, kteří pomoc
uvítají a potřebují (např. ve speciální škole)
- posílení využívání mezigenerační spolupráce a využití aktivit s tím
spojených (sociální cítění u mladé generace apod.)
trvale
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, aktivní občané
obce

4.2.2 AKTIVITA: Spolupráce obcí, organizací a občanů
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Cílem aktivity je udržet a rozvíjet spolupráci obcí, organizací a
občanů v oblasti řešení sociální problematiky na Blatensku.
Jedná se zejména o:
- udržení dobré spolupráce obcí v rámci Svazku obcí Blatenska
- udržení dobré spolupráce poskytovatelů sociálních a doprovodných
služeb
- prohloubení spolupráce mezi obcemi, spolky, poskytovateli
sociálních služeb a neziskovými organizacemi
- zajištění další otevřenosti zařízení poskytovatelů sociálních služeb,
více společných akcí veřejnosti a uživatelů sociálních služeb
- využívání komunitního centra pro setkávání občanů
- udržení a podpora spolkového života obcích.
trvale
obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb
organizace, instituce, spolky, občané
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OPATŘENÍ 4.3 - Udržení procesu plánování sociálních služeb
POPIS OPATŘENÍ
Na Blatensku byl v roce 2005 zahájen proces komunitního plánování, který významně přispívá
k udržení a rozvoji sociálních a doprovodných služeb. Díky procesu komunitního plánování jsou
služby efektivní a odpovídají potřebám občanů z území ORP Blatná. Tento proces je potřeba
udržet do budoucna. Je potřeba zajistit činnost organizační struktury, pravidelně monitorovat plnění
plánu a vždy po třech letech zajistit jeho aktualizaci.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
• Udržení činnosti organizační struktury
• Monitoring a hodnocení plnění plánu
• Aktualizace plánu
4.3.1 AKTIVITA: Udržení činnosti organizační struktury
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Aktivita je zaměřena na činnost řídící skupiny a pracovních skupin
v rámci procesu komunitního plánování na území ORP Blatná.
Řídící skupina se zformovala v roce 2006, její činnost se podařilo
trvale udržet, později byla doplněna novými členy. Řídící skupina
vede procesy komunitního plánování, připomínkuje a schvaluje
výstupy z činnosti realizačního týmu a pracovních skupin, definuje
priority v sociálních službách, předkládá výsledný dokument k
připomínkám a ke schválení orgánům obcí atd. Dalším důležitým
článkem procesu jsou pracovní skupiny. Na Blatensku je dlouhodobě
zajištěna činnost tří pracovních skupin, každá z nich je zaměřená na
určité téma. Činnost organizační struktury je potřeba udržet i
v následujících letech.
trvale
Svazek obci Blatenska
obce, poskytovatelé sociálních služeb, Městský úřad Blatná,
Jihočeský kraj, MPSV, Centrum pro komunitní práci jižní Čechy,
MAS Blatensko

41

4.3.2 AKTIVITA: Monitoring a hodnocení plnění plánu
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty

Plnění platných akčních a střednědobých plánů bude nadále
monitorováno. Bude sledováno plnění jednotlivých aktivit, budou
vyhodnoceny splněné aktivity a budou hledány možnosti realizace
aktivit nesplněných. Zároveň bude posouzeno, zda jsou aktivity stále
aktuální (v souvislosti s potřebami obyvatel a poptávkou). V roce
2018 bude monitoring a vyhodnocení plánu aktivitami dalšího
procesu komunitního plánování, který bude přípravou na zpracování
aktuálního plánu pro následující období.
trvale
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy - zajištění monitoringu,
vybrání realizátora monitoringu
řídící skupina KPSS Blatenska – vyhodnocení plnění plánu
obce, poskytovatelé sociálních služeb, Městský úřad Blatná,
Jihočeský kraj, MPSV, MAS Blatensko

4.3.3 AKTIVITA: Aktualizace plánu
Charakteristika aktivity

Časový harmonogram
Předpokládaný realizátor
Předpokládané
spolupracující subjekty
Náklady
Předpokládané fin. zdroje

Město Blatná ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní
Čechy zajišťuje finanční zdroje na aktualizaci komunitního plánu
sociálních služeb. V roce 2017 se podařilo zajistit peníze na udržení
procesu komunitního plánování až do roku 2020. Komunitní plán je
„živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace umožní přizpůsobení
plánu novým podmínkám, trendům a potřebám uživatelů služeb.
Kompletní aktualizace bude probíhat pravidelně (minimálně 1x za 3
roky) v těchto krocích:
- aktualizace analýz
- stanovení priorit pro nové období
- návrh opatření a aktivit.
Mimo toho budou zpracovávány akční plány s výhledem na 1 rok.
na začátku roku 2018 je zpracován akční plán na rok 2018,
na konci roku 2018 bude zpracován akční plán na rok 2019,
v roce 2019 bude zpracován střednědobý plán na rok 2020 - 2022
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy v partnerství s městem Blatná

obce, poskytovatelé sociálních služeb, Městský úřad Blatná,
Jihočeský kraj, MPSV, MAS Blatensko
1 800 000 Kč
MPSV (OP Zaměstnanost)

42

