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ÚVODNÍ SLOVO 

Akční plán „Plánu sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov“ 
pro rok 2013 vychází z návrhové části PSS. Návrhová část je výstupem roční práce všech 
pracovních skupin, ve kterých byli zastoupeni poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé 
sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. 

Akční plán se zabývá prioritami – opatřeními – aktivitami, které by se měly realizovat 
každoročně nebo jednorázově v roce 2013 anebo by jejich realizace měla v roce 2013 
započít. 

Tento akční plán je zároveň v aspektech služeb pro město Český Krumlov, respektive služeb 
pro občany města podkladem pro přidělování dotací v rámci dotačního programu podpory 
sociálních služeb města Český Krumlov. 

Stručný přehled priorit – opatření – aktivit za jednotlivé pracovní skupiny je shrnut 

v následující tabulce (úroveň opatření je např. 1.1., úroveň aktivity je např. 1.1.1.). 

 

 



PŘEHLED PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ (PS 1) 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI, 
MLÁDEŽ A RODINY (PS 2) 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ETNICKÉ 
MENŠINY (PS 3) 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V 
KRIZI (PS 4) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 
1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37) 
1.1.1. Podpora služby odborné sociální 
poradenství v ORP Český Krumlov 
1.2. Osobní asistence (§ 39) 
1.2.1. Podpora a rozvoj služby osobní asistence 
v ORP Český Krumlov 
1.3. Pečovatelská služba (§ 40) 
1.3.1. Podpora pečovatelské služby v ORP 
Český Krumlov 
1.4. Tísňová péče (§ 41) 
1.4.1. Podpora tísňové péče v ORP Č. Krumlov 
1.5. Odlehčovací služby (§ 44) 
1.5.1. Podpora pobytové formy odlehčovací 
služby v ORP Český Krumlov 
1.5.2. Vznik terénní formy odlehčovací služby v 
ORP Český Krumlov 
1.6. Domovy pro seniory (§ 49) 
1.6.1. Podpora domovů pro seniory v ORP Český 
Krumlov 
1.8. Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických za řízeních l ůžkové pé če (§ 52) 
1.8.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných 
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v 
ORP Český Krumlov 
1.9. Tlumo čnické služby (§ 56) 
1.9.1. Podpora tlumočnické služby v ORP Český 
Krumlov 
1.10. Sociální rehabilitace (§ 70) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 
1.1. Odborné sociální poradenství – rodinné 
poradenství (§ 37) 
1.1.1. Vznik rodinného poradenství 
1.2. Raná péče (§ 54) 
1.2.1. Podpora služby rané péče v ORP Český 
Krumlov 
1.4. Domy na p ůl cesty (§ 58) 
1.4.1. Podpora služby domy na půl cesty v ORP 
Český Krumlov 
1.5. Nízkoprahová za řízení pro d ěti a mládež 
(§ 62) 
1.5.1. Podpora stávající služby nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež a vznik této služby v 
dalších lokalitách města Český Krumlov 
Priorita 2 – Podpora systému souvisejících 
služeb 
2.1. Rodinné a mate řské centrum 
2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center na 
území ORP Český Krumlov 
2.2. Kluby pro d ěti a mládež 
2.2.1. Podpora klubů pro děti a mládež v ORP 
Český Krumlov 
2.3. Preventivní programy 
2.3.1. Podpora preventivních programů pro 
mladistvé v ORP Český Krumlov 
2.3.2. Vznik sekundárně preventivních programů 
pro nezletilé v ORP Český Krumlov 
2.3.3. Podpora preventivních programů v oblasti 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 
1.1. Nízkoprahová za řízení pro d ěti a mládež 
(§ 62) 
1.1.1. Podpora služby nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež v ORP Český Krumlov 
1.2. Terénní programy (§ 69) 
1.2.1. Podpora služby terénní programy v ORP 
Český Krumlov 
Priorita 2 – Podpora systému souvisejících 
služeb 
2.1. Terénní pracovníci 
2.1.1. Podpora terénního pracovníka ve městě 
Český Krumlov 
2.2. Domovníci v sociáln ě vylou čených 
lokalitách 
2.2.1. Vznik a podpora domovníků ve městě 
Český Krumlov v objektech Za Tavírnou 108, 
Vyšehrad 182 a Lipová 161 
2.3. Posilující bezpe čnost 
2.3.1. Prosazování principů community policing v 
aktivitách Policie ČR  
2.3.2. Prosazování principů community policing v 
aktivitách městské/obecní policie 
2.3.3. Zavedení a podpora pracovních pozic 
Asistent prevence kriminality ve městě Český 
Krumlov a dalších obcích s výskytem sociálně 
vyloučených lokalit 
2.4. Asistenti pedagoga pro d ěti ze sociáln ě 
znevýhodn ěného prost ředí 
2.4.1. Vznik pozic asistentů pedagoga pro děti ze 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 
1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37) 
1.1.1. Podpora služby odborné sociální 
poradenství v Českém Krumlově 
1.2. Azylové domy (§ 57) 
1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s 
dětmi v ORP Český Krumlov 
1.5. Terénní programy (§ 69) 
1.5.1. Podpora služby terénní programy v ORP 
Český Krumlov 
Priorita 2 – Podpora systému souvisejících 
služeb 
2.1. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi 
2.1.1. Podpora krátkodobého ubytování pro 
osoby v krizi 
2.2. Podpora služeb zajiš ťovaných Českým 
červeným k řížem 
2.2.1. Podpora služeb Českého červeného kříže 
2.3. Ubytovny 
2.3.1. Podpora ubytoven 
2.4. Informa ční kampan ě pro osoby v krizi 
2.4.1. Realizace informačních kampaní 
zaměřených na osoby v krizi 
2.5. Protidluhová prevence 
2.5.1. Podpora aktivit v oblasti protidluhové 
prevence 
2.6. Monitoring osob v krizi a jejich pot řeb na 
území ORP 
2.6.1. Průběžný monitoring osob v krizi a jejich 
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1.10.1. Podpora sociální rehabilitace v ORP 
Český Krumlov 
Priorita 2 – Podpora systému souvisejících 
služeb 
2.1. Půjčovny kompenza čních pom ůcek 
2.1.1. Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních 
pomůcek v ORP Český Krumlov 
2.2. Domácí zdravotní pé če 
2.2.1. Podpora domácí zdravotní péče v ORP 
Český Krumlov 
2.3. Rozvoj volno časových a aktiviza čních 
aktivit pro seniory a zdravotn ě postižené 
2.3.1. Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro 
seniory a zdravotně postižené 

primární prevence v ORP Český Krumlov  
2.3.4. Realizace aktivit v oblasti prevence 
rizikového chování při ZŠ na území ORP 
2.4. Návazné formy bydlení pro odcházející 
klienty Domu na p ůli cesty a Azylového domu 
a mladé rodiny 
2.4.1. Podpora návazného bydlení v ORP Český 
Krumlov 

sociálně znevýhodněného prostředí 
2.5. Rozvoj volno časových aktivit 
integra čního charakteru 
2.5.1. Rozvoj volnočasových aktivit integračního 
charakteru 

potřeb na území ORP 

PRŮŘEZOVÉ PRIORITY A OPATŘENÍ 

3.1. Dobrovolnictví 
3.1.1. Udržení Dobrovolnického centra Český Krumlov 
3.1.2. Podpora dobrovolnických programů 
3.2. Vzdělávání sociálních pracovník ů a pracovník ů v sociálních službách 
3.2.1. Zajištění vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociální oblasti na území ORP Český Krumlov 
3.3. Zajišt ění informovanosti o sociálních a souvisejících služ bách 
3.3.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a souvisejících službách na území ORP 
3.4. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrož ených sociálním vylou čením 
3.4.1. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením 
3.5. Plánování sociálních služeb na území ORP Č. Krumlov 
3.5.1. Monitorování potřeb a aktualizace PSS pro ORP Č. Krumlov 
3.5.2. Udržení procesu PSS na území ORP Č. Krumlov 
3.6. Zázemí pro poskytovatele sociálních a souvisej ících služeb 
3.6.1. Podpora výstavby, rekonstrukcí či jiných úprav objektů vhodných pro poskytování sociálních a souvisejících služeb 
3.7. Koncepce prevence kriminality 
3.7.1. Vznik a realizace plánů prevence kriminality v obcích ORP Český Krumlov 



 

 

Pracovní skupina pro seniory a zdravotn ě postižené (PS 1) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby 
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, 
manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách 
pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a 
domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností. Služba obsahuje tyto činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 
V současné době službu na celém území ORP Český Krumlov zajišťuje 
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Český 
Krumlov. 
Cílem opatření je zachování stávající kapacity poskytovaných služeb 
odborného sociálního poradenství pro seniory a osoby s různými formami 
zdravotního postižení či jejich kombinací. 
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. Kapacita ambulantní formy 
poskytování je 1200 klientů za rok. Pracovní dny jsou pondělí až středa. 
Kapacita terénní formy poskytování je 200 klientů za rok. Pracovní den je 
úterý. V souvislosti se zajištěním této služby i v budoucnu bude nutné řešit 
prostory pro její poskytování, neboť stávající prostory budou výhledově 
pravděpodobně využity pro jiné účely. 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování registrované sociální služby odborné sociální poradenství pro 
výše uvedené cílové skupiny (celková roční kapacita 1400 uživatelů). 

Předpokládané náklady:  
MPSV 294 000 

Obec/obce 20 000 

Ostatní 1 59 000 

CELKEM V KČ 373 000 
Předpokládaný realizátor: Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Český 

Krumlov 

 
Číslo a název Opat ření: 1.2. Osobní asistence (§ 39) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je zachování stávající a postupné rozšiřování kapacity 
poskytovaných služeb osobní asistence pro osoby se zdravotním 
postižením (od 1 roku věku) a seniory na území ORP Český Krumlov 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 

                                                      

1 Ostatní zdroje zahrnuje dotaci od Úřadu práce a příjmy z pronájmu spolku SONS. 



 

 

sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
V současné době zajišťuje službu na území ORP Český Krumlov 
(s přesahem do území ORP Kaplice) ICOS Český Krumlov, o.s. 
Kritériem je zachování minimální kapacity 25 uživatelů a její postupné 
navyšování (30 uživatelů v r. 2013). 

Číslo a název Aktivity: 1.2.1. Podpora a rozvoj služby osobní asistence v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování (roční kapacita 25 uživatelů) a rozvoj (30 uživatelů v r. 2013) 
registrované sociální služby osobní asistence pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory v ORP Český Krumlov. Na zajištění služby pro děti a 
mládež v ČK přispívá pravidelně město Č. Krumlov (250 000,- /rok), část 
rozpočtu tvoří úhrady uživatelů za poskytnuté služby, na financování služby 
participují (měly by participovat) i ostatní obce, jejichž občanům je služba 
poskytována. 

Předpokládané náklady:  

 Zachování Navýšení 

MPSV 1 500 000 300 000 

Jiho český kraj 107 000 23 000 

Obec/obce 297 000 63 000 

Příjmy od uživatel ů 508 000 92 000 

Ostatní 63 000 17 000 

CELKEM V KČ 2 475 000 495 000 

Předpokládaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.s. 

 
Číslo a název Opat ření: 1.3. Pečovatelská služba (§ 40) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a také rodinám s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve vymezeném 
čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované 
úkony: 
Služba obsahuje tyto základní 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. 
Cílem opatření je zajistit podmínky pro poskytování terénní služby osobám 
(zejména seniorům, osobám s tělesným postižením, osobám se zdravotním 
postižením, rodinám s dětmi), které mají sníženou soběstačnost, a to 
v jejich přirozeném prostředí bez narušení sociálních vazeb. 
Kritériem je zachovat stávající kapacitu 200 uživatelů pro Domy 
s pečovatelskou službou, o.p.s. 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1. Podpora pečovatelské služby v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování registrované sociální služby pečovatelská služby v ORP Český 
Krumlov (kapacita 200 uživatelů Domy s pečovatelskou službou, o.p.s.). 

Předpokládané náklady:  
MPSV 1 743 000 

Jiho český kraj 80 000 

Obec/obce 712 000 

Příjmy od uživatel ů 819 000 



 

 

CELKEM V KČ 3 354 000 

Předpokládaný realizátor: Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. 

 
Číslo a název Opat ření: 1.4. Tísňová péče (§ 41) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Tísňová péče je služba, která představuje komplex služeb poskytovaných 
pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace, zprostředkované přes 
pevnou telefonní linku a mobilní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, 
dlouhodobou a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, 
vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti, 
trvale či přechodně znevýhodněni. Tísňová péče je poskytována 24 hodin 
denně. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Cílem opatření je zajistit poskytování nepřetržité distanční hlasové 
a elektronické komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku 
ohrožení zdraví, nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního 
stavu nebo schopností. 
Kritériem je zachovat stávající kapacitu 200 uživatelů, která je na území 
ORP Český Krumlov cílovým skupinám k dispozici. 

Číslo a název Aktivity: 1.4.1. Podpora tísňové péče v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování registrované sociální služby tísňová péče v ORP Český Krumlov 
(kapacita 200 uživatelů). 

Předpokládané náklady:  
MPSV 705 000 

Obec/obce 426 000 

Příjmy od uživatel ů 126 000 

CELKEM V KČ 1 257 000 

Předpokládaný realizátor: Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. 

 
Číslo a název Opat ření: 1.5. Odleh čovací služby (§ 44) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby 
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit 
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba je poskytována v Domě 
s pečovatelskou službou. Pobytová odlehčovací služba (Domovinka) je 
poskytována nepřetržitě 24 hodin, nebo jako denní pobyt individuálně podle 
potřeb uživatele. K dispozici je v současné době 7 pokojů s celkovým 
počtem 12 lůžek. Z toho jsou 2 pokoje jednolůžkové a 5 pokojů 
dvoulůžkových. 
Služba obsahuje tyto základní 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) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 



 

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
Cílem opatření je zajistit nezbytnou podporu péče o seniora a zdravotně 
postiženého a poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek. Kritériem je 
zachovat stávající kapacitu 12 lůžek. 
Kromě pobytové a ambulantní formy této sociální služby je v souladu se 
zájmem co nejdelšího setrvání klienta v jeho přirozením domácím prostředí 
rovněž potřebné zabývat se otázkou vzniku terénní formy této sociální 
služby. 

Číslo a název Aktivity: 1.5.1. Podpora pobytové formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování pobytové formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov 
(kapacita 12 lůžek). 

Předpokládané náklady:  
MPSV 217 000 

Obec/obce 457 000 

Příjmy od uživatel ů 1 050 000 

CELKEM V KČ 1 724 000 
Předpokládaný realizátor: Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. 

Číslo a název Aktivity: 1.5.2. Vznik terénní formy odlehčovací služby v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Cílem aktivity je vznik terénní formy odlehčovací služby s kapacitou do 
10 uživatelů s využitím pro klienty z celého území ORP Český Krumlov. 
Terénní forma této sociální služby umožní setrvání jejích klientů v jejich 
domácím prostředí při současném naplnění cílů této specifické sociální 
služby a bude tak potřebným doplňkem pro stávající služby. 

Předpokládané náklady:  
MPSV 700 000 

Obec/obce 50 000 

Příjmy od uživatel ů 300 000 

CELKEM V KČ 1 050 000 

Předpokládaný realizátor: Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., ICOS Český Krumlov, o.s. 

 
Číslo a název Opat ření: 1.6. Domovy pro seniory (§ 49) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba obsahuje tyto základní 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. 
Cílem opatření je zajistit poskytování pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která nemůže být 
zajištěna v přirozeném prostředí. 



 

 

Kritériem je zachovat stávající kapacitu 211 lůžek na území ORP Český 
Krumlov. 

Číslo a název Aktivity: 1.6.1. Podpora domovů pro seniory v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování registrované sociální služby domovy pro seniory v ORP Český 
Krumlov. Domov důchodců Horní Planá kapacita 110 lůžek, Czech one 
Prague, s.r.o. (Dům pro seniory Wágnerka) 73 lůžek, Domov pro seniory 
Kaplice – detašované pracoviště Český Krumlov kapacita 28 lůžek. 
Součástí této aktivity je i vytvoření systému pro zajištění spolufinancování 
této sociální služby z rozpočtů obcí v území ORP a to při současné snaze o 
zajištění co největšího podílu využívání kapacity této sociální služby pro 
občany bydlící / žijící v území ORP Č. Krumlov. 

Předpokládané náklady:  
MPSV 6 559 000 

Jiho český kraj 1 050 000 

Obec/obce 200 000 

Příjmy od uživatel ů 20 500 000 

Ostatní 2 1 900 000 

CELKEM V KČ 30 209 000 
Předpokládaný realizátor: Domov důchodců Horní Planá 

Předpokládané náklady:  
MPSV 5 000 000 

Jiho český kraj 263 000 

Obec/obce 120 000 

Příjmy od uživatel ů 11 000 000 

Ostatní 3 240 000 

CELKEM V KČ 16 623 000 

Předpokládaný realizátor: Czech one Prague, s.r.o. (Dům pro seniory Wágnerka) 

Předpokládané náklady:  
MPSV 1 842 000 

Jiho český kraj 401 000 

Obec/obce 120 000 

Příjmy od uživatel ů 6 000 000 

Ostatní 4 1 266 000 

CELKEM V KČ 9 629 000 

Předpokládaný realizátor: Domov pro seniory Kaplice – detašované pracoviště Český Krumlov 

 
Číslo a název Opat ření: 1.8. Sociální služby poskytované ve zdravotnic kých za řízeních l ůžkové 

péče (§ 52) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální 
služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby 
a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče 
do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou 

                                                      

2 Ostatní finanční zdroje zahrnují příjmy od pojišťoven a dary. 

3 Ostatní finanční zdroje zahrnují příjmy od pojišťoven. 

4 Ostatní finanční zdroje zahrnují příjmy od pojišťoven, příjmy z vlastní činnosti a dary. 



 

 

osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních 
služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.  
Cílem opatření je zachovat nezbytnou kapacitu sociální služby 
poskytovanou ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a podpora 
spolupráce mezi zdravotnickým zařízením ústavní péče, obcí a rodinou. 
Obsahem opatření je rovněž podpora spolupráce s poskytovateli všech 
forem sociálních služeb. 
Kritériem je zachovat stávající kapacitu 4 lůžka na území ORP Český 
Krumlov. 

Číslo a název Aktivity: 1.8.1. Podpora sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče v ORP Český Krumlov (kapacita 4 lůžka). 

Předpokládané náklady:  
MPSV 150 000 

Obec/obce 30 000 

Příjmy od uživatel ů 375 000 

CELKEM V KČ 555 000 
Předpokládaný realizátor: Nemocnice Český Krumlov, a.s. 

 
Číslo a název Opat ření: 1.9. Tlumo čnické služby (§ 56) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 
osobám s praktickou či úplnou hluchotou, jejichž mateřským jazykem 
a primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk. 
Důsledkem hluchoty je porucha komunikace se slyšící a mluvící 
společností. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 
V Jihočeském kraji je pouze jeden poskytovatel této služby Střep - 
Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, který 
poskytuje tuto službu jak ambulantní formou (0,1 úvazku = 12 kontaktů 
týdně), tak terénní formou (0,4 úvazku = 16 klientů týdně).  

Číslo a název Aktivity: 1.9.1. Podpora tlumočnické služby v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Ambulantní forma služby je poskytována v kontaktním poradenském centru 
v Českých Budějovicích. Terénní forma tlumočnické služby je typem 
především komunitního tlumočení v terénu (u lékaře, v zaměstnání, na 
úřadech, v bankách, překládání psaného textu, tlumočení telefonických 
hovorů apod.). 

Předpokládané náklady5:  
MPSV 102 000 

Jiho český kraj 150 000 

Obec/obce 100 000 

Ostatní 20 000 

CELKEM V KČ 372 000 

Předpokládaný realizátor: STŘEP – Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, 

                                                      

5 Předpokládané náklady jsou celkové náklady pro Jihočeský kraj. 



 

 

o.s. 

 
Číslo a název Opat ření: 1.10. Sociální rehabilitace (§ 70) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

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. 
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, 
nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb. Službu lze rovněž využívat v přirozeném prostředí 
klienta. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním 
onemocněním, kterým služba pomáhá při zvládání jejich životní situace, při 
nalézání možných cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhá jim udržet 
a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb a možností. 

Číslo a název Aktivity: 1.10.1. Podpora sociální rehabilitace v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování služby sociální rehabilitace v ORP Český Krumlov (kapacita 
ambulantní formy poskytování služby 8 uživatelů denně a kapacita terénní 
formy služby 3 uživatelé denně) 

Předpokládané náklady:  
MPSV 100 000 

Jiho český kraj 350 000 

Obec/obce 120 000 

Ostatní 6 5 000 

CELKEM V KČ 575 000 

Předpokládaný realizátor: FOKUS České Budějovice, o.s. – středisko Český Krumlov 

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb 

 
Číslo a název Opat ření::  2.1. Půjčovny kompenza čních pom ůcek 
Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem půjčoven kompenzačních pomůcek je pomoc při řešení sociální nebo 
zdravotní životní situaci uživatele. Uživateli mohou být senioři, osoby 
dlouhodobě nemocné, osoby propuštěné z nemocničního léčení, osoby 
nemocné po úrazech a na doléčení, osamocení lidé, rodiny, které se starají 
o své zestárlé nebo nemocné rodiče. V současnosti půjčovny 
kompenzačních pomůcek fungují při těchto poskytovatelích sociálních 
služeb: Domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, Centrum pro 
zdravotně postižené, o.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Český červený 
kříž Č. Krumlov. 
Cílem opatření je zlepšení dostupnosti kompenzačních pomůcek a rozšíření 
možností jejich zapůjčení do domácího prostředí. Zlepšením dostupnosti se 
má na mysli jednak rozšíření množství těchto pomůcek pro stávající 
půjčovny a jednak i případné rozšíření jejich provozovatelů. Součástí 
aktivity je rovněž vznik jednotné databáze půjčoven kompenzačních 
pomůcek, která bude dostupná zejména na webových stránkách obcí. 

Číslo a název Aktivity: 2.1.1. Podpora a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek v ORP Český 
Krumlov 

                                                      

6 Ostatní finanční zdroje zahrnují dary. 



 

 

Charakteristika Aktivity: Zachování a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek v ORP Český 
Krumlov. 

Předpokládané náklady:  
Jiho český kraj 180 000 

Obec/obce 200 000 

CELKEM V KČ 380 000 

Předpokládaný realizátor: Domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, Nemocnice Český 
Krumlov, a.s., Český červený kříž, Centrum pro zdravotně postižené, o.s. 

 
Číslo a název Opat ření: 2.2. Domácí zdravotní pé če 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Domácí zdravotní péče je doplňkem terénních sociálních služeb. Zdravotní 
péči hradí zdravotní pojišťovna. Provádějí ji zdravotní sestry a jedná se 
o kvalifikované služby jako např. aplikace injekcí, ošetřování chronických 
ran, některá kontrolní vyšetření a další speciální úkony. Součástí odborné 
péče je i rehabilitace v širším slova smyslu v domácím prostředí. Jedná se 
tedy o podporu při zajištění podmínek pro poskytování těchto služeb. 
Jedním z nedostatků je malá informovanost o možnostech využívání této 
služby. 

Číslo a název Aktivity: 2.2.1. Podpora domácí zdravotní péče v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování domácí zdravotní péče v ORP Český Krumlov a zvýšení 
informovanosti o možnostech využívání této služby. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Serafínová Klára – Domácí zdravotní péče 

 
Číslo a název Opat ření: 2.3. Rozvoj volno časových a aktiviza čních aktivit pro seniory  

a zdravotn ě postižené 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Kromě rozvoje a optimalizace nabídky samotných sociálních služeb (ať už 
pobytových, ambulantních či terénních) je pro uchování a zlepšování kvality 
života seniorů a zdravotně postižených potřeba věnovat pozornost i rozvoji 
nabídky pro smysluplné trávení volného času obou cílových skupin. Do této 
oblasti patří například podpora činnosti a nabídky akcí institucí věnujících se 
organizovaným formám trávení volného času cílových skupin, podpora 
rozvoje systému celoživotního učení a celkově rozvoj integračních aktivit 
směrem k oběma cílovým skupinám. Kritériem naplnění opatření bude 
fungující a živá nabídka volnočasových, vzdělávacích a integračních aktivit 
v regionu zajišťovaná fungujícími organizacemi, které budou své aktivity 
realizovat v odpovídajících prostorách. 

Číslo a název Aktivity: 2.3.1. Podpora fungování a rozšiřování aktivit pro seniory a zdravotně 
postižené 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je podpora senior klubů a obdobných organizací 
působících v území ORP jako platformy pro organizaci aktivit starších nebo 
zdravotně postižených občanů (včetně zapojování cílové skupiny do tvorby 
programové nabídky apod.), podpora organizace aktivit v oblasti 
celoživotního vzdělávání (např. akademie třetího věku, specializované 
vzdělávací kurzy apod.) a aktivizačních programů pro seniory a zdravotně 
postižené a podpora zájmových a integračních aktivit pro uvedené cílové 
skupiny (sportovní, společenské a jiné akce pro obě cílové skupiny). 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Senior kluby, FOKUS České Budějovice, o.s. – středisko Český Krumlov, 
další organizace působící v dané oblasti 



 

 

Pracovní skupina pro d ěti, mládež a rodiny (PS 2) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 
 
Číslo a název Opat ření: 1.1. Odborné sociální poradenství – rodinné po radenství (§ 37) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

V regionu neexistuje podobná služba, nejbližší dostupnost této služby je 
v Českých Budějovicích, což je pro většinu obyvatel regionu místo naprosto 
nedostupné. Toto opatření má za cíl posílit práci s rodinnou, která neplní 
některé ze svých nutných funkcí pro bezproblémový život všech členů 
rodiny, především dětí. Aktivity jsou věnovány hlavně korekci negativních 
zkušeností, vztahů a zaměřuje se na podporu a rozvoj systému rodiny jako 
základu pro zdravý rozvoj dětí a mladistvých. Významnost práce s rodinou 
je také v preventivním účinku poradenství či terapie, které mohou zabránit 
možným rizikovým jevů v rodině či přímo u dětí a mladistvých. 
Kritériem naplněnosti tohoto opatření bude zřízení a fungování 
specializované služby rodinné poradenství. 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1. Vznik rodinného poradenství 
Charakteristika Aktivity: Vznik rodinného poradenství, rodinné terapie a rodinné mediace s 

kapacitou 10 rodin (6 hodin týdně) v ORP Český Krumlov.  

Předpokládané náklady:  
Obec/obce 108 000 

Ostatní 7 350 000 

CELKEM V KČ 458 000 

Předpokládaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.s., poskytovatelé sociálních služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 1.2. Raná pé če (§ 54) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

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. 

Číslo a název Aktivity: 1.2.1. Podpora služby rané péče v ORP Český Krumlov 
Charakteristika Aktivity: Zachování služby pro současné uživatele a možnost přijmout všechny 

rodiny, které v důsledku náročné životní situace po narození dítěte 
s postižením požádají o službu. 

Předpokládané náklady:  
MPSV 110 000 

Obec/obce 70 000 

Ostatní 60 000 

CELKEM V KČ 240 000 

Předpokládaný realizátor: Středisko rané péče SPRP České Budějovice, Středisko rané péče 
Tamtam, Středisko rané péče pro jihočeský region („I MY“ Společnost pro 
podporu lidí s postižením, o.s.) 
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Číslo a název Opat ření: 1.4. Domy na p ůl cesty (§ 58) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let 
věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro 
péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochranné léčby. Tyto osoby musí mít trvalé bydliště na 
území ORP Český Krumlov, případně se o pobyt mohou ucházet mladí lidé 
mající trvalé bydliště v Jihočeském kraji. Výběr budoucích obyvatel Domu 
na půl cesty probíhá ve spolupráci se střediskem výchovné péče Spirála, 
Dětským domovem, Odborem školství a odborem soc. věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu. 
Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben 
specifickým potřebám těchto osob.  
Kritériem je zachování registrované kapacity minimálně 7 míst lůžko/den na 
území ORP Český Krumlov. 

Číslo a název Aktivity: 1.4.1. Podpora služby domy na půl cesty v ORP Český Krumlov 
Charakteristika Aktivity: Zachování registrované sociální služby domy na půl cesty v ORP Český 

Krumlov (kapacita 7 lůžko/den) 

Předpokládané náklady:  
MPSV 1 046 000 

Příjmy od uživatel ů 174 000 

Ostatní 8 3 000 

CELKEM V KČ 1 223 000 

Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov 

 
Číslo a název Opat ření: 1.5. Nízkoprahová za řízení pro d ěti a mládež (§ 62) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Posláním NZDM je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití 
volného času a edukačních aktivit usilovat o pozitivní změnu a sociální 
začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé nebo jinak náročné 
životní situaci. Služba je určená rizikovým, neorganizovaným dětem 
a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají 
vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společnosti. 
Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je 
nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny 
předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich 
způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 
a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou 
sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezplatně. 
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny.  
Kritériem naplněnosti tohoto opatření je zachování registrované kapacity 
ambulantní formy poskytování služby 45 uživatelů v daný okamžik a terénní 
formy poskytování služby 1000 uživatelů/rok na území ORP Český 
Krumlov. Dále bude opatření naplněno vznikem a zajištěním fungování 
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dalších NZDM v rámci ORP. 
Číslo a název Aktivity: 1.5.1. Podpora stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

a vznik této služby v dalších lokalitách města Český Krumlov 
Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je zachování registrované sociální služby nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež ve městě Český Krumlov. Dále je součástí 
aktivity podpora vzniku této služby v dalších lokalitách města Český 
Krumlov (jedná se zejména o exponované a dlouho diskutované lokality 
sídliště Plešivec a sídliště Mír). 

Předpokládané náklady:9  
MPSV 350 000 

Jiho český kraj 100 000 

Obec/obce 250 000 

Ostatní 800 000 

CELKEM V KČ 1 500 000 

Předpokládaný realizátor: Centrum pro pomoc dětem a mládeže, o.p.s. (KoCeRo – komunitní 
centrum, o.p.s. je řešené v pracovní skupině 3 pro etnické menšiny – viz 
Priorita 1, opatření 1.1.). Případný vznik dalšího NZDM bude řešen 
relevantním poskytovatelem sociální služby. 

Číslo a název Aktivity: 1.5.2. Podpora vzniku služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
v dalších obcích na území ORP Český Krumlov. 

Charakteristika Aktivity: V rámci této aktivity bude průběžně podporován vznik služby nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež v dalších obcích na území ORP a to v souvislosti 
s aktuální potřebou této služby a možnostmi jejího vzniku (prostorové, 
personální ad.). 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb 

Číslo a název Aktivity: 1.5.3. Vznik služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v lokalitě Větřní 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je iniciace a podpora vzniku registrované sociální služby 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v obci Větřní, kde se dlouhodobě 
ukazuje výrazná potřeba zajištění této sociální služby. K naplnění aktivity 
může dojít rovněž v rámci komplexního záměru vzniku centra sociálních 
služeb v obci Větřní. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb 

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 2.1. Rodinné a mate řské centrum 
Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Rodinná a mateřská centra zřizují zpravidla poskytovatelé služeb nebo 
maminky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich 
samosprávě a zajišťují programy, umožňují rodičům s malými dětmi vyjít z 
izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Centra jsou založena na 
principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, 
solidaritu a otevřenost všem generacím. V centrech se učí rodiny využívat 
volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality, pečující rodiče zde 
nacházejí prostor pro vzdělávání, vzájemné setkávání apod. Centra 
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pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich 
sebevědomí. 
Cíle mateřských center spočívají v aktivizaci rodičů (příp. jiných rodinných 
příslušníků pečujících o děti) a dětí k setkávání, vzájemné komunikaci 
a poznávání. To jim současně pomáhá při slaďování profesního a 
rodinného života (tj. realizovat v regionu služby, které umožní rodičům 
pečujícím o své děti věnovat se dále profesi, a to ať už na zkrácený úvazek 
nebo v podobě přípravy návratu na trh práce). Mezi další služby a aktivity 
center patří služby péče o děti (hlídání dětí do 6 let věku), odborné, 
vzdělávací a osvětové akce pro rodiče s dětmi i širší veřejnost. Centra 
zajišťují i jednorázové akce jako jsou besídky, výlety, burzy pro rodiče s 
dětmi apod. 

Číslo a název Aktivity: 2.1.1. Podpora rodinných a mateřských center na území ORP Český 
Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Cílem aktivity je zachování stávajících a vznik rodinných a mateřských 
center v ostatních obcích na území ORP Český Krumlov. V rámci aktivity 
budou podpořeny podpůrné služby (péče o děti): vzdělávací, poradenské 
a odborné aktivity pro podporu rodičů dětí s cílem podpory kompetencí 
rodičů – jak profesních, tak rodičovských, doplněné o širokou škálu dalších 
akcí pro rodiče s dětmi. Může se jednat také o zajištění služby péče o děti 
(hlídání dětí do 6 let věku) jako aktivity realizované v souladu se zák. 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kdy rodič získá čas na výkon 
práce či na činnosti připravující na návrat na trh práce.  
Osvěta a informovanost zaměstnavatelů i širší veřejnosti s cílem podpořit 
v regionu využívání nástrojů pro slaďování pracovního a rodinného života 
(flexibilní prac. doba, firemní školka ad). Aktivita zahrnuje i tvorbu metodiky 
pro zavedení této praxe v regionu. Kromě podpory stávajících mateřských 
a rodinných center na území ORP, je obsahem aktivity i podpora vzniku 
a fungování dalších těchto zařízení na území ORP. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: RC Krumlík, MC Míša, MC Sluníčko 

 
Číslo a název Opat ření: 2.2. Kluby pro d ěti a mládež 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je nabídnout dětem a mládeži na území ORP Český 
Krumlov širokou nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit. Vhodným 
nástrojem pro naplnění cílů opatření jsou právě kluby pro děti a mládež, 
které  mohou dále úzce spolupracovat se školami. 

Číslo a název Aktivity: 2.2.1. Podpora klubů pro děti a mládež v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: V rámci aktivity bude podpořena činnost stávajících a iniciován vznik 
a zajištění fungování případných nových zařízení tohoto druhu na území 
ORP Český Krumlov. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Poskytovatelé souvisejících služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 2.3. Preventivní programy 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Preventivní programy jsou specializované probační programy, terapeutické 
programy, programy sociálního výcviku, programy k rozvíjení sociálních 
dovedností a další programy primárně či sekundárně preventivní, určené 
cílové skupině nezletilí a mladiství s rizikovým chováním. Programy jsou 
realizovány ve formě skupinové nebo individuální, případně v kombinaci. 



 

 

Cílem těchto programů je předcházet sociálnímu selhání, zejména těm 
typům, které ohrožují základní hodnoty společnosti, jako jsou kriminalita, 
experimentování a užívání alkoholových i nealkoholových drog, násilí, 
šikana, xenofobie, rasismus apod. Děje se tak prostřednictvím 
dlouhodobějších, ucelených, interaktivních, tematicky zaměřených 
programů předávající objektivních informace o rizicích a následcích 
nežádoucího chování (RCH) naplňující kritérium prevence. 
Cílem opatření je realizovat takové aktivity, které přispějí ke zlepšení 
v oblasti primární prevence rizikového chování, které se na území ORP 
vyskytují (jedná se např. o záškoláctví, drogy, gamblerství či drobnou 
kriminalitu mezi mládeží všech etnik). Cílem je minimalizovat projevy 
rizikového chování a rozvíjet vhodné formy využívání volného času u dětí 
a mládeže. 
Kritériem naplnění je realizace preventivních opatření při základních 
školách (v souvislosti s realizací koncepcí prevence kriminality a s realizací 
preventivních programů). 

Číslo a název Aktivity: 2.3.1. Podpora preventivních programů pro mladistvé v ORP Český 
Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování probačního programu Právo pro každý den. Jedná se  
o akreditovaný probační program pro mladistvé prvopachatele realizovaný 
interaktivní skupinovou formou v min. výměře 40 hod. přímé práce 
s klientem. Min. počet účastníků 6 – max. počet účastníků 12. Program je 
zaměřen jak na změnu postojů, hodnot, tak na zvýšení právního povědomí 
cílové skupiny a snížení rizika recidivy trestné činnosti. 

Předpokládané náklady:  
Obec/obce 20 000 

Ostatní 10 70 000 

CELKEM V KČ 90 000 

Předpokládaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.s., poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

Číslo a název Aktivity: 2.3.2. Vznik sekundárně preventivních programů pro nezletilé v ORP Český 
Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Vznik preventivních programů pro nezletilé v ORP Český Krumlov. Program 
by měl splňovat následující předpoklady: kvalitní program s propracovanou 
metodikou a proškolenými lektory, skupinová, individuální, případně 
kombinovaná forma programu. Úzká spolupráce s SPOD, PMS, případně 
dalšími zainteresovanými organizacemi. Z hlediska efektu je  nutná 
střednědobá či dlouhodobá realizace programu, nikoliv jednorázové 
krátkodobé akce. Cílovou skupinou v rámci této aktivity jsou nezletilí v ORP 
Č. Krumlov s rizikovým chováním. 

Předpokládané náklady:  
Obec/obce 30 000 

Ostatní 11 60 000 

CELKEM V KČ 90 000 
Předpokládaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.s. poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

Číslo a název Aktivity: 2.3.3. Podpora preventivních programů v oblasti primární prevence v ORP 
Český Krumlov  
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Charakteristika Aktivity: V rámci aktivity bude podpořena realizace programů primární prevence 
splňující zadaná kritéria s následujícími dílčími aktivitami: osvojování 
a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, pomáhají odolávat 
žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, konstruktivní 
zvládání konfliktů a zátěžových situací, zvyšování zdravého sebevědomí 
a sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů, 
zvládání úzkosti a stresu apod. (viz. Metodické doporučení k primární 
prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních 2010). 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: SVP, PPP, městská policie ČK, Policie ČR, CPDM o.p.s., sdružení Spirála 
o.s., realizátoři v místě 

Číslo a název Aktivity: 2.3.4. Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování při ZŠ na 
území ORP 

Charakteristika Aktivity: Cílem je realizovat při všech ZŠ takové aktivity, které přispějí ke zlepšení 
v oblasti prevence rizikového chování, které se na území ORP vyskytují 
(jedná se např. o záškoláctví, drogy, gamblerství či drobnou kriminalitu mezi 
mládeží všech etnik). Cílem je minimalizovat projevy rizikového chování a 
rozvíjet vhodné formy využívání volného času u dětí a mládeže. 

Předpokládané náklady:  
Obec/obce 12 30 000 

CELKEM V KČ 30 000 
Předpokládaný realizátor: Obce v ORP Č. Krumlov, iniciační role – město Č. Krumlov ve spolupráci se 

ZŠ 

 
Číslo a název Opat ření: 2.4. Návazné formy bydlení pro odcházející kli enty Domu na p ůli cesty 

a Azylového domu a mladé rodiny 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci (klientům 
Domu na půli cesty a Domova pro matky s dětmi a dalším mladým rodinám) 
spojené se ztrátou bydlení při návratu k běžnému způsobu života (získání 
zdroje stabilního příjmu, který umožní odchod do návazného bydlení, 
obnovené vztahy s rodinou, atd.). 
Konečným cílem je odchod klienta do návazného bydlení, tzn. 
podnájemního nebo nájemního bytu. Tento cíl je současně i kritériem 
naplněnosti tohoto opatření. 

Číslo a název Aktivity: 2.4.1. Podpora návazného bydlení v ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Cílem této aktivity je hledání prostor (a zajištění jejich následné správy) pro 
zajištění potřeb návazného / startovacího bydlení pro odcházející klienty 
Domu na půli cesty a Azylového domu a mladé rodiny. V případě města 
Český Krumlov by se jednalo o „vyjmutí“ jednoho sociálního bytu města 
Český Krumlov v roce 2012 a dalšího v roce 2013. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov a poskytovatelé sociálních služeb (zejména 
město Č. Krumlov (zřizovatel Domu na půli cesty a Azylového domu). 
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Pracovní skupina pro etnické menšiny (PS 3) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 1.1. Nízkoprahová za řízení pro d ěti a mládež (§ 62) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je poskytnout 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. 
Dalším cílem je klienty podporovat ve zvládnutí obtížných životních situací, 
snížit sociální rizika vyplývající z konfliktních sociálních situací, životního 
způsobu a rizikového chování a následně zvýšit sociální schopnosti 
a dovednosti a podporovat sociální začlenění do majoritní společnosti. 
V romských dětech a mládeži podporovat jejich přednosti, jako je smysl pro 
hudbu, pohyb a hru. Pozornost bude věnována hlavně dětem školního 
věku. Nízkoprahové zařízení realizuje své služby, aby byla umožněna 
maximální přístupnost. Snahou je odstranit časové, prostorové, 
psychologické a fyzické bariéry, které by mohly cílové skupině bránit 
návštěvě našeho zařízení a využít nabídky poskytovaných služeb. Důraz je 
kladen na individuální přístup ke klientům.  
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. 
Kritériem je zachování registrované kapacity ambulantní formy poskytování 
služby 30 uživatelů v daný okamžik a terénní formy poskytování služby 15 
uživatelů/den na území ORP Český Krumlov. Terénní forma se v pozitivním 
slova smyslu osvědčila v sociálně vyloučené lokalitě na Vyšehradě 182 
(Český Krumlov), kde vznikla pobočka KoCeRa – Kocírko. V souvislosti se 
zajištěním této služby i v budoucnu bude nutné řešit prostory pro její 
poskytování, neboť stávající prostory budou výhledově využity 
pravděpodobně pro jiné účely. 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1. Podpora služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ORP 
Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování registrované sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež v ORP Český Krumlov (kapacita ambulantní formy poskytování 
služby 30 uživatelů v daný okamžik a terénní formy poskytování služby 15 
uživatelů/den). 

Předpokládané náklady:  
MPSV 327 000 

Obec/obce 100 000 

Ostatní 13 788 000 

CELKEM V KČ 1 215 000 

Předpokládaný realizátor: KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s. (Centrum pro děti a mládež, 
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o.p.s. je řešené v pracovní skupině 2 - pro děti, mládež a rodiny – viz 
Priorita 1, opatření 1.5) 

 
Číslo a název Opat ření: 1.2. Terénní programy (§ 69) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je poskytovat službu osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro 
problémové skupiny osob, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
a jiné sociálně ohrožené skupiny. K cílům terénních programů patří: 
a) prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování romské populace, 
b) prevence sociálně rizikových jevů ve vyloučených lokalitách, 
c) sociální začleňování romské populace, 
d) mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů (včetně 
jejich dopadu na společnost), 
e) zmírňování nerovností (včetně nerovného přístupu ke službám, 
vzdělávání, bydlení apod.), 
f) pomoc klientům získávat a znovu nabývat sociální kompetence, 
g) předávat informace pomáhající překonat obtížné životní situace. 
Služba může být osobám poskytována anonymně. 
Kritériem je zachování registrované kapacity minimálně 5 kontaktů/den na 
území ORP Český Krumlov (především město Český Krumlov, obec 
Větřní). V souvislosti se zajištěním této služby i v budoucnu bude nutné řešit 
prostory pro její poskytování, neboť stávající prostory budou výhledově 
využity pravděpodobně pro jiné účely. 

Číslo a název Aktivity: 1.2.1. Podpora služby terénní programy v ORP Český Krumlov 
Charakteristika Aktivity: Zachování registrované sociální služby terénní programy v ORP Český 

Krumlov (kapacita 5 kontaktů/den) 

Předpokládané náklady:  
MPSV 217 000 

Jiho český kraj 21 000 

Obec/obce 100 000 

Ostatní 14 132 000 

CELKEM V KČ 470 000 
Předpokládaný realizátor: KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s. 

 

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 2.1. Terénní pracovníci 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je udržení existence pracovní pozice terénního pracovníka 
při Městském úřadě Český Krumlov.  
Terénní sociální pracovník vyhledává potencionální uživatele služby v jejich 
přirozeném prostředí. Navazuje kontakt s potencionálním uživatelem 
a informuje ho o možnostech a podmínkách sociální služby, kterou nabízí. 
Pracovník mapuje situaci uživatele, včetně podmínek, v nichž žije, včetně 
dostupných zdrojů, které je možné využít při řešení klientova problému. 
Klientovi poskytuje základní sociální poradenství, zprostředkovává kontakt 
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se společenským prostředím, poskytuje pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů, objasňuje uživatelům jejich práva a způsoby jejich 
uplatnění, poskytuje pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Terénní 
pracovník zprostředkovává sociální kontakty a působí jako poradce 
a prostředník pro uživatele při vyřizování úředních záležitostí a při jednání 
s institucemi. Při své práci dodržuje etické zásady sociálního pracovníka 
a vede dokumentaci práce s uživatelem.  

Číslo a název Aktivity: 2.1.1. Podpora terénního pracovníka ve městě Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Zachování pracovní pozice terénní pracovník na Městském úřadě 
v Českém Krumlově.  

Předpokládané náklady:  
Obec/obce 107 000 

Ostatní 15 250 000 

CELKEM V KČ 357 000 

Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov 

 
Číslo a název Opat ření: 2.2. Domovníci v sociáln ě vylou čených lokalitách 
Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je vznik a udržení pracovních pozic domovníků v objektech 
ve vlastnictví města Český Krumlov.  
Domovník se zúčastňuje případných jednání, porad či školení pořádaných 
majitelem, případně správcem bytového fondu města. Informace zde 
získané vhodným způsobem přenáší na nájemníky ostatních bytů v domě 
(např. pomocí vývěsek apod.). Domovník dále sleduje technický stav 
spravovaného domu. Upozorňuje majitele na nutnost provedení oprav 
a údržby. O nahlášených závadách vede evidenci. Dohlíží na dodržování 
čistoty a pořádku v domě. O prováděných kontrolách vede evidenci. 
Zjištěné nedostatky projednává s nájemci. U závažných nebo opakovaných 
nedostatků předává návrhy k projednání majiteli. Stará se o hospodárnost 
provozu domů. Dohlíží na pořádek v bezprostřední blízkosti domu. Zajišťuje 
zveřejnění písemností zasílaných majitelem. Podává informaci o své 
činnosti majiteli. Plní pokyny zaměstnavatele, případně vlastníka. 

Číslo a název Aktivity: 2.2.1. Vznik a podpora domovníků ve městě Český Krumlov v objektech Za 
Tavírnou 108, Vyšehrad 182 a Lipová 161 

Charakteristika Aktivity: Zachování pracovních pozic domovníků v objektech Za Tavírnou 108, 
Vyšehrad 182 a Lipová 161 

Předpokládané náklady:  
Obec/obce 18 000 

CELKEM V KČ 18 000 
Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov 

 
Číslo a název Opat ření: 2.3. Posilující bezpe čnost 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je zajištění bezpečnosti občanů ORP Český Krumlov 
prostřednictvím community policing a městských či obecních strážníků. 
Community policing je filozofie policejní práce, která klade důraz na místní 
znalost a ukotvenost policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech 
policejních postupů, které z této filozofie vycházejí, je zapojit veřejnost do 
policejní práce takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila její 
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efektivita a zapojit policistu do veřejného života takovým způsobem 
a v takové míře, aby se zvýšila jeho prestiž. Jednotlivé postupy, které z této 
filozofie vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, veřejnosti, 
samosprávy a místních organizací a institucí. Na otevřené, partnerské 
komunikaci, sdílení společných problémů v oblasti kriminality a hledání 
a přijímání společných řešení. Všechny tyto postupy jsou zaměřené na 
předcházení škodám a následkům kriminálního a rizikového chování nebo 
na předcházení recidivě takového chování. 

Číslo a název Aktivity: 2.3.1. Prosazování principů community policing v aktivitách Policie ČR  

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je prosazování principů a podpora práce policie v duchu 
myšlenky community policing, kde existuje užší vazba mezi policisty 
a veřejností. Policista v tomto případě vykonává dohled, musí být vidět, 
vyhledává, dokumentuje a trestá porušení zákona, získává poznatky 
k šetření trestné činnosti. Navíc vyhledává problémy, které ovlivňují stav 
veřejného pořádku a pocit bezpečí občanů. Cíleně a bezprostředně 
informuje občany o bezpečném chování a o reálnosti jejich obav. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Policie ČR, město Český Krumlov a veřejnost 

Číslo a název Aktivity: 2.3.2. Prosazování principů community policing v aktivitách městské / 
obecní policie 

Charakteristika Aktivity: V rámci této aktivity budou podporovány kroky vedoucí k prosazování 
principů metody community policing na úrovni činnosti městské/obecní 
policie. To by mělo přispět ke zlepšení zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku. Obecní policie obecně přispívá k ochraně a bezpečnosti 
osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží 
na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na 
dohledu, na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 
podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku 
a činí opatření k jeho obnovení, podílí se na prevenci kriminality v obci, 
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 
odhaluje přestupky a jiné správní delikty. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov 

Číslo a název Aktivity: 2.3.3. Zavedení a podpora pracovních pozic Asistent prevence kriminality 
ve městě Český Krumlov a dalších obcích s výskytem sociálně vyloučených 
lokalit 

Charakteristika Aktivity: Asistent prevence kriminality (dále jen „asistent“) je zaměstnancem 
samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii. Asistent plní úkoly na základě aktuálních problémů lokalit, 
požadavků a potřeb jejich obyvatel. Díky své místní znalosti získávají 
a předávají k dalšímu opatření městské policii nebo Policii ČR informace 
o určitých druzích protiprávního jednání páchaných v sociálně vyloučených 
lokalitách. Podílejí se na mediaci vznikajících problémů již v jejich počátku – 
např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinné spory, stížnost na 
majitele psa, kterého se bojí apod. Zaměřují se na děti a mládež. 
Upozorňují děti na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování 
veřejného prostranství, kouření a návštěvy pohostinství. Asistenti 
vykonávají dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při 
ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností na 
silnicích (přechody pro chodce) i dohled nad bezpečností dětí při 
začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo 



 

 

jako prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy. 
Asistenti provádějí kontrolu heren, zda se v nich nezdržují osoby pod 
stanovenou věkovou hranicí. Podílejí se na dohledu nad veřejným 
pořádkem formou hlídkové služby společně s hlídkami městské policie. Do 
možného popisu práce asistenta prevence kriminality patří také návštěvy 
problémových rodin spolu se strážníkem městské policie a předání 
informací a vysvětlení možných právních důsledků jejich nežádoucího 
jednání. Zavedení funkce asistenta prevence kriminality je jedním z 
klíčových opatření community policingu. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno (možný zdroj: Ministerstvo vnitra – Program prevence 
kriminality) 

Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov 

 
Číslo a název Opat ření: 2.4. Asistenti pedagoga pro d ěti ze sociáln ě znevýhodn ěného 

prost ředí 
Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je vznik a udržení pracovních pozic asistentů pedagoga na 
ZŠ ve městě Český Krumlov pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. 
Asistent pedagoga vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga - 
třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za 
průběh i výsledky vzdělávání. Podporu asistentovi pedagoga poskytují 
i odborní pracovníci školských poradenských zařízení. 
Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou: 
a)  individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se 
školnímu prostředí, 
b) individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky, 
c) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací 
činnosti, 
d) pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou, 
e) pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka. 

Číslo a název Aktivity: 2.4.1.: Vznik pozic asistentů pedagoga pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

Charakteristika Aktivity: Vznik a udržení pracovních pozic asistentů pedagoga na ZŠ ve městě 
Český Krumlov pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: ZŠ ve městě Český Krumlov 

 
Číslo a název Opat ření: 2.5. Rozvoj volno časových aktivit integra čního charakteru 
Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Opatření je zaměřeno na rozvoj všech vhodných forem integračních aktivit 
zaměřených na romskou menšinu či jiné etnické menšiny. Konkrétní aktivity 
je vhodné realizovat zejména v lokalitách identifikovaných jako ohrožené 
sociálním vyloučením. Opatření tak zahrnuje rozvoj volnočasových aktivit 
zaměřených na romský folklor (zpěv, tanec, hudba a další dovednostní 
aktivity), na sportovní, kulturní, vzdělávací, společenské a jiné volnočasové 
aktivity, které podpoří integraci romské či jiné menšiny do většinové 
společnosti. 
Kritériem naplnění opatření bude fungující a dále se rozvíjející se nabídka 
volnočasových a integračních aktivit zaměřených na romskou či jinou 
menšinu ve městě Český Krumlov zajištěná zejména v lokalitách 
ohrožených sociálním vyloučením. 

Číslo a název Aktivity: 2.5.1. Rozvoj volnočasových aktivit integračního charakteru 



 

 

Charakteristika Aktivity: Cílem aktivity je zajistit kvalitní vzdělávací, kulturní, společenské, sportovní, 
doučovací či jiné aktivity pro etnické menšiny ve městě Český Krumlov (pro 
děti se jedná např. o přípravné kurzy na přijímací zkoušky, motivaci k 
využívání poradenství při výběru povolání a informování  o všech 
nabízených možnostech). Vzdělávací programy by měly být realizovány v 
úzké součinnosti se školami, místními organizacemi. Kromě vzdělávacích 
aktivit je nutné rozvíjet i nabídku sportovních, kulturních či společenských 
aktivit pro danou cílovou skupinu. Dále je cílem zapojit romské etnikum i do 
nabídky již fungujících (stávajících) volnočasových aktivit pro děti a mládež 
v regionu. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Organizace pracující s danou cílovou skupinou 



 

 

Pracovní skupina pro osoby v krizi (PS 4) 

Priorita 1 – Podpora systému sociálních služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 1.1. Odborné sociální poradenství (§ 37) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je podpora poskytovatelů, kteří poskytují odborné sociální 
a právní poradenství. Služba zahrnuje jak ambulantní, tak terénní formu 
s důrazem kladeným na dluhovou problematiku. Poradna poskytující 
odborné sociální a právní poradenství pro širokou cíl. skupinu (osoby 
v nepříznivé sociální situaci, ohrožené soc. vyloučením) by měla fungovat 
ve spádové oblasti regionu – tj. Č. Krumlově, neboť růst zadluženosti mezi 
obyvateli je dle výsledků terénního šetření provedeného při zpracování PSS 
obecným trendem zaznamenaným na daném území. 
Kritériem je zachování registrované kapacity poradny v Č. Krumlově (750 
intervencí ambulantní, 200 terénní – jedná se o min. 30 min. intervence) pro 
občany města Český Krumlov. 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1. Podpora služby odborné sociální poradenství v Českém Krumlově 
Charakteristika Aktivity: Zachování registrované kapacity služby odborné sociální poradenství - 

bezplatné právní poradny v Č. Krumlově (700 intervencí ambulantní, 200 
terénní – jedná se o min. 30 min. intervence) pro občany města Český 
Krumlov. Poradna poskytuje odborné sociální a právní poradenství pro 
širokou cíl. skupinu (osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené soc. 
vyloučením) v oblastech dluhové problematiky, pracovního, občanského, 
rodinného, správního práva, lidsko-právní problematiky ad. 

Předpokládané náklady:  
MPSV 240 000 

Obec/obce 130 000 

Ostatní 200 000 

CELKEM V KČ 570 000 

Předpokládaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o.s. 

 
Číslo a název Opat ření: 1.2. Azylové domy (§ 57) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (oběti domácího 
násilí, osoby v krizi, osoby bez přístřeší). Služba obsahuje tyto základní 
činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Pracovníci domova poskytují v bezpečném a přátelském prostředí 
individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat 
ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba 
pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastních 
schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace. 
Cílem opatření je podpora stávajícího Azylového domu pro matky s dětmi 
na území ORP Český Krumlov (vznik a podpora Azylového domu pro rodiny 
je řešena v rámci PS 2). Kritériem je zachování registrované kapacity 18 



 

 

lůžek na území ORP Český Krumlov. 
Číslo a název Aktivity: 1.2.1. Podpora služby Azylový dům pro matky s dětmi v ORP Český 

Krumlov 
Charakteristika Aktivity: Zachování registrované kapacity sociální služby azylové domy v ORP 

Český Krumlov (kapacita 18 lůžek) 

Předpokládané náklady:  
MPSV 1 006 000 

Příjmy od uživatel ů 90 000 

Ostatní 16 3 000 

CELKEM V KČ 1 099 000 

Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov 

 
Číslo a název Opat ření: 1.5. Terénní programy (§ 69) 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je zachování sociální služby terénní programy. Smyslem 
terénních programů je vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů 
drog a působit na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému 
způsobu užívání. V rámci služby se poskytuje poradenství, které je 
poskytované vyškolenými pracovníky, splňující požadavky na vzdělávání 
dle příslušného zákona o sociálních službách. Pracovník poskytuje služby 
sociální prevence pro osoby nezasažené problémem, ale pohybující se v 
rizikové lokalitě a službu sociálního poradenství v rámci kontaktu s klienty 
na ulici. Služby jsou poskytovány všem, kteří mají problém s drogami nebo 
jsou na nich závislí, dále těm, kteří jsou ohroženi drogou nebo jsou v 
kontaktu s někým, kdo drogy užívá (dětem, rodičům, sourozencům, 
kamarádům, přátelům, pedagogům). 
Cílem opatření je naplnit potřeby uživatelů této sociální služby v 
požadované místní a časové dostupnosti. 
Kritériem je zachování registrované kapacity 145 uživatelů/rok na území 
ORP Český Krumlov (včetně ORP Kaplice). 

Číslo a název Aktivity: 1.5.1. Podpora služby terénní programy v ORP Český Krumlov 
Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je zachování registrované kapacity služby terénní 

programy v ORP Český Krumlov a ORP Kaplice (kapacita 145 
uživatelů/rok). 

Předpokládané náklady:  
MPSV 660 000 

Jiho český kraj 260 000 

Obec/obce 260 000 

Ostatní 17 0 

CELKEM V KČ 1 180 000 

Předpokládaný realizátor: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 

 

Priorita 2 – Podpora systému souvisejících služeb 
 

                                                      

16 Ostatní zdroje zahrnují i finanční prostředky z OP LZZ poskytnuté v rámci IP JčK, který končí k 30.6.2012. 

17 Ostatní zdroje zahrnují i finanční prostředky z OP LZZ poskytnuté v rámci IP JčK, který končí k 30.6.2012. 



 

 

Číslo a název Opat ření: 2.1. Krátkodobé ubytování pro osoby v krizi 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je zachování dvou obytných místností v budově č.p. 108 Za 
Tavírnou pro účely dočasného bydlení osob v sociální krizi. Jedná se 
o malometrážní místnosti s příslušenstvím, nevhodné pro bydlení rodiny. 
Jejich smyslem je poskytnout krátkodobé ubytování do doby, než si občan 
zajistí trvalé řešení své situace.  
Typ potenciálního uživatele: člověk, který náhle přišel o bydlení z 
jakéhokoliv důvodu, občan po návratu z výkonu trestu nebo léčebny bez 
faktického bydliště, občan utíkající před domácím násilím, bezdomovec ve 
zdravotním problému, apod. Na byty je uzavírána smlouva o ubytování a to 
většinou na měsíc s tím, že může být prodlužována. Uživatel má trvalý 
pobyt v Českém Krumlově (výjimky lze akceptovat pouze ze závažných 
důvodů a jen v případě, že obytná místnost nebude obsazena). 
Kritériem naplnění opatření bude zachované ubytování pro osoby v krizi 
s kapacitou 4 lůžka pro území ORP Č. Krumlov. 

Číslo a název Aktivity: 2.1.1. Podpora krátkodobého ubytování pro osoby v krizi 
Charakteristika Aktivity: Zachování krátkodobého ubytování pro osoby v krizi s kapacitou 4 lůžka. 

Předpokládané náklady:  
Obec/obce 50 000 

Příjmy od uživatel ů 60 000 

CELKEM V KČ 110 000 

Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov 

 
Číslo a název Opat ření: 2.2. Podpora služeb zajiš ťovaných Českým červeným k řížem 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem tohoto opatření je zajištění potřebných sociálních, humanitárních 
a zdravotnických služeb, které pro obyvatele ORP Český Krumlov zajišťuje 
Český červený kříž – oblastní spolek Český Krumlov. 
Kritériem naplněnosti opatření bude zajištěný komplet služeb ČČK 
s působností na území ORP Č. Krumlov. 

Číslo a název Aktivity: 2.2.1. Podpora služeb Českého červeného kříže 
Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je zachování a další rozvoj služeb Českého červeného 

kříže na území ORP Český Krumlov. Jedná se o provoz ošacovacího 
střediska, hygienického zázemí pro sociálně slabší občany a osoby v krizi 
a další služby (např. zapůjčování vysoušečů, kompenzačních pomůcek 
a zdravotnického materiálu). Dále se jedná o proškolování první pomoci 
(pro firmy, úřady apod.), zajištění zdravotnických dozorů na kulturních, 
sportovních a společenských akcích, dárcovství krve, aktivit pro děti 
a mládež a pomoc zdravotně handicapovaným občanům (Help-trans). 
V souvislosti se zajištěním služeb Českého červeného kříže bude nutné 
řešit vhodné prostory pro jejich poskytování, neboť stávající prostory, kde je 
provozováno ošacovací středisko, budou výhledově využity pravděpodobně 
pro jiné účely. 

Předpokládané náklady:18  
Obec/obce 80 000 

Příjmy od uživatel ů 1 000 000 

Ostatní 19 420 000 

                                                      

18 Finanční náklady jsou celkové pro všechny služby zajišťované ČČK. 

19 Přijaté příspěvky (dary), členské příspěvky. 



 

 

CELKEM V KČ 1 500 000 

Předpokládaný realizátor: Český červený kříž 

 
Číslo a název Opat ření: 2.3. Ubytovny 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je vznik a podpora fungování ubytovny, která bude sloužit 
osobám nebo rodinám v krizi / bytové nouzi. 
Kritériem naplnění opatření bude fungující ubytovna (samostatně či v určité 
kombinaci s nízkoprahovým denním centrem nebo noclehárnou) pro 
uvedenou cílovou skupinu na území ORP Č. Krumlov. 

Číslo a název Aktivity: 2.3.1. Podpora ubytoven 
Charakteristika Aktivity: Aktivita je zaměřena na vznik ubytovny, která bude zaměřena na 

poskytování ubytovacích služeb pro sociálně slabší spoluobčany na území 
ORP Český Krumlov. Aktivita může být naplněna rovněž v určité kombinaci 
s výše uvedenými aktivitami zaměřenými na nízkoprahové denní centrum či 
noclehárnu). 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Provozovatelé ubytoven 

 
Číslo a název Opat ření: 2.4. Informa ční kampan ě pro osoby v krizi 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem opatření je vznik a podpora informační kampaně pro osoby v krizi 
zejména osoby ohrožené domácím násilím. Kampaň může sestávat 
z různých dílčích aktivit zaměřených na zvýšení propagace možností řešení 
krizových situací a stavů občanů na území ORP (např. tištěné materiály, 
osobní nabídka vhodných služeb apod.). 
Kritériem naplnění opatření bude fungující osvěta  a pravidelně realizované 
aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti cílové skupiny o dané 
problematice. 

Číslo a název Aktivity: 2.4.1. Realizace informačních kampaní zaměřených na osoby v krizi 
Charakteristika Aktivity: V rámci této aktivity budou podpořeny kroky vedoucí k zajištění vyšší 

informovanosti cílové skupiny osob v krizi – zejména se zaměřením na 
osoby ohrožené domácím násilím. Bude se jednat o různé dílčí formy 
propagace a osvěty (tištěné materiály, přednášková činnost, prezentace 
služeb při vhodných příležitostech, webová prezentace ad). 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 2.5. Protidluhová prevence 
Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cílem dluhového poradenství je pomoc lidem v obtížné majetkové situaci, 
do které se dostali v důsledku svého předlužení. Úkolem poradce je 
poskytovat odborné rady, jak takovou situaci vyřešit vlastními silami a 
v mezích zákona a snaží se také přispívat k větší ekonomické gramotnosti u 
svých klientů. 
Kritériem naplnění opatření je zvýšení informovanosti obyvatel na území 
ORP o dluhové problematice a s ní souvisejícími hrozbami v sociální 
oblasti. V ideálním případě je pak kritériem naplnění snížení míry 
zadluženosti mezi obyvateli. 

Číslo a název Aktivity: 2.5.1. Podpora aktivit v oblasti protidluhové prevence 

Charakteristika Aktivity: Cílem této aktivity je včas a efektivně zakročit proti působení lichvářů. 
Součástí aktivity budou zejména osvětové činnosti (šíření informací o 



 

 

rizicích zadlužování) realizované různými formami a distribučními kanály. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 2.6. Monitoring osob v krizi a jejich pot řeb na území ORP 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Obsahem opatření je zajištění průběžného sledování počtu osob v krizi 
a jejich potřeb na území ORP Český Krumlov. Monitorovat osoby v krizi 
a jejich potřeby je nutné prostřednictvím rozvoje terénní práce, široké 
spolupráce všech poskytovatelů, sdílení informací a systematickým 
vyhodnocováním dotazníků pro poskytovatele. 
Smyslem opatření je hledat taková řešení, která povedou k lepší znalosti 
potřeb cílové skupiny osob v krizi a tím pádem i ke zlepšení nabídky služeb 
pro tuto cílovou skupinu. 
Kritériem naplnění opatření pak bude větší znalost cílové slupiny a její 
struktury (počty osob v jednotlivých kategoriích, např. osoby bez přístřeší, 
oběti domácího násilí, osoby v psychické krizi apod.) a konkrétních  potřeb 
jednotlivých segmentů této cílové skupiny. 

Číslo a název Aktivity: 2.6.1. Průběžný monitoring osob v krizi a jejich potřeb na území ORP 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je zajištění průběžného monitoringu velikosti cílové 
skupiny osoby v krizi (viz definice této cílové skupiny) a sledování jejich 
dílčích potřeb, a to na celém území ORP. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb 



 

 

Průřezové priority a opat ření 

Číslo a název Opat ření: 3.1. Dobrovolnictví 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Dobrovolnictví je dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 
činnost, při níž dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociálně slabým, 
příslušníkům národnostních menšin, pomoc při péči o děti a mládež a 
rodiny v jejich volném čase. Dobrovolníkem může být každý, kdo ze své 
dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu 
vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Na základě naplňování těchto 
principů lze rovněž úspěšně rozvíjet komplex systému sociálních a 
souvisejících služeb na Českokrumlovsku. 
Cílem opatření je zajistit potřebné dobrovolnické programy a zapojit 
obyvatele (dobrovolníky) do řešení problémů komunity. Dobrovolnictví 
v sociální oblasti je v současnosti zajištěno především prostřednictvím 
akreditovaného Dobrovolnického centra Č. Krumlov (zřizovatel: ICOS 
Český Krumlov, o. s. a Centrum sociálních služeb), které spolupracuje 
s řadou poskytovatelů na zajištění a podpoře programů pro všechny cílové 
skupiny. Programy mohou vznikat i mimo akreditovaná dobrovolnická 
centra. 

Číslo a název Aktivity: 3.1.1. Udržení Dobrovolnického centra Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je zajištění dalšího fungování a rozvoje aktivit 
akreditovaného Dobrovolnického centra Č. Krumlov a jeho programů. 
Dobrovolnické centrum zajišťuje výběr, proškolování a kontrolu 
dobrovolníků a dobrovolnické činnosti, iniciaci, koordinaci a metodiku 
programů, supervizi, pojištění, propagaci, proplácí vstupní prohlídky, výpisy 
z rejstříku trestů atd. Dobrovolnické centrum zajišťuje vlastní programy a 
rozvíjí další programy ve spolupracujících organizacích (tj. přijímá i vysílá 
dobrovolníky do dlouhodobých programů – např. program Kamarád 
v životě, programy v domovech pro seniory, Informační centrum pro seniory 
ad.). Doplňkovými činnostmi jsou správa databáze dobrovolníků, zajištění 
komunikace v rámci sítě dobrovolníků a spolupracujících organizací a 
zajištění informovanosti o dobrovolnictví a jeho možnostech v regionu. 

Předpokládané náklady:  
Jiho český kraj 80 000 

Obec/obce 80 000 

Ostatní 20 160 000 

CELKEM V KČ 320 000 
Předpokládaný realizátor: ICOS Český Krumlov, o. s. (Dobrovolnické centrum), poskytovatelé 

sociálních a souvisejících služeb 

Číslo a název Aktivity: 3.1.2. Podpora dobrovolnických programů 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je zajistit potřebné dobrovolnické programy pro všechny 
cílové skupiny občanů na území ORP. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 3.2. Vzd ělávání sociálních pracovník ů a pracovník ů v sociálních 

                                                      

20 Finanční zdroje: MV ČR, dary. 



 

 

službách 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Cíl opatření vychází z předpokladů daných zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ze kterého vyplývá, že zaměstnavatel je povinen 
zabezpečit sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách 
další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si 
obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Cílem a kritériem opatření je tedy 
zabezpečit kontinuální vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách na území ORP. 

Číslo a název Aktivity: 3.2.1. Zajištění vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociální 
oblasti na území ORP Český Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Aktivita je zaměřena na zajištění dalšího rozvoje a financování systému 
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na 
území ORP Český Krumlov. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Český Krumlov, město Horní Planá, město Vyšší Brod a 
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 3.3. Zajišt ění informovanosti o sociálních a souvisejících služ bách 
Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Obsahem opatření bude zajištění dostatečné a kontinuální informovanosti 
o sociální oblasti na území ORP. Informovanost se týká nabídky sociálních 
a souvisejících služeb (přehled sociálních služeb a poskytovatelů sociálních 
služeb v území), komunitního plánování a souvisejících oblastí. Cílem 
a kritériem bude rovněž zajištění publikování základních informací 
o sociálních službách a komunitním plánování na webových stránkách obcí 
v ORP, příprava, aktualizace a šíření katalogů sociálních a souvisejících 
služeb. 

Číslo a název Aktivity: 3.3.1. Průběžné informování laické i odborné veřejnosti o sociálních a sou-
visejících službách na území ORP 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je šíření informací o sociálních a souvisejících službách 
a jejich poskytovatelích v rámci ORP (jedná se o umísťování informací na 
webech obcí a měst, vytvoření a aktualizace katalogu sociálních a 
souvisejících služeb, popř. vytvoření a zajištění distribuce tištěné verze 
katalogu v regionu. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 3.4. Zam ěstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrož ených 

sociálním vylou čením 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Obsahem opatření je podpora takových aktivit, které povedou ke zvyšování 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením a osob 
ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se například o podporu vzniku 
sociálních firem nebo podporu vzniku chráněných pracovních míst a dalších 
pro tyto cílové skupiny u zaměstnavatelů na území ORP. 

Číslo a název Aktivity: 3.4.1. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob 
ohrožených sociálním vyloučením 

Charakteristika Aktivity: Cílem aktivity je realizovat takové kroky, které povedou ke zlepšování 
uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním 
vyloučením na trhu práce. Příkladem takových aktivit jsou chráněná 
pracovní místa při firmách, samostatné chráněné dílny, sociální firmy apod. 



 

 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 3.5. Plánování sociálních služeb na území ORP Č. Krumlov 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Plánování sociálních služeb a jeho další rozvoj na území ORP Č. Krumlov 
umožní definovat a podporovat poskytování služeb (sociálních 
i souvisejících), které budou odpovídat skutečným aktuálním potřebám 
uživatelů a efektivně využijí disponibilní zdroje (jak zdroje místní 
a regionální, tak zdroje státu či EU). Současně budou naplňovány 
povinnosti, které pro tuto oblast zákon ukládá obcím (zjišťování potřeb 
poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území 
a zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování 
sociálních služeb na svém území). 
Kritériem naplněnosti opatření bude pravidelně aktualizovaný a na aktuální 
potřeby cílových skupin reagující Plán sociálních služeb pro území celého 
ORP. K naplnění přispěje komunikačně živá a fungující platforma založená 
na vzájemné spolupráci co nejvyššího počtu (ideálně všech) poskytovatelů 
sociálních s souvisejících služeb na území ORP (s přesahy spolupráce do 
okolí). Výstupem činnosti této platformy (či skupiny) by měly být kromě 
aktualizace dokumentace PSS také pravidelně prováděný monitoring plnění 
jednotlivých aktivit a aktivizace spolupráce na úrovni jednotlivých obcí 
v ORP. Roli této zastřešující platformy je proto vhodné ustavit na úrovni 
obce s rozšířenou působností, tedy města Č. Krumlov. 

Číslo a název Aktivity: 3.5.1. Monitorování potřeb a aktualizace PSS pro ORP Č. Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Cílem této aktivity by měly být pokračující pravidelný monitoring 
a vyhodnocování implementace opatření a aktivit PSS pro celé území ORP. 
Na základě zjištěných skutečností a zohlednění aktuálního stavu, potřeb 
a trendů pro jednotlivé oblasti pomoci bude plán v pravidelných obdobích 
vyhodnocován a aktualizován. V rámci aktivity by dále mělo dojít k posílení 
rolí jednotlivých obcí v rámci ORP (v tomto směru by mělo mít iniciační roli 
město Č. Krumlov). 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Město Český Krumlov (iniciační role), obce v ORP Český Krumlov, 
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, zástupci uživatelů 
sociálních služeb 

Číslo a název Aktivity: 3.5.2. Udržení procesu PSS na území ORP Č. Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Cílem druhé aktivity je zajistit udržení procesu PSS na území ORP a to 
zejména z hlediska pokračující vzájemné výměny informací a zkušeností 
mezi jednotlivými poskytovateli a zadavateli, která je nezbytná pro co 
nejpřesnější definici aktuálních potřeb cílových skupin uživatelů sociálních a 
souvisejících služeb. Iniciační roli v tomto směru bude mít město Český 
Krumlov jako obec III. stupně. Nezbytné je rovněž vyšší zapojení ostatních 
zadavatelů sociálních a souvisejících služeb (obcí v ORP). 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Obce v ORP (iniciační role města Český Krumlov), poskytovatelé sociálních 
a souvisejících služeb, zástupci uživatelů sociálních služeb. 

 
Číslo a název Opat ření: 3.6. Zázemí pro poskytovatele sociálních a sou visejících služeb 

Krátký popis Opatření: Cílem opatření je vyhledávat (a případně rekonstruovat či jinak upravovat) 



 

 

(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

vhodné objekty a prostory pro poskytování sociálních a souvisejících 
služeb. Cílem přitom je předcházet tomu, že potřebné služby nebude kde 
poskytovat, ale naopak, aby se zajistilo co nejvíce efektivní poskytování 
služeb v důstojných podmínkách, které vyhovují standardům kladeným na 
služby, hygienické podmínky atd. 
Cílem opatření je v souladu s cíli PSS sdružování finančních i lidských 
zdrojů a zvyšování efektivity vynakládaných prostředků na zajišťování 
potřebných sociálních a souvisejících služeb v obcích ORP a současně 
udržení stávající a budoucí sítě těchto služeb.  
Kritérium pro naplnění opatření: zajištěné prostorové podmínky pro stávající 
i případné nové sociální a souvisejících služby na území ORP Č. Krumlov. 

Číslo a název Aktivity: 3.6.1. Podpora výstavby, rekonstrukcí či jiných úprav objektů vhodných pro 
poskytování sociálních a souvisejících služeb 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je vyhledávání vhodných prostor pro poskytování 
sociálních a souvisejících služeb a jejich úprava (rekonstrukce, oprava, 
modernizace či dispoziční úpravy). Aktivita se rovněž týká zajištění dalšího 
fungování a úprav stávajících prostor, ve kterých jsou sociální a související 
služby poskytovány (jedná se např. o problematiku umístění - město Český 
Krumlov: NZDM na sídlišti Mír a Plešivec, CPZP a ČČK – autobusové 
nádraží, KoCeRo – Hřbitovní, CPDM – Špičák, ICOS – náměstí Svornosti, 
včetně dalších lokalit v rámci ORP Č. Krumlov: Větřní, Přídolí, Světlík ad.). 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb 

 
Číslo a název Opat ření: 3.7. Koncepce prevence kriminality 

Krátký popis Opatření: 
(a co je jeho cílem, 
kritéria dosažení cíle) 

Kriminálně rizikové, kriminální a protiprávní jevy jsou zpravidla kumulovány 
do větších měst a městských aglomerací. Stále více se ale objevují 
v malých městech či obcích o několika stech obyvatelích. Týká se to 
zejména specifických jevů nebo kumulace jevů (např. protiprávního jednání 
nepřizpůsobivých osob, které je důsledkem jejich sestěhování do jednoho 
objektu, do prostoru malé obce apod.). Jako součást opatření budou 
realizovány dále (zejména) preventivní kroky vedoucí k postupnému 
omezování či eliminaci negativních dopadů zvýšeného výskytu prostituce 
nebo hazardu (heren) na území ORP Český Krumlov – zejména 
v příhraničních částech území ORP. 
Kritériem dosažení cílů opatření budou vytvořené a realizované dílčí plány 
prevence kriminality na úrovni jednotlivých obcí na území ORP Český 
Krumlov a snížení míry výskytu výše uvedených negativních jevů na území 
ORP Český Krumlov. Zprostředkovaným dopadem pak bude snížení míry 
kriminality, míry výskytu pohlavních chorob či růstu zadluženosti mezi 
obyvateli apod. 

Číslo a název Aktivity: 3.7.1. Vznik a realizace plánů prevence kriminality v obcích ORP Č. 
Krumlov 

Charakteristika Aktivity: Obsahem aktivity je iniciace vzniku plánů prevence kriminality na úrovni 
 jednotlivých obcí v ORP Český Krumlov se zahrnutím výše uvedených 
problémových oblastí. 

Předpokládané náklady: Nevyčísleno 

Předpokládaný realizátor: Obce v ORP Český Krumlov, poskytovatelé sociálních a souvisejících 
služeb 



 

 

SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Význam zkratky 

CPDM Centrum pro pomoc dětem a mládeži, Český Krumlov 

CPZP Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje 

ČB České Budějovice 

ČČK Český červený kříž 

ČK Český Krumlov 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DD Domov důchodců 

DC Dobrovolnické centrum 

DPS Dům s pečovatelskou službou 

DS Domov pro seniory 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

ICM Informační centrum mládeže 

JK Jihočeský kraj 

MC Mateřské centrum 

MŠ Mateřská škola 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MV ČR Ministerstvo vnitra ČR 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ORP Obec s rozšířenou působností 

ORP ČK Obec s rozšířenou působností Český Krumlov 

OSN Organizace spojených národů 

PMS Probační a mediační služba 

PnP Příspěvek na péči 

POU Pověřený obecní úřad 

PPP Pedagogicko psychologická poradna 

PS Pracovní skupina / Pečovatelská služba 

PSS Plánování / Plán sociálních služeb 



 

 

RC Rodinné centrum 

RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

ŘS Řídící skupina 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SPOD Sociálně právní ochrana dětí 

SPRP Středisko pro ranou péči 

SPRSS Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

SVP Středisko výchovné péče 

TP Tělesně postižený 

ÚV Ústavní výchova 

ZP Zdravotně postižený 

ZŠ Základní škola 

 


