
Návrh cílů a opatření 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 – 2011 k připomínkování 

 1  

 
 

 
Návrh cílů a opatření 
2. Komunitního plánu  

sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov  
na léta 2009 – 2011  
k připomínkování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov  
na léta 2009 – 2011 byl schválen k připomínkovacímu procesu Radou města Český Krumlov dne 8. 12. 2008. 

 
 
 
Obsah: Str.  
Co je návrh cílů a opatření komunitního plánu a jeho struktura 2 
Cíle a opatření 2.KPSS za jednotlivé cílové skupiny – návrh  3 
Koordinační skupina 1 pro děti a mládež – prevence sociálně patologických jevů  3 
Koordinační skupina 2 pro seniory  15 
Koordinační skupina 3 pro etnické menšiny  27 
Koordinační skupina 4 pro zdravotně postižené občany  37 
Koordinační skupina 5 pro osoby v krizi  50 
Společné cíle a opatření 2. KPSS za všechny cílové skupiny - návrh 59 
Společné cíle – oblast 6 vzdělávání  60 
Společné cíle – oblast 7 zaměstnávání  64 
Společné cíle – oblast 8 dobrovolnictví 68 
Společné cíle – oblast 9 odstraňování bariér  70 
Společné cíle – oblast 10 informační systém  73 
Společné cíle – oblast 11 zázemí a podmínky pro poskytování sociálních služeb ve městě  80 
Společné cíle – oblast 12 monitoring, naplňování a aktualizace komunitního plánu 
 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh cílů a opatření 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 – 2011 k připomínkování 

 2  

Co je návrh cílů a opatření komunitního plánu a jeho struktura 
 

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb na léta 2009 až 2011 (dále 2.KPSS) 
vznikal ve městě Český Krumlov v průběhu roku 2008. V rámci procesu komunitního plánování ve městě se na něm 
podíleli město a městský úřad Český Krumlov, poskytovatelé služeb i zástupci stávajících či potenciálních uživatelů 
(veřejnosti). Koordinátorem komunitního plánování je odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, na 
technicko-organizačním, metodickém a konzultačním zabezpečení procesu se podílí občanské sdružení ICOS Český 
Krumlov.  

2. KPSS navazuje na první komunitní plán, který byl ve městě stanoven na léta 2006 až 2008. V průběhu roku 2008 
probíhala celková revize tohoto plánu. Přípravu 2. KPSS schválilo dne 22.11.2007 zastupitelstvo města (usnesením č. 
150/10/2007). K celkové revizi plánu se přistoupilo zejména s ohledem na platnost nového zákona o sociálních službách 
(zákon č. 108/2006 Sb.). Tímto zákonem se od počátku roku 2007 zásadně změnil celý systém a podmínky pro 
poskytování a financování sociálních služeb (zákon mj. jasně definoval co je a co není sociální službou, upřesnily se 
podmínky financování ze státního rozpočtu pro poskytovatele, uložil krajům povinnost vytvářet krajské plány rozvoje, 
které by měly čerpat údaje právě z místních komunitních plánů atd.). Navíc samozřejmě ve městě za uplynulá léta došlo 
k mnoha změnám, i díky komunitnímu plánování vznikly mnohé nové služby, jiné naplánované aktivity se ukázaly jako 
zatím neproveditelné (ať už kvůli nedostatku peněz, legislativním změnám apod.), u jiných rozvojových aktivit bylo 
nezbytné hledat jiná řešení - například i v souvislosti s možností čerpat finance z evropských fondů alokovaných v ČR 
v období 2008 až 2013. A komunitní plán samozřejmě musí umět na všechny zmíněné změny a potřeby reagovat. 
Zdaleka ne všechny služby vymezené zákonem však postihují potřeby v sociální oblasti – proto je komunitní plánování, 
respektive komunitní plán zaměřen nejen na rozvoj sociálních služeb dle zákona, ale i na služby související, které musejí 
doplňovat základní nabídku sociálních služeb ve městě.  

 

Jak je Návrh cílů a opatření 2. KPSS strukturován a co obsahuje? 
Návrh obsahuje za každou cílovou skupinu (oblast) jednotlivé cíle a konkrétní opatření, jak těchto cílů dosáhnout.  

Plán rozvoje se věnuje následujícím cílovým skupinám a oblastem: 
- oblast prevence sociálně patologických jevů - Koordinační skupina 1 pro děti a mládež  
- oblast pro seniory -  Koordinační skupina 2 pro seniory  
- oblast pro etnické menšiny - Koordinační skupina 3 pro etnické menšiny  
- oblast zdravotně postižených občanů - Koordinační skupina 4 pro zdravotně postižené občany 
- oblast řešení krizových situací  - Koordinační skupina 5 pro řešení krizových situací, občané v akutní nepříznivé 

sociální situaci 
- tzv. společné cíle – tedy oblasti, které jsou společné pro více cílových skupin, a to: 

o oblast  vzdělávání  
o oblast zaměstnávání  
o oblast dobrovolnictví 
o oblast odstraňování bariér  
o oblast informačního systému o sociálních službách  
o oblast zázemí a podmínky pro poskytování sociálních služeb ve městě  
o oblast monitoring, naplňování a aktualizace komunitního plánu 

 

Za každou oblast je návrh cílů a opatření 2.KPSS opatřen základním grafickým znázorněním cílů a opatření, 
poté následuje podrobný popis všech cílů a opatření a dílčích aktivit v jednotné struktuře včetně údajů, jedná-li se 
o službu dle zákona o sociálních službách či nikoli. Doplňkem pro snadnější orientaci v Návrhu cílů a opatření 
2.KPSS je informativní materiál „Podklady koordinačních skupin k 2. KPSS….“, který obsahuje složení pracovních 
skupin, vymezení cílových skupin, swot analýzy za jednotlivé oblasti – cílové skupiny, stanovení typů služeb pro 
dané cílové skupiny, či popis prioritních oblastí a popis vize do roku 2011. Tento materiál je mj. k dispozici na níže 
uvedených webových stránkách.  

 

 

Hlavním účelem komunitního plánování (respektive komunitního plánu) je vytvořit ve městě takovou síť 
služeb, která bude reagovat, na skutečné a aktuální potřeby obyvatel města v sociální oblasti. Proto je 
Návrh cílů a opatření 2. komunitního plánu předkládán k široké diskusi, do níž se může zapojit každý 

z vás. Připomínkovací proces tohoto návrhu proběhne v období 9. 12. 2008 až 16. 1. 2008. 
 

Veškeré informace o možnostech jak a kde připomínkovat Návrh cílů a opatření najdete například na 
www.komunitniplan.krumlov.cz a www.mu.ckrumlov.cz a kontaktních místech (jejich seznam včetně 
termínů veřejného připomínkování je zveřejněn na uvedených webových stránkách a dalších veřejně přístupných 
místech ve městě, uveřejněn bude v místních zpravodajích atd.).  
 

Hlavní kontaktní osobou pro připomínkování Návrhu cílů a opatření 2.KPSS je: Ing. Jaroslav Rytíř, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ, Kaplická 439, Č. Krumlov, tel.: 380 766 401, e-mail: komunitniplan@krumlov.cz. 

 

 
Tomáš Zunt, za ICOS Český Krumlov, o.s. a Jaroslav Rytíř za MěÚ Č. Krumlov 
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Návrh cílů a opatření 2.KPSS k připomínkování  
 
 
 
 
Koordinační skupina 1 pro děti a mládež – prevence sociálně patologických jevů 

 
 
CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY 2.KPSS Koordinační skupina 1 pro děti a mládež – 
prevence sociálně patologických jevů 

 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

PRIORITA 1/1 Vznik a rozvoj potřebných sociálních a souvisejících služeb pro děti a mládež 

 

 

Cíl 1.1  
Podpora rodin 

 

Op. 1.1.1  
Rodinné poradenství 

Op. 1.1.2 
Podpora rodin 

prostřednictvím 
dobrovolníků 

 

Op. 1.1.3 
Podpora mateřských 

center 

Cíl  1.2 
Rozvoj terénní práce 

Op. 1.2.1 
Podpora terénních 

pracovníků na 
OSPOD 

Op. 1.2.2 
Podpora a rozvoj 

terénních pracovníků 
propojených s NZDM 

a ostatními 

Cíl 1.3 
Rozvoj činnosti nízkoprahových 

zařízení 

Op. 1.3.1  
Rozšíření činností 

NZDM na další lokality 
v ČK 

Op. 1.3.2 
Naplňování aktivit 

nízkoprahových zařízení 
dle zák. o soc. službách 

Cíl  1.4 
Umožnit návazné bydlení pro uživatele 

služby Domu na půl cesty – tzv. 
sociální bydlení 

Tento cíl je řešen v rámci 
Opatření č. 5.5.1 Zajištění 

bydlení pro osoby v nepříznivé 
životní situaci 
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PRIORITA 1/3 Rozvoj dobrovolnictví                                               PRIORITA 1/2 Udržení potřebných  

stávajících služeb a jejich kvality  
 

PRIORITA 1/4 Pravidelná informační osvěta              PRIORITA 1/5 Ověřování potřebnosti a kvality 
                                                                                                                       služeb - pravidelné průzkumy  

 
PRIORITA 1/6 Zajištění úzké spolupráce města a poskytovatelů na implementaci KPSS, včetně 
pružného systému financování služeb a rozšíření plánování na region 

Cíl 1.5  
Zajištění široké sítě preventivních 

programů 

Op. 1.5.1  
Rozvoj preventivních 

programů 

Op. 1.5.2 
Rozvoj 

poradenských 
zařízení na školách 
(psycholog, spec. 

Op. 1.5.3 
Udržení a rozvoj 

grantového systému 
v oblasti prevence 

Cíl 1.7  
Rozvoj dobrovolnictví 

 

Tento cíl je řešen v rámci Společných 
cílů – Oblast 8 Dobrovolnictví, cíl 8.1 

Rozvoj dobrovolnictví 
 

Cíl 1.6 
Podpora udržení identifikovaných 
potřebných služeb a jejich kvality 

 

Op. 1.6.1  
Podpora stávajících 
identifikovaných 
potřebných služeb  

Op. 1.6.2 
Udržení a rozvoj 

Domu na půl cesty  

Op. 1.6.3 
Vzdělávání pracovníků 

Op. 1.6.4 
Zázemí pro 

poskytování služeb 
 

Cíl 1.8 
Pravidelná informační osvěta 
pro děti a mládež, rodinu a širší 

veřejnost 

Řešeno v rámci Společných cílů – viz Oblast 10.  
Informační systém o sociálních službách 

Cíl 1.9 
Pravidelná realizace průzkumů včetně 
komparace s dřívějšími průzkumy 

 

Tento cíl je komplexně řešen v rámci Společných 
cílů – oblast 12 monitoring, NAPLŇOVÁNÍ a 

aktualizace komunitního plánu, CÍL 12.1. 
Monitoring a aktualizace komunitního plánu. 
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POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

Cíl č. 1.1 Podpora rodin 
Krátký popis cíle  Cílem je zajistit ve městě spektrum kvalitních služeb a programů, které budou 

mít preventivní a podpůrný charakter pro fungování rodin, a to prostřednictvím 
poradenských a terapeutických služeb a dalších aktivit, které napomohou 
předcházet a řešit problémy v rodině, slaďování rodinného a profesního života 
jako základu pro „zdravý“ rozvoj dětí a mladistvých.  

Vztahuje se k prioritě 1/1 Vznik a rozvoj potřebných sociálních a souvisejících služeb pro děti, mládež 
a rodinu 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

1.1.1 Rodinné poradenství 
1.1.2 Podpora rodin prostřednictvím dobrovolníků 
1.1.3 Podpora mateřských center 

 
Opatření č. 1.1.1 Rodinné poradenství 
Charakteristika opatření - V regionu neexistuje doposud obdobná služba, nejbližší dostupnost této služby 

je v Č. Budějovicích, což je pro většinu obyvatel regionu místo naprosto 
nedostupné. Ve městě Č. Krumlov problematiku řeší „jen“ subjekty blízkého 
zaměření (Středisko výchovné péče, klinický psycholog). Tyto instituce však 
nemohou „suplovat“ službu rodinného poradenství - jejich primární poslání je jiné 
- a to nejen vzhledem k omezeným personálním možnostem. Koncem roku 2008 
zaregistrovalo a podniklo přípravné kroky k zahájení služby Centrum sociálních 
služeb -  projektové pracoviště o. s. ICOS. Smyslem opatření je zajistit kvalitní 
poskytování služeb rodinného poradenství v souladu se zákonem o sociálních 
službách a stabilizovat službu v následujících letech v aspektech: rodinného 
poradenství, rodinné terapie. Aktivity rodinného poradenství jsou věnovány 
především korekci negativních zkušeností, vztahů a zaměřuje se na podporu a 
rozvoj systému rodiny jako základu pro „zdravý“ rozvoj dětí a mladistvých. 
Význam práce s rodinnou je také v preventivním účinku poradenství či terapie, 
které může zabránit možným rizikovým jevům v rodině či přímo u dětí a 
mladistvých. 
- Kritérium pro naplnění opatření: zřízení a fungování specializované 
služby rodinné poradny 

Předpokládané dopady 
opatření 

zvýšení zájmu o řešení problémů rodiny, potažmo dětí a mladistvých 
• zvýšení možností jak řešit rodinné, manželské a partnerské problémy - > 

snížení rodinných rozvratů, rozvodů 
• zlepšení klimatu v rodinách a to jak v rodinách biologických, tak rodinách 

náhradních, případně zvýšení zájmu rodin o výchovu dětí v pěstounské 
péči. 

• snižování výskytu rizikového chování u dětí a mladistvých (krádeže, 
záškoláctví, šikana, závislosti..) 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

800 tis. – 1 mil. Kč celkem ročně /město Č. Krumlov 200 tis. Kč/ rok/ 

Cíl 1.10 
Široká spolupráce na kvalitní 

implementaci komunitního plánu  

Tento cíl je komplexně řešen v rámci Společných 
cílů – oblast 12 monitoring, NAPLŇOVÁNÍ a 
aktualizace komunitního plánu, CÍL 12.2. Efektivní 
implementace komunitního plánu  
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Předpokládané fin. zdroje MPSV - dotace, město Č. Krumlov, případně ESF - OPLZZ, JK  
Předpokládané počty klientů cca 20 rodin/ rok  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb - ICOS, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o soc. 
službách 

Ano/ANO (sociální poradenství § 37 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách, 
rodinné poradenství) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 kontinuální poskytování 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.1.1.1 Poskytování nové služby rodinného poradenství registrované dle 
zákona o soc. službách  
č. 1.1.1.2 Zajišťování externích finančních prostředků na provoz služby včetně 
finanční podpory města 
č. 1.1.1.3 Zajišťování širšího odborného personálního zázemí služeb 
(vzdělávání, psychoterapeutický výcvik) 

 
Opatření č. 1.1.2 Podpora rodin prostřednictvím dobrovolníků 
Charakteristika opatření Toto opatření je řešeno v rámci Společných cílů – oblast 7 Dobrovolnictví. 

- Kritérium pro naplnění opatření je existence dobrovolnických 
programů pro cílovou skupinu. 

 
Opatření č. 1.1.3 Podpora mateřských center 
Charakteristika opatření Mateřská centra zřizují zpravidla matky na rodičovské dovolené, které se 

zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují matkám s 
malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě mohou dostávat. 
Mateřská centra pořádají programy pro matky, rodiče, děti: vzdělávací, 
volnočasové, rekvalifikační i další akce (dlouhodobé i jednorázové), včetně 
zajišťování alternativního hlídání dětí  (např. i formou komerčně poskytované 
služby).   
- Kritérium pro naplnění opatření: Fungující, široké veřejnosti 
otevřené mateřské centrum zajišťující výše uvedené  

Předpokládané dopady 
opatření 

Mateřská centra: 
• umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace  
• umožňují předávání a výměnu zkušeností rodičů na mateřské dovolené  
• pomáhají ženám udržovat a hledat jejich profesní orientaci a posilují jejich 

sebevědomí 
• pomáhají zvyšovat kvalifikaci 
• prostřednictvím hlídání dětí může podporovat ekonomickou nezávislost na 

státu a jeho příspěvcích, předchází nezaměstnanosti po rodičovské 
dovolené 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- Nelze odhadnout (závisí na způsobu realizace) 

Předpokládané fin. zdroje ESF – OPLLZ, město Č. Krumlov, JK, v případě alternativního hlídání i zdroje od 
uživatelů 

Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

MC Míša, jiní poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o soc. 
službách 

Ano/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
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Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.1.3.1 Stabilní otevřená nabídka aktivit mateřského/ých centra/er 
č. 1.1.3.2 Rozšiřování nabídky směrem k alternativnímu hlídání dětí 
č. 1.1.3.3 Realizace konkrétních programů 

 

Cíl č. 1.2 Podpora terénní práce 
Krátký popis cíle  Cílem opatření je zajistit formou terénní práce vyhledávání rizikovým chováním 

ohrožených klientů v jejich přirozeném prostředí, poskytovat jim základní 
pomoc, případně zprostředkovávat pomoc ve stávajících zařízeních a motivovat 
je k řešení problémů a předcházet tak rizikovému chování. V aspektech této 
skupiny se jedná o pokrytí problematiky drog, ale i dalšího rizikového chování  
(kriminality, agresivního chování apod.) dětí a mládeže. Důležitým prvkem je 
spolupráce terénních pracovníků jednotlivých organizací.   

Vztahuje se k prioritě 1/1 Vznik a rozvoj potřebných sociálních a souvisejících služeb pro děti, mládež 
a rodinu 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

1.2.1 Podpora terénních pracovníků na OSPOD 
1.2.2 Podpora a rozvoj terénních pracovníků propojených s NZDM a 
ostatními organizacemi 

 
Opatření č. 1.2.1 Podpora terénních pracovníků na OSPOD 
Charakteristika opatření Cílem je navýšit stav pracovníků na OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany 

dětí na MěÚ).  V současné době pracuje na OSPOD 6 pracovnic, což je stejný 
počet jako při zpracování 1.KPSS v roce 2004, k navýšení počtu nedošlo. V době 
organizační změny MěÚ byl dokonce počet pracovnic snížen na 5. Legislativní 
změny v oblasti sociálně - právní ochrany dětí a mládeže vedou k neustálému 
nárůstu přímé práce s rodinou, klienty, ale i administrativy, což při nezvyšování 
personálního obsazení vede k přetíženosti terénních sociálních pracovnic. 
Vzhledem k celospolečenskému klimatu, mluví se o "krizi rodiny", zvyšující se 
rozvodovosti, dochází i ke kvantitativnímu nárůstu případů. Za ideální stav 
bychom považovali navýšení o dvě pozice sociální pracovnice (1x kutárorka pro 
děti a mládež, 1x terénní sociální pracovnice). 
- Kritérium pro naplnění opatření: Min. navýšení o jednoho terénního 
pracovníka na OSPOD na celkový stav 7 (optimální stav 8 pracovníků) 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zvýšení kvality poskytovaných služeb. Zvýšení efektivity a účinnosti 
poskytovaných služeb. Snížení pracovního tlaku na pracovníky -> lepší 
služby. Včasné a efektivnější řešení problémů dětí a mládeže. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

600.000, - Kč 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Viz interní dokumentace OSPOD 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o soc. 
službách 

NE/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.2.1.1 Navýšení pracovníků OSPOD 

 
Opatření č. 1.2.2 Podpora a rozvoj terénních pracovníků propojených 

s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a ostatními 
organizacemi 
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Charakteristika opatření Cílem opatření je zajistit formou terénní práce vyhledávání rizikovým chováním 
ohrožených klientů v jejich přirozeném prostředí, poskytovat jim základní 
pomoc, případně zprostředkovávat pomoc ve stávajících zařízeních a motivovat 
je k řešení a předcházení problémů. V aspektech této skupiny se jedná o pokrytí 
problematiky drog a dalšího rizikového chování /kriminality, agrese, 
rasismus,…/ dětí a mládeže. Důležitým prvkem je spolupráce terénních 
pracovníků jednotlivých organizací. Existuje eventualita využití terénních 
pracovníků nejen pro cílovou skupiny dětí a mládeže, ale i pro další cílové 
skupiny. 
- V současnosti působí v návaznosti na NZDM Bouda jeden terénní pracovník na 
0.5 prac. úvazku. Smyslem práce terénních sociálních pracovníků je navštěvovat 
všechny lokality města Český Krumlov a zde poskytovat v návaznosti na 
pravidelnou činnost NZDM nebo jiné vysílající organizace odpovídající 
volnočasové, preventivní a informační aktivity. Těmito aktivitami se terénní 
pracovníci NZDM výrazně podílejí na navazování kontaktů a zprostředkování 
informací o činnosti NZDM nebo jiné organizace v cílové skupině a tím následně 
na prevenci rizikového chování u těch klientů, kteří jsou mimo přímý dosah 
NZDM. Smyslem opatření je zajistit dostatečné pokrytí touto službou všechny 
lokality Českokrumlovska na potřebné úrovni.  
- Kritérium pro naplnění opatření: Min. 2 úvazky terénních pracovníků 
ve městě pro děti a mládež a jejich koordinovaná činnost (spolupráce 
s dalšími organizacemi) 

Předpokládané dopady 
opatření 

- předcházení problémů, krizi, prohlubování problémů 
- zvyšování informovanosti o možnostech využívání služeb – přímá i 
zprostředkovaná pomoc, mediace sporů 
- monitoring – přinášení informací k poskytovatelům (zpětná vazba pro služby) 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 600.000,- /rok 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, ESF – OPLZZ, město Č. Krumlov, JK, Úřad vlády 
Předpokládané počty klientů Nelze odhadnout – řádově desítky 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

CPDM, o.p.s., Kocero, o.p.s., případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/ANO (§ 62 nízkoprahová centra pro děti a mláděž, § 69 terénní 
programy, § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, § 60 krizová 
pomoc zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách ) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 dále 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.2.2.1 Zřizování míst terénních pracovníků u poskytovatelů služeb pro děti a 
mládež 
č. 1.2.2.1 Společné koordinační aktivity terénních pracovníků – setkání 
terénních pracovníků s dalšími poskytovateli včetně města – (tato aktivita je 
propojena s aktivitou 5.3.1.2) 

 
 

Cíl č. 1.3 Rozvoj činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a 
mládež 

Krátký popis cíle  - Cílem je zkvalitnit a rozšířit služby nízkoprahových zařízení ve městě. 
(Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve 
věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem je zlepšit 
kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální 
situace. Služba může být poskytována osobám anonymně). 
- K tomuto cíli se váže i opatření 1.2.2 Podpora a rozvoj terénních pracovníků 
propojených s NZDM a ostatními organizacemi. 
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Vztahuje se k prioritě 1/1 Vznik a rozvoj potřebných sociálních souvisejících služeb pro děti a mládež 
a rodinu 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

1.3.1 Rozšíření činností NZDM na další lokality v Č. Krumlově 
1.3.2 Naplňování aktivit nízkoprahových zařízení dle zák. o sociálních 
službách 

 
Opatření č. 1.3.1 Rozšíření činnosti nízkoprahových center na další lokality v ČK 
Charakteristika opatření V současné době funguje ve městě pouze jedno registrované nízkoprahové 

zařízení (BOUDA pod CPDM). Cílem je rozšířit činnost – poskytnout dostupnost 
služby nízkoprahových zařízení ve všech lokalitách města a to ve spolupráci 
s organizacemi v daných lokalitách (školy, zájmová sdružení apod.). Zpočátku 
(max. 1 rok) může být toto opatření zabezpečováno pouze terénními pracovníky 
(viz 1.2.2).  
- Kritérium pro naplnění opatření: Rozšíření činnosti nízkoprahového/ 
nízkoprahových zařízení ve vytipovaných lokalitách města 

Předpokládané dopady 
opatření 

Předcházení nežádoucích jevů u dětí a mládeže ve všech lokalitách města. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout (záleží na způsobu realizace – viz charakteristika opatření) 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, ESF – OPLZZ, město Č. Krumlov, JK 
Předpokládané počty klientů řádově desítky klientů 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

CPDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Kocero, případně další 
poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/ANO (§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 max. 1. rok zajišťováno pouze prostřednictvím terénních pracovníků 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.3.1.1 Vytipování lokalit  
č. 1.3.1.2 Vyhledávání zázemí ve spolupráci se školami, zájmovými sdruženími 
ad. v dané lokalitě   
č. 1.3.1.3 Využívání služeb terénních pracovníků pro dané lokality 

 
Opatření č. 1.3.2 Naplňování aktivit nízkoprahových zařízení dle zák. o sociálních 

službách 
Charakteristika opatření Cílem opatření je, aby nízkoprahová centra ve městě naplňovala své aktivity dle 

zákona o sociálních službách. Existující nízkoprahová centra naplňují pouze 
kritérium nízkoprahovosti a volnočasovosti. Sociální služby jako takové dle 
příslušného zákona jsou v současné době díky zejména chybějícím finančním 
prostředkům pro personální obsazení na okraji zájmu poskytovatelů. Proto, aby 
současní poskytovatelé splnili opatření, je potřeba naplňovat aktivity  
nízkoprahových center v aspektech zákona o sociálních službách. 
Dle (§61) tohoto zákona poskytují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým 
společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života 
předcházením  nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se 
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet  podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba 
může být  poskytována osobám anonymně a zahrnuje tyto základní činnosti: 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociální poradenství, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  
Kritérium pro naplnění: Poskytování služeb nízkoprahových zařízení 
v souladu se zákonem o sociálních službách  
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Předpokládané dopady 
opatření 

Zajištění kvality a komplexnosti služeb provázaných s dalšími neziskovými i 
státními organizacemi poskytující sociální a související služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- nelze odhadnout 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, ESF - OPLZZ, město Č. Krumlov, JK 
Předpokládané počty klientů Cca 100 klientů 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

CPDM, o.p.s., Kocero, o.p.s., případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/ANO (§ 61 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 
 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 dále 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.3.2.1 Soustavné rozšiřování a zkvalitňování služeb dle požadavků zákona o 
sociálních službách 
 

 

Cíl č. 1.4 Umožnit návazné bydlení pro uživatele služby 
Domu na půl cesty – tzv. sociální bydlení 

Krátký popis cíle  Cílem tohoto opatření je umožnit návazné bydlení pro mládež odcházející 
z DNPC (Dům na půl cesty). Prostředkem je nastavení komplexních pravidel pro 
přidělování a využívání tzv. sociálního bydlení ve městě včetně využívání 
nástrojů pro jejich dodržování a zajištění bytů pro výše uvedené účely. 

Vztahuje se k prioritě 1/1 Vznik a rozvoj potřebných sociálních a souvisejících služeb pro děti a 
mládež a rodinu 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

Tento cíl je řešen v rámci Opatření č. 5.5.1 Zajištění bydlení pro osoby 
v nepříznivé životní situaci 

 

Cíl č. 1.5 Zajištění široké sítě preventivních programů 
Krátký popis cíle  Cílem tohoto opatření je, aby v místě existovala široká nabídka preventivních 

programů, které budou specificky zaměřeny na aktuální potřebné oblasti 
rizikového chování dětí a mládeže. Jedná se o různorodé, avšak dlouhodobé a 
systematické programy pro specifické cílové skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ, ale i další 
skupiny ohrožených dětí a mládeže, či jejich rodičů). 

Vztahuje se k prioritě 1/1 Vznik a rozvoj potřebných sociálních a souvisejících služeb pro děti a 
mládež a rodinu 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

1.5.1 Rozvoj preventivních programů 
1.5.2 Rozvoj poradenských pracovišť na školách (psycholog, spec. 
pedagog) 
1.5.3 Udržení a rozvoj grantových programů na podporu prevence 

 
Opatření č. 1.5.1 Rozvoj preventivních programů 
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Charakteristika opatření V letošním školním roce je nabízen ve městě jediný certifikovaný dlouhodobý 
preventivní program zaměřený zejména na drogovou problematiku realizovaný 
os Spirála pro žáky ZŠ od 6 do 9 třídy. Dále pouze jedna základní škola řeší 
komplexněji svou prevenci kriminality i drogových závislostí. Tyto aktivity 
doplňují jednorázové pořady nabízené městskou policií, státní policií, místními 
občanskými sdruženími, DDM, školami, soustředící se spíše na vlastní 
prezentaci, než na dlouhodobější preventivní působení. V místě dále platí, že 
prevencí se rozumí vše co souvisí s volným časem, což popírá filosofii prevence 
jako takové. Rozvojem rozumíme rozprostření služby (tj. široké škály 
preventivních programů ve školách včetně integračních pobytů, probačních 
programů pro mladistvé a dalších specializované programy) mezi všechny cílové 
skupiny, která pro příjemce bude dostupná finančně i časově. Pro rozvoj 
prevence je potřeba zahrnout do cílové skupiny děti navštěvující MŠ, první 
stupeň všech ZŠ, druhý stupeň, střední školu. Dále je potřeba věnovat 
pozornost rodičům dětí navštěvující školská zařízení. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Existence široké sítě programů 
prevence dle cílových skupin  

Předpokládané dopady 
opatření 

Možnost preventivně působit na široké spektrum osob , minimalizovat projevy 
rizikového chování cílových skupin, vhodné využívání volného času dětí a 
mládeže 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 1.000.000,- (cca 400.000,- město/rok) 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, ESF - OPLZZ, město Č. Krumlov, JK 
Předpokládané počty klientů Počet skupin ve školách dle cílových skupin 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

OS Spirála, MŠ, ZŠ, SŠ, DDM, Městská policie, PPP, Policie ČR a další 
poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 dále 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.5.1.1. Rozvoj široké sítě programu na prevenci sociálně patologických jevů 

 
Opatření č. 1.5.2 Rozvoj poradenských pracovišť na školách (psycholog, 

speciální pedagog) 
Charakteristika opatření V současné době probíhá částečná podpora školních psychologů na ZŠ v 

Českém Krumlově (školní psycholog 0,2 úvazku na ZŠ Za Nádražím a ZŠ 
Linecká). Cílem opatření je zvýšit počet školních psychologů (speciálních 
pedagogů). Ideální stav je na jedné škole 1,0 úvazek. Pracovník poradenského 
pracoviště by měl větší prostor k hlubšímu poznání prostředí školy a k řešení 
konkrétních situací. Zlepší se podmínky pro vlastní poradenskou činnost 
(žákům, rodičům, pedagogům). Vhodné je zřízení školních poradenských 
pracovišť, kde by mohli působit školní psychologové či speciální pedagogové, 
dle aktuálních potřeb školy a možností získat odborníka s potřebným vzděláním.  
Toto opatření je řešeno i v rámci akčního plánu města – viz aktivita 6.1.5 
Podpora specializovaných pracovních pozic na školách, projektový záměr 
6.1.5.1 Finanční podpora školních poradenských pracovišť. 
- Kritérium pro naplnění opatření: poradenská pracoviště při každé 
škole 

Předpokládané dopady 
opatření 

Včasné a účinnější řešení problémů, prostor pro poradenskou činnost. 
Odborníci jako psychologové a speciální pedagogové působící přímo ve škole, 
mohou zavčasu rozpoznat rizikové chování a být s dětmi, kteří jejich pomoc 
potřebují, ve stálém kontaktu. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

400.000 Kč/rok (1 pracovník)  
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Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov, granty a dotace 
Předpokládané počty klientů Žáci škol, rodiče i pedagogové 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov, ZŠ, SŠ 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 dále 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.5.2.1. získání finančních prostředků a zajištění odborných pracovníků 

 
Opatření č. 1.5.3 Udržení a rozvoj grantových programů na podporu prevence 
Charakteristika opatření V současné době je městem vypisován každoročně grantový program 

Komplexní program prevence sociálně-patologických jevů v řádu 300.000,- 
Kč/rok a zároveň grantový program na podporu naplňování 1. Komunitního 
plánu. Smyslem opatření je sjednotit grantová schémata tak, aby byla jednotná 
pravidla a jedna hodnotící komise, ale zároveň v jednotném grantovém systému 
zachovat samostatnou podporu pro preventivní programy s postupným 
navyšováním alokovaných prostředků dle vyhodnocování potřebnosti a 
efektivity. Navíc je vhodné v grantovém systému rozčlenit preventivní programy 
a volnočasové aktivity.  
Toto opatření je řešeno v rámci Společných cílů:  
Oblast 12. MONITORING, NAPLŇOVÁNÍ A AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO 
PLÁNU 
CÍL: 12.2 Efektivní implementace komunitního plánu  
OPATŘENÍ: 12.2.2 Efektivní financování potřebných služeb ve městě  - granty  
 

 
 

Cíl č. 1.6 Podpora udržení identifikovaných potřebných 
služeb a jejich kvality 

Krátký popis cíle  Cílem je zajistit, aby v místě fungovala široká síť kvalitních služeb zaměřených 
na podporu rodiny a prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. A to základě 
ověřené potřebnosti a efektivity jednotlivých služeb. 

Vztahuje se k prioritě PRIORITA 1/2 Udržení potřebných stávajících služeb a jejich kvality 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

1.6.1 Podpora stávajících identifikovaných potřebných služeb  
1.6.2 Udržení a rozvoj Domu na půl cesty 
1.6.3 Vzdělávání pracovníků  
1.6.4 Zázemí pro poskytování služeb  

 
Opatření č. 1.6.1 Podpora stávajících identifikovaných potřebných služeb  
Charakteristika opatření Na základě výzkumu budou identifikovány služby, které bude potřeba 

nadále podporovat a rozvíjet. Jejich úloha v systému bude nezastupitelná. 
Zároveň budou identifikovány služby duplicitní a neadekvátní, jejichž 
činnost bude doporučeno utlumit. 
Kritérium pro naplnění opatření: Systém podpory pro kvalitní a 
potřebné služby 

Předpokládané dopady 
opatření 

Udržení stávajícího stavu a podpora rozvoje kvalitních služeb 
Útlum služeb duplicitních a neadekvátních 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů - 
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Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov 
 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 dále 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.6.1.1. Pravidelné ověřování potřebnosti a kvality služeb - průzkumy (viz 
opatření 12.1.3) 

 
Opatření č. 1.6.2 Udržení a rozvoj Domu na půl cesty 
Charakteristika opatření Cílem je udržet fungování Domu na půl cesty (Vyšný 39 – 7 lůžek) ve městě  a 

rozvoj jeho služeb především v aspektu podpory přechodu klientů níže 
uvedených osob z kolektivního zařízení do běžného života (rozvoj programů na 
podporu motivace začleňování klientů do běžného života, zvyšování sociálních 
dovedností, pracovních návyků apod.) a zajištění návazného bydlení pro osoby 
využívající Dům na půl cesty. Domy na půl cesty poskytují dle § 58 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách 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. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Fungující Dům na půl cesty včetně 
existence návazných motivačních programů a návazného bydlení 

Předpokládané dopady 
opatření 

- Přirozené začleňování těchto uživatelů do běžného života 
společnosti 

- Prevence rizikového chování u těchto uživatelů  
Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout /závisí na způsobech realizace opatření/ 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov, granty a dotace 
Předpokládané počty klientů 5 – 7/ročně 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Dům na půl cesty, jiní poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

NE/ANO (§ 45 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 1.6.2.1 Zajištění programů na podporu motivace začleňování klientů do 
běžného života  
č. 1.6.2.2 Zajištění návazného bydlení pro klienty DNPC 

 
Opatření č. 1.6.3 Vzdělávání pracovníků  
Charakteristika opatření Toto opatření je řešeno v rámci Společných cílů – oblast 6 Vzdělávání, Cíl 6.1. 

Vzdělávání poskytovatelů 
 

Opatření č. 1.6.4 Zázemí pro poskytování služeb 
Charakteristika opatření Toto opatření je řešeno v rámci Společných cílů – oblast 11 ZÁZEMÍ PRO 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ, Cíl 11.2 Rekonstrukce a 
využívání vhodných objektů – rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 

 
 

Cíl č. 1.7 Podpora rozvoje dobrovolnictví 
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Krátký popis cíle  Cílem je zapojení veřejnosti do místních aktivit v sociální oblasti pro děti a 
mládež na dobrovolnické bázi.  

Vztahuje se k prioritě 1/3 Rozvoj dobrovolnictví 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

Tento cíl je řešen v rámci Společných cílů – Oblast 8 Dobrovolnictví, cíl 
8.1 Rozvoj dobrovolnictví, opatření 8.1.1 Příprava, vznik a rozvoj 
dobrovolnického centra a opatření 8.1.2 Vznik a rozvoj 
dobrovolnických programů 
 

 
 

Cíl č. 1.8 Pravidelná informační osvěta pro děti a mládež, 
rodinu a širší veřejnost 

Krátký popis cíle  Zapojit a realizovat informační opatření pro tuto cílovou skupinu (děti, mládež a 
rodina) i v rámci Informačního systému o sociálních službách– tj. zajistit 
pravidelnou informační osvětu pro děti a mládež, rodinu a širokou veřejnost.  

Vztahuje se k prioritě 1/4 Pravidelná informační osvěta  
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

Řešeno v rámci Společných cílů – Oblast 10. Informační systém o 
sociálních službách, cíl 10. 1, Vznik a provoz informačního systému o 
sociálních službách ve městě,  opatření: 
10.1.1 Webový portál ke komunitnímu plánování a sociálním službám 
v ČK 
10.1.2 Informační koutky ve městě Č. Krumlov 
10.1.3 Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb 
10.1.4 Pravidelné sekce k sociálním službám v místních Zpravodajích 
10.1.5 Spolupráce s regionálními médii 
10.1.6 Tisk a distribuce aktuálních materiálů 
10.1.7 Veřejná setkání a projednávání – sběr námětů a připomínek, 
potřeb  
10.1.8 Pravidelná informovanost zastupitelstva města (Toto opatření je 
řešeno v rámci oblasti 12 Společných cílů – Monitoring a naplňování 
komunitního plánu – jako součást opatření 12.1.5) 
10.1.9 Pořádání informativních akcí, přednášek – dny otevřených 
dveří ad.  
10.1.10 Společná setkání všech poskytovatelů – koordinace činností 

 
 

Cíl č. 1.9 Pravidelná realizace průzkumů včetně komparace 
s dřívějšími průzkumy 

Krátký popis cíle  Tento cíl je komplexně řešen v rámci Společných cílů – oblast 12 
MONITORING, NAPLŇOVÁNÍ A AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU, 
CÍL 12.1. Monitoring a aktualizace komunitního plánu.  
V aspektech opatření pro cílovou skupiny děti, mládež a rodina jde o realizaci 
průzkumů zaměřených na mapování problematiky dětí, mládeže a rodiny a 
služeb pro dané cílové skupiny a komparovat tyto s již v roce 2005 
uskutečněným průzkumem.  

Vztahuje se k prioritě 1/5 Ověřování potřebnosti a kvality služeb - pravidelné průzkumy  
 

Cíl č. 1.10 Široká spolupráce na kvalitní implementaci 
komunitního plánu  

Krátký popis cíle  Tento cíl je komplexně řešen v rámci Společných cílů – oblast 12 
MONITORING, NAPLŇOVÁNÍ A AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU, 
CÍL 12.2. Efektivní implementace komunitního plánu  

Vztahuje se k prioritě PRIORITA 1/6 Zajištění úzké spolupráce města a poskytovatelů na implementaci 
KPSS, včetně pružného systému financování služeb a rozšíření plánování na 
region 

 
 
 



Návrh cílů a opatření 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 – 2011 k připomínkování 

 15  

 
 

Koordinační skupina 2 pro seniory 
 

 
CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY 2.KPSS - Koordinační skupina 2 pro seniory 

 
ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 

 
 
 
 
 
 
 
PRIORITA 2/1 ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY 
 

 
 
 
PRIORITA 2/2 ROZVOJ TERÉNNÍCH SLUŽEB 
 

Cíl 2.1  
Optimalizace pobytových služeb pro 

seniory  
 

Op. 2.1.1  
Zmapování potřebnosti 
pobytových zařízení pro 

seniory a ZP  

Op. 2.1.2  
Relevantní využití 

objektu DPS, o.ps. na 
Plešiveckém nám. 

Op. 2.1.4  
Domov pro seniory 

s komplexní 
nabídkou služeb 

- projektová 
příprava a výstavba 

 

Op. 2.1.3 
Odlehčovací služba 

Op. 2.1.5  
Domy 

s pečovatelskou 
službou 
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PRIORITA 2/3 PODPORA VOLNOOČASOVÝCH     PRIORITA 2/4 ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR AKTIIT 
A AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ                                      

 

 
 

 
 
PRIORITA 2/3 PODPORA DOBROVOLNICTVÍ           PRIORITA 2/6 ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI                        
 

Cíl 2.2  
Rozvoj terénních služeb 

 

Op. 2.2.1  
Rozvoj tísňové péče 

Op. 2.2.2  
Pečovatelská služba 

Op. 2.1.4  
Vznik terénní 

odlehčovací služby 
 

Op. 2.1.3 
Osobní asistence 

Cíl  2.3 
Efektivní poskytování služeb v regionu  

Op. 2.3.1 
Podpora propojování 

služeb v regionu 

Cíl 2.4  
Rozvoj volnočasových a aktivizačních 

aktivit   
 

Op. 2.4.1  
Informační centrum pro 

seniory 

Op. 2.4.2  
Podpora senior klubů 

jako zázemí pro aktivity 
starších občanů, 

případně další zájmová 
sdružení 

Op. 2.4.3  
Podpora 

celoživotního 
vzdělávání a 
aktivizační 
programy 

 

Cíl 2.5 
Usnadnění pohybu seniorů 

a ZP ve městě 
 

Tento cíl je řešen v rámci Společných cílů – 
oblast 9 Odstraňování architektonických a 

dopravních bariér – Cíl 9.1. Usnadnění 
pohybu seniorů a ZP ve městě 

Viz opatření: 
9.1.1 Respektování potřeb seniorů a ZP při 
výstavbě a rekonstrukci objektů a  komunikací 
– město bez bariér 
9.1.2 Zřizování odpočinkových míst v centru i 
okrajových  částech města 
9.1.3 Městská veřejná doprava 
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POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

Cíl č. 2.1 Optimalizace pobytových služeb pro seniory 
Krátký popis cíle  Cílem je nastavit optimální fungování pobytových zařízení a zajistit potřebné 

služby tohoto typu včetně případné výstavby zařízení (Domov pro seniory) 
s komplexní nabídkou služeb pro seniory a zdravotně postižené občany, ale 
s důrazem na propojenost pobytových služeb s terénními a dalšími službami, 
které do budoucna mohou částečně nahrazovat pobytová zařízení. Nutnou 
podmínkou pro naplňování tohoto cíle je širší precizní výzkum (průzkum) potřeb 
služeb pro místní seniorskou populaci a osoby  se zdravotním postižením. 

Vztahuje se k prioritě PRIORITA 2/1 PODPORA POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.1.1 Zmapování potřebnosti pobytových zařízení pro seniory a ZP 
2.1.2 Relevantní využití objektu DPS, o.p.s. na Plešiveckém nám. 
2.1.3 Odlehčovací služba 
2.1.4 Domov pro seniory s komplexní nabídkou služeb 
2.1.5 Domy s pečovatelskou službou 

 
Opatření č. 2.1.1 Zmapování potřebnosti pobytových zařízení pro seniory a ZP 
Charakteristika opatření Výzkum pro seniory a ZP – potřeba pobytových i terénních služeb za komparace 

s žádostmi, daty, místy a službami v regionu. 
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace výzkumu – potřebnost 
pobytových zařízení ve městě v návaznosti na možnosti terénních a 
dalších služeb 

Předpokládané dopady 
opatření 

Ověření opravdové potřebnosti daných služeb jako nutná podmínka pro 
investiční a další akce a pro zajištění externích prostředků. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

cca 300.000,- 

Předpokládané fin. zdroje ESF – OPLZZ, město Č. Krumlov 

Cíl 2.6 
Zlepšení kvality života seniorů 
prostřednictvím dobrovolníků 

Op. 2.6.1  
Příprava 

dobrovolnických 
programů pro seniory 

Op. 2.6.2  
Vznik dobrovolnického 

centra – viz cíl 2.7 
Tento cíl je řešen 

v rámci Společných 
cílů – oblast 8 

Dobrovolnictví – Cíl 
8.2. Vznik 

dobrovolnického 
centra 

 

Cíl 2.8 
Zpřístupňování informovanosti všem 

seniorům 

Tento cíl je řešen v rámci Společných cílů – 
oblast 10 Informační systém – Cíl 10.1. Vznik 

a provoz infromačního systému. Viz 
opatření:   

10.1.1 Webový portál ke komunitnímu 
plánování a sociálním službám v ČK 
10.1.2 Informační koutky ve městě ČK 
10.1.3 Pravidelná aktualizace katalogu  
10.1.4 Pravidelné sekce k sociálním službám 
v místních Zpravodajích 
10.1.5 Spolupráce s regionálními médii 
10.1.6 Tisk a distribuce aktuálních materiálů 
10.1.7 Veřejná setkání a projednávání  
10.1.8 Pravidelná informovanost zastupitelstva  
10.1.9 Pořádání informativních akcí, přednášek 
– dny otevřených dveří ad. 
10.1.10 Společná setkání všech poskytovatelů – 
koordinace činností 
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Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s poskytovateli 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
socíálních službách 

Ano/NE (výsledkem výzkumu, ale bude jaké sociální služby je potřeba ve městě 
zajistit) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.1.1.1. Realizace výzkumu 
č. 2.1.1.2  Tvorba koncepce pro realizaci zjištěných potřeb (vč. případné 
projektové dokumentace) 
 

 
Opatření č. 2.1.2 Relevantní využití objektu DPS, o.p.s. č. 74 na Plešiveckém 

nám. 
Charakteristika opatření V současné době je objekt nevyhovující pro služby DPS, o.p.s. a byty se 

nepřidělují (jsou neobsazené - bariérovost, není potřebné zázemí apod.). Objekt 
by bylo vhodnější využít pro rekonstrukci k malometrážním bytům pro sociálně 
slabé všech věkových kategorií.  
Toto opatření je součástí Společných cílů: viz Společný cíl – oblast 11. 
Zázemí pro poskytování sociálních služeb ve městě, cíl 11.2 
Rekonstrukce a využívání vhodných objektů, Opatření 11.2.4. 
 

 
Opatření č. 2.1.3 Odlehčovací služba  
Charakteristika opatření Rozvoj odlehčovací služby při DPS, o.p.s., případně jiných poskytovatelů. 

V současné době je stávající kapacita (4 lůžka) registrované odlehčovací služby 
v DPS, o.p.s dostačující. Rozvoj služby by měl být směřován především k rozvoji 
terénní odlehčovací služby – viz opatření 2.1.4. Při zvýšené poptávce 
potřebnosti je však nutné počítat i s rozšířením pobytové služby při DPS, 
případně u jiných poskytovatelů. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Fungující odlehčovací služba v 
pobytové podobě v dostatečné kapacitě 

Předpokládané dopady 
opatření 

Služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, umožní potřebný 
odpočinek pečující fyzické osobě. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

700.000,-/rok  

Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov, JK ad. 
Předpokládané počty klientů cca 20 osob/rok  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DPS, o.p.s. , případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona o 
soc. sl. či službu 
doprovodnou) 

NE/ANO (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 
 

 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.1.3.1. Udržení pobytové odlehčovací služby  
 

 
Opatření č. 2.1.4 Domov pro seniory s komplexní nabídkou služeb – zmapování, 

projektová příprava, výstavba 
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Charakteristika opatření V Českém Krumlově není zařízení tohoto typu. Proto je bezpodmínečně nutné 
zajistit a ověřit potřebnost tohoto zařízení v návaznosti na stávající zařízení 
v regionu (viz opatření 2.1.1).  
Kritérium pro naplnění opatření: Zajištění (výstavba) potřebných 
pobytových služeb pro seniory a ZP na základě zjištěných potřeb 

Předpokládané dopady 
opatření 

Doplnění spektra služeb pro seniory a ZP ve městě - klientům, kteří nemohou 
zůstat  v domácím prostředí. Lehčí rozhodování o změně vlastního rodinného 
zázemí, v případě, že zařízení je v místě , kde klient dlouhodobě žije, má zde 
svou rodinu, přátele nebo známé.  
Předpokladem je zajištění komplexní nabídky služeb pro ZP a seniory dle potřeb 
vzešlých z výzkumu (opatření 2.1.1): 
- Domov pro seniory (§  49 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 
- Denní a týdenní stacionář (§ 46 a § 47 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních 
službách)  
- Domovy se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních 
službách) 
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48 zákona č. 108/2006 Sb,. o 
sociálních službách), a další potřebné sociální služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout (záleží na zjištěné potřebnosti – kapacitě a umístění) 

Předpokládané fin. zdroje ROP Jihozápad ad. 
Předpokládané počty klientů Nelze odhadnout – viz výzkum (opatření 2.1.1) 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov, případně další poskytovatel 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/ANO (§ 49 zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách, zahrnuje 
případně další služby uvedené výše v popisu opatření) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.1.4.1. Zmapování potřebnosti (viz opatření 2.1.1) 
č. 2.1.4.2  Projektová příprava 
č. 2.1.4.3  Výstavba domova s komplexní nabídkou služeb 

 
Opatření č. 2.1.5 Domy s pečovatelskou službou  
Charakteristika opatření Cílem Domů s pečovatelskou službou, o.p.s. (DPS, o.p.s.) je správa domů s 

pečovatelskou službou a vytvoření podmínek pro soustředění služeb - komplexní 
centrum k zajišťování sociálních služeb seniorům a osobám se zdravotním 
postižením - občanům města. V současné době spravuje DPS, o.p.s. byty na 
Vyšehradě, Za soudem a na Plešiveckém náměstí. Cílem je zajistit potřebnou 
kapacitu bytů (v návaznosti na opatření 2.1.1 Zmapování potřebnosti 
pobytových zařízení pro seniory a ZP 2.1.2 Relevantní využití objektu DPS, 
o.p.s. na Plešiveckém nám. a 2.1.4 Domov pro seniory s komplexní nabídkou 
služeb) a rozvíjet jednotlivé programy a služby poskytované touto společností. 
Rozvoj konkrétních služeb a programů je uveden v konkrétních opatřeních 
(pečovatelská služba, odlehčovací služba, telekontaktní péče ad.). V aspektu 
tohoto opatření je vhodné, aby byly podmínky (zásady) pro přidělování bytů do 
DPS, o.p.s. veřejně přístupné. 
Kritérium pro naplnění opatření: Dostatečná kapacita bytů se 
zvláštním určením v DPS, o.p.s. (souvisí s opatřením 2.1.4)  a veřejně 
přístupné zásady přidělování bytů 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zajištění dostatečné kapacity bytů s pečovatelskou službou, zvýšené povědomí 
o možnostech a podmínkách získání bytů v DPS, o.p.s.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

-  

Předpokládané fin. zdroje  
Předpokládané počty klientů 63 bytů (stávající kapacita) 
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Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov, DPS, o.p.s 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ne/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.1.4.1. Veřejně přístupné zásady přidělování bytů (dostupné na webových 
stránkách aj.) 
č. 2.1.4.2 Poskytování a rozvoj potřebných sociálních služeb v souladu s KPSS  

 
 

Cíl č. 2.2 Rozvoj terénních služeb pro seniory 
Krátký popis cíle  Cílem je zajistit co nejširší nabídku potřebných terénních služeb, které umožňují 

setrvávat seniorům v domácím prostředí, aniž by museli využívat ústavní péče. 
Vztahuje se k prioritě 2/1 ROZVOJ TERÉNNÍCH SLUŽEB  
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.2.1 Rozvoj tísňové péče 
2.2.2 Pečovatelská služba 
2.2.3 Osobní asistence 
2.2.4 Vznik terénní odlehčovací služby 

 
Opatření č. 2.1.1 Rozvoj tísňové péče 
Charakteristika opatření Zachování a rozvoj tísňové péče, která funguje při DPS, o.p.s včetně služeb 

sociálního poradenství a napojování systému na region i mimo region. Cílem 
opatření je finanční zefektivnění služby a rozšíření kapacity za participace 
dalších obcí. 
Dle zákona o sociálních službách (§41) je tísňová péče terénní služba, kterou se 
poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami 
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě 
náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 
- Kritérium pro naplnění opatření: plné využití kapacity tísňové péče 
- viz také opatření č. 4.1.4 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života seniorů a ZP, uspokojování vyšších individuálních potřeb, 
zajištění pocitu jistoty a bezpečí, udržení a rozvoj zavedeného systému a tedy 
umožnění setrvávat lidem ve vlastním prostředí vč. využití možné kapacity pro 
další obce.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 1.500.000,- /rok 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov, obce, uživatel  
Předpokládané počty klientů 200 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DPS, o.p.s 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu (+ jedná se o 
sociální služby dle zákona o 
soc. sl. či službu 
doprovodnou) 

Ano/ANO (§41 zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od:2009  
Do:2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.2.1.1. Jednání s obcemi za účelem rozšiřování systému 
č. 2.2.1.2  Sledování a nastavování efektivního finančního zajištění služby 
č. 2.2.1.3  Rozšíření služby v regionu i mimo region 
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Opatření č. 2.2.2 Pečovatelská služba 
Charakteristika opatření V současné době funguje pečovatelská služba při DPS, o.p.s. Cílem je rozšíření 

a zkvalitnění pečovatelské služby především v přímé péči o klienta (tj. pomoc 
při osobní hygieně, příprava a podání stravy, doprovod ad.) a také zefektivnění 
služby – tj. rozšíření poskytování terénní služby v přilehlých obcí za jejich 
participace. Ze zákona č. 108/2006 Sb. (§40) je pečovatelská služba terénní 
nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 
ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.  
Služba zahrnuje 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 
- Kritérium pro naplnění opatření: Nárůst počtu klientů využívající 
terénní službu v přímé péči včetně rozšíření do regionu 
- viz také opatření č. 4.1.1 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života klientů, uspokojování vyšších individuálních potřeb. 
Udržení a  rozvoj zavedeného systému. Naplňování kvalitativních standardů 
péče v širším regionu. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

2.500.000,-  

Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov, obce, uživatel 
Předpokládané počty klientů Cca 200 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DPS, o.p.s, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona o 
soc. sl.  

NE/ANO (§ 40 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 
 

Předpokládané období 
realizace 

Od:2009  
Do:2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.2.2.2 Jednání s obcemi za účelem rozšiřování služby 
č. 2.2.2.1 Rozšíření služby v regionu  

 
Opatření č. 2.2.3 Osobní asistence 
Charakteristika opatření Rozšíření služeb osobní asistence na seniory a ZP. V současné době funguje od 

počátku roku 2008 služba osobní asistence při Centru sociálních služeb – ICOS 
pro zdravotně postižené děti. Cílem je rozšířit službu na další uživatele 
(seniorské a dospělé uživatele). Osobní asistence je dle zákona o sociálních 
službách terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového 
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 
potřebuje. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Fungující služba osobní asistence 
pro zdravotně postižené děti i dospělé klienty 
- viz také opatření č. 4.1.2 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života lidí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, uspokojování vyšších 
životních  potřeb, zajištění pocitu jistoty a bezpečí. 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 3.500.000,- celkem (400.000,- město, podpora osobní asistence pro ZP 
děti) 
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Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov  
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

ICOS – Centrum sociálních služeb, DPS, o.p.s, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách) 

NE/ANO (§ 39 zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.2.3.1 Rozšíření služby na další uživatele 

 
Opatření č. 2.2.4 Vznik terénní odlehčovací služby 
Charakteristika opatření V současné době funguje ve městě pouze odlehčovací služba (pobytová a 

ambulantní). Cílem je rozvoj terénní odlehčovací služby.  
Odlehčovací služba je dle zákona o sociálních službách (§44) terénní, 
ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná 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. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Poskytování registrované terénní 
odlehčovací služby 
- viz také opatření č. 4.1.3 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života klientů i rodinných příslušníků. Uspokojování vyšších 
životních  potřeb, zajištění pocitu jistoty a bezpečí. Rozvoj  péče v přirozeném 
prostředí klienta. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov, uživatel, obce  
Předpokládané počty klientů 10 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DPS, o.p.s, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/ANO (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 
 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.2.4.1  Registrace terénní odlehčovací služby  
č. 2.2.4.2  Poskytování služby 

 

Cíl č. 2.3 Efektivní poskytování služeb v regionu  
Krátký popis cíle  Zajistit efektivní poskytování služeb v  regionu – propojenost poskytování a 

plánování služeb tak, aby služby byly dostupné občanům v širokém regionu za 
participace všech zainteresovaných. 

Vztahuje se k prioritě 2/1 ROZVOJ TERÉNNÍCH SLUŽEB  
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.3.1 Podpora propojování služeb v regionu 
 

 
Opatření č. 2.3.1 Podpora propojování služeb v regionu 
Charakteristika opatření Opatření je řešeno v rámci Společných cílů – viz opatření 12.2.4 
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Cíl č. 2.4 Rozvoj volnočasových a aktivizačních aktivit –  
aktivní stáří jako součást životního stylu  

Krátký popis cíle  Cílem je vytvořit širokou nabídku volnočasových, vzdělávacích a aktivizačních 
aktivit pro seniory ve městě umožňující aktivní stáří jako součást životního stylu. 
Prostředkem je podpora vzniku informačního centra pro seniory, podpora 
vzdělávacích a aktivizačních programů.  

Vztahuje se k prioritě 2/3  PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ  
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.4.1 Informační centrum pro seniory 
2.4.2  Podpora senior klubů jako zázemí pro aktivity starších občanů, 
případně dalších zájmových sdružení seniorů 
2.4.3 Podpora celoživotního vzdělávání a aktivizační programy 

 
Opatření č. 2.4.1 2.4.1 Informační centrum pro seniory 
Charakteristika opatření Cílem je vznik informačního centra pro volný čas seniorů – tj. centra (zázemí) 

fungujícího jako informační centrum sdružující informace pro seniory a 
spolupracující se všemi poskytovateli a zájmovými sdruženími na předávání 
informací. 
- Kritérium pro naplnění opatření: vznik centra shromažďující 
informace o aktivitách pro seniory ve městě 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov, JK, fondy a nadace, občané 
Předpokládané počty klientů -  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DPS, o.p.s. ve spolupráci s městem a Centrem sociálních služeb - ICOS 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách) 

ANO/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.4.1.1.  Vznik informačního centra pro seniory  

 
Opatření č. 2.4.2 Podpora senior klubů jako zázemí pro aktivity starších občanů, 

případně další zájmová sdružení seniorů 
Charakteristika opatření Umožnění využití společenských prostor na Vyšehradě, Za Soudem (při DPS, 

o.p.s.) a Senior klubu Rozvoj pro co nejširší spektrum volnočasových aktivit. 
Společenské prostory jsou otevřeny široké seniorské veřejnosti i zájmovým 
sdružením.  
- Kritérium pro naplnění opatření: Fungující Senior klub jako otevřený 
klub pro širokou veřejnost i zájmová sdružení 

Předpokládané dopady 
opatření 

Pomoc seniorům při zapojování do společenských aktivit, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov, nadace a  fondy, JK, sponzoři 
Předpokládané počty klientů 100 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Zájmová sdružení, DPS, o.p.s, Klub českých turistů 
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Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.4.2.1. Aktivní zapojení seniorů i zájmových sdružení do vytváření 
programové nabídky senior klubů  
č. 2.4.2.2 Navázání kontaktů a spolupráce se zájmovými seniorskými sdruženími 
i mimo region 
č. 2.4.2.3 Umožnění využívání společenských prostor k naplňování zájmových 
činností 
č. 2.4.2.4 Vytváření nových aktivizačních programů  
 

 
Opatření č. 2.4.3 Podpora celoživotního vzdělávání a aktivizační programy 
Charakteristika opatření Naplňování aktivního způsobu života prostřednictvím vzdělávacích, 

společenských, sportovních aktivit včetně například akademie třetího věku. 
S tímto opatřením také souvisí opatření u zdravotně postižených - sociálně 
aktivizační služby: viz opatření 4.2.4.  
- Kritérium pro naplnění opatření: Realizace širokého spektra 
vzdělávacích, společenských, sportovních aktivit pro seniory  

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života, uspokojování vyšších individuálních potřeb, vyplnění 
volného času, rozvoj a udržení schopností a dovedností, aktivizace 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov, nadace a  fondy, JK, sponzoři 
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách) 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.4.3.1. Počítačové kurzy – internetová školička, kurzy trénování paměti ad. 
č. 2.4.3.2  Vzdělávací kurzy – arteterapie ad. 
č. 2.4.3.3  Přednáškové a poznávací aktivity  
č. 2.4.3.4  Sportovní a pohybové aktivity 
č. 2.4.3.5  Podpora celoživotního vzdělávání 

 
 

Cíl č. 2.5 Usnadnění pohybu seniorů a ZP ve městě – město bez 
bariér 

Krátký popis cíle  Cílem je podpora soběstačnosti, spokojenosti a zmírnění izolovanosti seniorů 
prostřednictvím odstraňování architektonických a dopravních bariér.  

Vztahuje se k prioritě 2/4 ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

Tato opatření jsou řešena v rámci Společných cílů – oblast 9 
Odstraňování  bariér – Cíl 9.1. Usnadnění pohybu seniorů a ZP ve 
městě. Viz opatření:  
9.1.1 Respektování potřeb seniorů a ZP při výstavbě a rekonstrukci 
objektů a  komunikací – město bez bariér 
9.1.2 Zřizování odpočinkových míst v centru i okrajových  částech 
města 
9.1.3 Městská veřejná doprava 
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Cíl č. 2.6 Zlepšení kvality života seniorů prostřednictvím 
dobrovolníků – podpora dobrovolnictví 

Krátký popis cíle  Cílem je rozvoj dobrovolnických programů pro seniory. Úzce souvisí s cílem 2.7 
Vznik dobrovolnického centra, jehož součástí by měly být i dobrovolnické 
programy pro seniory. 

Vztahuje se k prioritě 2/3  PODPORA DOBROVOLNICTVÍ 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

2.6.1. Příprava dobrovolnických programů pro seniory 
2.6.2  Vznik dobrovolnického centra – viz Společné cíle - oblast 8. 
Dobrovolnictví 

 
Opatření č. 2.6.1 Příprava dobrovolnických programů pro seniory 
Charakteristika opatření Cílem je vznik a rozvoj dobrovolnických programů pro seniory v rámci rozvoje 

dobrovolnictví a vzniku dobrovolnického centra – viz Společné cíle: oblast 8. 
Dobrovolnictví. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Realizace dobrovolnických 
programů pro seniory 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života seniorů prostřednictvím dobrovolníků  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov, nadace a  fondy, JK 
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb – ICOS ve spolupráci s dalšími poskytovateli ve 
městě 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách) 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.6.1. Zapojení seniorů a organizací pro seniory (DPS, o.p.s. apod.) do 
přípravy dobrovolnických programů v rámci přípravy dobrovolnického centra 
č. 2.6.2 Příprava dobrovolnických programů 
č. 2.6.3 Realizace dobrovolnických programů 

 

Cíl č. 2.7 Zpřístupňování informovanosti všem seniorům 
Krátký popis cíle  Zapojit a realizovat informační opatření pro seniory v rámci Informačního 

systému o sociálních službách – tj. zajistit pravidelnou informační osvětu pro 
seniory. Řešeno v rámci společných cílů. 

Vztahuje se k prioritě 2/5 ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI   
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Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

Tento cíl je řešen v rámci Společných cílů – oblast 10 Informační 
systém – Cíl 10.1. Vznik a provoz informačního systému o sociálních 
službách. Viz opatření: 
10.1.1 Webový portál ke komunitnímu plánování a sociálním službám 
v ČK 
10.1.2 Informační koutky ve městě Český Krumlov 
10.1.3 Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb 
10.1.4 Pravidelné sekce k sociálním službám v místních Zpravodajích 
10.1.5 Spolupráce s regionálními médii 
10.1.6 Tisk a distribuce aktuálních materiálů 
10.1.7 Veřejná setkání a projednávání – sběr námětů a připomínek, 
potřeb  
10.1.8 Pravidelná informovanost zastupitelstva města (Toto opatření je 
řešeno v rámci oblasti 12 Společných cílů – Monitoring a naplňování 
komunitního plánu – jako součást opatření 12.1.5) 
10.1.9 Pořádání informativních akcí, přednášek – dny otevřených 
dveří ad.  
10.1.10 Společná setkání všech poskytovatelů – koordinace činností 
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Koordinační skupina 3 pro etnické menšiny 
 
 
 
CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY 2.KPSS - Koordinační skupina 3 pro etnické menšiny 

 
ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 

 
PRIORITA 3/1 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ                 PRIORITA 3/2 PODPORA TERÉNNÍ PRÁCE                     

 
 

3/3 Podpora zaměstnávání                           3/4 Aktivizace romské menšiny                     

 
 
 
 
 
 
3/5 Podpora integrace                       

Cíl 3.1  
Podpora vzdělávání dětí  

a dospělých 

Op. 3.1.1 
Motivace rodičů 

Op. 3.1.4 
Volnočasové 

aktivity pro děti 

Op. 3.1.3 
Podpora 

předškolního 
vzdělávání  

Op. 3.1.5 
Pořádání kurzů,  

vzdělávacích aktivit a 
setkávání pro dospělé 
 

Op. 3.1.2 
Vzdělávací projekty 

pro děti  
 

Cíl 3.2  
Koordinace a monitoring romských 

záležitostí ve městě 
 

Op. 3.2.1  
Zřízení pracovního 
úvazku romského 

koordinátora 
 

Op. 3.2.2 
Terénní sociální 

pracovník/ci – terénní 
programy 

 

 Op. 3.2.3 
Městský strážník 

pro romské 
záležitosti 

Op. 3.2.4 
Pravidelný 

monitoring  - 
aktualizovaná 

analýza 
 

Cíl 3.3  
Zvyšování zaměstnanosti a kvalifikace 

Op. 3.3.1  
Vzdělávací, 
poradenské a 
rekvalifikační 

programy v oblasti 
podpory 

Op. 3.3.2 
Antidiskriminační 

opatření v oblasti trhu 
práce  

Cíl 3.4 
Vhodné metody informovanosti - 

aktivizace romské menšiny 

Op. 3.4.1  
Vhodné metody šíření 

informací  
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POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 

 
 

Cíl č. 3.1 Podpora vzdělávání dětí a dospělých 
Krátký popis cíle  Vzdělanost romského etnika není dostatečná a způsobuje problémy v integraci 

do společnosti, uplatnění na trhu práce apod. Zvýšení vzdělanosti je jedním z 
předpokladů k lepšímu zařazení do společnosti, získání práce, lepší orientaci 
v životě, omezení nežádoucích problémů se zadlužeností apod. 

Vztahuje se k prioritě 3/1 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.1.1 Motivace rodičů 
3.1.2 Vzdělávací projekty pro děti 
3.1.3 Podpora předškolní vzdělávání 
3.1.4 Volnočasové aktivity pro děti 
3.1.5 Pořádání kurzů, vzdělávacích aktivit a setkávání pro dospělé 

 
Opatření č. 3.1.1 Motivace rodičů 
Charakteristika opatření V této etnické menšině je důležité napřed působit a motivovat rodiče, aby 

v důsledku toho pracovali aktivně a pravidelně s dětmi (pokud nebudou rodiče 
od malička kladně působit na své děti, jsou ostatní vlivy na rozvoj osobnosti 
málo účinná). K tomuto účelu je potřebná cílená práce s rodiči prostřednictvím 
terénní práce, zapojování rodičů do vzdělávacích aktivit, pořádání kurzů, 
školení, besed, seminářů, volnočasových aktivit, využívání kulturních akcí 
k osobním pohovorům apod. za spolupráce a koordinace místních organizací.  
Toto opatření úzce souvisí s dalšími opatřeními – č. 3.2.2 terénní práce, č. 
3.1.5. Pořádání kurzů, vzdělávacích aktivit a setkávání pro dospělé, cílem 3.4 
aktivizace romské menšiny. 
Kritérium pro naplnění opatření: osvětové a podobné akce pro rodiče 
a cílená práce s rodiči – tj. pravidelný kontakt a zapojování rodičů do 
nejrůznějších aktivit zaměřených na výchovnou a vzdělávací činnost   

Předpokládané dopady 
opatření 

Koordinované a přímé působení na rodiče dětí, podpora zapojení dospělých, aby 
vzdělávání své i svých dětí zvládli sami.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

součástí výše uvedených opatření 

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů Cca 200 

Cíl 3.5 
Podpora integrace 

Op. 3.5.1  
Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež  
 

Op. 3.5.3 
Antidiskriminační 

opatření 

Op. 3.5.4  
Integrační akce pro 

děti a mládež 
 

Op. 3.5.1  
Spolupráce organizací 

včetně zapojování 
dobrovolníků  
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Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Kocero, o.p.s., místní poskytovatelé soc. služeb, město Č. Krumlov, mateřské a 
základní školy 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona  

 
Ne/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

- Toto opatření by se mělo prolínat všemi činnostmi – opatřeními. 

 
Opatření č. 3.1.2 Vzdělávací projekty pro děti 
Charakteristika opatření Cílem je zajistit kvalitní vzdělávací a doučovací aktivity pro děti a mládež, 

přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ, SOU, VŠ pro mládež, motivovat 
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 apod. 
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace a využívání vzdělávacích a 
poradenských programů romskými dětmi 

Předpokládané dopady 
opatření 

Pravidelným a aktivním vzděláváním se děti lépe integrují do většinové 
společnosti.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 
- 

Předpokládané fin. zdroje ESF, Rada vlády ČR, JK , MŠMT, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů cca 350 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Kocero, o.p.s. a další organizace, které se věnují vzdělávacím programům 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Ano/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.1.2.1 Vzdělávací a doučovací aktivity pro děti a mládež 
č. 3.1.2.2 Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ, SOU, VŠ pro mládež 
č. 3.1.2.3 Motivace k využívání poradenství při výběru povolání 
(zprostředkování kontaktů, doprovod apod.) 

 
Opatření č. 3.1.3 Předškolní vzdělávání 
Charakteristika opatření Nabídka předškolního vzdělávání není ve městě dostatečně romským etnikem 

využívaná. Ve městě fungují mj. i tzv. školy nanečisto. Je potřebné motivovat 
rodiče i dětí k využívání všech možností předškolního vzdělávání a zapojit je 
aktivně do těchto činností.  
Kritérium pro naplnění opatření: využívání možností předškolního 
vzdělávání romskými dětmi 

Předpokládané dopady 
opatření 

Děti zvládnou vstup do školy a předejde se přeřazování dětí do speciálních škol  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů cca 100 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Kocero, o.p.s., případně další poskytovatelé ve spolupráci se školami, školkami 
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Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.1.3.1 Spolupráce Kocero, o.p.s. a dalších organizací, které pracují s cílovou 
skupinou, se školami  
č. 3.1.3.2 Zvyšování informovanosti etnika o možnostech a výhodách 
předškolního vzdělávání 
č. 3.1.3.3 Zprostředkování kontaktu, doprovod 

 
Opatření č. 3.1.4 Volnočasové aktivity pro děti  
Charakteristika opatření Cílem je rozšířit a propojit nabídku volnočasových aktivit místních romských i 

neromských organizací (ZUŠ, DDM, CPDM, o.p.s. - BOUDA, Kocero, o.p.s. ad.) 
s důrazem na využívání dostupné nabídky stávajících volnočasových aktivit 
dětmi a mládeží z romského prostředí. Opatření zahrnuje i rozvoj volnočasových 
aktivit zaměřených na romský folklor (zpěv, tanec, hudba a další dovedností 
aktivity.).  
Kritérium pro naplnění opatření: Spolupráce romských i neromských 
organizací na volnočasových aktivitách  

Předpokládané dopady 
opatření 

Aktivní práce s dětmi, prevence patologického chování dětí a využívání aktivit 
dětí mimo školu, zvýšené využívání volnočasových aktivit z řad romských dětí a 
mládeže 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje ESF, Rada vlády ČR, JK , MŠMT, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Cca 350 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Kocero, o.p.s., CPDM, o.p.s. v úzké spolupráci s dalšími organizacemi (DDM, 
ZUŠ ad.) 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.1.4.1 Nastavení spolupráce romských i neromských organizací – 
koordinační činnost ve volnočasových aktivitách 
č. 3.1.4.2 Rozvoj aktivit se zaměřením na romský folklor  

 
Opatření č. 3.1.5 Pořádání kurzů, vzdělávacích aktivit a setkávání pro dospělé 
Charakteristika opatření Vzdělávání dospělých především v oblastech z běžného života, ve kterých 

mohou vznikat problémy jak sociální, psychologické tak i finanční (zvyšování 
právního povědomí, výchova, výživa dětí, apod.). Cílem je zajistit široce 
využívanou nabídku vzdělávacích akcí se speciálním zaměřením na romskou 
populaci včetně podpory předávání zkušeností mezi romskou i neromskou 
populací. 
Kritérium pro naplnění opatření: Existence a využívání vzdělávacích 
aktivit se speciálním zaměřením na romskou populaci 

Předpokládané dopady 
opatření 

Prevence sociálního a finančního vyloučení, prevence patologických jevů, osobní 
rozvoj a růst 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje ESF, Rada vlády ČR, JK, MPSV, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Cca 200 
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Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Kocero, o.p.s., Centrum sociálních služeb - ICOS, CPDM, o.p.s. a další 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.1.5.1 Přednášky a besedy o drogové a jiné problematice, výchově a výživě 
dětí, problematika dluhů a rodinného hospodaření atd. 
 

 
 

Cíl č. 3.2 Koordinace a monitoring romských záležitostí ve 
městě 

Krátký popis cíle  Pro práci s cílovou skupinou je důležité znát dokonale etnickou menšinu. Pro 
předcházení a řešení případných problémů je nezbytná vzájemná součinnost 
všech zainteresovaných organizací, romských aktivistů i města, pravidelné 
setkávání k řešení aktuálních problémů. Činnost a vzájemná součinnost musí 
být koordinována.  

Vztahuje se k prioritě 3.2. podpora terénní práce 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.2.1 Zřízení funkce romského koordinátora 
3.2.2 Terénní sociální pracovník/ci 
3.2.3 Městský strážník pro romské záležitosti 
3.2.4 Monitoring – aktualizovaná analýza 
3.2.5 Spolupráce všech zainteresovaných na romských záležitostech ve městě 

 
Opatření č. 3.2.1 Zřízení pracovního úvazku romského koordinátora 
Charakteristika opatření Zajistit, aby na MěÚ Český Krumlov pracoval pracovník, pověřený úkoly se 

vztahem k romské menšině s jasnou náplní práce, jehož činnost spočívá 
především v koordinaci a spolupráci s terénními pracovníky, kteří pracují 
v sociálně vyloučených lokalitách a organizacemi, které nějakým způsobem 
pracují s romským etnikem, spolupracuje s krajským koordinátorem apod. 
Náplň může obsahovat i práci terénního pracovníka.  
Kritérium pro naplnění opatření: Zřízení pracovního úvazku romského 
koordinátora na MěÚ s jasnou náplní činnosti 

Předpokládané dopady 
opatření 

Lepší komunikace mezi majoritou a minoritou, prevence patologických jevů, 
předcházení sociálnímu vyloučení, předcházení vzniku gét, podpora široké 
spolupráce, zapojení romských aktivistů do dění ve městě. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje Rada vlády ČR, ESF, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Cca 800 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

ANO/NE 
 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.2.1.1 Organizační zajištění funkce (získání finančních zdrojů, výběr 
vhodného kandidáta, náplň práce a činnosti) 
č. 3.2.1.2 Vlastní vznik funkce 

 
Opatření č. 3.2.2 Terénní sociální pracovník/ci – terénní programy 
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Charakteristika opatření Cílem je zajistit ve městě terénní pracovníky vykonávající terénní programy dle 
zákona o sociálních službách, jejichž činnost bude vzájemně provázána a 
v aspektu této cílové skupiny bude probíhat spolupráce s koordinátorem na 
městě (viz op. 3.2.1), komunitním centrem Romů, probační a mediační službou 
(romští mentoři) ad. organizacemi.  
Terénní programy jsou dle zákona o sociálních službách (§ 69) terénní služby 
poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, 
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez 
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně 
ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika 
jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služba 
zahrnuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
Kritérium pro naplnění opatření: 3 úvazky terénních pracovníků ve 
městě a jejich koordinovaná činnost (spolupráce s dalšími 
organizacemi)  
Pozn.: toto opatření je provázáno a mělo by být naplňováno v součinnosti s 
opatřením 5.3.1 Terénní sociální pracovník/ci – terénní programy (etnické 
menšiny). Tato dvě opatření pak navazují na opatření 1.2.2 Podpora a rozvoj 
terénních pracovníků propojených s nízkoprahovými zařízeními pro děti a 
mládež a ostatními organizacemi. 

Předpokládané dopady 
opatření 

Prevence sociálního a finančního vyloučení, prevence patologických jevů, práce 
s etnikem, vyhledávání odloučených lokalit.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje Rada vlády ČR, ESF, NROS, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů celá cílová skupina cca 800 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov, Kocero, o.p.s., další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

ANO/ANO (dle § 69, zákona č.108/2006 Sb.) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.2.2.1 Zřizování míst terénních pracovníků u poskytovatelů služeb (zejména 
pro děti a mládež, uživatelé omamných látek, etnické menšiny, osoby bez 
přístřeší) 
č. 3.2.2.1  Společné koordinační aktivity terénních pracovníků – setkání 
terénních pracovníků s dalšími poskytovateli včetně města 

 
Opatření č. 3.2.3 Městský strážník pro romské záležitosti 
Charakteristika opatření Cílem je zapojení romského občana do řad městské policie a jeho spolupráce 

s terénními pracovníky a romským koordinátorem (jedná se o navázání na 
dobrou zkušenost, kdy v minulých letech pracoval romský pracovník v řadách 
městské policie). 
Kritérium pro naplnění opatření: získání vhodného pracovníka 

Předpokládané dopady 
opatření 

Lepší komunikace s menšinou a zapojení etnika do činnosti veřejné správy. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje -  
Předpokládané počty klientů Cca 800 
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Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně, v řadách městské policie již strážník - Rom byl 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2010 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.2.3.1 Vytipování vhodného kandidáta 
č. 3.2.3.2 Zapojení vhodného pracovníka do městské policie 

 
Opatření č. 3.2.4 Pravidelný monitoring – aktualizovaná analýza 
Charakteristika opatření Cílem je pravidelná aktualizace analýzy z roku 1999 (zpracováno Phdr. E. 

Davidovou a M. Čarnou) - přehledu o etniku, o migraci rodin se základními daty 
o etniku, situaci v rámci etnika apod. Tato by měla sloužit jako podklad pro 
plánování, měla by být přístupná všem, kteří potřebují tato data používat.  
Kritérium pro naplnění opatření: Zaktualizovaná analýza Romů ve 
městě Český Krumlov a okolí  

Předpokládané dopady 
opatření 

Aktuální informace o etniku. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 50.000,- 

Předpokládané fin. zdroje ESF, NROS, Rada vlády ČR, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Cca 800 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

PhDr. Eva Davidová ve spolupráci s dalšími organizacemi, terénními pracovníky, 
koordinátorem pro romské záležitosti, dobrovolníky 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od 2009 do 2010 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.2.5.1 Zpracování požadavků pro analýzu 
č. 3.2.5.2 Nalezení vhodného realizátora 
č. 3.2.5.3 Využití analýzy pro KPSS a NNO a širokou veřejnost  

 
Opatření č. 3.2.5 Spolupráce všech zainteresovaných na romských 

záležitostech ve městě 
Charakteristika opatření Řešeno v rámci op. 3.5.1 Spolupráce organizací včetně zapojování dobrovolníků  
 
 

Cíl č. 3.3 Zvyšování zaměstnanosti a kvalifikace  
Krátký popis cíle  Podpora cílové skupiny k tomu, aby se lépe uplatnila na trhu práce - především 

prostřednictvím vzdělávání, rekvalifikací a poradenských služeb. Problémem 
v této oblasti je určitě také práce na černo, bohužel jde o problém, který neumí 
tento plán řešit, nicméně je prostřednictvím dalších aktivit potřebné neustále 
upozorňovat na rizika, která jsou s tímto spojena. Vyjma těchto opatření se 
zaměstnáváním jako celku zabývají Společné cíle – oblast 7 Zaměstnávání. 

Vztahuje se k prioritě 3/3 Podpora zaměstnávání 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.3.1 Vzdělávací a poradenské programy v oblasti podpory zaměstnávání 
3.3.2 Antidiskriminační opatření v oblasti zaměstnávání 

 
Opatření č. 3.3.1 Vzdělávací, poradenské a rekvalifikační programy v oblasti 

podpory zaměstnávání 
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Charakteristika opatření Cílem je získávání a zvyšování kvalifikace, získávání nových dovedností pro 
získání zaměstnání prostřednictvím poradenství pro uplatnění na trhu práce, 
vzdělávacích a rekvalifikačních programů včetně spolupráce s potenciálními 
zaměstnavateli. Je potřebné v aspektech této cílové skupiny dbát na individuální 
přístup.  
Kritérium pro naplnění opatření: Nabídka a využívání poradenských, 
vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro uplatnění na trhu práce 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení osobních dovedností pro uplatnění na trhu práce, získání sebevědomí 
při získávání zaměstnání, zvyšování vzdělanosti a kvalifikace s dopadem na 
udržení na trhu práce, stálé zaměstnání, eliminace práce na černo 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje ESF, Rada vlády ČR, město Č. Krumlov, ÚP 
Předpokládané počty klientů Podle zájmu cílové skupiny pro 2. KPSS cca 60 občanů 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Kocero, o.p.s., ÚP, Centrum sociálních služeb - ICOS, případně další 
posyktovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.3.1.1 Zajištění poradenství ohledně zaměstnávání, součinnost s ÚP a 
zaměstnavateli 
č. 3.3.1.2 Zajištění rekvalifikačních a vzdělávacích programů pro podporu 
zaměstnávání 

 
Opatření č. 3.3.2 Antidiskriminační opatření v oblasti trhu práce 
Charakteristika opatření Toto opatření je řešeno v rámci opatření 3.5.2 Antidiskriminační opatření. 
 
 

Cíl č. 3.4  Vhodné metody informovanosti - aktivizace 
romské menšiny 

Krátký popis cíle  Cílené oslovení romského obyvatelstva a snaha o zapojení do každodenního 
veřejného a kulturního dění. Vhodné metody šíření informací jsou nutnou 
podmínku pro aktivizaci romské menšiny vedle cílené práce s cílovou skupinou 
(terénní práce apod.).   

Vztahuje se k prioritě 3/4 Aktivizace romské menšiny 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.4.1 Vhodné metody šíření informací  
 

 
Opatření č. 3.4.1 Vhodné metody šíření informací  
Charakteristika opatření Cílem je zapojit a realizovat informační opatření pro tuto cílovou skupinu  i v 

rámci Informačního systému o sociálních (viz Společný cíl 10. 1 Informační 
systém o sociálních službách) – tj. zajistit pravidelnou informační osvětu 
vhodnými metodami - zajistit dostupnost informací vč. vzájemné informovanosti 
mezi majoritou a minoritou. Poskytnutí informací pomocí nejefektivnějších 
prostředků (práce v terénu, veřejné akce, jednoduché letáky, informační tabule 
v přirozeném prostředí) 
 

 
 

Cíl č. 3.5 Podpora integrace 
Krátký popis cíle  Vytvoření společenských vazeb, které umožní trvalé harmonické soužití 

národnostní menšiny s většinovou částí komunity při zachování a rozvíjení 
pozitivních tradic. 

Vztahuje se k prioritě 3/5 Podpora integrace 
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Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

3.5.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
3.5.2 Spolupráce organizací včetně zapojování dobrovolníků 
3.5.3 Antidiskriminační opatření 
3.5.4 Integrační akce pro děti a mládež 

 
Opatření č. 3.5.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Charakteristika opatření Cílem je rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež s důrazem na 

integrační programy (vzdělávací a výchovnou činnost) a terénní práci. Toto 
opatření je v aspektech cílové skupiny (etnické menšiny) zahrnuto v: viz cíl 1.3  
Rozvoj činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, opatření: 
1.3.1 Rozšíření činností NZDM na další lokality v Č. Krumlově 
1.3.2 Naplňování aktivit nízkoprahových zařízení dle zák. o sociálních službách 
Kritérium pro naplnění opatření: Rozvoj programů 
nízkoprahového/nízkoprahových zařízení zaměřených na romskou 
populaci 

Předpokládané dopady 
opatření 

Prevence sociálně patologických jevů, předcházení sociálnímu vyloučení 
prostřednictvím standardizovaných a profesionálních registrovaných sociálních 
služeb 

 
Opatření č. 3.5.2 Spolupráce organizací včetně zapojování dobrovolníků 
Charakteristika opatření Koordinovaným postupem vytvářet komplexní nabídku vzájemně se doplňujících 

služeb tak, aby se nedublovali, nýbrž vzájemně doplňovali, včetně zajištění 
vzájemné spolupráce na konkrétních aktivitách a akcích, využívání 
dobrovolníků. 
Kritérium pro naplnění opatření: Koordinační setkávání všech 
zainteresovaných (NNO, město Č. Krumlov, dobrovolníci ad.) a 
realizace společných programů 

Předpokládané dopady 
opatření 

Předcházení dublování služeb, propojenost služeb, koordinace, zefektivnění 
poskytování, zamezení tříštění zdrojů 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 
- 

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Všechny organizace zapojené do problematiky, zejm. Kocero, o.p.s., CPDM, 
o.p.s. CSS, město Č. Krumlov, ÚP, ad. 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.5.2.1 Koordinační setkání všech zainteresovaných organizací (v rámci 
koordinace terénní práce – op. 3.2.2)  
č. 3.5.2.2 Součinnost organizací při pořádání akcí pro Romy  
č. 3.5.2.3 Setkávání v rámci KPSS 
č. 3.5.2.4 Řešení závažných problémů prostřednictvím NNO, zástupců Romů, 
s vedením města (bude součástí 3.5.2.1 a 3.5.2.4) 
č. 3.5.2.5 Zapojování dobrovolníků do konkrétních aktivit (řeší Společné cíle – 
oblast 8 - Dobrovolnictví) 

 
Opatření č. 3.5.3 Antidiskriminační opatření 
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Charakteristika opatření Cílem je minimalizovat  diskriminační jednání a zvyšovat právní vědomí 
obyvatekstva. Prostředkem jsou cílená informovanost (včetně vzájemného 
poznávání způsobu života mezi majoritou a minoritou prostřednictvím 
společných akcí – viz op. 3.5.2), pořádání přednášek a besed k problematice, 
právní poradenství v oblasti diskriminace a spolupráce všech zainteresovaných 
na řešení problémů.    
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace besed k tematice a 
fungování bezplatné poradny se zaměřením na diskriminaci 

Předpokládané dopady 
opatření 

Prevence diskriminace, podpora právního povědomí v problematice diskriminace 
a ochrany proti diskriminaci v praxi, vzájemné poznávání způsobu života, aby 
nedocházelo k diskriminaci  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje ESF, Rada vlády ČR, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Cca 800 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Kocero, o.p.s., Centrum sociálních služeb - ICOS, NNO v obci 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Ne/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.5.3.1 Besedy, přednášky k problematice diskriminace  
č. 3.5.3.2 Bezplatné právní poradenství se zaměřením na řešení diskriminace  

 
Opatření č. 3.5.4 Integrační akce pro děti a mládež 
Charakteristika opatření Akce zaměřené na integraci a vzájemné poznávání většinového a menšinového 

etnika - dětí a mládeže prostřednictvím exkurzí, poznávacích zájezdů, poznávání 
vzájemných zvyklostí, pobytové akce.  
Kritérium pro naplnění opatření: Pořádání poznávacích akcí  
s výrazným integračním akcentem 

Předpokládané dopady 
opatření 

Postupná a plynulá integrace dětí a mládeže do společnosti.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje ESF, Rada vlády ČR, MŠMT, město Č. Krumlov  
Předpokládané počty klientů Cca 50 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Kocero, o.p.s. 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 3.5.4.1 Pořádání poznávacích akcí - poznávací zájezdy, kulturní akce, 
pobytové akce (víkendové, prázdninové) s výrazným integračním akcentem  
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Koordinační skupina 4 pro zdravotně postižené občany 

 
 
 
CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY 2.KPSS -Koordinační skupina 4 pro zdravotně postižené občany 

 
 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

PRIORITA 4/1 Podpora rozvoje služeb pro ZP s důrazem na terénní služby 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIORITA 4/2 Podpora pobytových zařízení a bydlení pro ZP  

Cíl 4.1  
Rozvoj terénních služeb pro ZP 

 

Op. 4.1.1  
Domácí 

pečovatelská služba 

Op. 4.1.2 
Osobní asistence 

Op. 4.1.3 
Vznik terénních 
odlehčovacích 

služeb 

Op. 4.1.4 
Tísňová péče 

Op. 4.1.5 
Domácí zdravotní 

péče 
 

Cíl  4.2 
Podpora integrace ZP do společnosti 
prostřednictvím dalších služeb pro ZP 

Op. 4.2.1 
Sociální poradenství 
pro ZP vč. půjčovny 

kompenzačních 
pomůcek 

Op. 4.2.2 
Zázemí pro služby 

pro ZP 

Op. 4.2.4 
Sociálně aktivizační 

služby 

Op. 4.2.5 
Podpora 

dobrovolnictví  

Op. 4.2.6 
Podpora 

zaměstnávání (viz 
cíl 4.5) 

 

Op. 4.2.3 
Podpora zájmových 

a integračních 
aktivit 
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PRIORITA 4/3 Podpora zaměstnávání ZP                   PRIORITA 4/5 Odstraňování architektonických         

a dopravních bariér 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITA 4/6 Zajištění informovanosti                       PRIORITA 4/7 Monitoring poskytovaných 
sociálních i zdravotních služeb 

Cíl 4.3 
Zajištění potřebných pobytových služeb 

pro ZP 
 

Op. 4.3.1  
Rozvoj odlehčovací 

služby pro ZP 

Op. 4.3.2 
Zmapování potřeb ZP 

směrem k rozvoji 
potřebných 

pobytových služeb 

Op. 4.3.3 
Zajištění 

potřebných 
pobytových služeb 

Cíl  4.4 
Podpora samostatného bydlení osob se 

ZP 

Op. 4.4.1 
Bytové rezervy pro 

ZP  
 

Op. 4.4.2 
Podpora 

samostatného 
bydlení 

Cíl 4.5 
Rozvoj služeb a programů 

napomáhajících zaměstnávání ZP 
 

Op. 4.5.1  
Programy na 

podporu 
zaměstnávání ZP 

Op. 4.5.2 
Chráněné dílny 

Cíl  4.6 
Usnadnění pohybu ZP a seniorů ve 

městě 

Tento cíl je řešen v rámci Společných cílů – 
oblast 9 Odstraňování architektonických a 

dopravních bariér – Cíl 9.1. Usnadnění 
pohybu seniorů a ZP ve městě 

Viz opatření: 
9.1.1 Respektování potřeb seniorů a ZP při 
výstavbě a rekonstrukci objektů a  komunikací 
– město bez bariér 
9.1.2 Zřizování odpočinkových míst v centru i 
okrajových  částech města 
9.1.3 Městská veřejná doprava 
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POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

Cíl č. 4.1 Rozvoj terénních služeb pro zdravotně postižené 
Krátký popis cíle  Cílem je zajistit široké spektrum terénních služeb, které umožňují zdravotně 

postižením setrvat v domácím prostředí.  Ve městě je vytvořena pouze základní 
síť terénních služeb pro zdravotně postižené, která zdaleka nepokrývá veškeré 
potřeby (funguje domácí pečovatelská služba a tísňová péče při DPS, o.p.s., 
zdravotní péče a osobní asistence pro zdravotně postižené děti). U domácí 
pečovatelské služby a zdravotní péče je potřeba zvýšit informovanost 
potenciálních uživatelů a zároveň je tyto potřeba doplnit o další spektrum služeb 
(rozšířit službu osobní asistence o další cílové skupiny, zajistit odlehčovací 
terénní službu). 

Vztahuje se k prioritě 4/1 Podpora rozvoje služeb pro ZP 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

4.1.1 Pečovatelská služba 
4.1.2 Osobní asistence 
4.1.3 Vznik terénních odlehčovacích služeb 
4.1.4 Rozvoj tísňové péče 
4.1.5 Domácí zdravotní péče   

 
Opatření č. 4.1.1 Pečovatelská služba   

Cíl 4.7 
Zvyšování informovanosti ZP 

 

Tento cíl je řešen v rámci Společných cílů – oblast 
10 Informační systém – Cíl 10.1. Vznik a provoz 

infromačního systému. Viz opatření:   
10.1.1 Webový portál k plánování a soc. službám  
10.1.2 Informační koutky ve městě ČK 
10.1.3 Pravidelná aktualizace katalogu  
10.1.4 Pravidelné sekce k sociálním službám 
v místních Zpravodajích 
10.1.5 Spolupráce s regionálními médii 
10.1.6 Tisk a distribuce aktuálních materiálů 
10.1.7 Veřejná setkání a projednávání – sběr námětů a 
připomínek, potřeb  
10.1.8 Pravidelná informovanost zastupitelstva města 
10.1.9 Pořádání informativních akcí, přednášek – dny 
otevřených dveří ad. 
10.1.10 Společná setkání všech poskytovatelů – 
koordinace činností 
 

Cíl  4.8 
Průběžné mapování a vyhodnocování 
poskytovaných sociálních i zdravotních 

služeb 
 

Řešeno v rámci Společných cílů - 
OBLAST 12 - MONITORING, 
NAPLŇOVÁNÍ a aktualizace 

KOMUNITNÍHO PLÁNU, Cíl 12.1 
Monitoring, vyhodnocování a aktualizace 

komunitního plánu 
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Charakteristika opatření V současné době funguje pečovatelská služba při DPS, o.p.s. Cílem je rozšíření 
a zkvalitnění pečovatelské služby především v přímé péči o klienta (tj. pomoc 
při osobní hygieně, příprava a podání stravy, doprovod ad.) a také zefektivnění 
služby – tj. rozšíření poskytování terénní služby v přilehlých obcí za jejich 
participace. Ze zákona č. 108/2006 Sb (§40) je pečovatelská služba je terénní 
nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 
ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.  
Služba zahrnuje 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 
- Kritérium pro naplnění opatření: Nárůst počtu klientů využívající 
terénní službu v přímé péči včetně rozšíření do regionu 
- viz také opatření č. 2.2.2 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života klientů, uspokojování vyšších individuálních potřeb. 
Udržení a  rozvoj zavedeného systému. Naplňování kvalitativních standardů 
péče v širším regionu. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

2.500.000,-  

Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov, obce, uživatel 
Předpokládané počty klientů Cca 200 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DPS, o.p.s, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách  

NE/ANO (§ 40 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 
 

Předpokládané období 
realizace 

Od:2009  
Do:2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.2.2.2 Jednání s obcemi za účelem rozšiřování služby 
č. 2.2.2.1 Rozšíření služby v regionu  

 
Opatření č. 4.1.2 Osobní asistence pro ZP 
Charakteristika opatření Rozšíření služeb osobní asistence na seniory a ZP. V současné době funguje od 

počátku roku 2008 služba osobní asistence při Centru sociálních služeb – ICOS 
pro zdravotně postižené děti. Cílem je rozšířit službu na další uživatele 
(seniorské a dospělé uživatele). Osobní asistence je dle zákona o sociálních 
službách terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového 
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 
potřebuje. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Fungující služba osobní asistence 
pro zdravotně postižené děti i dospělé klienty 
- viz také opatření č. 2.2.3 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života lidí, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
uspokojování vyšších životních  potřeb, zajištění pocitu jistoty a bezpečí. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje  
Předpokládané počty klientů  
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Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb - ICOS, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/ANO (§ 39 zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od:  
Do: 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 4.1.2.1. Rozšíření služby na další uživatele 

 
Opatření č. 4.1.3 Vznik terénních odlehčovacích služeb 
Charakteristika opatření V současné době funguje ve městě pouze odlehčovací služba (pobytová a 

ambulantní). Cílem je rozvoj terénní odlehčovací služby. Odlehčovací služba je 
dle zákona o sociálních službách (§44) je terénní, ambulantní nebo pobytová 
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. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Poskytování registrované terénní 
odlehčovací služby 
- viz také opatření č. 2.2.4 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života klientů i rodinných příslušníků. Uspokojování vyšších 
životních  potřeb, zajištění pocitu jistoty a bezpečí. Rozvoj  péče v přirozeném 
prostředí klienta. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov, uživatel, obce  
Předpokládané počty klientů 10 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DPS, o.p.s, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/ANO (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 
 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.2.4.1  Registrace terénní odlehčovací služby  
č. 2.2.4.2  Poskytování služby 

 
Opatření č. 4.1.4 Rozvoj tísňové péče 
Charakteristika opatření Zachování a rozvoj tísňové péče, která funguje při DPS, o.p.s včetně služeb 

sociálního poradenství a napojování systému na region i mimo region. Cílem 
opatření je finanční zefektivnění služby a rozšíření kapacity za participace 
dalších obcí. 
Dle zákona o sociálních službách (§41) je tísňová péče terénní služba, kterou se 
poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami 
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě 
náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 
- Kritérium pro naplnění opatření: plné využití kapacity tísňové péče 
- viz také opatření č. 2.1.1 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života seniorů a ZP, uspokojování vyšších individuálních potřeb, 
zajištění pocitu jistoty a bezpečí, udržení a rozvoj zavedeného systému a tedy 
umožnění setrvávat lidem ve vlastním prostředí vč. využití možné kapacity pro 
další obce.  
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 1.500.000,- /rok 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov, obce, uživatel  
Předpokládané počty klientů 200 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DPS, o.p.s 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/ANO (§41 zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od:2009  
Do:2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.2.1.1. Jednání s obcemi za účelem rozšiřování systému 
č. 2.2.1.2  Sledování a nastavování efektivního finančního zajištění služby 
č. 2.2.1.3  Rozšíření služby v regionu i mimo region 
 

 
Opatření č. 4.1.5 Podpora domácí zdravotní péče   
Charakteristika opatření 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 v této oblasti je malá informovanost o možnostech využívání této 
služby. Cílem je tedy zvýšit informovanost o možnosti využívání této služby. 
Kritérium pro naplnění opatření: Zvýšená informovanost o službě 

Předpokládané dopady 
opatření 

Široké spektrum terénních služeb zajistí zdravotně postižením setrvat 
v domácím prostředí.   
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje -  
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Agentura domácí zdravotní péče (Home – CARE Kaplice), případně další 
poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

NE/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 4.1.1.1. Rozšíření informovanosti využívání služby domácí zdravotní péče 
včetně cesty informování prostřednictvím lékařů 
 

 
 

Cíl č. 4.2 Podpora integrace ZP do společnosti 
prostřednictvím dalších služeb pro ZP 

Krátký popis cíle  Prostřednictvím zajištění dalších služeb a programů pro zdravotně postižené 
občany doplnit potřebné spektrum terénních a pobytových služeb ve městě, 
napomáhajících integraci zdravotně postižených do společnosti.  

Vztahuje se k prioritě 4/1 Podpora rozvoje služeb pro ZP 
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Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

4.2.1 Sociální poradenství pro ZP vč. půjčovny kompenzačních 
pomůcek 
4.2.2 Zázemí pro služby pro ZP 
4.2.3 Podpora zájmových a integračních aktivit  
4.2.4 Sociálně aktivizační služby 
4.2.5 Podpora dobrovolnictví  
4.2.6 Podpora zaměstnávání (řeší cíl 4.5) 

 
Opatření č. 4.2.1 Základní i odborné sociální poradenství pro ZP vč. půjčovny 

kompenzačních pomůcek 
Charakteristika opatření Hlavním cílem poradenství je pomoci uživatelům řešit nepříznivou sociální 

situaci, ve které se v důsledku svého zdravotního postižení, věku nebo jiných 
okolností ocitli. Základem je především pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím a dalších navazujících služeb u jiných organizací a 
institucí. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních 
pomůcek. V současné době je ve městě několik půjčoven kompenzačních 
pomůcek, cílem je vytvoření jednotné databáze půjčoven.  
Kritérium pro naplnění opatření: Fungující poradenské centrum pro 
zdravotně postižené a existence jednotné databáze půjčoven 
kompenzačních pomůcek 

Předpokládané dopady 
opatření 

Tyto služby napomáhají uživatelům zvyšovat právní vědomí, samostatnost, 
vědomosti a dovednosti potřebné pro řešení jejich vlastní situace a tím 
podporují jejich integraci do běžného života.   

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

10.000,- (databáze půjčoven – může být řešeno v rámci - Opatření 10.1.1  
webový portál ke KPSS a službám)  
 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, Město, jiné granty a dotace 
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Základní i odborné poradenství – CZP JK a další registrovaní poskytovatelé  
Půjčovny - CZP JK, DPS, op.s., Nemocnice, a.s. – rehabilitační oddělení, ČČK 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/ANO (§ 37 zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách) 
 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 4.2.1.1. Vytvořit jednotnou databázi půjčoven (katalog, webové stránky) 
č. 4.2.1.2  Spolupráce a vzájemná informovanost mezi jednotlivými půjčovnami 
včetně zprostředkovávání kontaktů 

 
Opatření č. 4.2.2 Zázemí pro služby pro ZP včetně podpory zázemí pro zájmové 

spolky a sdružení 
Charakteristika opatření Cílem je zabezpečit podmínky pro poskytování potřebných identifikovaných 

služeb pro zdravotně postižené. V oblasti služeb pro zdravotně postižené se 
jedná zejména o prostory pro poradenské aktivity Centra pro zdravotně 
postižené ve městě, případně další zázemí pro činnost dalších organizací, které 
se zabývají problematikou zdravotně postižených občanů. Toto opatření se mj. 
vztahuje k sídlu Centra pro zdravotně postižené v areálu autobusového nádraží, 
kde je počítáno s celkovou rekonstrukcí, kdy je prioritou udržení dobré 
dostupnosti těchto služeb pro uživatele (Navíc v areálu autobusového nádraží je 
umístěno detašované pracoviště ČČK - ošacovací středisko včetně skladovacích 
prostor). 
– Toto opatření je součástí Společných cílů: viz Společný cíl – oblast 
11. Zázemí pro poskytování sociálních služeb ve městě, cíl 11.2 
Rekonstrukce a využívání vhodných objektů 
- Kritérium pro naplnění opatření: Existence vyhovujících prostor pro 
poradenské centrum  
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Opatření č. 4.2.3 Podpora zájmových a integračních aktivit ZP dětí a mládeže 
Charakteristika opatření Podpora aktivit, které umožňují zdravotně postiženým dětem a mládeži integraci 

do společnosti – jedná se o podporu volnočasových aktivit. Cílem je zapojit 
zdravotně postižené děti do mimoškolních aktivit stávajících organizací (DDM, 
CPDM, o.p.s., školy), podpora vytvoření klubu pro zdravotně postižené děti 
s pravidelnou činností (např. ve spolupráci DDM, MC Míša, Asociace pro 
zdravotně postižené děti, CZP JK, CPDM, o.p.s.).  
- Kritérium pro naplnění opatření: Fungující klub pro zdravotně 
postižené děti s pravidelnou činností za spolupráce výše uvedených 
organizací 

Předpokládané dopady 
opatření 

větší zapojení ZP dětí do mimoškolních aktivit  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje  
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DDM, MC Míša, Asociace pro zdravotně postižené děti, CZP, další poskytovatelé, 
Centrum sociálních služeb – ICOS (osobní asistentky). 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 4.2.2.1 Společné setkání všech zainteresovaných  
č. 4.2.2.1 Pořádání konkrétních akcí na základě spolupráce vzešlé z 4.2.2.1 

 
Opatření č. 4.2.4 Sociálně aktivizační služby  
Charakteristika opatření Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené zahrnují celou škálu 

nejrůznějších akcí a aktivit, jejichž cílem je zamezení sociálnímu vyloučení a 
izolaci osob, které se ocitly v krizové situaci po získání těžkého zdravotního 
postižení, a v důsledku čehož mají sníženou schopnost pohybu a orientace, 
přístupu k informací a k poznávání světa. Sociálně aktivizační služby jsou dle 
zákona o sociálních službách ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované 
osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením 
ohroženým sociálním vyloučením. 
Služba dle zákona o sociálních službách (§66) obsahuje tyto základní činnosti: 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
Kritérium pro naplnění opatření: Poskytování sociálně aktivizační 
služby  

Předpokládané dopady 
opatření 

Podpora zapojení těžce zdravotně postižených do dění kolem sebe, podpora a 
rozvoj sociálních dovedností, pomoc k aktivnímu přístupu k životu, rozvíjejí 
znalosti a dovedností uživatelů 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje  
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

CZP JK, případně další poskytovatelé 
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Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/ANO (§ 66 zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 4.2.4.1 Vyhledání vhodného poskytovatele 
 

 
Opatření č. 4.2.5 Rozvoj dobrovolnictví 
Charakteristika opatření Cílem je vznik a rozvoj dobrovolnických programů pro zdravotně postižené 

v rámci rozvoje dobrovolnictví a vzniku dobrovolnického centra – viz Společné 
cíle: oblast 8. Dobrovolnictví. 
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace dobrovolnických programů 
pro zdravotně postižené 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení kvality života zdravotně postižených prostřednictvím dobrovolníků  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov, nadace a  fondy, JK 
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb – ICOS ve spolupráci s dalšími poskytovateli ve 
městě 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.6.1. Zapojení zdravotně postižených a organizací pro ZP (CZP JK apod.) do 
přípravy dobrovolnických programů v rámci přípravy dobrovolnického centra 
č. 2.6.2 Příprava dobrovolnických programů 
č. 2.6.3 Realizace dobrovolnických programů 

 
Opatření č. 4.2.6 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Charakteristika opatření Viz Cíl 4.5 Podpora služeb a programů napomáhajících zaměstnávání 

ZP 
 
 

Cíl č. 4.3 Zajištění pobytových služeb pro ZP 
Krátký popis cíle  Cílem je zajistit ve městě potřebné pobytové služby pro zdravotně postižené.  
Vztahuje se k prioritě 4/2 Podpora pobytových zařízení a bydlení pro ZP 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

4.3.1 Rozvoj odlehčovací služby 
4.3.2 Zmapování potřeb ZP směrem k rozvoji potřebných pobytových 
služeb 
4.3.3 Zajištění potřebných pobytových služeb  
 

 
Opatření č. 4.3.1 Rozvoj odlehčovací služby 



Návrh cílů a opatření 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 – 2011 k připomínkování 

 46  

Charakteristika opatření Rozvoj odlehčovací služby při DPS, o.p.s., případně jiných poskytovatelů. 
V současné době je stávající kapacita (4 lůžka) registrované odlehčovací služby 
v DPS, o.p.s dostačující. Rozvoj služby by měl být směřován především k rozvoji 
terénní odlehčovací služby – viz opatření 2.1.4. a 4.1.3. Při zvýšené poptávce 
potřebnosti je však nutné počítat i s rozšířením pobytové služby při DPS, 
případně u jiných poskytovatelů. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Fungující odlehčovací služba v 
pobytové podobě v dostatečné kapacitě 

Předpokládané dopady 
opatření 

Služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, umožní potřebný 
odpočinek pečující fyzické osobě. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

700.000,-/rok  

Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov, JK ad. 
Předpokládané počty klientů cca 20 osob/rok  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

DPS, o.p.s. , případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

NE/ANO (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 
 

 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 2.1.3.1. Udržení pobytové odlehčovací služby  
 

 
Opatření č. 4.3.2 Zmapování potřeb ZP směrem k rozvoji potřebných pobytových 

služeb 
Charakteristika opatření Výzkum pro seniory a ZP – potřeba pobytových i terénních služby  za 

komparace s žádostmi, daty, místy a službami v regionu. Toto opatření je 
řešeno v rámci oblasti služeb pro seniory - Opatření č. 2.1.1 Zmapování 
potřebnosti pobytových zařízení pro seniory a ZP 
- Kritérium pro naplnění opatření: Realizace výzkumu – potřebnost 
pobytových zařízení ve městě v návaznosti na možnosti terénních a 
dalších služeb 

 
Opatření č. 4.3.3 Zajištění potřebných pobytových služeb  
Charakteristika opatření Na základě výzkumů by mělo být řešeno jako součást v aspektech propojení 

Domova pro seniory s komplexní nabídkou služeb s Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením (§ 48), chráněným bydlením (§ 51) ad. službami -  
Opatření č. 2.1.4. Domov pro seniory s komplexní nabídkou služeb – 
zmapování, projektová příprava, výstavba 

 
 

Cíl č. 4.4 Podpora samostatného bydlení osob ze ZP 
Krátký popis cíle  Udržení stávajících bytů pro ZP a při výstavbě nových bytových jednotek 

zohledňovat možnosti výstavby bytů vhodných pro ZP a zároveň vhodnou 
nabídkou služeb umožnit zdravotně postiženým setrvávat v domácím prostředí. 

Vztahuje se k prioritě 4/2 Podpora pobytových zařízení a bydlení pro ZP 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

4.4.1 Bytové rezervy pro ZP  
4.4.2 Podpora samostatného bydlení   

 
Opatření č. 4.4.1 Bytové rezervy pro ZP  
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Charakteristika opatření Udržení stávajících bytů pro ZP a při výstavbě nových bytových jednotek dbát 
při projektové přípravě na zohledňování možnosti výstavby bytů vhodných pro 
ZP. (Koncem roku 2008 má město ve svém vlastnictví 196 bytů, většinou 
sociálního charakteru (137), z nichž je 10 bezbariérových. V tomto období 
odbor správy majetku MěÚ Č. Krumlov požadavky na bezbariérové byty 
vykrývá). 
-Kritérium pro naplnění opatření: Dostatečný počet bytů pro ZP 
odpovídající poptávce 

Předpokládané dopady 
opatření 

Bude zajištěno bydlení pro ZP, které jim umožní maximální míru soběstačnosti a 
styk s okolím.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje  
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 4.3.1.1. Ověření potřebnosti před projektovou přípravou 
č. 4.3.1.2  Zpracování projektu a vlastní realizace 

 
Opatření č. 4.4.2 Podpora samostatného bydlení 
Charakteristika opatření Pro podporu samostatného bydlení ZP je nutné zajistit terénní služby v jejich 

domácím prostředí (viz cíl 4.1). Jednou z těchto služeb může být při zvýšené 
poptávce (v případě, že potřeby těchto níže uvedených osob nepokryjí jiné 
terénní služby) i sociální služba Podpora samostatného bydlení (§43), což je 
terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba podle 
dle zákona o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) sociálně terapeutické činnosti, 
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
-Kritérium pro naplnění opatření: Nabídka výše uvedených služeb ve 
městě  

Předpokládané dopady 
opatření 

Umožnění ZP žít v domácím prostředí, které je pro většinu lidí maximálně 
preferované. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje MPSV 
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

CZP JK, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

ANO/ANO (§43 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 
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Předpokládané období 
realizace 

Od: 2010 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 4.4.2.1. Mapování potřebnosti terénních služeb  
č. 4.4.2.2  Poskytování potřebných terénních služeb 

 

Cíl č. 4.5 Rozvoj služeb a programů napomáhajících zaměstnávání 
ZP 

Krátký popis cíle  Zdravotně postižení mají snížené možnosti uplatnění na trhu práce. K jejich 
zapojování na trh práce je nutná jejich aktivizace (podpora) a pracovní 
rehabilitace. Zároveň je potřebné podporovat vhodné pracovní příležitosti pro 
zdravotně postižené ať už na volném pracovním trhu (působení na 
zaměstnavatele) nebo v chráněných dílnách, včetně potřebných rekvalifikačních 
programů. 

Vztahuje se k prioritě 4/3 Podpora zaměstnávání ZP 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

4.5.1 Programy na podporu zaměstnávání ZP  
4.5.2 Chráněné dílny  

 
Opatření č. 4.5.1 Programy na podporu zaměstnávání ZP 
Charakteristika opatření Toto opatření je řešeno v rámci Společných cílů – viz oblast 7. Zaměstnávání, 

Cíl 7.1 Podpora zaměstnávání. 
- Kritérium pro naplnění opatření: Realizace programů na podporu 
zaměstnávání osob se ZP 

 
Opatření č. 4.5.2 Chráněné dílny 
Charakteristika opatření V současné době funguje ve městě chráněná dílna – Výrobní družstvo Otava 

(zaměstnává cca 55 osob se ZP). Ve městě je prostor pro vznik další chráněné 
dílny či rozšíření stávající. Cílem opatření je tedy v případě zájmu o vznik 
chráněné dílny vyjít této aktivitě vstříc (např. pomoc ve vyhledání vhodných 
prostor) 
-Kritérium pro naplnění opatření: Pokrytá potřeba zaměstnání ZP 

Předpokládané dopady 
opatření 

Snížení nezaměstnanosti osob se ZP 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

-  

Předpokládané fin. zdroje  
Předpokládané počty klientů  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Provozovatel chráněné dílny 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do:.2011 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 4.5.1.1. Spolupráce města a organizací s potenciálními zájemci o zřízení 
chránění dílny 
 

 

Cíl č. 4.6 Usnadnění pohybu ZP ve městě  
Krátký popis cíle  Cílem je podpora soběstačnosti, spokojenosti a zmírnění izolovanosti zdravotně 

postižených občanů prostřednictvím odstraňování architektonických a 
dopravních bariér. 

Vztahuje se k prioritě 4/5 ODSTRAŇOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH A DORPAVNÍCH BARIÉR 
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Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

Tato opatření jsou řešena v rámci Společných cílů – oblast 9 
Odstraňování  bariér – Cíl 9.1. Usnadnění pohybu seniorů a ZP ve 
městě. Viz opatření:  
9.1.1 Respektování potřeb seniorů a ZP při výstavbě a rekonstrukci 
objektů a  komunikací – město bez bariér 
9.1.2 Zřizování odpočinkových míst v centru i okrajových  částech 
města 
9.1.3 Městská veřejná doprava 

 
 

Cíl č. 4.7 Zvyšování informovanosti ZP 
Krátký popis cíle  Cílem je zapojit a realizovat informační opatření pro zdravotně postižené v 

rámci Informačního systému o sociálních – tj. zajistit pravidelnou informační 
osvětu pro seniory. Řešeno v rámci společných cílů. 

Vztahuje se k prioritě 4/6 INFORMOVANOST   
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

Tento cíl je řešen v rámci Společných cílů – oblast 10 Informační 
systém – Cíl 10.1. Vznik a provoz informačního systému o sociálních 
službách. Viz opatření: 
10.1.1 Webový portál ke komunitnímu plánování a sociálním službám 
v ČK 
10.1.2 Informační koutky ve městě Český Krumlov 
10.1.3 Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb 
10.1.4 Pravidelné sekce k sociálním službám v místních Zpravodajích 
10.1.5 Spolupráce s regionálními médii 
10.1.6 Tisk a distribuce aktuálních materiálů 
10.1.7 Veřejná setkání a projednávání – sběr námětů a připomínek, 
potřeb  
10.1.8 Pravidelná informovanost zastupitelstva města (Toto opatření je 
řešeno v rámci oblasti 12 Společných cílů – Monitoring a naplňování 
komunitního plánu – jako součást opatření 12.1.5) 
10.1.9 Pořádání informativních akcí, přednášek – dny otevřených 
dveří ad.  
10.1.10 Společná setkání všech poskytovatelů – koordinace činností 

 
 

Cíl č. 4.8 Průběžné mapování a vyhodnocování 
poskytovaných sociálních i zdravotních služeb 

Krátký popis cíle  Cílem je průběžně mapovat a vyhodnocovat potřebnost a kvalitu poskytovaných 
služeb prostřednictvím průzkumů, vyhodnocování dotazníků pro poskytovatele, 
udržením procesu komunitního plánování.   

Vztahuje se k prioritě 4/7 Monitoring poskytovaných sociálních i zdravotních služeb 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

Řešeno v rámci Společných cílů - OBLAST 12 - MONITORING, 
NAPLŇOVÁNÍ A AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU, CÍL 12.1 
Monitoring, vyhodnocování a aktualizace komunitního plánu 
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Koordinační skupina 5 pro řešení krizových situací – občané v akutní nepříznivé 

sociální situaci 
 
 
CÍLE, OPATŘENÍ 2.KPSS – Koordinační skupina 5 pro řešení krizových situací – občané v akutní 
nepříznivé sociální situaci 
 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 
PRIORITA 5/1 OPTIMALIZACE A ROZVOJ SLUŽEB PRO OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ NEBO 
OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 
 

 
 

5/2 PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ   A 5/3 MONITORING OSOB V KRIZI A JEJICH POTŘEB 
 

 
 
 

Cíl 5.1  
Udržení a rozšíření stávajících 

pobytových a souvisejících služeb pro 
osoby v krizi 

Op. 5.1.1  
Rozšíření služby 

azylového bydlení 

Op. 5.1.2 
Azylový dům pro 

matky s dětmi 

Op. 5.1.3  
Dům na půl cesty 

 

Op. 5.1.4  
Ošacovací 
středisko a 

hygienické zázemí 
pro osoby v krizi 

Cíl  5.2 
Rozvoj poradenských služeb 

Op. 5.2.1 
Udržení a rozvoj 

služeb právní 
poradny 

Op. 5.2.2 
Další poradenství 
pro osoby v krizi 

Cíl 5.3  
Rozvoj terénní práce a monitoring 

potřeb 
 

Op. 5.3.1  
Terénní programy  

Op. 5.4.2  
Monitoring osob 
v krizi a jejich 

potřeb 
 

Cíl 5.4  
Podpora v zaměstnávání 

Tento cíl je řešen v rámci Společných cílů – 
viz oblast 7. Zaměstnávání, Cíl 7.1 Podpora 

zaměstnávání, opatření: 
7.1.1 Specializované programy na podporu 
zaměstnávání  
7.1.2 Programy na podporu mládeže s ukončenou 
ústavní vých. a mládeže žijící v Domech na půl cesty 
7.1.3 Pracovně právní poradenství 
7.1.4 Prohlubování pracovně-právního vědomí 
7.1.5 Chráněné dílny 
7.1.6 Veřejně prospěšné práce 
7.1.7. Rekvalifikace 
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POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 

 

Cíl č. 5.1 Udržení a rozšíření stávajících pobytových služeb 
a souvisejících služeb pro osoby v krizi 

Krátký popis cíle  Cílem je zlepšit úroveň a rozsah stávajících pobytových služeb tak, aby tyto 
služby byly dostupné pro širší spektrum potřebných osob a poskytovaly nejen 
ubytování, ale i další služby směřující k zařazení klienta do společnosti a 
běžného života.  

Vztahuje se k prioritě 5/1 OPTIMALIZACE A ROZVOJ SLUŽEB PRO OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ 
NEBO OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.1.1 Rozšíření služby azylového bydlení 
5.1.2 Azylový dům pro matky s dětmi 
5.1.3 Dům na půl cesty 
5.1.4 Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi 

 
Opatření č. 5.1.1 5.1.1 Rozvoj služby azylového bydlení  
Charakteristika opatření V současné době funguje tzv. azylové bydlení pro osoby v krizi (Za Tavírnou 

108). Jedná se o dva malometrážní byty po dvou lůžkách. Ubytování se 
poskytuje vždy na jeden měsíc (možnost prodloužení). Ubytovaní hradí nájemné 
a paušál za služby. Ubytování poskytuje město prostřednictvím odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví a odboru správy majetku osobám, které se ocitli 
bez bydlení. Je využíváno zejména osobami propuštěnými z výkonu trestu. 
Nejedná se o možnost přespání na jednu noc určenou např. pro bezdomovce 
(noclehárna). Nedostatkem je absence další cílené sociální práce s ubytovanými 
tak, aby se tito zapojili zpět do běžného života. Smyslem opatření je, aby toto 
ubytování získalo statut sociální služby dle zákona (azylové bydlení), a to buď 
jako služba samostatná nebo ve spojení s Azylovým domem pro matky s dětmi 
(viz 5.1.2). 
Optimální řešení je zajištění správce a zároveň sociálního pracovníka pro dům, 
kde jsou byty umístěny a který je i jinak obýván osobami ohroženými sociálním 
vyloučením (Za Tavírnou 108). 
Kritérium pro naplnění opatření: Poskytování registrované sociální 
služby Azylový dům pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

Předpokládané dopady 
opatření 

Rozšířením služby z pouhého ubytování na sociální službu obsahující i další práci 
s uživatelem směřující k jeho sociálnímu zařazení znamená nejen zkvalitnění 
služby pro uživatele, ale v případě úspěchu příznivý dopad pro společnost.  

Cíl 5.5 
Dostupné bydlení pro osoby 
v nepříznivé sociální situaci 

Op. 5.5.1  
Zajištění bydlení pro 
osoby v nepříznivé 
životní situaci – tzv. 

sociální bydlení 

Op. 5.5.2 
Noclehárna 
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 260.000,- Kč/rok (mzdové náklady - správce) 

Předpokládané fin. zdroje Dotace MPSV, nájemné (poplatek za službu), město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Cca zachovat stávající kapacitu (tj. 2 byty pro ostatní cs) 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/ANO (§ 57 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2010 - 2011  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 5.1.1.1 Příprava organizace služby (vytvoření podmínek) a registrace služby 
azylového domu   
č. 5.1.1.2 Poskytování registrované služby 

 
Opatření č. 5.1.2 Azylový dům pro matky s dětmi 
Charakteristika opatření V současné době funguje Azylový dům pro matky s dětmi (Plešivecké náměstí 

75) jako registrovaná sociální služba (kapacita 15 lůžek). Cílem opatření je 
udržet tuto službu a zároveň hledat možnosti návazného bydlení pro klienty 
(souvislost  s cílem 5.5. Systém sociálního bydlení). Azylové domy poskytují dle 
zákona o sociálních službách (§ 57) pobytové služby na přechodnou dobu 
osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 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. 
Kritérium pro naplnění opatření: Fungující azylový dům pro matky 
s dětmi včetně zajištění dalšího bydlení pro uživatelky ve výrazně 
tísnivé sociální situaci (matky s větším počtem dětí apod.) - (tento 
aspekt je součást Cíle 5.5. Dostupné bydlení pro osoby v nepříznivé sociální) 

Předpokládané dopady 
opatření 

Šance  řešení tíživé životní situace pro nejslabší klienty 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

cca 600.000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů cca 10-15 klientů (matky i děti)/rok 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

NE/ANO ( § 57 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 kontinuálně  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 5.1.2.1 Poskytování registrované služby azylového domu 
č.5. 1.2.2. Zajištění volných bytů ve vlastnictví města pro potřeby klientů 
využívajících služeb azylových domů 

 
Opatření č. 5.1.3 Dům na půl cesty  
Charakteristika opatření Viz opatření č.1.6.2 
 
Opatření č. 5.1.4 Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi 
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Charakteristika opatření Cílem opatření je propojit a zefektivnit poskytování služeb: ošacovací středisko 
a hygienické zázemí pro osoby v krizi služeb a možnosti předlékařského ošetření 
a rozšířit tyto služby o stravovací služby, případně noclehárnu (viz opatření 
5.5.2 Noclehárna). V současné době funguje prostorově nevyhovující ošacovací 
středisko na autobusovém nádraží (využívá cca 500 návštěv ročně) pod 
oblastním spolkem Českého červeného kříže (dále ČČK) a hygienické zázemí pro 
osoby bez přístřeší je umístěno na sídlišti Vyšný. Součástí opatření je také 
spolupráce s terénními pracovníky (viz Cíl 5.3 Zajištění terénní práce a 
monitoring potřeb). 
Kritérium pro naplnění opatření: Fungování a centralizace výše 
uvedených služeb ve vyhovujících podmínkách 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zkvalitnění, zefektivnění a zajištění provázanosti souvisejících služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout 

Předpokládané fin. zdroje ROP JK, město Č. Krumlov ad. 
Předpokládané počty klientů Cca 500/rok (ošacovací středisko), cca 10 klientů   
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

ČČK 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

NE/ANO (§ 37 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 5.2.1.1 Vytipování vhodných prostor  

 

Cíl č. 5.2 Udržení a rozšíření poradenských služeb 
Krátký popis cíle  Cílem, je, aby se každý občan, který se dostane do krize nebo je krizí ohrožen  

našel rychle odpovídající poradenskou podporu – tj. rozvíjet služby tak, aby 
pokryly co nejširší spektrum potřeb cílové skupiny.  Naplnění cíle také širokou 
spolupráci všech poskytovatelů.  

Vztahuje se k prioritě 5/1 OPTIMALIZACE A ROZVOJ SLUŽEB PRO OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ 
NEBO OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.2.1 Rozvoj služeb právní poradny 
5.2.2 Další poradenství pro osoby v krizi  

 
Opatření č. 5.2.1 Udržení a rozvoj služeb bezplatné právní poradny  
Charakteristika opatření Bezplatná právní poradna funguje pod Centrem sociálních služeb (projektové 

pracoviště ICOS) jako registrovaná služba dle zákona o sociálních službách) pro 
občany v sociálně nepříznivé situaci. Cílem je udržení stávající služby a její 
rozvoj včetně rozšíření služeb o rodinné poradenství (viz samostatné opatření 
1.1.1). Vhodné je, aby poradna poskytovala i doplňkové služby včetně 
případného zastupování klientů před soudy a úřady, mediační službu. Poradna 
by měla spolupracovat s dalšími zúčastněnými subjekty (OSPZ, probační a 
mediační služba, lékaři apod.), kteří by mohli klientovi poradnu doporučit 
v momentě, kdy problém teprve hrozí, př. co nejdříve.    
Kritérium pro naplnění opatření: Fungující bezplatná právní poradna 

Předpokládané dopady 
opatření 

Řešení problémů provázejících nebo vyvolávajících  obtížnou situaci klienta, 
zabránění zhoršení této situace př. prevence. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 800.000,-/rok (základní chod poradny) 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, granty a dotace EU i ČR, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů cca 600/rok (region Českokrumlovsko) 
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Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb - ICOS, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

NE/ANO (§ 37 zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011  

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 5.2.1.1 Systematické získávání dotací a grantů 
č. 5.2.1.2 Spolupráce s externími právníky včetně studentů právnické faktulty  
č. 5.2.1.3 Široká spolupráce s dalšími poskytovateli  

 
Opatření č. 5.2.2 Další poradenství pro osoby v krizi 
Charakteristika opatření Vedle právního poradenství (viz 5.2.1) je potřeba rozvíjet i další poradenské 

služby jako mediace, rodinné poradenství (viz op. 1.1.1) včetně osvětové 
činnosti (besedy s právníky, poskytovateli apod.) a zapojení osvětových akcí do 
informačního systému – viz společný cíl 10 - Informační systém 
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace besed pro cílovou skupinu 
a jejich návštěvnost, poskytování služby mediace a koordinační 
setkání poskytovatelů ve spolupráci s terénními pracovníky 

Předpokládané dopady 
opatření 

Řešení a předcházení problémů provázejících nebo vyvolávajících  obtížnou situaci 
klienta, zabránění zhoršení této situace př. prevence, zvyšování právního vědomí 
ve veřejnosti 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

-  

Předpokládané fin. zdroje ESF – OPLZZ, granty, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů -  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb - ICOS, Kocero, o.p.s., CPDM, o.p.s., případně další 
poskytovatelé, za spolupráce města v aspektu aktivity Koordinační setkání 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

NE/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 5.2.1.1 Poskytování mediace 
č. 5.2.1.2 Uskutečňování tematických besed k problémům této cílové skupiny 
č. 5.2.1.3 Koordinační setkání poskytovatelů a terénních pracovníků za účelem  
zajištění informovanosti a provázanosti služeb  

 
 
 
 

Cíl č. 5.3 Zajištění terénní práce a monitoring potřeb 
Krátký popis cíle  Cílem opatření je zajistit formou terénní práce vyhledávání rizikově se 

chovajících klientů v jejich přirozeném prostředí, poskytovat jim základní 
pomoc, případně zprostředkovávat pomoc ve stávajících zařízeních a motivovat 
je k řešení problémů.  

Vztahuje se k prioritě 5/2 PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ A 5/3 MONITORING OSOB V KRIZI A 
JEJICH POTŘEB 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.3.1 Terénní programy    
5.3.2 Monitoring osob v krizi a jejich potřeb 

 
Opatření č. 5.3.1 Terénní programy - zajištění pomoci ohroženým skupinám v 

terénu 
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Charakteristika opatření V Českém Krumlově terénní pracovníci pracují v komunitě uživatelů drog, 
rozbíhá se terénní práce s mládeží (obě pod CPDM - v současné době v oblasti 
drog na cca 1,5 úvazku na město, 0,5 úvazku práce s dětí a mládeží). Zcela 
chybí terénní pracovníci zabývající se cílovou skupinou lidí v sociální krizi. Cílem 
opatření je zajistit formou terénní práce vyhledávání rizikově se chovajících 
klientů v jejich přirozeném prostředí, poskytovat jim základní pomoc, případně 
zprostředkovávat pomoc ve stávajících zařízeních a motivovat je k řešení 
problémů tak, aby byli schopni řídit svůj život samostatně a udrželi se na 
„normální hladině fungování“. V případě osob ohrožených sociálním vyloučením 
se jedná zejména o poměrně početnou skupinu lidí neplatících nájemné a 
ohrožené tak bezprostředně ztrátou bydlení a dále osoby bez přístřeší. 
Důležitým prvkem je spolupráce terénních pracovníků jednotlivých 
poskytovatelů.  Zásadní je v tomto opatření úloha města min. jako 
koordinačního prvku v terénních aktivitách. 
- Terénní programy jsou dle zákona o sociálních službách (§ 69) terénní služby 
poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy. Služba je určena pro sociálně ohrožené skupiny. 
Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu 
života. Služba může být osobám poskytována anonymně.  
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Kritérium pro naplnění opatření: Min. 3 úvazky terénních pracovníků 
ve městě a jejich koordinovaná činnost (spolupráce s dalšími 
organizacemi a městem) 
Pozn.: toto opatření je provázáno a mělo by být naplňováno v součinnosti s 
opatřením 3.2.2 Terénní sociální pracovník/ci – terénní programy (etnické 
menšiny). Tato dvě opatření pak navazují na opatření 1.2.2 Podpora a rozvoj 
terénních pracovníků propojených s nízkoprahovými zařízeními pro děti a 
mládež a ostatními organizacemi a  

Předpokládané dopady 
opatření 

Prevence sociálního vyloučení,snížení zadluženosti, prevence ztráty bydlení, 
pomoc při návratu do běžného života. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 300.000,-/rok 1 úvazek  

Předpokládané fin. zdroje  
Předpokládané počty klientů cca 60  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

CPDM, o.p.s, Kocero, o.p.s, město Č. Krumlov, případně další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/ANO (§69 zákona o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 5.3.1.1 Zřízení  pracovních míst terénních pracovníků zaměřených na osoby v 
nepříznivé sociální situaci - zejména osoby bez přístřeší a osoby ohrožené 
ztrátou bydlení (dlužníky nájemného) 
č. 5.3.1.2 Společné koordinační aktivity terénních pracovníků – setkávání 
terénních pracovníků s dalšími poskytovateli včetně města 

 
Opatření č. 5.3.2 Monitoring osob v krizi a jejich potřeb  
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Charakteristika opatření - Počty osob z této cílové skupiny nejsou na území obce systematicky 
sledovány, problematické je zejména zjištění relevantních údajů o osobách bez 
přístřeší, obětí domácího násilí, osob v psychické krizi apod. Monitorovat osoby 
v krizi a jejich potřeby je nutné prostřednictvím rozvoje terénní práce (viz 
opatření 5.4.1), široké spolupráce všech poskytovatelů (viz koordinační aktivita 
5.3.1.2) a systematickým vyhodnocováním dotazníků pro poskytovatele.  
Kritérium pro naplnění opatření: koordinovaná činnost terénních 
pracovníků, kteří monitorují situaci cílové skupiny a zajištění základní 
studie o problematice osob v krizi ve městě 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zmapování situace a potřeb osob v krizi 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout 

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Poskytovatelé terénních programů ve spolupráci s městem 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Ano/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 dále 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 5.4.3.1 Mapování situace a potřeb osob v krizi a společné koordinační aktivity 
terénních pracovníků – setkávání terénních pracovníků s dalšími poskytovateli 
včetně města 
č. 5.4.3.2 Základní analýza k problematice v krizi ve městě 

 
 

Cíl č. 5.4 Podpora v zaměstnávání 
Krátký popis cíle  Cílem je pomoc nezaměstnaným osobám v sociální krizi nebo v ohrožení sociální 

krizí, které jsou obvykle vzhledem k nedostatečné kvalifikaci, absenci 
pracovních návyků a dalším okolnostem znevýhodněny na trhu práce zajistit 
pracovní místo za odpovídajících podmínek. Získání zaměstnání je vedle bydlení 
dalším důležitým krokem při návratu do běžného života. 

Vztahuje se k prioritě 5/2 PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ   
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

Tento cíl je řešen v rámci Společných cílů – viz oblast 7. 
Zaměstnávání, Cíl 7.1 Podpora zaměstnávání, opatření: 
7.1.1 Specializované programy na podporu zaměstnávání  
7.1.2 Programy na podporu mládeže s ukončenou ústavní výchovnou 
a mládeže žijící v Domech na půl cesty 
7.1.3 Pracovně právní poradenství 
7.1.4 Prohlubování pracovně-právního vědomí 
7.1.5 Chráněné dílny 
7.1.6 Veřejně prospěšné práce 
7.1.7. Rekvalifikace 

 

Cíl č. 5.5 Dostupné bydlení pro osoby v nepříznivé sociální 
situaci 

Krátký popis cíle  Zajistit možnost finančně dostupného bydlení pro osoby v krizi a pomoci jim tak 
k návratu do běžného života. 

Vztahuje se k prioritě 5/4 DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 
Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

5.5.1 Zajištění bydlení pro osoby v nepříznivé životní situaci – tzv. 
sociální bydlení 
5.5.2 Noclehárna 

 
Opatření č. 5.5.1 Zajištění bydlení pro osoby v nepříznivé životní situaci  
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Charakteristika opatření Smyslem opatření je umožnit lidem využívajících službu azylového bydlení a 
DNPC, ale i dalším, kteří nejsou schopni ani při vynaložení veškerého úsilí 
dosáhnout na nájemní bydlení za tržních podmínek, finančně přijatelné bydlení 
za přesně stanovených podmínek (tzv. sociální bydlení). 
V současné době je městě zajištěno azylové bydlení v Domě pro matky s dětmi, 
Domě na půl cesty a v nouzovém ubytování Za Tavírnou. Azylové bydlení je 
bydlení dočasné, je to služba jejímž smyslem je překlenutí akutní nepříznivé 
situace do doby, než klient, za případné pomoci poskytovatele, vyřeší své 
základní problémy – tzn. nalezne své vlastní bydlení, př. práci. Pro část klientů 
je vlastní bydlení těžko dostupné z  finančních důvodů. Propast mezi azylovým 
bydlením a tržním nájemným je pro ně nepřekonatelná. Samostatné bydlení je 
přitom pro návrat do běžného života nutné, v př. matek s dětmi je život 
v přirozeném prostředí a v normální domácnosti potřebný i pro zdravý vývoj 
dětí (život v azylovém domě je samozřejmě podroben určitému režimu). Město 
vlastní objekty s nájemními byty, které jsou neoficiálně označovány jako byty 
sociální. Jedná se o budovy Vyšehrad 182, Tavírna 108, Lipová 160 a 
Nemocniční 160. Vhodná je samozřejmě rozprostřenost těchto bytů, nikoli jejich 
kumulace. Většina nájemníků jsou osoby ze slabší příjmové skupiny, často 
osoby neplatící nájemné a přestěhované do těchto bytů z jiných. Cílem je 
nastavit jasná komplexní pravidla pro přidělování a využívání tzv. sociálního 
bydlení ve městě včetně využívání nástrojů pro jejich dodržování. Toto opatření 
také souvisí s opatřením 1.3.2.1. 
Kritérium pro naplnění opatření: Existence komplexních pravidel pro 
přidělování a využívání tzv. sociálního bydlení ve městě 

Předpokládané dopady 
opatření 

Získám bydlení jsou uživateli vytvořeny podmínky pro řešení dalších problémů, 
které jsou příčinou vzniku krize.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů Cca 5-10 ročně (v tomto počtu je zahrnuto také cca 2 až 3 klienti DNCP) 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

město Č. Krumlov 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE  
 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 5.5.1.1 Zpracování komplexních pravidel pro přidělování a využívání tzv. 
sociálního bydlení ve městě včetně využívání nástrojů pro jejich dodržování 
č. 5.5.1.2 Zajištění volných bytů pro výše uvedené účely 

 
Opatření č. 5.5.2 Noclehárna  
Charakteristika opatření V Českém Krumlově není dosud zmapován počet a potřeby osob bez přístřeší. 

Dle odhadu se může jednat přibližně o 20 osob. Možnost noclehu pro tyto 
osoby ve městě není (azylové bydlení na Tavírně 108 je zaměřeno jinak), 
možnost hygieny je během dne v sídle ČČK (sídliště Vyšný). Cílem je zajistit 
v případě prokázané potřebnosti (viz opatření 5.3.2 monitoring potřeb)pro tyto 
osoby nejen možnost hygieny, ale i - zejména v zimním období - možnost 
noclehu. V úvahu přichází spojení s azylovým bydlením  (Tavírna 108) – viz 
opatření 5.2.1, zřízení služby samozřejmě předpokládá fungování správce. Další 
řešení je možné v souvislosti s opatřením 5.1.4  Ošacovací středisko a 
hygienické zázemí pro osoby v krizi. 
Noclehárny dle zákona o sociálních službách (§63) zákona poskytují ambulantní 
služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí přenocování 
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Předpokládané dopady 
opatření 

Vyřešení akutní potřeby osob bez přístřeší 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje město, dotace 
Předpokládané počty klientů 2-10 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

město Č. Krumlov, ČČK, dotace, jiné obce 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Ano/ANO (§63 zákona o sociálních službách) 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 průběžně 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 5.5.2.1 Vyhodnocení monitoringu potřeb vzhledem k této službě 
č. 5.5.2.2 Jednání se sousedními obcemi o potřebě služby a možné finanční 
spoluúčasti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Návrh cílů a opatření 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 – 2011 k připomínkování 

 59  

SPOLEČNÉ OBLASTI  
2. KPSS –  

CÍLE A OPATŘENÍ 
 
 

Přesahové společné cíle a opatření 2. KPSS 
pro všechny cílové skupiny 

 
 

ČÍSLO 
OBLASTI 

 
NÁZEV OBLASTI SPOLEČNÝCH CÍLŮ 

 
STRANA 

6 VZDĚLÁVÁNÍ  60 

7 ZAMĚSTNÁVÁNÍ  64 

8 DOBROVOLNICTVÍ  68 

9 ODSTAŇOVÁNÍ BARIÉR - DOPRAVA 70 

10 INFORMAČNÍ SYSTÉM 73 

11 ZÁZEMÍ A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB VE MĚSTĚ 79 

12 MONITORING, NAPLŇOVÁNÍ A AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO 
PLÁNU 

84 
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OBLAST 6: VZDĚLÁVÁNÍ 
 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

 
POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 

 

Cíl č. 6.1 Zvyšování kompetencí – vzdělávání poskytovatelů 
Krátký popis cíle  Cíl řeší komplexně problematiku v oblasti vzdělávání zaměstnanců 

poskytovatelů sociálních služeb. Vzhledem k neustálé potřebě zvyšování  a 
udržení kvality poskytovaných sociálních služeb je nutné také zvyšovat 
odbornost, kompetence a podporu sociálním pracovníkům a pracovníkům 
v sociálních službách. Cílem je, aby služby byly poskytovány dostatečně 
odborně a kompetentně zdatnými profesionály. 

Vztahuje se k prioritě Zejména: 
1/2 Udržení potřebných stávajících služeb a jejich kvality - koordinační skupina 
1 a všech dalších cílů a opatření dalších koordinačních skupin, které se týkají 
udržení či zvýšení kvality služeb 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

6.1.1 Podpora vzdělávání zaměstnanců v soc. službách a zavádění 
systému a podmínek pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců 
6.1.2 Vzdělávání účastníků KPSS 

 
Opatření č. 6.1.1 Podpora vzdělávání zaměstnanců v soc. službách a zavádění 

systému a podmínek pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců 

Cíl 6.1  
Zvyšování kompetencí- vzdělávání 

poskytovatelů 
 

Op. 6.1.1  
Podpora vzdělávání 

zaměstnanců - 
zavádění systému a 

podmínek pro 
celoživotní vzdělávání 

zaměstnanců 
 

Op. 6. 1. 2 
Vzdělávání 

účastníků KPSS 
 

Cíl 6.2  
Vzdělávání uživatelů sociálních služeb 

 

Op. 6.2.1  
Vzdělávání a osvěta pro široké 

spektrum uživatelů i pro specifické 
uživatele 
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Charakteristika opatření Cílem je podpora vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách zejména se 
zaměřením na kvalitu sociálních služeb a zavádění systému a podmínek pro 
celoživotní vzdělávání zaměstnanců. Prostředkem pro uvedené cíle opatření by 
mělo být zmapování situace a zmapování situace a potřeb v oblasti vzdělávání 
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Konkrétně se jedná o: 
- Soustavné a celoživotní zvyšování a udržení kvalifikace a profesionality 

zaměstnanců v sociálních službách prostřednictvím širokého spektra 
vzdělávacích nástrojů (odborné semináře, stáže, kurzy, výcviky,…) 

- Supervize jako standardní nástroj pro vzdělávání a podporu zaměstnanců 
- Dialog se vzdělávacími institucemi o realizaci potřebných vzdělávacích 

programů, odpovídajících potřebě organizací 
- Vytvoření společné databáze vzdělávacích programů přístupné všem 

poskytovatelům 
- Zavádění nových trendů do praxe 
- Neformální vzdělávání (předávání zkušeností u kulatých stolů, stáže, …) 
Kritérium pro naplnění opatření: 
- Fungující celoživotní systém vzdělávání zaměstnanců 

poskytovatelů prostřednictvím nabídky různorodých vzdělávacích 
nástrojů 

- Supervizi pro zaměstnance využívají všichni poskytovatelé jako 
standardního nástroje 

- Známé vzdělávací potřeby poskytovatelů 
- Fungující databáze vzdělávacích programů 
- Nové trendy v sociálních službách se objevují v praxi 

Předpokládané dopady 
opatření 

- zvyšování kvalifikace, odbornosti a profesionality pracovníků v sociálních 
službách 

- zpracovaná konkrétní poptávka poskytovatelů  
- posílení kapacit poskytovatelů 
- zvyšování kvality poskytovaných služeb 
- zvyšování profesní podpory zaměstnancům 
- zvyšování psychohygieny zaměstnanců 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 
Řádově 100 tis.– 200 tis. ročně 

Předpokládané fin. zdroje ESF, částečně rozpočet poskytovatelů, ÚP, JK, výzvy v rámci KPSS města Č. 
Krumlov, jiné externí zdroje 

Předpokládané počty klientů Řádově desítky ročně 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Částečně samotní poskytovatelé, z větší části externí organizace – VŠ, 
vzdělávací agentury 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 dále 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

6.1.1.1 Analýza potřebnosti - průzkumné šetření zaměřené na poptávku, 
resp. na vzdělávací potřeby jednotlivých poskytovatelů 

6.1.1.2 Realizace jednotlivých vzdělávacích programů  
6.1.1.3 Vznik společné databáze vzdělávacích programů (může být v rámci 

webového portálu – viz op. 10.1.1 
6.1.1.4 Společný dialog se vzdělávacími institucemi 
6.1.1.5 Iniciace neformálních způsobů vzdělávání   

 
Opatření č. 6.1.2 Vzdělávání účastníků KPSS 
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Charakteristika opatření Pro proces komunitního plánování je nezbytné průběžné vzdělávání účastníků 
plánovacího procesu v aspektech procesů plánování sociálních služeb a výměny 
zkušeností s dalšími realizátory plánovacích procesů, a to zejména u manažerů 
jednotlivých pracovních skupin a koordinátora KPSS. Cílem je udržení a 
zvyšování odbornosti stávajících účastníků procesu komunitního plánování, 
proškolování nových účastníků a zajištění provázanosti s metodickými 
požadavky na plánovací proces.  
Kritérium pro naplnění opatření: pořádání seminárních setkání 
k výměně zkušeností s dalšími realizátory KPSS (min. 1x za rok) a 
zajištění účasti na vzdělávacích akcích k procesům KPSS (dle aktuální 
nabídky a možností) 

Předpokládané dopady 
opatření 

- udržení stávajících účastníků na procesu komunitního plánování 
- dostatečná odbornost jednotlivých účastníků 
- kvalitní proces komunitního plánování 
- udržení kvality plánovacího procesu ve městě 
- využívání osvědčených metod 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 10.000/rok 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov, ESF, JK 
Předpokládané počty klientů -  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s JK 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009  
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 6.1.2.1 účast na seminářích, kurzech, přednáškách, konferencích k procesům 
KPSS (pořádaných MPSV, metodiky, JK) 
č. 6.1.2.2 pořádání seminárních setkání k výměně zkušeností s dalšími 
realizátory KPSS včetně supervizních setkání s nezávislými metodiky 

 

Cíl č. 6.2 Vzdělávání a osvěta uživatelů 
Krátký popis cíle  Ačkoliv je převážná část odpovědnosti za vzdělání na straně poskytovatelů, je 

nutné poskytnout i uživatelům, resp. potenciálním uživatelům možnost 
přiměřeného vzdělávání a osvěty. Může se jednat o obecná témata určená 
široké skupině uživatelů, či o specifické vzdělávací nástroje, které jsou určeny 
konkrétním specifickým cílovým skupinám. Zvyšování kvalifikace uživatelů 
napomáhá jejich integraci do společnosti a podporuje samostatný a 
plnohodnotný život uživatelů.  

Vztahuje se k prioritě Zejména: 
1/2 Udržení potřebných stávajících služeb a jejich kvality - koordinační skupina 
1 a všech dalších cílů a opatření dalších koordinačních skupin, které se týkají 
udržení či zvýšení kvality služeb 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

6.2.1 Vzdělávání a osvěta pro široké spektrum uživatelů i specifické 
uživatele 

 
Opatření č. 6.2.1 Vzdělávání a osvěta pro široké spektrum uživatelů i specifické 

uživatele 
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Charakteristika opatření Kromě informativních akcí pro veřejnost, stávající i potenciální uživatele (které 
je řešeno v rámci oblasti Společných cílů 10 Informovanost - viz zejména 
opatření 10.1.9 pořádání informativních akcí pro uživatele i veřejnost) je nutné 
zacílit nabídku vzdělávacích a informativních akcí směrem k uživatelům i 
v aspektu jejich specifických vzdělávacích potřeb. Prostředkem pro naplnění 
tohoto opatření by mělo být zmapování situace a potřeb v oblasti vzdělávání 
uživatelů. Konkrétně se jedná o: 
- Vzdělávání uživatelů, potenciálních uživatelů, jejich rodinných příslušníků 

v konkrétních oblastech  
- Vytvoření společné strategie pro vzdělávání uživatelů 
- Zavádění nových trendů do praxe 
 
Kritérium pro naplnění opatření: 
- Fungující systém vzdělávání uživatelů, potenciálních uživatelů, 

rodinných příslušníků 
- Známé vzdělávací potřeby uživatelů 
- Spolupráce mezi poskytovateli při realizaci vzdělávání pro 

uživatele 
Předpokládané dopady 
opatření 

- zvyšování  povědomosti o službách, jejich podmínkách, aktuální situaci,…  
- zpracovaná konkrétní poptávka od uživatelů  
- zvyšování kvality poskytovaných služeb 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 
20 – 100 tis. ročně 

Předpokládané fin. zdroje ESF, částečně rozpočet poskytovatelů, ÚP, JK, výzvy v rámci KPSS města Č. 
Krumlov, jiné externí zdroje 

Předpokládané počty klientů Řádově desítky až stovky ročně 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Z převážné částečně samotní poskytovatelé, z části externí organizace 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

6.2.1.1 Analýza potřebnosti  
6.2.1.2 Realizace jednotlivých vzdělávacích programů  
6.2.1.3 Společná spolupráce mezi poskytovateli při realizaci vzdělávacích 

aktivit 
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OBLAST 7: ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

 
 
 

POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

Cíl č. 7.1 Snižování nezaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením a osob ohrožených sociálním 
vyloučením 

Krátký popis cíle  Cílem je poskytnutí komplexu služeb pro osoby znevýhodněné na trhu práce. 
Cílem je tedy pomoc nezaměstnaným osobám v sociální krizi nebo v ohrožení 
sociální krizí, které jsou obvykle vzhledem k nedostatečné kvalifikaci, 
zdravotnímu postižení, absenci pracovních návyků a dalším okolnostem 
znevýhodněny na trhu práce.  

Vztahuje se k prioritě Zejména: 
3/3 Podpora zaměstnávání – koordinační skupina 3 
4/4 Podpora zaměstnávání ZP – koordinační skupina 4 
5/2 Prevence sociálního vyloučení – koordinační skupina 5 
a všech dalších cílů a opatření dalších koordinačních skupin, které se týkají 
opatření na snižování nezaměstnanosti. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

7.1.1 Specializované programy na podporu zaměstnávání  
7.1.2 Programy na podporu mládeže s ukončenou ústavní výchovnou 
a mládeže žijící v Domech na půl cesty 
7.1.3 Pracovně právní poradenství 
7.1.4 Prohlubování pracovně-právního vědomí 
7.1.5 Chráněné dílny 
7.1.6 Veřejně prospěšné práce 
7.1.7. Rekvalifikace 

Cíl 7.1 
Snižování nezaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením a osob 
ohrožených sociálním vyloučením 

Op. 7.1.1  
Specializované 

programy na podporu 
zaměstnávání  

 

Op. 7.1.3 
Pracovně právní 

poradenství 

Op. 7.1.6  
Veřejně prospěšné 

práce 

Op. 7.1.2  
Programy na podporu 
mládeže s ukončenou 
ústavní výchovnou a 

mládeže žijící v 
Domech na půl cesty 

Op. 7.1.4 
Prohlubování 

pracovně-právního 
vědomí 

  

Op. 7.1.5  
Chráněná dílna 

Op. 7.1.7  
Rekvalifikace 
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Opatření č. 7.1.1 Programy na podporu zaměstnávání  
Charakteristika opatření Cílem opatření je zajistit ve městě programy, které napomohou lidem, jejichž 

schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou z různých důvodů omezeny 
(zdravotně postižení, mladiství -především odcházející či pobývající v ústavních 
zařízeních, lidé nad 50 let ad, dlouhodobě nezaměstnaní.). Konkrétně: 
- Pracovní rehabilitace - specializované programy na podporu zaměstnávání 
dlouhodobě nezaměstnaných, osob se zdravotním postižením, mladistvích 
apod., jejichž schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou z různých důvodů 
omezeny a potřebují individuální podporu poskytovanou před i po nástupu do 
práce. Může se jednat o specializované motivační programy, programy na 
zvyšování dovedností při uplatnění na trhu práce, včetně například realizace tzv. 
pracovních pokusů u konkrétních zaměstnavatelů s cílem tyto znevýhodněné 
osoby zapojit na trh práce.  
- Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří 
hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti 
získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té 
míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu 
poskytovanou před i po nástupu do práce.  
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace programů na podporu 
zaměstnávání pro osoby, jejichž schopnosti získat a zachovat si 
zaměstnání jsou z různých důvodů omezeny 

Předpokládané dopady 
opatření 

Snížení nezaměstnanosti znevýhodněných lidí na trhu práce, zlepšení 
jejich samostatnosti a integrace do společnosti posílení pracovních návyků, 
motivace k dalšímu profesnímu rozvoji ad. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout 

Předpokládané fin. zdroje ESF - OPLZZ, ÚP - APZ 
Předpokládané počty klientů Cca 50 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

organizace zajišťující podporované zaměstnávání (agentury pro podporované 
zaměstnávání) a organizace realizující specializované programy na podporu 
návratu lidí do práce, Úřad práce 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 7.1.1.1 Realizace projektů na podporu zaměstnávání  
 

 
Opatření č. 7.1.2 Programy na podporu mládeže s ukončenou ústavní výchovnou 

a mládeže žijící v Domech na půl cesty – se sk. 1 
Charakteristika opatření Cílem je, aby se klient (mládež s ukončenou ústavní výchovnou,  žijící v 

Domech na půl cesty, mládež s předčasně ukončenou školní docházkou) lépe 
orientoval nejen v oblasti trhu práce, ale obecně ve společnosti, uměl si lépe 
poradit v komunikaci s úřady, znal svá práva a nároky, uměl se bránit 
nežádoucím jevům a věděl kde, v případě problémů, vyhledat pomoc. Toto 
opatření může být naplňováno specializovanými kurzy a programy, a úzce 
souvisí a může být součástí opatření 7.1.2.   
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace specializovaných programů 
na podporu zaměstnávání pro mládež s ukončenou ústavní 
výchovnou, mládeže žijící v Domech na půl cesty, mládež s předčasně 
ukončenou školní docházkou 

Předpokládané dopady 
opatření 

Snížení nezaměstnanosti mezi popsanou skupinou uživatelů, integrace do 
společnosti., získání sociálních a pracovních návyků těchto osob 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout 
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Předpokládané fin. zdroje ESF - OPLZZ, granty, dotace, město Č. Krumlov 
 

Předpokládané počty klientů cca do 10/rok 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb - ICOS, Probační a mediační služba, město Č. 
Krumlov 
 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 7.1.1.1 Zajištění a realizace specializovaných programů pro dovednosti na 
trhu práce pro danou cílovou skupinu 

 
Opatření č. 7.1.3 Pracovně právní poradenství 
Charakteristika opatření Součást opatření 5.2.1 
 
Opatření č. 7.1.4 Prohlubování pracovně-právního vědomí 
Charakteristika opatření Opatření je zaměřeno na prevenci negativních jevů v pracovně právních 

vztazích. Jedná se o formu vzdělávání (besedy, informační letáky, články v 
tisku) zaměřenou na seznámení především osob ohrožených sociálním 
vyloučením, dlouhodobou nezaměstnaností apod. se základními zásadami 
pracovního práva - obsah pracovní smlouvy, základní práva a povinnosti 
zaměstnance a zaměstnavatele, apod.). Toto opatření je částečně naplňováno 
poradenskými službami (viz opatření 7.1.3).  
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace besed s pracovně-právní 
tematikou pro ohrožené skupiny obyvatelstva i širší veřejnost a 
zapojení tematiky do informačního systému 

Předpokládané dopady 
opatření 

Snížení výskytu zaměstnávání bez uzavření řádné pracovní smlouvy, zvýšená 
informovanost zaměstnanců o svých právech. 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout 

Předpokládané fin. zdroje ESF - OPLZZ, granty, dotace, město Č. Krumlov 
 

Předpokládané počty klientů Nelze odhadnout 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb - ICOS, CPDM, o.p.s, CZP JK, Kocero, o.p.s, případně 
další poskytovatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 7.1.1.1 Realizace besed s pracovně-právní tematikou pro ohrožené skupiny 
obyvatelstva i širší veřejnost 
č. 7.1.1.2 Zapojení tematiky do informačního systému – viz oblast Společných 
cílů 10. Informační systém 

 
Opatření č. 7.1.5 Chráněná dílna 
Charakteristika opatření Viz opatření č. 4.5.2 
 
Opatření č. 7.1.6 Veřejně prospěšné práce 
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Charakteristika opatření Veřejně prospěšné práce slouží k umístění uchazečů o zaměstnání na dobu 
nepřesahující 12 měsíců. Tato místa zřizují zejména obce a města, a to na 
základě písemné dohody s úřadem práce. Na VPP jsou zpravidla úřadem práce 
doporučováni místní občané, kteří jsou obtížně umístitelní do zaměstnání. Jedná 
se o práce převážně sezónního charakteru, zaměřené na úklid v obcích, údržbu 
zeleně a komunikací, stavební práce, údržbu sportovních zařízení v obci, 
zlepšení životního prostředí apod. 
Kritérium pro naplnění opatření: Uzavřená smlouva o veřejně 
prospěšné práce města s ÚP 

Předpokládané dopady 
opatření 

Snižování nezaměstnanosti 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje náklady na mzdu i odvody na soc. a zdrav. pojištění hradí úřad práce 
Předpokládané počty klientů 5 - 10 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

město Č. Krumlov ve spolupráci s ÚP, zaměstnavatelé 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Ano/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 průběžně 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 7.1.3.1 Uzavření smlouvy o zřízení veřejně prospěšných prací mezi městem 
Český Krumlov a ÚP Český Krumlov 
č. 7.1.3.2 Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi ÚP, 
poskytovateli, městem a zaměstnavateli 

 
Opatření č. 7.1.7 Rekvalifikace 
Charakteristika opatření Cílem je podpora cílených rekvalifikačních kurzů pro znevýhodněné skupiny 

obyvatelstva, které doplňují nabídku rekvalifikačních kurzů nabízených ÚP. 
Kritérium pro naplnění opatření: Uskutečnění rekvalifikačních kurzů, 
které napomohou k nalezení zaměstnání znevýhodněným skupinám 
obyvatel 

Předpokládané dopady 
opatření 

snížení nezaměstnanosti  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje ESF - OLZZ 
Předpokládané počty klientů 5 - 10 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Agentury zajišťující rekvalifikační kurzy ve spolupráci s místními poskytovateli a 
ÚP 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 7.1.3.1 Realizace rekvalifikačních kurzů, které napomohou k nalezení 
zaměstnání znevýhodněným skupinám obyvatel 
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OBLAST 8: DOBROVOLNICTVÍ 
 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

 
POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 

 

Cíl č. 8.1 Rozvoj dobrovolnictví  
Krátký popis cíle  V roce 2006 byla ve městě provedena analýza dobrovolnictví - na základě této 

existuje v místní komunitě ochota z řad široké veřejnosti zapojit se do 
dobrovolnických aktivit. Na druhé straně existuje poptávka z řad neziskových 
organizací po dobrovolnících. Jedná se o zapojení veřejnosti do místních aktivit 
v sociální oblasti na dobrovolnické bázi.  

Vztahuje se k prioritě Zejména: 
1/3 Rozvoj dobrovolnictví – koordinační skupina 1 
2/5 Podpora dobrovolnictví - koordinační skupina 2 
3/5 Podpora integrace romské menšiny - Op. 3.5.1 Spolupráce organizací 
včetně zapojování dobrovolníků  
4/1 Podpora rozvoje služeb pro ZP s důrazem na terénní služby - Op. 4.2.5 
Podpora dobrovolnictví  

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

8.1.1 Příprava, vznik a rozvoj dobrovolnického centra 
8.1.2 Vznik a rozvoj dobrovolnických programů 

 
Opatření č. 8.1.1 Příprava, vznik a rozvoj dobrovolnického centra 
Charakteristika opatření - příprava a realizace koncepce vzniku dobrovolnického centra 

- personální zajištění 
- spolupráce a čerpání zkušeností z jiných organizací /např. Hestia, JČU, …/ 
- příprava nezbytných právních a organizačních podkladů 
- získání nezbytných registrací a akreditací 
- školení koordinátorů za jednotlivé organizace 
- propagace dobrovolnictví, cílená kampaň 
- vytvoření databáze dobrovolníků a organizací, které přijímají dobrovolníky 
- přijímání, výcvik dobrovolníků 
- pravidelné schůzky s koordinátory 
- supervize dobrovolníků 
Kritérium pro naplnění opatření: 
- zajištěné nezbytné finance pro vznik dobrovolnického centra 
- zajištěné nezbytné právní a organizační podklady 
- jasná strategie fungování dobrovolnického centra (propojení potřeb 

poskytovatelů ve městě) 
- fungující DC, které propaguje, přijímá, školí a vysílá dobrovolníky 
 

Cíl 8.1  
Rozvoj dobrovolnictví    

Op. 8.1.1  
Příprava, vznik a 

rozvoj 
dobrovolnického 

centra 
 

Op. 8.1.2 
Vznik a rozvoj 

dobrovolnických 
programů 
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Předpokládané dopady 
opatření 

- posílení kapacit NNO 
- rozšíření povědomí o dobrovolnictví mezi veřejností 
- zvýšení zájmu o dobrovolnictví z řad běžné veřejnosti 
- využití dosud nevyužívaného personálního potenciálu 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 80 – 200 tis. /ročně 

Předpokládané fin. zdroje MV, JK, výzvy v rámci KPSS města Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Dobrovolníků: řádově desítky 

Organizace: 5 – 15 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb – ICOS ve spolupráci s dalšími poskytovateli 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 8.1.1.1  Finanční podpora zajištění vzniku dobrovolnického centra 
č. 8.1.1.2  Organizační, právní a administrativní příprava, včetně registrace 
č. 8.1.1.3  PR kampaň s cílem vyhledání potenciálních dobrovolníků 
č. 8.1.1.4  Přijímání, školení a vysílání dobrovolníků 
č. 8.1.1.5  Podpůrné aktivity, školení, supervize 

 
Opatření č. 8.1.2 Vznik a rozvoj dobrovolnických programů 
Charakteristika opatření Na základě aktuální poptávky ze stran jednotlivých organizací budou realizovány 

postupně jednotlivé dobrovolnické programy, např. dobrovolnictví pro seniory, 
dobrovolnictví v nemocnicích, atd. dle požadavků a potřeb jednotlivých 
poskytovatelů a uživatelů. Jednotlivé programy budou převzaty z již existujících 
a fungujících programů, případně ve specifických případech budou vytvořeny 
nové specifické programy. Realizace programů je však podmíněna vznikem a 
fungováním dobrovolnického centra. 
Kritérium pro naplnění opatření: 
- Fungující programy dobrovolnictví zejména pro cílovou skupinu 

děti a mládež, zdravotně postižené a seniory 
Předpokládané dopady 
opatření 

- posílení kapacit NNO 
- rozšíření povědomí o dobrovolnictví mezi veřejností 
- zvýšení zájmu o dobrovolnictví z řad běžné veřejnosti 
- využití dosud nevyužívaného personálního potenciálu 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Max. 20 tis. /program/ročně 

Předpokládané fin. zdroje MV, JK, výzvy v rámci KPSS města Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Dobrovolníků: řádově desítky 

Organizace: 5 – 15 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Centrum sociálních služeb – ICOS ve spolupráci s dalšími poskytovateli 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009  
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 8.1.2.1 Aktuální analýza potřeb organizací 
č. 8.1.2.2 Příprava konkrétních programů 
č. 8.1.2.3 Realizace konkrétních programů 
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OBLAST 9: ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR 
 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

 

 
 

POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

Cíl č. 9.1 Usnadnění pohybu seniorů a ZP ve městě 
Krátký popis cíle  Podpora soběstačnosti seniorů a ZP při pohybu městem, maximální zajištění 

přístupnosti všech míst, které běžně občan potřebuje ke svému 
plnohodnotnému životu. Pro tuto cílovou skupinu je nezbytným doplňkem 
pohybu i vhodná síť odpočinkových míst. 
 

Vztahuje se k prioritě 2/4 Odstraňování architektonických a dopravních bariér – koordinační skupina 2 
4/3 Odstraňování architektonických a dopravních bariér – koordinační skupina 4 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

9.1.1 Respektování potřeb seniorů a ZP při výstavbě a rekonstrukci 
objektů a komunikací – město bez bariér 
9.1.2 Zřizování odpočinkových míst v centru i okrajových  částech 
města 
9.1.3 Městská veřejná doprava 

 
Opatření č. 9.1.1 Respektování potřeb seniorů a ZP při výstavbě a rekonstrukci 

objektů a komunikací – město bez bariér 

Cíl 9.1  
Usnadnění pohybu seniorů a ZP ve 

městě 
  

Op. 9.1.1  
Respektování potřeb 
seniorů a ZP při vý-
stavbě a rekonstrukci 
objektů a  komunikací 

– město bez bariér 

Op. 9.1.2 
Zřizování 

odpočinkových míst 
v centru i okrajových  
částech města 

Op. 9.1.3 
Městská 

nízkoprahová 
doprava 
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Charakteristika opatření Z hlediska usnadňování přístupu seniorů, zdravotně postižených, ale i například 
maminek s kočárky je potřebné zmapování potřeb z hlediska odstraňování 
bariér ve městě. Prostředkem by mělo být zajištění systému mapování – soupis 
(databáze) bariér a způsobu jejich odstraňování. (Např. mohou být vytvořeny 
dobrovolnické skupiny z pracovních skupin KPSS ve spolupráci s městem, 
poskytovateli). Součástí opatření by měla být plán bezbariérových tras 
v návaznosti na Národní plán mobility pro všechny včetně aktualizace průvodce 
bezbariérových tras. 
Kritérium pro naplnění opatření: Vytvořená databáze bariér a jejich 
odstraňování, plán bezbariérových tras a průvodce bezbariérových 
tras 

Předpokládané dopady 
opatření 

Občané budou znát vhodné komunikační trasy, případně bariéry, což jim 
umožní plynulý pohyb po městě. Zároveň toto opatření vyhledá problémová 
místa a ukáže, kde je třeba zjednat nápravu, popř. vnější zdroje financování. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 
- 

Předpokládané fin. zdroje EU, MPSV, MMR, MZ, JK, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov, dobrovolníci, příp. některé NNO (např. Svépomoc, CZP JK, 
ad.) 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 9.1.1.1 Mapování bariér 
č. 9.1.1.2 Plán bezbariérových tras 
č. 9.1.1.2 Aktualizace průvodce bezbariérových tras 

 
Opatření č. 9.1.2 Zřizování odpočinkových míst v centru i okrajových  částech 

města 
Charakteristika opatření Určení konkrétních veřejných prostor vhodných ve městě ke zřízení 

odpočinkových míst. (Např. mohou být vytvořeny dobrovolnické skupiny 
z pracovních skupin KPSS ve spolupráci s městem, poskytovateli). Tvorba 
databáze (plánu) míst ve spolupráci s odborem živ. prostředí MěÚ.  
Kritérium pro naplnění opatření: Vytvořený plán možných 
odpočinkových míst a jeho naplňování 

Předpokládané dopady 
opatření 

Při pohybu městem je delší cesta pro tuto cílovou skupinu fyzicky náročná, což 
bude zmírněno vybudováním soustavy odpočinkových míst. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 
- 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov, MMR, ad. 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Koordinační skupiny KPSS, dobrovolníci, poskytovatelé (CZP JK ad.), město Č. 
Krumlov 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 9.1.3.1 Zmapování potřebnosti vhodných míst a sestavení plánu 
č. 9.1.3.2 Postupné naplňování plánu 
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Opatření č. 9.1.3 Městská veřejná doprava 
Charakteristika opatření Vyhodnocení městské dopravy – jízdních řádů v ohledech návaznosti a četnosti 

jednotlivých spojů včetně nízkoprahových, jízdného.  
Kritérium pro naplnění opatření: Zmapování potřeb v aspektech 
městské veřejné dopravy (např. dotazníkové šetření) a jejich 
vyhodnocení  

Předpokládané dopady 
opatření 

Lepší propojení lokalit , které tato CS skupina (senioři, zdravotně postižení ad.) 
často navštěvuje (obchodní centrum, zdravotnická zařízení, hřbitov, apod.), 
maximální využití nízkoprahového autobusu, případně úprava jízdného. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 
- 

Předpokládané fin. zdroje Město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov, provozovatel dopravy 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 9.1.4.1 Zmapování potřeb (např. dotazníkové šetření) 
č. 9.1.4.2 Vyhodnocení potřeb 
č. 9.1.4.3 Případná změna současného stavu 
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OBLAST 10: INFORMAČNÍ SYSTÉM 
 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

 
 
 

POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

Cíl č. 10.1 Vznik a provoz informačního systému o sociálních 
službách ve městě   

Krátký popis cíle  Prostřednictvím informačního systému, na němž se budou podílet všichni 
poskytovatelé služeb zajistit dostupnost informací o sociálních a doprovodných 
službách pro všechny občany města, ale i informovanost mezi poskytovateli 
navzájem a mezi pracovními skupinami komunitního plánování a vedením 
města.  

Vztahuje se k prioritě 1/4 Pravidelná informační osvěta - koordinační skupina 1 
2/6 Zajištění informovanosti - koordinační skupina 2 
3/4 Aktivizace romské menšiny – koordinační skupina 3 
3/5 Podpora integrace – koordinační skupina 3 
4/5 Zajištění informovanosti ZP – koordinační skupina 4 

Cíl 10.1  
Vznik a provoz informačního systému  

o soc. službách ve městě   

Op. 10.1.1  
Webový portál ke 
KPSS a službám  

 
Op. 10.1.2  

Informační koutky 
ve městě  

 

Op. 10.1.3  
Aktualizace 

katalogu služeb 
 

Op. 10.1.5 
Spolupráce 

s regionálními médii 
 

Op. 10.1.6 
Tisk a distribuce 

materiálů 

Op. 10.1.7 
Veřejná setkání a 
projednávání 

Op. 10.1.4 
Sekce ve 

zpravodajích 
 

Op. 10.1.8 
Informovanost 
zastupitelstva 

Op. 10.1.9 
Pořádání 

informativních akcí 
pro uživatele i 

veřejnost 
Op. 10.1.10 

Společná setkání 
poskytovatelů 
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Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

10.1.1 Webový portál ke komunitnímu plánování a sociálním službám 
v ČK 
10.1.2 Informační koutky ve městě Český Krumlov 
10.1.3 Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb 
10.1.4 Pravidelné sekce k sociálním službám v místních Zpravodajích 
10.1.5 Spolupráce s regionálními médii 
10.1.6 Tisk a distribuce aktuálních materiálů 
10.1.7 Veřejná setkání a projednávání – sběr námětů a připomínek, 
potřeb  
10.1.8 Pravidelná informovanost zastupitelstva města (Toto opatření je 
řešeno v rámci oblasti 12 Společných cílů – Monitoring a naplňování 
komunitního plánu – jako součást opatření 12.1.5) 
10.1.9 Pořádání informativních akcí pro uživatele i veřejnost 
10.1.10 Společná setkání všech poskytovatelů – koordinace činností 

 
Opatření č. 10.1.1 Webový portál ke komunitnímu plánování a sociálním službám  
Charakteristika opatření Zajistit sdružování všech relevantních informací o komunitním plánování a 

sociálních službách ve městě na jednom internetovém portálu, který bude 
zároveň rozcestníkem na další informace a poskytovatele a bude doplňkem 
informačních míst (viz opatření 10.1.2) a dalších informačních opatření. Webový 
portál by měl obsahovat i přístupné databáze vzdělávacích a informačních akcí 
v sociální oblasti (viz op. 6.1.1) atp. Předpokladem je vytvoření samostatného 
portálu, který bude spravován ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb ve 
městě.  
Kritérium pro naplnění opatření: Vznik a provoz webového portálu 
s informacemi o plánování a sociálních službách 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zpřehlednění a zkvalitnění informací pro občany města i poskytovatele služeb 
s možností jednoduché a permanentní aktualizace všech informací. Jedná se o 
nástroj, který nabídne všem občanům s přístupem k internetu, ale městu i 
poskytovatelům, rychlý a přehledný zásobník informací o všech službách ve 
městě.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

cca 30.000,- Kč – zřízení portálu  

Předpokládané fin. zdroje ESF – OPLZZ - zřízení, město Č. Krumlov - provoz 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci se všemi poskytovateli služeb 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 – zřízení a kontinuální provoz a aktualizace 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 10.1.1.1 zřízení portálu a jeho propojení se stávajícími stránkami města a 
poskytovatelů 
č. 10.1.1.2 oslovení všech poskytovatelů a jejich zapojení do systému 
aktualizace  
č. 10.1.1.3 provoz portálu, jeho pravidelná aktualizace za spolupráce se všemi 
poskytovateli 
č. 10.1.1.4 pravidelná info-kampaň k existenci portálu 
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Opatření č. 10.1.2 Informační koutky ve městě Český Krumlov 
Charakteristika opatření Zajistit snadný přístup k základním informacím o všech sociálních a souvisejících 

službách všem zájemcům prostřednictvím specializovaných informačních míst ve 
městě (cca 15 míst). Budou obsahovat základní informace (letáky, brožury, 
katalogy sociálních služeb atd.) o sociálních službách. Informační koutky by 
měly být umístěny na veřejně přístupných místech (úřady, poskytovatelé 
služeb, poliklinika, nemocnice, knihovny, NNO, školy ad.). Koutky by měly být 
pravidelně aktualizovány (může být využito např. dobrovolnické práce).  
Kritérium pro naplnění opatření: Zřízení a provoz (aktualizace) 
informačních koutku na min. 10 místech 

Předpokládané dopady 
opatření 

Snadný přístup k informacím o sociálních a souvisejících službách pro občany 
města i poskytovatele služeb.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 30.000,- Kč (nákup informačních stojánků) 
 

Předpokládané fin. zdroje ESF - OPLZZ, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci se všemi poskytovateli služeb 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ano/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: Od: 2009 – zřízení a kontinuální provoz a aktualizace 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 10.1.2.1 Nákup a zřízení informačních koutků 
č. 10.1.2.2 Zajištění pravidelné aktualizace 

 
Opatření č. 10.1.3 Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb 
Charakteristika opatření V pravidelných intervalech vydávat aktualizovaný katalog sociálních služeb (cca 

po dvou/třech letech – tj. další cca v roce 2011). Distribuce na informační 
koutky, veřejně přístupná místa ve městě (organizace, zdravotnická zařízení 
apod.), i v regionu (min. obecní úřady a poskytovatelé služeb).  
Kritérium pro naplnění opatření: Vydání a distribuce aktualizovaného 
katalogu sociálních a souvisejících služeb 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zlepšení informovanosti veřejnosti i uživatelů služeb a zajištění jednoduchého 
přístupu ke všem základním informacím pro občany města.  Udržení povědomí o 
sociálních službách ve městě, posílení spolupráce a zainteresovanosti 
poskytovatelů na zveřejňování aktuálních informací v této oblasti.  
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 30.000,- tisk a distribuce aktualizovaného katalogu 

Předpokládané fin. zdroje ESF - OPLZZ, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci se všemi poskytovateli služeb 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Ne/NE 

Předpokládané období 
realizace 

2011 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 10.1.3.1 Zřízení databáze všech poskytovatelů  
č. 10.1.3.2 Aktualizace dat při aktualizaci KPSS 
č. 10.1.3.3 Tisk a distribuce katalogu 
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Opatření č. 10.1.4 Pravidelné sekce k sociálním službám v místních Zpravodajích 
Charakteristika opatření V současné době vycházejí ve městě dva celoplošně distribuované zpravodaje 

(města Č. Krumlov a neziskových organizací ICOS). Cílem je zajistit v nich 
vhodný prostor (speciální sekce) pro pravidelné zveřejňování aktuálních a 
přehledných informací z oblasti sociálních služeb, které budou dodávat 
poskytovatelé služeb.  
Kritérium pro naplnění opatření: Pravidelné informace v místních 
zpravodajích o sociálních službách 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zajištění adresnosti informací pro občany města (zpravodaje jsou distribuované 
do všech domácností). 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Náklady jsou hrazeny vydavateli, je možné část nákladů zapojovat do 
konkrétních projektů poskytovatelů 

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů Cca 6000 domácností města 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov a ICOS Český Krumlov ve spolupráci se všemi poskytovateli 
služeb 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 kontinuálně 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 10.1.4.1 Oslovení všech poskytovatelů a zajištění součinnosti při naplňování 
opatření – pravidelné zasílání aktuálních informací vydavatelů v dohodnutých 
termínech 

 

Opatření č. 10.1.5 Spolupráce s regionálními médii 
Charakteristika opatření Pravidelné zasílání tiskových zpráv regionálním médiím (Deníky Bohemia, MF 

Dnes ad), pořádání tiskových konferencí. Navíc při vypisování grantových výzev 
městem v rámci naplňování KPSS zveřejňovat informační inzerci v regionálním 
tisku, ale i dotačních serverech apod. 
Kritérium pro naplnění opatření: Pravidelné uveřejňování informací 
v regionálních médiích 

Předpokládané dopady 
opatření 

Doplnění spektra o další důležitý informační kanál. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Náklady jsou minimální 

Předpokládané fin. zdroje Vlastní zdroje organizací, dotace, granty 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Všichni poskytovatelé včetně města Č. Krumlov  

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 kontinuálně 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 10.1.5.1 Pravidelné rozesílání tiskových zpráv, případně pořádání tiskových 
konferencí ve spolupráci všech zainteresovaných 

 
Opatření č. 10.1.6 1.6 Tisk a distribuce aktuálních materiálů 
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Charakteristika opatření Pravidelná příprava, tvorba a tisk aktuálních materiálů (letáčky, brožury ad.) k 
cílenému informování uživatelů i poskytovatelů o možnostech využívání služeb a 
programů či o změnách v poskytování sociálních služeb (opatření souvisí úzce 
opatřením 10.1.2. Informační koutky). Opatření předpokládá i distribuci 
materiálů přes školy (rodiče, děti) a terénní pracovníky (distribuce letáků ad. 
informačních materiálů včetně např. seznamu krizové pomoci – krizová tel. 
pomoc apod. i těm občanům jako jsou uživatelé návykových nebo omamných 
psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách, u nichž je zvýšený předpoklad nevyužívání běžných výše 
uvedených informačních strategií (internet, katalog, informační koutky apod. – 
K podpoře tohoto opatření by měla sloužit koordinační setkání terénních 
pracovníků a poskytovatelů – viz opatření 5.3.1). Opatření zahrnuje i 
předpokládaný tisk a distribuci aktualizovaných komunitních plánů a katalogů 
sociálních služeb. Poskytovatelé by měly sami dbát na zajištění financí na 
vydávání materiálů v rámci dotací, grantů apod. 
Kritérium pro naplnění opatření: Pravidelná dodávka aktuálních 
materiálů do informačních koutků a vybraných informačních 
materiálů terénním pracovníkům  

Předpokládané dopady 
opatření 

Doplnění spektra o cílenou informační strategii k aktuálním potřebám 
poskytovatelů i uživatelů služeb a cílené informovanosti o nových možnostech 
pro uživatele. Navíc předpokládaná distribuce přes školy v případě potřebných 
materiálů a informací zajistí jednoduchou cestou velice efektivní nástroj 
distribuce. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje Vlastní zdroje organizací, dotace, granty 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Všichni poskytovatelé včetně města Č. Krumlov  

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 kontinuálně 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 10.1.6.1 Pravidelná příprava a tisk aktuálních materiálů poskytovateli služeb a 
jejich distribuce do informačních koutků (op. 10.1.2.), včetně v případě potřeby 
zajištění distribuce přes školy, terénní pracovníky  
č. 10.1.6.2 zajištění financí na tisk a distribuci komunitního plánu a katalogu 
služeb v rámci rozpočtu a případných grantových žádostí 

 
Opatření č. 10.1.7 Veřejná setkání a projednávání – sběr námětů a připomínek, 

potřeb 
Charakteristika opatření V pravidelných intervalech (min. 1x ročně) pořádat setkání s veřejností k 

informování o naplňování komunitního plánu, k připomínkování návrhů 
komunitního plánu a dalším novinkám v sociální oblasti na území města za 
účasti poskytovatelů, členů pracovních skupin a vedení města.  
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace pravidelných veřejných 
setkání 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zajištění přímého styku s širokou veřejností i uživateli, udržení zájmu veřejnosti 
o podíl na plánovacích procesech v oblasti soc. služeb – sběr připomínek, 
návrhů, monitoring potřeb skutečných i potenciálních uživatelů. 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Minimální  

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů -  
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Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov v součinnosti s koordinačními skupinami  poskytovateli služeb 
a vedením města 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 kontinuálně 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 10.1.7.1 Zajištění připomínkovacího procesu – veřejných projednávání – vždy 
k aktualizaci komunitního plánu 
č. 10.1.7.2 Pořádání besed a společných akcí za široké spolupráce 
poskytovatelů – provázanost akcí (tato aktivit úzce souvisí s opatřením 10.1.10 
Společná setkání poskytovatelů) 

 
Opatření č. 10.1.8 Pravidelná informovanost zastupitelstva města  
Charakteristika opatření Toto opatření je řešeno v rámci oblasti 12 Společných cílů – Monitoring a 

naplňování komunitního plánu – viz součást opatření 12.1.5 
 

Opatření č. 10.1.9 Pořádání informativních akcí pro uživatele i veřejnost 
Charakteristika opatření V pravidelných intervalech pořádat setkání s veřejností prostřednictvím dnů 

otevřených dveří poskytovatelů, slavnostní otevírání nových služeb či organizací, 
případně dalších akcí jako jsou informativní přednášky pro cílové skupiny, 
případně dalších společných akcí poskytovatelů. Toto opatření částečně souvisí 
s opatřením 6.2.1 Vzdělávání a osvěta pro široké spektrum uživatelů i specifické 
uživatele. 
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace pravidelných 
informativních akcí  

Předpokládané dopady 
opatření 

Doplnění spektra informovanosti o další nástroj, který napomůže skutečným i 
potenciálním uživatelům služeb orientaci ve službách a možnostech, které 
mohou využívat a zároveň může napomoci kvalitnější informovanosti mezi 
poskytovateli navzájem a k zajištění provázanosti, návaznosti služeb. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Minimální  

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Všichni poskytovatelé služeb 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 kontinuálně 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 10.1.9.1 Pravidelné dny otevřených dveří apod. akcí poskytovatelů 
č. 10.1.9.2 Pořádání informativních přednášek a dalších společných akcí za 
široké spolupráce poskytovatelů – provázanost akcí 

 
Opatření č. 10.1.10 Společná setkání všech poskytovatelů – koordinace činností 
Charakteristika opatření Pro zvýšení vzájemné informovanosti za účelem zkvalitnění a efektivního 

propojování konkrétních činností jednotlivých poskytovatelů je vhodné 
uspořádat min. 1x do roka koordinační setkání všech poskytovatelů služeb.   
Kritérium pro naplnění opatření: min. 1x ročně koordinační setkání 
všech poskytovatelů 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zefektivnění poskytování služeb – zkvalitnění koordinace a propojenosti 
konkrétních činností jednotlivých poskytovatelů, zvýšená vzájemná 
informovanost poskytovatelů, usnadnění společného plánování akcí  
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

-  

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov a všichni poskytovatelé služeb 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
služby dle zákona o 
sociálních službách 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 kontinuálně 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 10.1.10.1 Pravidelná koordinační setkání všech poskytovatelů 
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OBLAST 11: ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ 

 
TUTO OBLAST ŘEŠÍ STRATEGICKÝ A AKČNÍ PLÁN MĚSTA – PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNU JSOU 

JEDNOTLIVÉ CÍLE A OPTŘENÍ AKTUÁLNĚ ROZPRACOVÁNY DO PODROBNOSTÍ.  
 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

 
 
 
 

POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

Cíl č. 11.1 Zajistit efektivní poskytování služeb 
Krátký popis cíle  Cílem je nastavovat efektivní systém financování služeb a průběžné vzdělávání 

a zvyšování kompetencí pracovníků poskytovatelů služeb. Konkrétní opatření 
pro naplňování tohoto cíle jsou rozpracována v rámci níže uvedených opatření. 

Vztahuje se k prioritě 1/2 Udržení potřebných stávajících služeb a jejich kvality  
1/6 Zajištění úzké spolupráce města a poskytovatelů na implementaci KPSS, 
včetně pružného systému financování služeb a rozšíření plánování na region 
2/7 Systematické využívání grantových příležitostí - koordinační skupina 2 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

11.1.1 Vzdělávání poskytovatelů (toto opatření je řešeno v rámci oblasti 
Společních cílů – viz opatření 6.1.1 Podpora vzdělávání zaměstnanců v soc. 
službách a zavádění systému a podmínek pro celoživotní vzdělávání 
zaměstnanců) 
11.1.2 Efektivní financování potřebných služeb ve městě (toto opatření 
je řešeno v rámci oblasti 12 Společných cílů – Monitoring a naplňování 
komunitního plánu - viz opatření č. 12.2.2. Efektivní financování potřebných 
služeb ve městě  - granty, rozpočet  

 
 

Cíl 11.1  
 Zajistit efektivní poskytování služeb  

Op. 11.1.1  
Vzdělávání 

poskytovatelů 

Op. 11.1.2 
Efektivní systém 

financování služeb 

Cíl 11.2  
Rekonstrukce a využívání vhodných 
objektů – rozvoj infrastruktury pro 

sociální integraci 
  

Op. 11.2.1 
Domov pro seniory 
a ZP s komplexní 
nabídkou služeb 

Op. 11.2.2 
Rekonstrukce 

objektu Špičák 114 
pro sociální účely  

Op. 11.2.3 
Zajištění prostor na 

sídlišti Mír a 
dalších vybraných 

lokalitách pro 
komunitní centrum 

Op. 11.2.4 
Rekonstrukce 

objektu Plešivce 
74/75 a  Plešivec 

262 a 302 

Op. 11.2.5 
Rekonstrukce a 

využívání dalších 
vhodných objektů 
pro poskytování 
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Cíl č. 11.2 Rekonstrukce a využívání vhodných objektů - 
rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 

Krátký popis cíle  Cílem je zajišťovat a vyhledávat co nejlepší podmínky pro poskytování služeb ve 
městě. Tj. rekonstruovat a upravovat stávající a vyhledávat vhodné objekty a 
prostory pro poskytování sociálních a souvisejících služeb ve městě Český 
Krumlov tak, aby se předcházelo tomu, že potřebné služby identifikované 
komunitním plánem města nebude, kde poskytovat. (Navíc nabízené odborné 
služby pro klienty obnáší i dodržování příslušných hygienických pravidel. V 
současné době většina služeb - většina sídlí v prostorách pronajatých od města 
Český Krumlov - nesplňuje tyto podmínky. Jedná se o velké riziko pozastavení 
nebo zastavení činnosti těchto služeb v rámci kontrolních šetření - certifikace, 
inspekce sociálních služeb zjišťující i hygienický standart). Viz také akční plán, 
opatření 4.2.2.2 Podpora služeb včetně investičních záměrů stanovených 
komunitním plánem. 

Vztahuje se k prioritě Zejména: 
1/2 Udržení potřebných stávajících služeb a jejich kvality - koordinační skupina 
1 a další priority, cíle a opatření všech dalších koordinačních skupin, které se 
vztahují k popisu tohoto cíle. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

11.2.1 Domov pro seniory a ZP s komplexní nabídkou služeb –– viz 
akční plán města, projekt 4.2.2.4 
11.2.2 Rekonstrukce objektu Špičák 114 - viz akční plán města, 
projekt 4.2.2.5 
11.2.3 Zajištění prostor na sídlišti Mír a dalších vybraných lokalitách 
pro komunitní centrum – aktivity nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež, streetwork, vzdělávací a volnočasové aktivity - viz akční plán 
města, projekt 4.2.2.6 
11.2.4 Rekonstrukce objektu Plešivce 74/75  
11.2.5 Rekonstrukce a využívání dalších vhodných objektů pro 
poskytování služeb 

 
Opatření č. 11.2.1 Domov pro seniory a ZP s komplexní nabídkou služeb –– viz 

akční plán města, projekt 4.2.2.3 
Charakteristika opatření Cílem je zajistit ve městě nabídku potřebných pobytových služeb pro seniory a 

zdravotně postižené, tj. vybudování domova pro seniory a ZP s komplexní 
nabídkou služeb. Tomuto projektovému záměru musí předcházet ověření 
potřebnosti – realizace průzkumu k zajištění potřebných dat a informací ohledně 
potřebnosti kapacity a služeb domova v návaznosti na možnosti rozvoje 
terénních služeb pro dané CS. Na základě tohoto průzkumu realizovat 
projektovou přípravu na zřízení domova s potřebnou kapacitou a službami. 
(Tento záměr zahrnuje cíl 2.1. Optimalizace pobytových služeb pro seniory 
(zejména opatření 2.1.1 a 2.1.4) a cíl 4.3. Zajištění pobytových služeb pro ZP 
(zejména 4.3.2 a 4.3.3). 
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace výzkumu – potřebnost 
pobytových zařízení ve městě v návaznosti na možnosti terénních a 
dalších služeb, projektová příprava a zahájení výstavby 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zajištění potřených pobytových služeb pro seniory a zdravotně postižené,k, kteří 
nemohou setrvat v domácím prostředí a využívat nabídky terénních služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout (záleží na kapacitě, umístění apod.) 

Předpokládané fin. zdroje ROP Jihozápad, město Č. Krumlov, JK 
Předpokládané počty klientů - viz předpokládaný výzkum 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s poskytovateli  

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

ANO/ANO (dle § 49, zákona č.108/2006 Sb.) 
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Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 11.2.1.1 Realizace výzkumu – potřebnost pobytových zařízení ve městě 
v návaznosti na možnosti terénních a dalších služeb 
č. 11.2.1.2 Projektová příprava výstavby (zajištění potřebných služeb) 

 
Opatření č. 11.2.2 Rekonstrukce objektu Špičák 114 - viz akční plán města, 

projekt 4.2.2.4 
Charakteristika opatření Tento projektový záměr souvisí s nevyhovujícím stavem objektu, kde sídlí 

CPDM, o.p.s., a kde je zároveň vhodné zřídit středisko sociálních a souvisejících 
služeb pro více poskytovatelů jako v jednom z mála objektů ve městě, který je 
pro tento účel vhodný (i z hlediska dostupnosti služeb pro občany města). 
Jedná se o rekonstrukci objektu a jeho využití pro poskytování významných 
služeb poskytovatelů v jednom objektu (např. – CPDM, o.p.s., Centrum 
sociálních služeb - ICOS, případně CZP JK), které vyřeší efektivně do budoucna 
zázemí těchto spolupracujících organizací a potřebných služeb na jednom místě 
„pod jednou střechou“ a zajistí sdílení zdrojů a dostupnost služeb pro občany. 
Kritérium pro naplnění opatření: Rekonstrukce objektu za účelem 
sdružení poskytovaných sociálních a souvisejících služeb 

Předpokládané dopady 
opatření 

Sdružování finančních i lidských zdrojů a efektivita vynakládaných prostředků na 
zajišťování potřebných služeb ve městě a udržení sítě potřebných služeb.   

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 20 mil. 

Předpokládané fin. zdroje ROP Jihozápad, město Č. Krumlov, JK 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s poskytovateli  

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 11.2.2.1 Tvorba projektové dokumentace 
č. 11.2.2.2 Získání externích finančních prostředků 
č. 11.2.2.3 Rekonstrukce objektu k využívání pro sociální a související služby 

 
Opatření č. 11.2.3 Zajištění prostor na sídlišti Mír a dalších vybraných lokalitách 

pro komunitní centrum – aktivity nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež, streetwork, vzdělávací a volnočasové aktivity - 
viz akční plán města, projekt 4.2.2.5 

Charakteristika opatření Zajištění prostor na sídlišti Mír pro komunitní centrum, případně v dalších 
vybraných  lokalitách města pro aktivity nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež, streetwork, vzdělávací a volnočasové aktivity. Toto opatření úzce 
souvisí s opatřením opatřením č. 1.3.1. 
Kritérium pro naplnění opatření: Existující zázemí pro výše uvedené 
aktivity 

Předpokládané dopady 
opatření 

Předcházení nežádoucích jevů u dětí a mládeže ve všech lokalitách města. 
 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout 

Předpokládané fin. zdroje ROP Jihozápad, rozpočet města, JK 
Předpokládané počty klientů - 



Návrh cílů a opatření 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 – 2011 k připomínkování 

 83  

Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s poskytovateli  

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 11.2.3.1 Vytipování a zajištění vhodných prostor  

 
Opatření č. 11.2.4 Rekonstrukce objektu Plešivce 74/75 a Plešivec 262 a 302 
Charakteristika opatření V objektu 74/75 dnes sídlí DPS, o.p.s a Azylový dům pro matky s dětmi. Pro 

seniory je objekt nevyhovující. Objekty 262 a 302 jsou nevyužité. Záměrem je 
zřízení malometrážních bytů pro sociálně potřebné všech věkových kategorií 
(např. klienti odcházející z Domu na půl cesty, startovací byty), případně jako 
zázemí pro chráněnou dílnu (objekt 262 a 302). 
Kritérium pro naplnění opatření: Rozhodnutí o využití objektu a 
realizace rekonstrukce 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zajištění bytů pro sociálně slabé všech věkových kategorií. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

cca 1.100.000,- Kč/byt (možnost cca 15ti malometrážních bytů) 

Předpokládané fin. zdroje ROP Jihozápad, město Č. Krumlov, JK 
Předpokládané počty klientů cca 1.100.000/byt (možnost cca 10ti malometrážních bytů) 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s poskytovateli  

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 11.2.4.1 Rozhodnutí o využití objektů 
č. 11.2.4.2 Projektová dokumentace 
č. 11.2.4.3 Rekonstrukce objektu 

 
Opatření č. 11.2.5 Rekonstrukce a využívání dalších vhodných objektů pro 

poskytování služeb 
Charakteristika opatření Cílem je vyhledávat vhodné objekty a prostory pro poskytování sociálních a 

souvisejících služeb ve městě Český Krumlov tak, aby se předcházelo tomu, že 
potřebné služby identifikované komunitním plánem města nebude, kde 
poskytovat, ale naopak aby se zajistilo co nejvíce efektivní poskytování služeb v 
důstojných podmínkám, které vyhovují standardům kladeným na služby, 
hygienickým podmínkám atd. Jedná se tedy o zajištění základních podmínek pro 
poskytování a rozvoj potřebných služeb ve městě a zajištění jejich dostupnosti 
pro uživatele s ohledem na využívání všech vhodných příležitostí (např. kasárna, 
objekty v majetku města).  
- Do tohoto opatření spadá i Opatření č. 4.2.2 Zázemí pro služby pro ZP, které 
však může být řešeno i v rámci opatření č. 11.2.2. Rekonstrukce objektu Špičák 
a opatření 5.1.4 Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi. 
Kritérium pro naplňování opatření: Nabídka vhodných prostor a 
zázemí pro potřebné služby ve městě 

Předpokládané dopady 
opatření 

Sdružování finančních i lidských zdrojů a efektivita vynakládaných prostředků na 
zajišťování potřebných služeb ve městě a udržení sítě potřebných služeb.   



Návrh cílů a opatření 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 – 2011 k připomínkování 

 84  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Nelze odhadnout 

Předpokládané fin. zdroje ROP Jihozápad, město Č. Krumlov, JK 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s poskytovateli  

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 11.1.2.5 Mapovat potřeby pro poskytování služeb a podporovat zajišťování 
vhodných podmínek pro posyktování služeb včetně vyhledávání vhodných 
objektů pro rekonstrukci či využívání (Kasárna apod.) 
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OBLAST 12: MONITORING, NAPLŇOVÁNÍ A 
AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU -  

 
TUTO OBLAST ŘEŠÍ STRATEGICKÝ A AKČNÍ PLÁN MĚSTA – PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNU JSOU 

JEDNOTLIVÉ CÍLE A OPTŘENÍ AKTUÁLNĚ ROZPRACOVÁNY DO PODROBNOSTÍ.  
 

ZÁKLADNÍ SCHÉMA CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 
 

 
 

 

POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ 
 

Cíl č. 12.1 Monitoring, vyhodnocování a aktualizace 
komunitního plánu – viz také akční plán, opatření 
4.1.1 Pravidelná aktualizace komunitního plánu 
sociálních služeb 

Krátký popis cíle  Cílem je zajistit nastavování efektivní sítě sociálních služeb prostřednictvím 
procesu komunitního plánování a jeho aktualizace. Nástroje pro efektivní 
implementaci pak zahrnuje cíl 12.2. Efektivní implementace komunitního plánu 
a financování služeb. 

Vztahuje se k prioritě 1/5 Ověřování potřebnosti a kvality služeb - pravidelné průzkumy - koordinační 
skupina 1 
1/6 Zajištění úzké spolupráce města a poskytovatelů na implementaci KPSS, 
včetně pružného systému financování služeb a rozšíření plánování na region -
koordinační skupina 1 
4/6 Monitoring poskytovaných sociálních i zdravotních služeb – koordinační 
skupina 4 

Cíl 12.1  
Monitoring a aktualizace komunitního 

plánu 

Op. 12.1.1  
Pravidelný 
monitoring 

naplňování plánu 
a služeb ve městě 

Op. 12.1.2 
Aktualizace a 
revize KPSS 

Op. 12.1.4 
Propojení 

komunitního plánu 
se strategickým 

plánem 

Op. 12.1.5 
Koordinace KPSS, 
zachování prac. sk., 

informovanost 
zastupitelstva  

Op. 12.1.3 
Realizace průzkumů a 

výzkumů a funkční sběr 
a využívání dat včetně 

prognózy vývoje 
obyvatelstva 

Cíl 12.2  
Efektivní implementace komunitního 

plánu a financování služeb 
  

Op. 12.2.1 
Spolupráce města 

s poskytovateli a prac. 
skupinami 

Op. 12.2.2 
Efektivní financování 
potřebných služeb ve 

městě  - granty, rozpočet 

Op. 12.2.3 
Zajištění financování 

procesu KPSS 
 

Op. 12.2.4 
Rozšiřování 

spolupráce na KPSS 
na region 
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Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

12.1.1 Pravidelný monitoring a vyhodnocování naplňování plánu a 
služeb ve městě 
12.1.2 Aktualizace a revize komunitního plánu 
12.1.3 Realizace potřebných průzkumů a výzkumů a funkční sběr a 
využívání dat včetně prognózy vývoje obyvatelstva 
12.1.4 Propojení komunitního plánu se strategickým plánem 
12.1.5 Koordinace KPSS, zachování pracovních skupin a pravidelná 
informovanost zastupitelstva města 

 
Opatření č. 12.1.1 Pravidelný monitoring naplňování plánu 
Charakteristika opatření Pro efektivní naplňování strategie rozvoje v sociální oblasti je nutné zajistit 

průběžné monitorování naplňování komunitního plánu a jeho průběžnou 
aktualizaci na základě tohoto monitoringu – tj. vytvoření metodiky monitoringu 
a aktualizace plánu a její naplňování včetně propojenosti se strategickým 
plánem. Monitoring zahrnuje pravidelný sběr dat od poskytovatelů i uživatelů a 
pravidelné vyhodnocování jednotlivých opatření KPSS (průběžně – 1x do roka 
by měla vzniknout souhrnná zpráva o stavu naplňování). Zároveň je potřeba 
zajistit pravidelný sběr dat prostřednictvím dotazníku pro poskytovatele - 1x 
ročně. Pro vkládání a zpracování těchto dat je vhodné vytvořit databázi, která 
umožní komparaci. Data z dotazníků slouží také jako podklad pro revizi a 
aktualizaci plánu.  
Kritérium pro naplnění opatření: Existence funkční metodiky 
monitoringu a vyhodnocování plánu 

Předpokládané dopady 
opatření 

Pravidelný monitoring naplňování plánu, který slouží jako podklad pro hledání 
řešení k naplňování opatření a jako podklad pro případnou revizi či aktualizaci 
plánu. Monitoring také zajistí pravidelný potřebný sběr dat o stavu a rozvoji 
identifikovaných služeb.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

minimální (zpracování metodiky v rámci procesu KPSS, rozesílka a zpracování 
zpráv v rámci procesu) 

Předpokládané fin. zdroje ESF – OPLZZ, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů není relevantní 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

město Č. Krumlov ve spolupráci s organizací zajišťující technicko-organizační 
zabezpečení a manažerskou skupinou KPSS 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/Ne 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 pravidelně každý rok (2009 vytvoření metodiky) 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 12.1.1.1 Vytvořit metodiku monitoringu a aktualizace naplňování plánu 
(2009) 
č. 12.1.1.2 Databáze poskytovatelů a služeb (včetně vazby na jednotlivá 
opatření)  
č. 12.1.1.3 Pravidelná rozesílka a sběr informací od jednotlivých poskytovatelů k 
daným opatřením 
č. 12.1.1.4 Pravidelná rozesílka a vyhodnocování dotazníků pro poskytovatele 
č. 12.1.1.5 Pravidelné vyhodnocování plánu na základě metodiky monitoringu 

 
Opatření č. 12.1.2 Aktualizace a revize komunitního plánu 
Charakteristika opatření Cílem je pravidelně aktualizovat komunitní plán na základě kontinuálního 

procesu plánování a vyhodnocování naplňování plánu (viz opatření 12.1.1) 
v souladu s platnými metodikami MPSV. Aktualizace může probíhat průběžně, 
vždy za stanovené období (3 až 5 let), kdy by měla proběhnout důkladná revize 
celého plánu. Cílem by mělo být také do budoucna rozšiřovat spolupráci v rámci 
plánování na region ve spolupráci s krajem (viz opatření 12.2.4).  
Kritérium pro naplnění opatření: Pravidelně aktualizovaný plán 
rozvoje sociálních služeb 

Předpokládané dopady 
opatření 

Existence aktuální strategie rozvoje, která reaguje na aktuální změny, potřeby a 
vývoj v oblasti plánování a poskytování služeb 
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Zahrnuje plat koordinátora na městě, technicko-organizační podporu a další 
potřebné výdaje (tisk, náklady na průzkumy apod.) 

Předpokládané fin. zdroje ESF – OPLZZ, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů Není relevantní 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s poskytovateli i uživateli služeb, koordinačními 
skupinami KPSS  

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Ne/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2010 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 12.1.2.1 Udržení kontinuálního procesu plánování i v implementační fázi 
s cílem mapování a aktualizace KPSS 
č. 12.1.2.2 Aktualizace a revize KPSS (na období 2012 dále) 

 
Opatření č. 12.1.3 Realizace potřebných průzkumů a výzkumů a funkční sběr a 

využívání dat včetně prognózy vývoje obyvatelstva 
Charakteristika opatření Jednou ze základních podmínek pro precizní plánování opravdu potřebných 

služeb je reagovat na skutečné potřeby obyvatel města. K tomuto účelu je 
nutné zajistit 1) realizaci potřebných průzkumů a výzkumů k ověření potřebnosti 
a 2) funkční sběr a využívání všech dat a analýz, která jsou k dispozici včetně 
prognózy vývoje obyvatelstva.   
Kritérium pro naplnění opatření: Realizace potřebných průzkumů a 
pravidelný sběr a využívání všech dostupných dat včetně prognózy 
vývoje obyvatelstva 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zajištění efektivního plánování na základě zjištěných potřeb   

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

Cca 600.000 v roce 2009 

Předpokládané fin. zdroje ESF – OPLZZ, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov v koordinaci s pracovními skupinami KPSS  

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 a dále dle potřeby 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 12.1.3.1 Realizace průzkumů dle požadavků a potřeb koordinačních skupin 
(zejména v oblasti služeb pro seniory a ZP Op. 2.1.1 Zmapování potřebnosti 
pobytových zařízení pro seniory a ZP a Op. 4.3.2 Zmapování potřeb ZP směrem 
k rozvoji potřebných pobytových služeb, pro děti,mládež a rodinu – Cíl 1.9. 
Pravidelná realizace průzkumů včetně komparace s dřívějšími průzkumy)    
č. 12.1.3.2 Realizace dotazníkových šetření s cílem zapojit širší veřejnost 
č. 12.1.3.3 Aktualizace stávajícího plánu na základě zjištěných potřeb 
č. 12.1.3.4 Zpracování prognózy vývoje obyvatelstva – viz akční plán, op. 
4.3.3.1 

 
Opatření č. 12.1.4 Propojení komunitního plánu se strategickým plánem  
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Charakteristika opatření Toto opatření úzce souvisí s potřebou provázanosti a nedublování strategického 
(akčního) a komunitního plánu. Strategický plán by měl obecně řešit vize a 
aktivity, které jdou nad rámec jednotlivých konkrétních opatření rozvoje služeb 
a které jsou rozpracovány v komunitním plánu metodou komunitního plánování 
v souladu s metodikami MPSV. Strategický plán by se měl věnovat projektovým 
záměrům, které by měly zajistit efektivní realizaci komunitního plánování a 
implementaci komunitního plánu. Komuntiní plán by pak měl plnit funkci 
akčního plánu v sociální oblasti. 
Kritérium pro naplnění opatření: Dlouhodobá koncepce propojení 
strategického a komunitního plánu 

Předpokládané dopady 
opatření 

Efektivní propojení strategického/akčního a komunitního plánu města 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona  

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

2009 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 12.1.4.1 Tvorba dlouhodobé koncepce propojení strategického a komunitního 
plánu 
č. 12.1.4.2 Projednání koncepce propojení strategického a komunitního plánu 
RM a ZM 

 
Opatření č. 12.1.5 Koordinace KPSS, zachování pracovních skupin a pravidelná 

informovanost zastupitelstva města 
Charakteristika opatření Pro implementaci i průběžnou aktualizaci plánu rozvoje služeb v sociální oblasti 

je potřebné zajistit odbornou koordinaci procesu plánování (plánování i 
implementace) na městě včetně zajištění technicko-organizační a metodické 
podpory a manažerského vedení jednotlivých pracovních skupin KPSS. 
Předpokladem je udržení a rozvoj kompetencí koordinátora KPSS na městě a 
zajištění finančních prostředků na technicko-organizační a metodickou podporu 
a manažerské vedení pracovních skupin a jejich provázanost s městem 
(zajišťuje místo koordinátora KPSS) včetně zajištění pravidelné informovanosti 
zadavatele (zastupitelstva města).  
Kritérium pro naplnění opatření: Koordinace procesu na městě za 
spolupráce se všemi zainteresovanými a pravidelná informovanost 
zastupitelstva města 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zajištění koordinace a profesionální struktury procesu rozvoje sociálních služeb 
dle standardů pro plánovací procesy 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

300.000,- rok (zahrnuje: technicko-organizační a metodické zajištění: cca 
200.000,-, odměny manažerů pracovních skupin, cca 50.000/ rok, proškolení 
zainteresovaných: cca 50.000,- Kč) + 0,5 úvazek pracovníka na městě – 
koordinátor KPSS (120.000,- Kč/rok) 

Předpokládané fin. zdroje ESF – OPLZZ, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s poskytovateli 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

NE/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 kontinuálně 
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Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 12.1.5.1 Zvyšování kompetencí koordinátora na MěÚ 
č. 12.1.5.2 Zachování pracovních skupin i v implementační fázi 
č. 12.1.5.3 Pravidelné představování plánu rozvoje a zapojování zastupitelů 
města do procesu KPSS v plánovací i implementační fázi 

 
 

Cíl č. 12.2 Efektivní implementace komunitního plánu 
Krátký popis cíle  Cílem je zajistit efektivní naplňování strategie rozvoje v sociální oblasti se 

záměrem zajištění co nejefektivnějšího využívání externích finančních zdrojů a 
sdružování materiálních i lidských zdrojů. 

Vztahuje se k prioritě 1/6 Zajištění úzké spolupráce města a poskytovatelů na implementaci KPSS, 
včetně pružného systému financování služeb a rozšíření plánování na region -
koordinační skupina 1 
2/7 Systematické využívání grantových příležitostí - koordinační skupina 2 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle 

12.2.1 Spolupráce města s poskytovateli a pracovními skupinami  
12.2.2 Efektivní financování potřebných služeb ve městě  
12.2.3 Zajištění financování procesu KPSS 
12.2.4 Rozšiřování spolupráce na KPSS na region 

 
Opatření č. 12.2.1 Spolupráce města s poskytovateli a pracovními skupinami 
Charakteristika opatření Koordinace ze strany města a široká spolupráce se všemi zainteresovanými je 

v procesu rozvoje v sociální oblasti nezbytná ve fázi plánovací i implementační. 
Řešeno v rámci opatření č. 12.1.5 Koordinace KPSS, zachování pracovních 
skupin a pravidelná informovanost zastupitelstva města.  

 
Opatření č. 12.2.2 Efektivní financování potřebných služeb ve městě  - rozpočet 

města/granty – viz také akční plán 4.2.2.1 
Charakteristika opatření Pro efektivní implementaci plánu je potřebné zajistit efektivní systém 

financování služeb ve městě s maximálním využitím externích prostředků tak, 
aby město financovalo pouze takové služby, na něž nelze či se nepodařilo získat 
externí finanční prostředky, a to v souladu komunitním plánem. Financování by 
mělo být ošetřeno jednak granty města, jednak tvorbou efektivního rozpočtu 
města pro podporu nezbytných potřebných sociálních služeb. Prostředkem pro 
naplnění tohoto opatření je vytvoření dlouhodobého systému financování služeb 
ve městě - Koncepce grantových systémů v sociální oblasti a financování služeb 
ve městě, která by zahrnovala komplexní jednotný systém podpory služeb 
v oblasti sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu města. (V současné době 
existuje poměrně roztříštěný systém financování služeb přes několik odborů a 
přes několik grantových schémat). 
Kritérium pro naplnění opatření: Komplexní koncepce grantových 
systémů v sociální oblasti a financování sociálních a souvisejících 
služeb ve městě  

Předpokládané dopady 
opatření 

Efektivní vynakládání financí města pouze na potřebné služby a zároveň 
usnadnění získávání externích financí na podporu naplňování plánu, jednotný 
efektivní systém poskytování podpory 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje - 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov (za spolupráce s manažerskou skupinou KPSS) 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 
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Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 12.2.2.1 Úprava pravidel pro granty v sociální oblasti a tvorba ucelené 
koncepce grantových systémů v sociální oblasti a financování služeb ve městě 
č. 12.2.2.2 Pravidla pro tvorbu návrh rozpočtu v sociální oblasti se zajištěním 
prostředků na granty 
č. 12.2.2.3 Vyhlašování grantů na každý rok v co nejkratším možném termínu 
dle ucelených pravidel pro financování 

 
Opatření č. 12.2.3 Zajištění financování procesu KPSS  
Charakteristika opatření Procesy komunitního plánování jsou finančně poměrně náročné, avšak ve svém 

důsledku vynakládané šetří prostředky. Min. do roku 2013 je však možné 
k podpoře financování plánovacích procesů využívat prostředky strukturálních 
fondů EU.  
Kritérium pro naplnění opatření: Pravidelné zajišťování prostředků na 
proces komunitního plánování 

Předpokládané dopady 
opatření 

Zajišťění externích financí na proces komunitního plánování 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

-  

Předpokládané fin. zdroje ESF – OPLZZ, město Č. Krumlov 
Předpokládané počty klientů - 
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráci s poskytovateli 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Částečně/NE 

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2009 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 12.2.3.1 Příprava a realizace projektových žádostí do OPLZZ 
č. 12.2.3.2 Tvorba rozpočtu města na daný rok s ohledem na potřeby KPSS 

 
Opatření č. 12.2.4 Rozšiřování spolupráce na KPSS na region -  Viz také akční plán 

-4.1.3 
Charakteristika opatření Pro efektivní nastavení sítě potřebných sociálních a souvisejících služeb ve 

městě je  potřebné postupně rozšiřovat spolupráci na plánování i implementaci 
komunitních plánů na další obce regionu (za účelem sdružování zdrojů lidských i 
materiálních). Projektový záměr předpokládá společná setkání s okolními 
obcemi za účelem tvorby koncepce propojování plánování a financování 
jednotlivých služeb v regionu.  
Kritérium pro naplnění opatření: Vytvořená koncepce rozšíření 
plánování na region 

Předpokládané dopady 
opatření 

Sdružování a efektivní využívání zdrojů v oblasti sociálních služeb 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

- 

Předpokládané fin. zdroje ESF - OPLZZ 
Předpokládané počty klientů -  
Předpokládaní realizátoři, 
organizace podílející se na 
realizaci opatření 

Město Č. Krumlov ve spolupráce s obcemi regionu a poskytovateli 

Jedná se o vznik nové služby 
či programu/jedná se o 
sociální služby dle zákona 

Ano/NE  

Předpokládané období 
realizace 

Od: 2010 
Do: 2011 
 

Aktivity pro naplnění 
opatření: 

č. 12.2.6.1 Setkání zástupců města Č. Krumlov, obcí a poskytovatelů v regionu 
č. 12.2.6.2 Tvorba koncepce rozšiřování spolupráce na region 
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