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Komunitní plánování 
 
Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby     

a jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí. Zájmy, potřeby a nároky, 

týkající se kvality života občanů komunity, jsou uspokojovány ve spolupráci s jejími dalšími 

příslušníky. Jejich zájmy a potřeby se mohou lišit. Lidé musí v komunitě o svých potřebách    

a zájmech diskutovat a společně hledat kompromisní řešení, která by alespoň částečně 

vyhovovala všem a pro nikoho nebyla prohrou. Slovo „plánování“ zahrnuje proces, v jehož 

rámci se komunita chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala 

občanům komunity. Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného „dohodnutá 

budoucnost“. 

  

Co to je komunitní plánování? 

Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života 

a která posiluje principy zastupitelské demokracie. Znakem metody je důraz kladený na: 

• Zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká. 

• Dialog a vyjednávání.   

• Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. 

Co to je komunitní plánování sociálních služeb? 

• Metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly 

     místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. 

• Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti 

     sociálních služeb. 

Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? 

• Posilovat sociální soudržnost komunity. 

• Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. 

• Cílem komunitního plánu sociálních služeb je při efektivním využití všech zdrojů 

      v komunitě naplňovat skutečné potřeby občanů v oblasti sociálních služeb. 

Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb      

v oblasti sociálních služeb, které v komunitě (městě, obci) vyvstávají, stanovování priorit 

(toho, co je nutno řešit dříve a co později) a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji 

(finančními a materiálními možnostmi těch, kdo služby poskytují). Při komunitním plánování 

se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů 

a potenciálních uživatelů.   
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1 Organizace a průběh   
 

 
 

Projekt    

Komunitní plánování sociálních služeb na Bechyňsku 

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant 

CZ.1.04/3.1.03. Financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

Území: mikroregion Bechyňsko (11 obcí)    

Realizace: červen 2009 – červenec 2010 

 

Projekt vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a reaguje 

na Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 94). Navazuje na záměr obcí zpracovat 

komunitní plán sociálních služeb (v roce 2008 schválily záměr samosprávy všech obcí 

mikroregionu Bechyňsko).   

 

1.1 Organizační zajištění akce   

 

Realizátor projektu: 

Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 

Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice 

Partner projektu:   

Město Bechyně 

Nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně 

  

Řídící tým projektu  

Mgr. Jaroslav Matějka - starosta Bechyně   

Stanislav Houdek - starosta Sudoměřic u Bechyně   

Mgr. Vladislava Fišerová - vedoucí Odboru vnitřních a sociálních  věcí MěÚ Bechyně 

Bc. Alena Sakařová - ředitelka Domova pro seniory Bechyně 

Mgr. Marie Fárníková – zástupce uživatelů 
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Realizační tým (Centrum pro komunitní práci jižní Čechy) 

Mgr. Andrea Mikešová  (místní koordinátor)  

Mgr. Ludmila Kolářová (metodik)  

Lenka Chovancová (zpracovatel analýz) 

Bc. Daniel Rosecký (supervizor)   

 

Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů 

sociálních služeb a zástupci veřejnosti). V rámci Komunitního plánování sociálních služeb       

na Bechyňsku byly zformovány 3 pracovních skupiny, každá z nich řešila jednu oblast:  

• podpora seniorů a osob se zdravotním postižením 

• podpora rodin, dětí a mládeže 

• podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením. 

Každá skupina měla 5 - 6 jednání, na nich byly zpracovány SWOT analýzy a návrhy opatření 

a aktivit plánu.  

 

Členové pracovních skupin  

Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením 

Jana Peterková - Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Bechyně      

Marie Matoušková - Domov pro seniory Bechyně, členka zastupitelstva obce Radětice 

Mgr. Marie Fárníková - zástupce uživatelů, Bechyně 

Kamila Homolová - zástupce veřejnosti, Sudoměřice u Bechyně 

Jaroslava Leitnerová - zástupce veřejnosti, Bechyně 

Danuše Vontrobová - zástupce veřejnosti, Bechyně 

Alena Suchánková - zástupce veřejnosti, Bechyně 

 

Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením 

Kateřina Jančíková - Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Bechyně      

Petr Halama - Městská policie Bechyně 

Petr Mrzena - Policie České republiky, Bechyně 

Mgr. Jozef Leškovský - farnost Opařany, zástupce veřejnosti, Bechyně 

Mgr. Štěpán Ondřich - Kulturní středisko města Bechyně 

Mgr. Andrea Mikešová - Místní akční skupina Lužnice   
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Podpora rodin, dětí a mládeže 

Radka Novotná - Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Bechyně      

Petr Halama - Městská policie Bechyně 

Bc. Marie Ondřichová - Rodičovské centrum Hrošík, Bechyně 

Lenka Marešová - mateřská škola, knihovna, Sudoměřice u Bechyně 

Erika Zavadilová - zástupce uživatelů, Radětice 

Marika Kupská - zástupce veřejnosti, Bechyně 

Markéta Brynychová - zástupce veřejnosti, Bechyně 

Ivana Lopraisová - zástupce uživatelů, Bechyně 

 

1.2 Průběh akce 

 

Vypracování metodik a základních dokumentů (rok 2009) 

Na začátku realizace projektu byla vypracována metodika pro plánování sociálních služeb    

na Bechyňsku, která vychází z Metodik pro plánování sociálních služeb a z Kritérií kvality 

plánování sociálních služeb. Metodika zohledňuje místní specifika. Po celou dobu realizace 

projektu byla průběžně upravována, aby struktura Komunitního plánu sociálních služeb        

na Bechyňsku byla v souladu se strukturou krajského plánu. Na začátku realizace projektu 

byla také zformulována základní listina Komunitního plánování sociálních služeb                 

na Bechyňsku a jednací řád řídící skupiny.   

 

Informační kampaň, publicita (rok 2009 - 2010) 

Informační kampaň probíhala po celou dobu realizace projektu. Cílem bylo poskytnutí 

informací o komunitním plánování sociálních služeb široké veřejnosti a zapojení 

maximálního počtu obyvatel mikroregionu do procesu plánování. Informační kampaň byla 

zaměřena zejména na oslovení uživatelů sociálních služeb a ostatních osob v nepříznivé 

sociální situaci.   

 

Zpracování analýz (rok 2009) 

Byla vypracována socio-demografická analýza, která obsahuje potřebné statistické údaje za 

území mikroregionu. Realizovala se anketa pro širokou veřejnost, byla zpracována analýza 

poskytovatelů,  analýzy uživatelů a analýza zadavatelů. Byly zmapovány zdroje v sociálních 

službách.  
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Veřejná setkání  (rok 2009 - 2010) 

První veřejné setkání se uskutečnilo v období zpracování analýz (podzim 2009). Pozváni byli 

uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb i široká veřejnost. Obsahem jednání 

bylo seznámení s významem komunitního plánování a s výstupy z analýz. Na druhém 

(závěrečném) veřejném projednání byl představen návrh komunitního plánu. Sebrané 

připomínky byly  vypořádány.   

 

Jednání řídící skupiny (rok 2009 - 2010) 

Řídící skupina byla sestavena na principu triády (uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé 

sociálních služeb), jejím úkolem je vedení procesu komunitního plánování. Řídící skupina 

schvalovala průběžné výstupy. V závěrečné fázi schválila priority, opatření a aktivity plánu.     

 

Jednání pracovních skupin  (rok 2009 - 2010) 

Členové pracovních skupin byli na začátku práce proškoleni. Spolupracovali při průzkumech 

(anketa pro širokou veřejnost, dotazníky pro cílové skupiny, atd.) a sběru podkladů pro 

analýzy. Při tvorbě strategie se pracovní skupiny pravidelně scházely a řešily problematiku 

jednotlivých priorit. Pro každou prioritní oblast komunitního plánování vypracovaly SWOT 

analýzu. Navrhly opatření a vypracovaly podrobné návrhy aktivit.    

 

Vydání CD-ROMu a katalogu (rok 2010) 

V závěru realizace projektu byl vydán CD – ROM se všemi výstupy z projektu a tištěný 

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Bechyňsku (1000 ks). 

 

Předložení plánu zastupitelstvům obcí  (rok  2010) 

Komunitní plán sociálních služeb na Bechyňsku byl/bude předložen místním samosprávám   

ke schválení (vzetí na vědomí). 
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2  Analytická část 

2.1 Sociodemografická analýza mikroregionu Bechyňsko 
 
Sociodemografická analýza mikroregionu Bechyňsko obsahuje: vymezení a geografickou 

polohu mikroregionu, počet obyvatel a jeho vývoj, hustotu zalidnění, pohyb obyvatelstva, 

věkovou strukturu, vzdělanostní strukturu, národnostní strukturu, popis religiozity, popis 

ekonomické aktivity obyvatelstva, vybavenost obcí, domovní a bytový fond.  

 

Výtah ze sociodemografické analýzy: 

 

Popis řešeného území 

 

Území mikroregionu Bechyňsko je totožné s územím správního obvodu obce s pověřeným 

obecním úřadem Bechyně. Nachází se v severní části Jihočeského kraje a je součástí  

správního obvodu obce s rozšířenou působností  Tábor.  

Mikroregion Bechyňsko hraničí na jihozápadě a západě s územím obce s rozšířenou 

působností Týn nad Vltavou, na severozápadě s územím obce s rozšířenou působností 

Milevsko, na východě s územím obce s rozšířenou působností Soběslav. Celková rozloha 

mikroregionu je 132,34 km2 (tj. 13,2 % z celkové rozlohy správního obvodu obce s rozšířenou 

působností  Tábor). 

 

V mikroregionu je celkem jedenáct obcí: Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice         

u Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice           

u Bechyně a Záhoří.  

 

Statut města má pouze Bechyně, která je přirozeným centrem území, protože ve značné míře 

plní pracovní a obslužnou funkci pro okolní obce. 

 
Město Tábor (36 000 obyvatel) je vzdáleno od Bechyně 25 km. Krajské město České 

Budějovice (95 000 obyvatel) je od Bechyně vzdálené 45 km. Pro Bechyni má význam 12 km 

vzdálené město Týn nad Vltavou (8 500 obyvatel), které díky své poloze zmenšuje 

excentricitu bechyňského mikroregionu.  
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Mikroregion Bechyňsko a jeho poloha v Jihočeském kraji 

 

 

 

Počet obyvatel a jeho vývoj 
 

Počet obyvatel mikroregionu Bechyňsko k 31. 12. 2008 činil 7 379. Většina obyvatel  území  

žije v Bechyni, konkrétně se jedná o 5 541 obyvatel. Druhým největším sídlem jsou 

Sudoměřice u Bechyně, kde ke zmíněnému datu žilo 679 obyvatel.    

 
Počet obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu Bechyňsko 

počet obyvatel obec 
k 31. 12. 1991 k 31. 12. 1998 k 31. 12. 2008 

Bechyně 6 169 6 102 5 541 
Březnice 196 215 180 
Černýšovice 92 65 71 
Dobronice u Bechyně 116 87 105 
Haškovcova Lhota 86 91 70 
Hodětín 119 80 87 
Hodonice 112 113 165 
Radětice 269 258 220 
Rataje 218 197 202 
Sudoměřice u Bechyně 661 628 679 
Záhoří 76 67 59 
mikroregion Bechyňsko celkem  8 114 7 903 7 379 

 

Z uvedených dat vyplývá, že se počet obyvatel v mikroregionu Bechyňsko za posledních 

zhruba dvacet let snížil o 735 lidí. 
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2.2 Poskytovatelé sociálních služeb se sídlem v mikroregionu Bechyňsko  
 

Poskytovatel:  Město Bechyně  
  

Zařízení:  Pečovatelská služba (Školní 1009, 391 65 Bechyně)  

Poskytovaná služba: pečovatelská služba 
  

Formy poskytování sociálních služeb:  terénní  
  

Cílová skupina klientů:  osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, 

rodiny s dítětem/dětmi, senioři  
  

Věková kategorie klientů:  bez omezení věku  
  

Kapacita terénní formy poskytování:  počet klientů - 57  

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

• pomoc při zajištění chodu domácnosti  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

 

Poskytovatel: Domov pro seniory Bechyně  
  

Zařízení:  Domov pro seniory Bechyně (Klášterní 3, 391 65 Bechyně)  

Poskytovaná služba: domovy pro seniory 
  

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové  
  

Cílová skupina klientů:  osoby se zdravotním postižením, senioři  
  

Věková kategorie klientů:  od 50 let věku  

Kapacita pobytové formy poskytování:  počet klientů - 65  

Služba obsahuje tyto základní činnosti:  

• poskytnutí ubytování  a poskytnutí stravy  

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  
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 2.3 Popis aktuální sociální situace 
 

Průzkum názorů široké veřejnosti   

Výstup z ankety, při které bylo distribuováno 3 600 anketních lístků  (na anketních lístcích 

byly uvedeny i základní informace o projektu).  

 

Průzkum názorů zadavatelů sociálních služeb 

Výstup z průzkumu názorů starostů obcí. Průzkum provedený formou rozhovorů – na začátku 

realizace projektu a v období zpracování strategické části. 

 

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb 

• výstup z průzkumu spokojenosti uživatelů pečovatelskou služby   

• výstup z průzkumu spokojenosti uživatelů služby domovy pro seniory 

 

SWOT analýzy  

3 SWOT analýzy, vytvořené v pracovních skupinách a zaměřené na řešené oblasti: 

• podpora seniorů a osob se zdravotním postižením 

• podpora rodin, dětí a mládeže 

• podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením 

   

Analýza finančních toků 

Příjmy a výdaje v jednotlivých zařízeních poskytujících sociální služby, výdaje obcí na 

sociální služby.   
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3 Strategická část 

 

3.1 Vize, prioritní oblasti, priority, opatření  
 
Vize je společná představa o budoucím stavu, která se týká systému sociálních služeb             

v daném území a říká: 

• kam bychom se chtěli za určitou dobu dostat  

• jaké služby a jaký systém si v budoucnu představujeme a přejeme  

• kterým směrem se mají služby u nás vyvíjet.  

Je to cíl, ke kterému se snažíme co nejvíce přiblížit. 

 
 
 

VIZE 
 
Na území ORP Prachatice a LAG Chance in Nature funguje systém 
kvalitních sociálních a doprovodných služeb směřujících k sociálnímu 
začleňování. Služby jsou efektivní, jsou dostupné pro všechny skupiny lidí     
a odpovídají poptávce uživatelů. Je kladen důraz na prevenci sociálního 
vyloučení osob. Poskytování služeb je podpořeno trvalou spoluprací mezi 
obcemi regionu ORP Prachatice a LAG Chance in Nature i mezi   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIZE 

V mikroregionu Bechyňsko budou udrženy stávající sociální služby. Budou 
zkvalitněny a doplněny o další služby v souvislosti s poptávkou obyvatel. 
Bude využívána síť služeb z okolních území a sociální služby budou 
provázané se sítí služeb doprovodných. Poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé 
služeb budou spolupracovat v rámci celého území obce s rozšířenou 
působností Tábor a tím bude podpořena dostupnost služeb v menších obcích.  
 

 
 

PŘEHLED PRIORIT  
 
 

PRIORITA:   Udržení systému poskytovaných služeb 
 
PRIORITA:   Zkvalitn ění stávajícího systému sociálních služeb 
 
PRIORITA:   Rozvoj sociálních služeb 
 
PRIORITA:   Zajištění doprovodných oblastí 
 
PRIORITA:   Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
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Přehled priorit a opatření 
 
 

 
PRIORITA 

 

 
Udržení systému poskytovaných služeb 

 
OPATŘENÍ 

 
Udržení stávajících služeb sociální péče   
 

 
PRIORITA 

 

 
Zkvalitn ění stávajícího systému sociálních služeb 

 
OPATŘENÍ  

 
Zlepšení kvality služeb sociální péče   
 

 
PRIORITA 

 

 
Rozvoj sociálních služeb 

 
 
 

OPATŘENÍ  

  
Rozvoj terénních služeb sociální péče   
Rozvoj pobytových služeb sociální péče   
Rozvoj služeb sociální prevence 
Rozvoj odborného sociálního poradenství    
 

 
PRIORITA 

 

 
Zajištění doprovodných oblastí 

 
 

OPATŘENÍ 

 
Udržení a rozšíření doprovodných služeb  
Informování o sociálních a doprovodných službách    
Omezování a prevence sociálně patologických jevů       
Vhodné využití volného času 
 

 
PRIORITA 

 

 
Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 

 
OPATŘENÍ 

 
Monitoring a hodnocení plnění plánu 
Spolupráce na území obce s rozšířenou působností Tábor  
 

 
 
 
 
 
 



 14 

3.2 Přehled aktivit 
 
 
 
PRIORITA - Udržení stávajícího systému sociálních služeb    

 
 
OPATŘENÍ – Udržení stávajících služeb sociální péče 
   
 
AKTIVITY 
 
 
Udržení pečovatelské služby v Bechyni 
 
Udržení služby domov pro seniory v Bechyni 
 
Udržení dostupnosti sociálního poradenství 
 
 
 
PRIORITA - Zkvalitn ění stávajícího systému sociálních služeb 

 
 
OPATŘENÍ - Zlepšení kvality služeb sociální péče 
 
 
AKTIVITY 
 
 
Vzdělávání pracovníků pečovatelské služby města Bechyně 
 
Snížení počtu uživatelů v Domově pro seniory Bechyně 
 
Vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Bechyně 
 
Drobné rekonstrukce objektu Domova pro seniory Bechyně 
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PRIORITA - Rozvoj sociálních služeb 
 
 
OPATŘENÍ - Rozvoj terénních služeb sociální péče  
  
 
AKTIVITY 
  
  
Rozšíření pečovatelské služby do venkovských obcí   
 
Zajištění terénní odlehčovací služby   
 
Řešení dostupnosti služby osobní asistence 
 
OPATŘENÍ - Rozvoj pobytových služeb sociální péče   
 
 
AKTIVITY  
 
Řešení dostatečné kapacity služby domov pro seniory 
 
Řešení dostupnosti služby domov se zvláštním režimem 
 
Řešení dostupnosti pobytové odlehčovací služby   
 
Výstavba nového zařízení s pobytovými službami 
 
OPATŘENÍ - Rozvoj služeb sociální prevence   
 
 
AKTIVITY 
 
Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež 
 
Dostupnost terénní služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí 
 
OPATŘENÍ - Rozvoj odborného sociálního poradenství    
 
 
AKTIVITY 
 
 Zajištění  odborného poradenství pro nemocné osoby 
 
 Řešení dostupnosti odborného poradenství pro osoby ohrožené chudobou 
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PRIORITA - Zajišt ění doprovodných oblastí 
 
 
OPATŘENÍ - Udržení a rozšíření doprovodných služeb    
 
 
AKTIVITY 
 
 
Udržení Domácí péče Tereza   
 
Vznik terénní hospicové péče 
 
Rozvoz obědů na venkově 
 
Dostupnost bydlení v bytech zvláštního určení 
 
OPATŘENÍ - Informovanost o sociálních a doprovodných službách        
 
 
AKTIVITY 
 
 
Zveřejňování informací o sociálních službách 
 
Vydání katalogu poskytovatelů služeb 
 
Informovanost o řešení krizových situací  
 
Řešení dostupnosti sociálního poradce 
 
OPATŘENÍ - Omezování a prevence sociálně patologických jevů 
 
 
AKTIVITY 
 
Udržení městské policie, časové rozšíření práce 
 
Preventivní programy městské policie 
 
Kontrola restaurací a heren městskou policií 
 
Omezování gamblerství (snižování počtu hracích automatů) 
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OPATŘENÍ - Vhodné využití volného času 
 
 
AKTIVITY 
 
 
Udržení a rozšíření činnosti Kulturního střediska města Bechyně 
 
Podpora spolkové činnosti 
 
Činnost kroužků a organizací zajišťujících volnočasové aktivity 
 
Podpora mateřských a rodičovských center 
 
Údržba a budování hřišť a odpočinkových zón 
 
Aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 
 
 
 
PRIORITA - Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
    
 
OPATŘENÍ  - Monitoring a hodnocení plnění plánu 
  
 
AKTIVITY 
 
Monitoring  plnění plánu 
 
Hodnocení plnění plánu 
 
Aktualizace plánu 
 
OPATŘENÍ - Spolupráce na území obce s rozšířenou působností Tábor 
 
 
AKTIVITY  
 
Podpora plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Tábor 
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3.3 Akční plán 
 

3.4 1 Priorita: Udržení systému poskytovaných služeb 
 
 
Opatření 1 - Udržení stávajících služeb sociální péče   
   
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
 V Bechyni funguje pečovatelská služba, poptávka po ní je plně uspokojena. Využívají ji obyvatelé 
domu s pečovatelskou službou i lidé žijící v přirozeném sociálním prostředí. Na začátku roku 2010 
využívalo službu 47 seniorů a osob se zdravotním postižením. Nejvíce využívaným úkonem je 
dovoz obědů. Službu v současné době zajišťuje jeden poskytovatel – město Bechyně. Z dotazníkové 
akce vyplynulo, že uživatelé jsou se službou spokojeni. 
V Domově pro seniory Bechyně využívá službu domov pro seniory 65 uživatelů. Kapacita služby je 
nedostačující, v březnu 2010  bylo evidováno 80 neuspokojených žádostí (41 žádostí urgentních).  
V mikroregonu je dostupné základní sociální poradenství, které nabízejí poskytovatelé služeb         
a Odbor vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu Bechyně. Odborné sociální poradenství je 
poskytováno 1 x za dva měsíce v Domě s pečovatelskou službou Bechyně a je určeno pro širokou 
veřejnost. Poskytovatelem je Centrum pro zdravotně postižné Jihočeského kraje, o.s. Součástí 
poradenství je foniatrická pomoc a půjčovna kompenzačních pomůcek.   
 
AKTIVITY: 
• Udržení pečovatelské služby v Bechyni 
• Udržení služby domov pro seniory    
• Udržení dostupnosti sociálního poradenství 
 
 
AKTIVITA: Udržení pe čovatelské služby v Bechyni  
 
Popis projektu Cílem aktivity je trvalé zajištění terénní pečovatelské služby pro všechny 

občany města Bechyně, kteří ji potřebují. Pečovatelská služba se poskytuje 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V současné době má služba 
dostatečnou kapacitu. Využívají ji lidé, kteří žijí ve svých původních 
domovech i obyvatelé domu s pečovatelskou službou. Město Bechyně 
bude službu nadále zajišťovat. Bude udržena stávající kapacita služby, 
v případě nutnosti bude kapacita navýšena. Město Bechyně bude občanům 
poskytovat informace o dostupnosti služby a zájem o službu bude 
průběžně mapovat.    

Realizátor město Bechyně  
Spoluprac. subjekt  - 
Rozpočet 950 000 Kč/rok 
Předpokládané zdroje uživatelé služby, obec, MPSV    
Časový harmonogram trvale 
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AKTIVITA: Udržení služby domov pro seniory v Bechyni  
 
Popis projektu V Bechyni bude trvale zajištěna služba domovy pro seniory. Uživatelům 

služby bude:  
- poskytována strava dle zdravotního stavu a potřeb  
- poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu         
- poskytována pomoc při osobní hygieně   
- umožněno využívat vybavení a pomůcek domova  
- poskytována základní a specializovaná ošetřovatelská péče   
- poskytována zdravotnická péče prostřednictvím praktického lékaře  
- poskytována podpora při upevňování kontaktů s rodinou a ostatním 
sociálním prostředím  
- nabízeno množství aktivizačních programů a kulturních činností  
- umožněno společně plánovat rozvoj služby. 
Budou hledány možnosti zkvalitnění služby a zajištění dostupnosti pro 
všechny uživatele, kteří ji potřebují.       

Realizátor Jihočeský kraj, Domov pro seniory Bechyně    
Spoluprac. subjekt obce 
Rozpočet 19 000 000 Kč,-/rok (celkové náklady na provoz zařízení a udržení služby) 
Předpokládané zdroje platby klientů, Jihočeský kraj, MPSV, příspěvky na péči 
Časový harmonogram trvale 
 
 
 AKTIVITA: Udržení dostupnosti sociálního poradenství 
 
Popis projektu V Bechyni bude udržena dostupnost odborného sociálního poradenství pro 

osoby se zdravotním postižením. Služba bude pomáhat při zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím (např. předání informací                   
o navazujících a alternativních službách v regionu), nabídne sociálně 
terapeutické činnosti a pomůže při uplatňování práv, oprávněných zájmů    
a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí služby bude foniatrická 
pomoc a půjčovna kompenzačních pomůcek. 
Služba bude poskytována v termínech odpovídajících potřebám uživatelů  
a možnostem poskytovatele (např. 1 x za dva měsíce). 

Realizátor Centrum pro zdravotně postižné Jihočeského kraje, o.s 
Spoluprac. subjekt město Bechyně 
Rozpočet neurčeno – z celkového rozpočtu poskytovatele 
Předpokládané zdroje rozpočet poskytovatele 
Časový harmonogram trvale 
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3.4.2 Priorita: Zkvalitn ění stávajících sociálních služeb 
 
 
Opatření 1 – Zlepšení kvality služeb sociální péče   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
V rámci průzkumů probíhajících při plánování sociálních služeb bylo zjištěno, že uživatelé služeb 
jsou většinou spokojeni. Ocenili zejména profesionalitu a vstřícnost pracovníků obou poskytovatelů 
služeb (město Bechyně, Domov pro seniory Bechyně).    
Nespokojenost části uživatelů plynula z nedostatku soukromí v zařízení poskytujícím službu domov 
pro seniory. Celkové podmínky se v minulých letech v zařízení zlepšily, nebylo ale možné řešit 
problém, kterým je nedostatek soukromí klientů. V zařízení je pouze 1 jednolůžkový pokoj, 2 
pokoje jsou dvoulůžkové, ostatní pokoje tří až čtyřlůžkové a jeden pokoj je průchozí. Pokoje jsou 
malé, jejich velikost neodpovídá normám. Na pokojích chybí prostor pro pohyb, to klade zvýšené 
nároky na práci personálu. Hlavním problémem ale je, že na přeplněných pokojích chybí klientům    
soukromí. Problém je možno plně vyřešit výstavbou nového zařízení, které bude splňovat současné 
normy a ve kterém budou mít uživatelé zajištěnou potřebnou kvalitu života. Částečně a provizorně 
lze problém řešit snížením počtu uživatelů ve stávajícím zařízení. Zkvalitnění služby je zajištěno 
také průběžným vzdělávání pracovníků zařízení a drobnějšími rekonstrukcemi zařízení. 
 
AKTIVITY: 
• Vzdělávání pracovníků pečovatelské služby města Bechyně 
• Snížení počtu uživatelů v Domově pro seniory Bechyně 
• Vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Bechyně 
• Drobné rekonstrukce v Domově pro seniory Bechyně 
 
 
 AKTIVITA: Vzd ělávání pracovníků pečovatelské služby města Bechyně 
 
Popis projektu Pracovníci pečovatelské služby města Bechyně se budou trvale vzdělávat 

(akreditované semináře cca 5x za rok). Vzdělávání bude zaměřeno 
například na tyto oblasti: komunikace s klientem, specifika komunikace se 
seniory, konflikty a jejich zvládání, opatření při virových epidemiích, 
specifika náročnosti práce sestry v terénu, první pomoc v pečovatelské 
službě, hygiena potravin a výdeje jídla.    

Realizátor město Bechyně 
Spoluprac. subjekt organizace s akreditovanými kurzy a lektory 
Rozpočet neurčeno, z celkového rozpočtu poskytovatele 
Předpokládané zdroje město Bechyně 
Časový harmonogram 2010 - 2011 
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AKTIVITA: Snížení po čtu uživatelů v Domově pro seniory Bechyně 
 
Popis projektu V Domově pro seniory Bechyně bude postupně snižována kapacita klientů. 

Snižování bude probíhat cestou přirozeného úbytku uživatelů                     
a nepřibíráním  nových. Snižování kapacity proběhne ve 2 fázích: 
1. fáze – snížení počtu o 3 uživatele 
2. fáze – snížení počtu o 7 uživatelů. 
Cílem aktivity je snížit kapacitu na 55 klientů a zajistit tak lepší kvalitu 
jejich života.  

Realizátor Domov pro seniory Bechyně 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet bez nákladů 
Předpokládané zdroje bez nákladů 
Časový harmonogram 2010 - 2011 
 
 
AKTIVITA: Vzd ělávání pracovníků Domova pro seniory Bechyně 
 
Popis projektu Pracovníci Domova pro seniory Bechyně se budou trvale vzdělávat.  

V následujícím období bude vzdělávání zaměřeno na oblast bazální 
stimulace (péče o imobilní, nekomunikující uživatele) a na model péče 
podle prof. Böhma (psychobiografie). Vzdělávání bude probíhat formou 
intenzivní výuky (2 - 3 denní kurzy, výuka 12 hod denně). 

Realizátor Domov pro seniory Bechyně 
Spoluprac. subjekt organizace s akreditovanými kurzy a lektory 
Rozpočet neurčeno, z celkového rozpočtu poskytovatele 
Předpokládané zdroje Domov pro seniory Bechyně  
Časový harmonogram průběžně 
 
 
AKTIVITA: Drobné rekonstrukce v Domov ě pro seniory Bechyně 
 
Popis projektu V Domově pro seniory Bechyně se budou realizovat drobné rekonstrukce a 

úpravy. Půjde například o: 
- úpravu pokojů v souvislosti se snižováním kapacity obyvatel domova 
(snižování počtu klientů na jednotlivých pokojích) 
- zřízení denní místnosti pro uživatele (setkávání lidí, povídání, 
volnočasové aktivity). Cílem je snížit sociální izolaci klientů a aktivizovat 
je. Denní místnost bude zřízena z průchozího pokoje.  

Realizátor Domov pro seniory Bechyně 
Spoluprac. subjekt -  
Rozpočet neurčeno  
Předpokládané zdroje Domov pro seniory Bechyně 
Časový harmonogram 2010 - 2011 
 
 
 



 22 

3.4.3 Priorita : Rozvoj sociálních služeb 
 
 
Opatření 1 – Rozvoj terénních služeb sociální péče   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
 
V mikroregionu Bechyňsko je poskytována jedna terénní sociální služba. Je to pečovatelská služba, 
která je dostupná pouze v Bechyni. V rámci komunitního plánování byla mapována potřebnost 
pečovatelské služby na venkově. Nebyla zjištěna její akutní potřeba, lidé jsou zvyklí zajišťovat 
pomoc v rámci rodiny, funguje sousedská výpomoc a v některých obcích je zajištěn rozvoz obědů. 
Jedná se ale o situaci, která se může kdykoliv měnit.  
Lidé, kteří již nemohou žít v přirozeném prostředí, využívají pobytovou službu. Tu často chtějí 
využívat lidé, kteří by mohli žít v domácím prostředí, kdyby byla vedle pečovatelské služby 
zajištěna nabídka dalších terénních služeb (osobní asistence, terénní odlehčovací služby). Proto je 
potřeba trvale mapovat zájem o terénní služby, hledat možnosti uspokojení případných potřeb a tím 
podporovat  setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí. K udržení 
života v přirozeném prostředí přispěje i podpora zájmu o terénní služby (zlepšení informovanosti o 
možnosti využití služeb atd.). 
 
AKTIVITY: 
• Rozšíření pečovatelské služby do venkovských obcí  (v souvislosti s poptávkou) 
• Zajištění terénní odlehčovací služby   
• Řešení dostupnosti služby osobní asistence 
 
 
AKTIVITA: Rozší ření pečovatelské služby do venkovských obcí   
 
Popis projektu Samosprávy venkovských obcí budou průběžně mapovat zájem                 

o pečovatelskou službu. Pozornost bude zaměřena zejména na zjišťování 
potřeb seniorů z osad a samot, kteří žijí v sociální izolaci a mají malou 
možnost využití sousedské výpomoci. 
V případě poptávky budou obce jednat s vhodným poskytovatelem             
o zajištění služby. V průběhu komunitního plánování byly projednány 
možnosti zajištění služby společností Ledax o.p.s. Snahou tohoto 
poskytovatele je rozšířit působnost do míst, kde pečovatelská služba chybí. 
Ledax o.p.s. nabízí jednotlivým obcím zajišťování pečovatelské služby pro 
jejich občany za finanční spoluúčasti obce. Poskytovatel má jedno ze 
svých středisek v Týně nad Vltavou, který je blízko u bechyňského 
mikroregionu. Z toho důvodu by poskytování služby v obcích na 
Bechyňsku nebylo problémem. Cílem aktivity je podpořit uživatele, aby 
mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, 
nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí.       

Realizátor registrovaný poskytovatel pečovatelské služby (např. Ledax o.p.s.) 
Spoluprac. subjekt obce 
Rozpočet neurčeno   
Předpokládané zdroje obce, uživatelé, MPSV 
Časový harmonogram neurčeno – podle poptávky 
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AKTIVITA: Zajišt ění terénní odlehčovací služby   
 
Popis projektu Na Bechyňsku bude zajištěna terénní odlehčovací služba, bude dostupná 

ve všech obcích mikroregionu. Služba bude přednostně poskytována     
v souvislosti s  hospicovou péči. V případě volné kapacity bude také 
poskytována dalším osobám (se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení), o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 
Cílem aktivity je nabídnout několikahodinové vystřídání lidí, kteří 
v domácím prostředí pečují o osoby, které mají sníženou soběstačnost       
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 
Aktivita umožní žít lidem s handicapem v jejich přirozeném sociálním 
prostředí a jejich rodinným příslušníkům umožní obstarání potřebných 
záležitostí nebo krátkodobý odpočinek. 

Realizátor Domácí hospic Jordán o.p.s. 
Spoluprac. subjekt obce 
Rozpočet neuvedeno 
Předpokládané zdroje platby uživatelů, obce, dotace 
Časový harmonogram od roku 2010 
 
  
 AKTIVITA: Řešení dostupnosti  služby osobní asistence 
  
Popis projektu Na Bechyňsku budou hledány možnosti zajištění osobní asistence. 

V období komunitního plánování bylo zmapováno, že tuto službu 
potřebuje asi 10 osob. Poskytovatelé sociálních služeb, obce a organizace 
se zaměří také na podporu zájmu o osobní asistenci (informování osob se 
zdravotním postižením a jejich rodinných příslušníků o službě osobní 
asistence). Osobní asistence je např. vhodným doplněním pečovatelské 
služby a pomáhá lidem žít v jejich přirozeném prostředí. Poskytuje se 
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. Jednou z možností zajištění je např. rozvoj sítě sociálních služeb 
na celém území obce s rozšířenou působností Tábor a vstup registrovaného 
poskytovatele na území Bechyňsko.  

Realizátor zatím neurčený poskytovatel 
Spoluprac. subjekt obce, poskytovatelé soc. služeb, lékaři, organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram neurčeno 
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Opatření 2 – Rozvoj pobytových služeb sociální péče   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
Současné trendy rozvoje sociálních služeb směřují k omezování pobytových služeb a podporují 
život seniorů v přirozeném prostředí. Při určité ztrátě soběstačnosti se o sebe ale osamělí senioři 
nedokáží postarat ani s pomocí terénních služeb a potřebují službu s celodenní péčí. Domov pro 
seniory Bechyně má nedostatečnou kapacitu (v březnu roku 2010 evidováno 80 žádostí, z toho 41 
urgentních). Budoucími uživateli domova pro seniory jsou v Bechyni nejenom lidé, kteří zatím žijí 
ve svém domácím prostředí, ale i část současných obyvatel domů s pečovatelskou službou. 
Bechyňský dům s pečovatelskou službou má celkem 47 obyvatel, ti žijí již určitý čas odděleně od 
svých rodin. Proto lze předpokládat, že většina z nich se po ztrátě soběstačnosti nebude vracet do 
domácího prostředí, ale bude žádat o pobytovou službu.  
Na Bechyňsku chybí služba domov se zvláštním režimem (pro seniory s Alzheimerovou chorobou, 
demencí a závislostmi). Rodiny osob tuto službu poptávají v domově pro seniory, tam ji ale nelze 
poskytovat. Zařízení poskytující službu domov se zvláštním režimem jsou vzdálená a mají 
naplněnou kapacitu. Trvalou službu v pobytovém zařízení žádají i osoby, které ji potřebují jen 
občas. Jsou to většinou lidé, o které by se mohli trvale starat jejich blízcí, kdyby měli možnost 
využít příležitostně odlehčovací  službu (pobyt 1 týden – 3 měsíce). Zajištění této služby by snížilo 
nároky na kapacitu služby domov pro seniory. 
Dostupnost pobytových služeb je závislá na výstavbě nového zařízení, kde by potřebné služby 
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby) byly poskytovány 
v odpovídající kapacitě i potřebné kvalitě. 
 
AKTIVITY: 
• Řešení dostatečné kapacity služby domov pro seniory 
• Řešení dostupnosti služby domov se zvláštním režimem 
• Řešení dostupnosti pobytové odlehčovací služby 
• Výstavba nového zařízení s pobytovými službami 
 
 
AKTIVITA: Řešení dostatečné kapacity služby domov pro seniory 
 
Popis projektu Na Bechyňsku budou hledány možnosti zajištění služby domov pro 

seniory pro všechny občany, kteří ji potřebují. Poptávka bude trvale 
mapována, zájem o službu může být například ovlivněn rozvojem/stagnací 
terénních sociálních služeb a zajištěním služeb doprovodných. Navýšení 
kapacity souvisí s výstavbou nového zařízení s pobytovými službami.  

Realizátor Domov pro seniory Bechyně 
Spoluprac. subjekt Jihočeský kraj, obce 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje platby klientů, příspěvky na péči, MPSV, Jihočeský kraj 
Časový harmonogram 2011 a dále 
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AKTIVITA: Řešení dostupnosti služby domov se zvláštním režimem 
 
Popis projektu Na Bechyňsku budou hledány možnosti zajištění služby domov se 

zvláštním režimem. Služba je určena pro seniory, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu demence nebo Alzheimerovy choroby, případně z 
důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 
návykových látkách. Tyto osoby nemohou z důvodu kontraindikace 
využívat službu domov pro seniory, potřebují zvláštní péči. Kapacita 
služby bude 15 – 20 uživatelů. Zřízení služby souvisí s výstavbou nového 
zařízení pro poskytování pobytových služeb. 

Realizátor Domov pro seniory Bechyně 
Spoluprac. subjekt Jihočeský kraj, obce 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje platby klientů, příspěvky na péči, MPSV, Jihočeský kraj 
Časový harmonogram 2011 a dále 
 

  
AKTIVITA: Řešení dostupnosti pobytové odlehčovací služby   
 
Popis projektu Na Bechyňsku budou hledány možnosti zajištění pobytové odlehčovací 

služby. Služba je určena pro krátkodobý pobyt klienta (1 až 3 měsíce), 
jehož zdravotní stav je stabilizovaný, ale rodina z objektivních důvodů 
nemůže po určitou omezenou dobu (nemoc, únava) zajistit péči v domácím 
prostředí. Cílem je podpořit dosud pečující rodinu či blízké nemocného.  
Zřízení služby souvisí s výstavbou nového zařízení.  

Realizátor Domov pro seniory Bechyně 
Spoluprac. subjekt Jihočeský kraj, obce 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje platby klientů, příspěvky na péči, MPSV, Jihočeský kraj 
Časový harmonogram 2011 a dále 
 
 
AKTIVITA: Výstavba nového zařízení s pobytovými službami 
 
Popis projektu Obce a organizace budou podporovat výstavbu nového zařízení 

s pobytovými službami, které odpovídají potřebám obyvatel. Jihočeský 
kraj dlouhodobě plánuje výstavbu nového pobytového zařízení v Bechyni. 
Důvodem je zajistit poskytování služby domov pro seniory v prostředí, 
které odpovídá nárokům na kvalitu (v současné době je služba 
poskytována v nevyhovujícím objektu).  Zařízení je potřeba vybudovat tak, 
aby mělo kapacitu odpovídající poptávce po službě domov pro seniory a 
zároveň umožňovalo poskytování dalších pobytových služeb (domov se 
zvláštním režimem, pobytové odlehčovací služby), které stávající službu 
vhodně doplní a sníží nároky na její kapacitu. 

Realizátor Jihočeský kraj 
Spoluprac. subjekt Domov pro seniory Bechyně, obce, organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje Jihočeský kraj, obce, MPSV 
Časový harmonogram rok 2011 
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Opatření 3 – Rozvoj služeb sociální prevence 
   
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
V Bechyni je poměrně široká nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Přesto část dětí tráví 
volný čas neorganizovaně, většinou na ulici. Tento způsob života přináší rizika, která mohou vést až 
k nepříznivé sociální situaci. Rizika je možné eliminovat dostupností nízkoprahového zařízení, kde 
bude vhodná nabídka volnočasových aktivit a odborná pomoc. Pracovníci centra pomohou dětem a 
mladým lidem řešit komplikované životní události  (nepříznivé rodinné prostředí, odpoutávání se od 
rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, problémy se zvládáním školy, volbou povolání či 
získáním pracovních návyků).  Pracovníci nízkoprahového centra pomohou řešit i problémy, které 
souvisí s negativními zkušenostmi a rizikovým chováním (např. předčasné či rizikové sexuální 
zkušenosti, šikana, užívání návykových látek). 
V Bechyni narůstá experimentování s drogami (v malých obcích Bechyňska to zatím není 
problémem). Experimentování postupně vede ke vzniku závislostí. Situaci je potřeba předcházet, 
zejména ochranou dětí a mladých lidí před vznikem závislosti. Vhodným způsobem předcházení je 
dostupnost terénní služby  (streetwork) pro osoby ohrožené drogovou závislostí.  
 
AKTIVITY: 
• Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež 
• Dostupnost terénní služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí 
 
 
AKTIVITA: Z řízení nízkoprahového centra pro děti a mládež 
 
Popis projektu V Bechyni budou hledány možnosti zřízení nízkoprahového zařízení/klubu  

pro děti a mládež, ve kterém budou trávit volný čas děti a mladí lidé 
z Bechyně i okolí.  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytne ambulantní služby 
dětem ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky 
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života 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 bude obsahovat: 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti,  
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  
V nízkoprahovovém zařízení budou zajištěny programy pro různé věkové 
kategorie. Na tuto službu pak může být napojen terénní program pro 
mládež ohroženou sociálním vyloučením. 

Realizátor zatím neurčený poskytovatel 
Spoluprac. subjekt město Bechyně, organizace, další subjekty 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram trvale 
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AKTIVITA: Dostupnost terénní služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí  
 
Popis projektu Město Bechyně a organizace budou hledat možnosti zajištění terénní 

služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí (streetworker), která by 
byla ve městě dostupná např. několikrát za měsíc. Úkolem streetworkera 
bude vyhledávat, kontaktovat a žádoucím způsobem ovlivňovat uživatele 
drog. Terénní program bude zahrnovat poradenství související se 
snižováním rizik spojených s užíváním drog, výměnný program, sběr a 
likvidaci pohozeného injekčního materiálu, práci se sociálním okolím 
uživatelů (rodiče, příbuzní, známí uživatelů drog), asistenci při řešení 
sociálních a zdravotních problémů doprovázenou motivačním tréninkem 
s cílem změnit rizikové chování klienta   
Jednou z možností zajištění je rozvoj sítě sociálních služeb na celém 
území obce s rozšířenou působností Tábor, vstup registrovaného 
poskytovatele na území Bechyňsko, zmapování situace a poskytování 
služby. 

Realizátor neurčený poskytovatel sociálních služeb 
Spoluprac. subjekt obce, organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje poskytovatel služby, město Bechyně, MPSV, Jihočeský kraj  
Časový harmonogram od r. 2011 dále 
 
  
Opatření 4 – Rozvoj odborného sociálního poradenství    
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
 
Základní sociální poradenství nabízí v Bechyni městský úřad (odbor vnitřních a sociálních věcí)       
a poskytovatelé sociálních služeb. Odborné sociální poradenství je dostupné pro osoby se 
zdravotním postižením (1x za dva měsíce ambulantně). Bude ještě zajištěno terénní poradenství pro 
nemocné osoby. Z jednání pracovních skupin vyplynulo, že je potřeba zajistit odborné poradenství 
pro osoby ohrožené chudobou (prevence bezdomovectví) a závislostmi (gamblerství). 
Některé osoby a rodiny se dostávají do dlouhodobé sociální krize vlivem špatných materiálních 
podmínek. Jde zejména o občany s nejnižšími příjmy, dlouhodobě  a opakovaně nezaměstnané, bez 
dostatečného vzdělání a kvalifikace, závislé na sociálních dávkách, často zadlužené. Právě 
zadlužování je problémem, který často vede k úplné ztrátě majetku, rozpadu rodin a poptávce po 
sociálních službách (azylové domy, noclehárny).  
 
AKTIVITY: 
• Zajištění  odborného poradenství pro nemocné osoby 
• Řešení  dostupnosti odborného poradenství pro osoby ohrožené chudobou 
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AKTIVITA: Zajišt ění  odborného poradenství pro nemocné osoby 
 
Popis projektu Na Bechyňsku bude dostupné sociální poradenství pro nemocné osoby, 

které budou využívat hospicovou péči. V případě volné kapacity bude 
poradenství poskytováno i dalším cílovým skupinám (osoby se zdrav. 
postižením, senioři). Sociální poradenství bude zaměřeno na hledání 
možností a cest v situaci nejistoty spojené s vážným onemocněním, 
plánování dalších kroků pro nemocného a jeho rodinu (např. příspěvek na 
péči, dávky ošetřování člena rodiny, kontakty na právní služby), řešení 
sociálních otázek.  
Součástí odborného sociálního poradenství bude také půjčování 
kompenzačních pomůcek, které jsou nutné pro zachování kvality života 
těžce nemocného člověka (vozík, přenosné WC, polohovací postel, 
antidekubitní matrace).  

Realizátor Domácí hospic Jordán o.p.s. 
Spoluprac. subjekt obce 
Rozpočet neuvedeno 
Předpokládané zdroje platby uživatelů, obce, dotace 
Časový harmonogram od roku 2010 
 
   
AKTIVITA: Řešení dostupnosti odborného poradenství pro osoby ohrožené chudobou 
 
Popis projektu Obce Bechyňska a další subjekty budou hledat možnosti, jak zmírnit 

zadlužování rodin. Jednou možností je nabídka poradenství, které by mělo 
být zaměřeno na dvě cílové skupiny: 
- mladší věk (skupina, která má tendenci půjčovat si peníze) 
- starší věk (skupina, která má tendenci ručit dlužníkům).   
Lidé, kteří si půjčují a ručí jsou špatně informováni o tom, jaký může mít 
styl života na dluh důsledky, proto se dostávají do nepříznivé sociální 
situace. Cílem aktivity je zabránit úplnému zchudnutí, které vede ke ztrátě 
přístřeší. 

Realizátor neurčeno 
Spoluprac. subjekt obce, organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram od r. 2010 
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3.4.4 Priorita: Zajištění doprovodných oblastí 
 
 
Opatření 1 –  Udržení a rozšíření doprovodných služeb    
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
Na Bechyňsku je zajištěna domácí péče, která poskytuje zdravotní péči ve vlastním domácím 
prostředí klienta. Profesionální zdravotní sestry pomáhají řešit zdravotní problémy klientů všech 
věkových kategorií. Péče je indikována ošetřujícím lékařem v terénu nebo propouštějícím lékařem 
při propuštění pacienta z nemocnice. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Tuto doprovodnou 
službu je potřeba udržet, protože pomáhá žít lidem v jejich přirozeném prostředí. 
Další službou, která vhodně doplňuje síť terénních služeb, je hospicová péče. Na Bechyňsku 
zajištěna není, její vznik umožní žít lidem v domácím prostředí i v terminálním stadiu onemocnění. 
V některých obcích je zajištěn rozvoz obědů seniorům a osobám se zdravotním postižením, tato 
výpomoc částečně kompenzuje pečovatelskou službu (nejčastěji poptávaným úkonem u ní bývá 
dovoz oběda) a je ji potřeba udržet.  
 
AKTIVITY: 
• Udržení Domácí péče Tereza   
• Vznik terénní hospicové péče 
• Rozvoz obědů na venkově 
• Bydlení v bytech zvláštního určení 
 
 
AKTIVITA: Udržení Domácí pé če Tereza  
 
Popis projektu Trvalé zajištění zdravotní péče, která  bude poskytovat v domácím 

prostředí tyto služby:   
- převazy ran a bércových vředů  
- aplikaci injekcí, zacvičování aplikace inzulinu  
- odběry materiálu k biochemickému vyšetření  
- péče o cévky, stomie, tracheální kanyly  
- aplikace infuzí  
- péče o dlouhodobě nemocné  
- domácí hospicová péče o umírající  
- ošetřovatelská rehabilitační péče. 
Zdravotní péče bude nadále  poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 

Realizátor Nemocnice Tábor a.s. 
Spoluprac. subjekt obce, poskytovatelé služeb 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje zdravotní pojišťovny 
Časový harmonogram trvale 
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AKTIVITA: Vznik terénní hospicové pé če 
 
Popis projektu Zřízení terénní hospicové péče, která výrazně pomáhá nevyléčitelně 

nemocným lidem v terminálním stadiu onemocnění a jejich blízkým, kteří 
o ně pečují v domácím prostředí. Služba je určena pro klienty, kteří 
ukončili léčbu vedoucí k uzdravení a využívají léčbu paliativní. 
V rámci hospicové péče budou využívány poznatky paliativní medicíny, 
systém poskytovaných služeb podpoří kvalitu života nevyléčitelně 
nemocných lidí. Bude praktikován celostní přístup k nemocnému a bude 
zajištěn kompletní ošetřovatelský, psychologický, sociální a duchovní 
komfort pro pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. 
Hospicová péče bude zajištěna 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Nezastoupí 
rodinu v péči o nemocného, ale pomůže, aby rodina  a nemocný důstojně   
a se zachováním co největší možné kvality života zvládli poslední životní 
období.  

Realizátor Domácí hospic Jordán o.p.s. 
Spoluprac. subjekt obce 
Rozpočet neuvedeno 
Předpokládané zdroje platby uživatelů, obce, dotace 
Časový harmonogram od roku 2010 
 

  
AKTIVITA: Rozvoz ob ědů na venkově 
  
Popis projektu Některé obce mikroregionu budou nadále zajišťovat rozvoz obědů pro 

svoje občany do doby, dokud nebude zajištěna pečovatelská služba. 
Rozvoz obědů je pro seniory a osoby se zdravotním postižením výrazná 
pomoc, která zvyšuje kvalitu jejich života. 

Realizátor obce  
Spoluprac. subjekt soukromí podnikatelé, organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje obce, platby klientů 
Časový harmonogram trvale 
 

 
AKTIVITA: Bydlení v bytech zvláštního ur čení 
 
Popis projektu V Bechyni je 41 bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou. 

Možnost tohoto bydlení bude zachována, budovy a byty budou průběžně 
opravovány a udržovány. Pro všechny obyvatele bytů zvláštního určení 
bude i nadále dostupná pečovatelská služba. 

Realizátor město Bechyně 
Spoluprac. subjekt  -  
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje město Bechyně, platby nájemníků 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost bydlení  pro seniory a osoby se zdravotním postižením   
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Opatření 2 –  Informování o sociálních a doprovodných službách  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
  
Občané mikroregionu nemají dostatek informací o sociálních službách. Mají povědomí                   
o dostupnosti služby domov pro seniory. V rámci činnosti pracovní skupiny bylo zjištěno, že část 
seniorů neví, že v Bechyni funguje pečovatelská služba – i přes to, že informace o ní jsou 
zveřejňovány. Informování je tedy potřeba udržet a rozšířit, například prezentací služeb na 
veřejných akcích a v místním zpravodaji. Občané (včetně členů místních samospráv venkovských 
obcí) většinou neví, kdo poskytuje sociální služby v okolních lokalitách. Chybí i informace             
o nabídce krizové pomoci. Z ankety pro veřejnost vyplynulo, že občané preferují jako zdroj 
informací zejména místní tisk, internet, městský (obecní) úřad, letáky,  noviny, katalogy.  
Při plánování sociálních služeb se všechny pracovní skupiny shodly (na základě výstupů z analýz     
a dalšího mapování potřeb veřejnosti), že v mikroregionu chybí „styčný důstojník“ - sociální 
poradce, který by měl všeobecné znalosti o sociálních a dalších službách a dokázal by radit, kam se 
mají občané obrátit pro pomoc s řešením jednotlivých problémů.     
 
AKTIVITY: 
• Zveřejňování informací o sociálních službách 
• Vydání katalogu poskytovatelů služeb 
• Informovanost o řešení krizových situací  
• Řešení dostupnosti sociálního poradce 
 
 
 AKTIVITA:  Zve řejňování informací o sociálních službách 
 
Popis projektu Na Bechyňsku budou vycházet články o sociálních službách v místních 

zpravodajích, které jsou dostupné zdarma všem občanům. V rámci akce 
Komunitní plánování sociálních služeb na Bechyňsku byly zpravodaje 
využity pro podání průběžných informací o projektu a pro distribuci 
anketních lístků. Informace o sociálních službách budou nadále 
zveřejňovány i na webu města Bechyně, případně na dalších vhodných 
stránkách.    
Domov pro seniory Bechyně bude pořádat den otevřených dveří (1 – 2x do 
roka), vydávat občasník (časopis), dávat příspěvky do městského 
zpravodaje. 

Realizátor obce  
Spoluprac. subjekt organizace, poskytovatelé služeb 
Rozpočet v rámci nákladů na zpravodaj 
Předpokládané zdroje obce 
Časový harmonogram trvale 
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AKTIVITA: Vydání katalogu poskytovatel ů služeb 
 
Popis projektu V rámci komunitního plánování je vydán katalog poskytovatelů sociálních 

a doprovodných služeb, který bude v následujících letech dle možnosti 
aktualizován. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb  
bude distribuován k poskytovatelům, na všechny obecní úřady a k lékařům 
(lidé, kteří potřebují pomoc, se často obracejí s žádostí o informace právě 
na starosty a lékaře). Katalogy budou dostupné také na veřejných místech 
(např. knihovny, informační centrum atd). V elektronické podobě bude 
zveřejněn na stránkách MAS Lužnice a města Bechyně. 

Realizátor CpKP jižní Čechy   
Spoluprac. subjekt obce 
Rozpočet 32 000,- Kč 
Předpokládané zdroje z rozpočtu projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Bechyňsku 
Časový harmonogram vydání a distribuce: květen – červen 2010 

dostupnost katalogu – trvale 
 

 
AKTIVITA: Informovanost o řešení krizových situací 
  
Popis projektu Na Bechyňsku budou prezentovány informace o možnostech využití 

telefonické krizové pomoci (linky bezpečí atd.) a o dostupnosti ambulantní 
krizové pomoci v okolních regionech. Informace budou uvedeny katalogu, 
dále budou zveřejňovány prostřednictvím zpravodajů, webových stránek, 
letáků, nástěnek atd. 

Realizátor obce, organizace, poskytovatelé sociálních služeb 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet v rámci nákladů na zpravodaje a weby  
Předpokládané zdroje organizace, obce 
Časový harmonogram od roku 2010 trvale 
 
 
 AKTIVITA: Řešení dostupnosti sociálního poradce  
 
Popis projektu Obce, organizace a další subjekty z mikroregionu Bechyňsko budou hledat 

možnosti vytvoření pozice sociálního poradce - kontaktního pracovníka, 
který bude schopen poskytnout nebo zprostředkovat základní informace ze 
sociální a právní oblasti a dalších oblastí zaměřených na řešení nepříznivé 
sociální situace (sociální služby, dávky, příspěvky, důchody, bydlení, 
informace o dostupnosti právních služeb, krizové pomoci, občanského a 
psychologického poradenství atd.) 

Realizátor obce   
Spoluprac. subjekt organizace a další subjekty z mikroregionu Bechyňsko 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram neurčeno 
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Opatření 3 –  Omezování a prevence sociálně patologických jevů 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
V Bechyni pracuje  městská policie, která byla zřízena k 1.1.2008 na základě vyhlášky o zřízení 
městské policie přijaté zastupitelstvem města. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti 
veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, které stanoví zákon. Městská policie 
Bechyně přispívá k omezování a prevenci sociálně patologických jevů a úzce spolupracuje se státní 
policí. Součástí její práce je i příprava a realizace preventivních programů. Dva strážníci zajišťují 
činnost v pracovních dnech (dopolední a odpolední hodiny).  
V Bechyni je vzhledem k velikosti města hodně heren, které jsou příčinou vzniku závislostí            
na hracích automatech (gamblerství). 
 
AKTIVITY: 
• Udržení městské policie, časové rozšíření práce 
• Preventivní programy městské policie 
• Kontrola restaurací a heren městskou policií 
• Omezování gamblerství (snižování počtu hracích automatů) 
 
 
AKTIVITA: Udržení m ěstské policie, časové rozšíření práce  
  
Popis projektu Město Bechyně udrží činnost městské policie a bude hledat možnosti jejího 

rozšíření, aby policie mohla pracovat v širším čase (večery, víkendy). 
Rizikovou dobou šíření patologických jevů jsou zejména víkendové 
večery, kdy jsou ve městě pořádány různé akce pro mládež. 

Realizátor město Bechyně 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje rozpočet města Bechyně 
Časový harmonogram udržení policie – trvale 

rozšíření policie – neurčeno, dle finančních možností města 
Výstup fungující městská policie, omezení sociálně patologických jevů 
 
 
AKTIVITA: Preventivní programy m ěstské policie 
 
Popis projektu Městská policie Bechyně bude trvale připravovat a realizovat 

preventivních programy. Půjde například o: 
- preventivní programy pro mládež - prevence drogových a dalších 
závislostí, prevence a řešení šikany 
- preventivní akce pro seniory - přednášky a besedy zaměřené na obecnou 
kriminalitu, podvody a způsoby, jak jim předejít  
- preventivní programy pro ostatní cílové skupiny - např. kurzy sebeobrany 
pro ženy a besedy o prevence proti útokům na ženy.  
Preventivní programy pomohou předcházet nepříznivým sociálním 
situacím osob.       

Realizátor Městská policie Bechyně 
Spoluprac. subjekt město Bechyně, organizace 
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Rozpočet neurčeno  
Předpokládané zdroje z rozpočtu Městské policie Bechyně 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dostupnost preventivních programů, předcházení nepříznivým sociálním 

situacím 
 
 
AKTIVITA: Kontrola restaurací a heren m ěstskou policií 
 
Popis projektu Městská policie bude ve spolupráci s Policií ČR provádět dohled 

v restauracích a barech. Ve všech zařízeních bude pravidelně kontrolovat, 
zda není podáván alkohol mladistvým osobám a dětem. Při řešení 
problémů bude spolupracovat s rodinami, školou, městským úřadem. 
Městská police Bechyně bude pravidelně kontrolovat prostory, ve kterých 
jsou umístěny výherní automaty. Cílem je zamezit ve hře osobám mladším 
18 let. 

Realizátor Městská policie Bechyně 
Spoluprac. subjekt Policie ČR  
Rozpočet  neurčeno 
Předpokládané zdroje  z rozpočtu Městské policie Bechyně a Policie ČR 
Časový harmonogram trvale 
Výstup dohled v restauracích,  barech, hernách, prevence závislostí 
 
 
AKTIVITA: Omezování gamblerství (snižování počtu hracích automatů) 
 
Popis projektu Město Bechyně  bude hledat možnosti, jak omezit rozmístění a provozní 

dobu hracích automatů (např. místní vyhláškou). Cílem je snížit počet 
automatů ve městě a zajistit, aby nebyly nahrazovány jinými zařízeními 
umožňujícími rozvoj hazardu (např. videoloterijními terminály).   

Realizátor město Bechyně 
Spoluprac. subjekt -  
Rozpočet bez nákladů 
Předpokládané zdroje - 
Časový harmonogram omezení hracích automatů, prevence závislostí 
 
 
Opatření 4 –  Vhodné využití volného času  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
Správné využití volného času je prevencí proti šíření sociálně patologických jevů a má vliv na 
celkovou kvalitu života. Mladým lidem pomáhá v jejich rozvoji, u seniorů ovlivňuje udržení 
aktivity. To má v konečném důsledku dopad i na omezení vzniku nepříznivých sociálních situací    
a na potřebnost sociálních služeb.  
Na Bechyňsku je nabídka volnočasových aktivit pro různé věkové kategorie. V Bechyni ji zajišťuje 
např. Kulturní středisko v Bechyni, kino (včetně odpoledních programů pro děti), školy 
(prostřednictvím kroužků), základní umělecká škola, různé organizace a sdružení. Senioři často 
využívají programy připravované Územní organizací svazu diabetiků České republiky. V Bechyni 
jsou příležitosti ke sportovnímu vyžití, občané Bechyně oceňují  např. opravený bazén – letní 
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koupaliště. Nabídka v Bechyni je ale v důsledku špatného dopravního spojení málo dostupná pro 
lidi z venkova.  
Na Bechyňsku jsou volnočasové aktivity rozvíjeny také prostřednictvím svazů, spolků a aktivních 
občanů. Z průzkumů a jednání pracovních skupin vyplynulo, že v obcích je potřeba udržovat            
a budovat venkovní hřiště (odpočinkové zóny) pro rodiče s dětmi, děti a mládež. Záměrem také je 
doplnit nabídku kroužků ve školách kroužky, které budou mimo školu  a podpořit spolupráci 
organizací (lidí), kteří se věnují zajišťování volnočasových aktivit.  
 
AKTIVITY: 
• Udržení a rozšíření činnosti Kulturního střediska v Bechyni 
• Podpora spolkové činnosti 
• Činnost kroužků a organizací zajišťujících volnočasové aktivity 
• Podpora mateřských a rodičovských center 
• Údržba a budování hřišť a odpočinkových zón 
• Aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 
 
AKTIVITA: Udržení a rozší ření činnosti Kulturního st řediska města Bechyně 
  
Popis projektu Kulturní středisko města Bechyně bude trvale zajišťovat nabídku 

volnočasových aktivit pro různé věkové kategorie. Půjde zejména o 
nabídku  kulturních a vzdělávacích programů, které umožní obyvatelům 
Bechyně a okolních obcí hodnotně využívat volný čas a předcházet tak 
šíření sociálně patologických jevů. Volnočasové programy budou dostupné 
i skupinám osob v nepříznivé sociální situaci (osoby se zdravotním 
postižením, senioři, děti a mládež ohrožené soc. vyloučením atd.). Kulturní 
středisko města Bechyně rozšíří činnost o kroužky a programy pro děti.   

Realizátor Kulturní středisko města Bechyně 
Spoluprac. subjekt město Bechyně 
Rozpočet neurčeno – z celkového rozpočtu střediska 
Předpokládané zdroje Kulturní středisko města Bechyně 
Časový harmonogram trvale 
 
 
AKTIVITA: Podpora spolkové činnosti 
 
Popis projektu Na Bechyňsku bude podporována spolková činnost občanů, která je 

vhodnou prevencí sociálního vyloučení. Bude např. podporováno hraní 
ochotnického divadla (Bechyně, Radětice), činnost spolku Tatrmani 
(Sudoměřice u Bechyně) a dalších občanských aktivit a iniciativních 
občanů. 

Realizátor spolky, obce 
Spoluprac. subjekt organizace a další subjekty 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje obce, dotace, sponzorské dary 
Časový harmonogram trvale 
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AKTIVITA: Činnost kroužků a organizací zajišťujících volnočasové aktivity 
 
Popis projektu Na Bechyňsku budou podporovány volnočasové aktivity zajišťované 

prostřednictví kroužků a organizací. Půjde například o: 
- udržení kroužků ve školách 
- činnost pionýru, skauta, občanského sdružení Galaxie Bechyně 
- činnost mladých hasičů   
- činnost ochotnických divadel  
- činnost sportovních klubů, sokola 
- činnost svazu žen atd. 
Budou hledány možnosti  spolupráce (setkávání) lidí, kteří se věnují práci 
s dětmi a mládeží. Budou hledány  možnosti, jak nabídku kroužků ve 
školách doplnit kroužky fungujícími v mimoškolním prostředí . Bude 
podporován vznik centra dětí a mládeže (volnočasové aktivity 
v mimoškolním prostředí).      

Realizátor školy, organizace  
Spoluprac. subjekt obce, aktivní občané 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram trvale 
Výstup trvale 
 
 
AKTIVITA:  Podpora mateřských a rodičovských center 
 
Popis projektu Kulturní středisko a město Bechyně budou podporovat činnost 

rodičovského centra Hrošík fungujícího v Kulturním středisku města 
Bechyně. Bude podpořen vznik dalších center ve venkovských obcí. Cílem 
je zajistit dostatečnou nabídku aktivit, která umožní rodičům na mateřské 
dovolené dostat se z izolace, do které se dostávají díky celodenní péči o 
dítě. Dětem mateřské centrum nabízí přirozené společenství vrstevníků, 
hry a rozvoj dovedností.  

Realizátor udržení centra – Kulturní středisko Bechyně,    
vznik nových center - rodičovské iniciativy, obce  

Spoluprac. subjekt udržení centra – město Bechyně  
vznik nových center – rodiny, občanské iniciativy, obce, organizace 

Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje udržení centra – z rozpočtu Kulturního střediska Bechyně     

vznik nových center – příspěvky rodin, organizací, obcí, dotace 
Časový harmonogram trvale 
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AKTIVITA: Údržba a budování h řišť a odpočinkových zón 
 
Popis projektu Město Bechyně a ostatní obce budou hledat možnosti budování hřišť        

a odpočinkových zón. Cílem je, aby na každém sídlišti v Bechyni a ve 
všech obcích byla místa, kde mohou trávit volný čas maminky s malými 
dětmi (lavičky, pískoviště), děti (prostranství pro hry, kolo) a mládež 
(prostor pro míčové hry atd). 

Realizátor obce 
Spoluprac. subjekt organizace 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram trvale 
 
 
AKTIVITA: Aktivity pro seniory a osoby se zdravotní m postižením 
 
Popis projektu Záměrem je udržet a rozšířit nabídku aktivit pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. Město Bechyně bude nadále poskytovat prostory 
pro volnočasové aktivity v Domě s pečovatelskou službou. Prostory budou 
dostupné pro obyvatele domu i pro širokou veřejnost. 
  
Územní organizace svazu diabetiků České republiky bude nabízet aktivity 
pro členy i nečleny svazu: 
- 1x týdně cvičení,  
- 1x měsíčně přednášky se zdravotní tématikou 
- 1x ročně Den pro zdraví (v Kulturním středisku Bechyně) 
- 1x ročně pochod proti diabetu  
- vycházky 
- zájezdy 
- regeneračně rekondiční pobyty (týdenní). 
 
Domov pro seniory Bechyně bude zajišťovat aktivity pro svoje klienty: 
- grilování na terase s hudbou 
- výlety 
- koncerty, hudební vystoupení, návštěvy výstav, procházky 
- oslavy svátků (Velikonoce, Vánoce, MDŽ, Mikuláš) 
- přednášky pro klienty (městská, lékaři atd.) 
 
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou budou pořádat volnočasové 
programy (např. 1x za měsíc posezení s hudbou).  
Obce a organizace budou dle možností podporovat aktivní život seniorů 
(např. poskytnutím prostor pro činnost atd.) Přáním seniorů je obnovit 
cvičení paměti v Bechyni a získat prostor pro pravidelné cvičení 20ti osob 
(prostory v domě s pečovatelskou službou jsou malé). 

Realizátor obce, školy, organizace, další subjekty, aktivní občané 
Spoluprac. subjekt  - 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram trvale 
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3.4.5 Priorita : Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
 
 
Opatření 1 –  Monitoring a hodnocení plnění plánu 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
Při komunitním plánování sociálních služeb se v období realizace plánu monitoruje a vyhodnocuje 
jeho plnění. Cílem je zajistit, aby se plán naplňoval a nebyl jen „mrtvým“ dokumentem. Plán je také 
potřeba v pravidelných obdobích aktualizovat, protože potřeby obyvatel se průběžně mění.   
 
AKTIVITY: 
• Monitoring plnění plánu 
• Hodnocení plnění plánu 
• Aktualizace plánu 
 
 
AKTIVITA: Monitoring pln ění plánu 
 
Popis projektu Obce mikroregionu Bechyňsko zajistí monitoring plnění Komunitního 

plánu sociálních služeb na Bechyňsku. Bude monitorováno plnění 
jednotlivých aktivit a bude vypracována monitorovací zpráva.  

Realizátor obce mikroregionu Bechyňsko 
Spoluprac. subjekt CpKP jižní Čechy, poskytovatelé služeb, další subjekty 
Rozpočet neurčeno                         
Předpokládané zdroje rozpočet obcí 
Časový harmonogram trvale 
 
 
AKTIVITA: Hodnocení pln ění plánu 
   
Popis projektu Řídící skupina bude vyhodnocovat plnění plánu. Budou vyhodnoceny 

splněné aktivity a budou hledány možnosti realizace aktivit nesplněných. 
Zároveň bude posouzeno, zda jsou aktivity stále aktuální (v souvislosti 
s potřebami obyvatel a poptávkou ).    

Realizátor Řídící skupina KPSS na Bechyňsku 
Spoluprac. subjekt CpKP jižní Čechy 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram trvale 
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AKTIVITA: Aktualizace plánu  
 
Popis projektu Obce mikroregionu Bechyňsko a organizace zabývající se plánováním 

rozvoje sociálních služeb budou hledat zdroje na aktualizaci Komunitního 
plánu sociálních služeb na Bechyňsku. Následně zajistí aktualizaci plánu. 
Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace umožní 
přizpůsobení plánu novým podmínkám a trendům. Aktualizace bude 
probíhat podle potřeby a  v těchto krocích: 
- aktualizace analýz   
- stanovení priorit pro nové období  
- návrh opatření a aktivit. 

Realizátor obce,  organizace zabývající se plánováním rozvoje sociálních služeb 
Spoluprac. subjekt poskytovatelé služeb, další subjekty 
Rozpočet neurčeno  
Předpokládané zdroje dotace  
Časový harmonogram trvale 
 
 
Opatření 2 –  Spolupráce na území obce s rozšířenou působností Tábor 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:   
V rámci rozvoje sociálních služeb je cílem realizovat procesy plánování ve všech územích.    
Jihočeský kraj podporuje vytvoření komunitních plánů na úrovni všech území obcí s rozšířenou 
působností. Bechyně spadá do území obce s rozšířenou působností Tábor, pro tuto lokalitu plán 
rozvoje sociálních služeb zpracován není. Plán je vytvořen pouze pro město Tábor (v roce 2010 
zahájena aktualizace) a pro mikroregion Bechyňsko. Cílem je plánovat sociální služby na celém 
území Táborska a vytvořit tak efektivní síť služeb, která bude dostupná pro všechny občany území.  
 
AKTIVITA: 
• Podpora plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Tábor  
 
 
AKTIVITA: Podpora plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností  
                      Tábor 
 
Popis projektu Obce Bechyňska a organizace podpoří plánování sociálních služeb na 

území obce s rozšířenou působností Tábor. Cílem je zahájit proces 
plánování, při kterém budou spolupracovat poskytovatelé, zadavatelé a 
uživatelé služeb z celého Táborska. Bude tak zlepšena dostupnost služeb 
na celém území.   

Realizátor obce, organizace, další subjekty 
Spoluprac. subjekt uživatelé služeb 
Rozpočet neurčeno  
Předpokládané zdroje MPSV - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost   
Časový harmonogram příprava procesu - 2010 

zahájení procesu - 2011 
 


