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Služby na území Bechyňska
Priority a opatření
Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
Bechyně
1.1.1. Zachování Domova pro seniory v Bechyni (§ 49)
1.1.2. Zachování pečovatelské služby v Bechyni (§ 40)
1.1.3. Zachování Tísňové sociální služby Český Krumlov (§ 41)
1.1.4. Zachováníslužeb Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú. (§ 39)
1.1.5. Domácí hospic JORDÁN – zachování a rozvoj specializované mobilní paliativní péče
1.1.6. Zachování terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice JORDÁN (§ 44))
1.1.7. Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství Domácího hospice Jordán (§ 37)
1.1.8. Zachování terénní sociální práce s osobami užívajícími návykové látky na území města
Bechyně (§ 69)
1.1.9. FOKUS Tábor - Komunitní tým / sociální rehabilitace (§70)
1.1.10. Zachování rané péče Raná péče I MY (§ 54)
1.1.11. Zachování Domácí péče Tereza
1.1.12 Rodičovské centrum Hrošík – doplňková neregistrovaná služba
Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb
2.1. Rozšíření služeb pro seniory na Bechyňsku
2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do venkovských obcí (§ 40)
2.2. Vybudování komunitního centra U sv. Františka – středisko Domova sv. Anežky, o. p. s., Týn
nad Vltavou
2.2.1. Vznik sociálně terapeutických dílen (§ 67)
2.2.2. Vznik sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
2.2.3. Vznik bytů zvláštního určení pokryté službou podpora samostatného bydlení (§ 43)
2.2.4. Vznik pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením – chráněná pracovní místa

Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb
Číslo a název opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis
opatření:

1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce
s pověřeným obecním úřadem Bechyně
1. Podpora systému poskytovaných služeb
Na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Bechyně
působí tyto sociální služby: pečovatelská služba zřizovaná městem Bechyně,
krajské zařízení Domov pro seniory v Bechyni, Tísňová sociální služba
Č. Krumlov a také asistence Pomoc a Péče Slunečnice z Týna nad Vltavou.
V mikroregionu 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. Uživatelé z Bechyňska navštěvují zejména zařízení v Táboře
(G-Centrum, Auritus, FOKUS Tábor, Domácí hospic Jordán). Domácí hospic
Jordán, o.p.s. poskytuje specifické terénní služby v domácnostech uživatelů
na Bechyňsku – mobilní paliativní péče pro nevyléčitelně nemocné a jejich
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Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Města a obce, kraj
Ostatní
Investice
Výstupy:
Komentář:

blízké, poradna, terénní odlehčovací služby, půjčovna kompenzačních
pomůcek, akce pro pečující (kurzy, setkávání, psychoterapeutická podpora).
Doplňkové služby jsou pobočka Domácí péče Tereza, zdravotní střediska,
Rodičovské centrum Hrošík, výtvarné a sportovní kroužky pro malé děti.
Rodičovské centrum Hrošík funguje v Bechyni již 6 let. Bylo zřízeno
Kulturním domem jako centrum pro volnočasové aktivity rodin s malými
dětmi. Cílovou skupinou jsou primárně rodiče s dětmi, které ještě
nenavštěvují mateřskou školu, ale samozřejmě mohou přijít i děti starší.
1.1.1. Zachování Domova pro seniory v Bechyni (§ 49)
1.1.2. Zachování pečovatelské služby v Bechyni (§40)
1.1.3. Zachování Tísňové sociální služby Český Krumlov (§ 41)
1.1.4. Zachování služeb Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. (§ 39)
1.1.5. Domácí hospic JORDÁN – zachování a rozvoj specializované mobilní
paliativní péče
1.1.6. Zachování terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice JORDÁN
(§ 44)
1.1.7. Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství Domácího
hospice Jordán (§ 37)
1.1.8. Zachování terénní sociální práce s osobami užívajícími návykové látky
na území města Bechyně (§ 69)
1.1.9. FOKUS Tábor - Komunitní tým / sociální rehabilitace (§70)
1.1.10. Zachování rané péče Raná péče I MY (§ 54)
1.1.11. Zachování Domácí péče Tereza
1.1.12 Rodičovské centrum Hrošík – doplňková neregistrovaná služba
1.1.1. Zachování Domova pro seniory v Bechyni (§ 49)
Domov poskytuje klientům sociální pobytovou službu. Služba patří
seniorům, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří
či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim
pomohl tuto situaci řešit. Poskytovaná služba podporuje běžný způsob
života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné
prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby podle individuálních
potřeb klientů odborným a empatickým týmem. Vzhledem ke zhoršujícímu
se zdravotnímu stavu klientů stávajících i nově přijímaných, požadujeme na
další období navýšení počtu pečujících v přímé péči, aby byla udržena
kvalita poskytované pobytové služby.
Domov pro seniory Bechyně
2016

2017

2018

122

122

122

2013 – trvale
2016
41 204 100

2017
43 010 000

2018
57 788 800

11 098 000
24 300 000
2 403 000
2 114 840

13 344 000
24 550 000
2 484 000
3 179 000

26 300 000
25 325 000
3 000 000
3 801 600
2 500 000

Zajištění stávající pobytové služby pro seniory.
Navržené finanční zdroje odpovídají skutečnosti roku 2017 + 20 % nárůst.
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Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
osoby s chronickým
onemocněním, osoby
s jiným zdr. postižením,
senioři, rodiny s dětmi
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město Bechyně
Ostatní
Investice
Výstupy:
Komentář:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby
Senioři, osoby se zdr.
postižením
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV

1.1.2. Zachování pečovatelské služby v Bechyni (§ 40)
Poslání služby je poskytování pomoci zejména seniorům a osobám se
zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost
a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném
prostředí. Služba je poskytována terénní formou v domácnostech klientů.
Zajišťuje např. dovážku jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti
(nákupy, úklid), pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím. Pečovatelská služba je založena na smluvním
vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem. O poskytování služby uzavírají
žadatel o službu a město Bechyně smlouvu. Ve smlouvě je sjednán rozsah
požadovaných úkonů, cena služeb, způsob placení a místo poskytování
služby. Rozsah služeb se nastaví tak, aby vyhovoval požadavkům
a potřebám klienta. Služba je dostupná klientům z města Bechyně
+ místní části Hvožďany a Senožaty. Stále se rozšiřuje počet úkonů, které
jsou poskytovány stejnému či podobnému počtu klientů.
Pečovatelská služba Bechyně
2016

2017
57

2013 – trvale
2016

2018
60

2017

65

2018

819 624

800 000

850 000

602 000
53 880
163 762
57

572 000
76 000
152 000
60

700 000
85 000
65 000
65

2013 – trvale
Zajištění stávající terénní služby.
Finanční zdroje pro rok 2018 je zatím hrubý odhad, reálně ho budeme moci
spočítat až začátkem roku 2018
1.1.3. Zachování Tísňové sociální služby Český Krumlov (§ 41)
Automatický systém tísňového volání poskytuje nepřetržitou, dlouhodobou
a odbornou pomoc lidem, kteří jsou v důsledku nemoci, vysokého věku,
postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně
znevýhodněni.
Domy s pečovatelskou službou Český Krumlov
2016

2017
2

2013 – trvale
2016

2018
2

2017

2
2018

53 300

53 300

62 000

30 800

30 800

42 000
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Příjmy od klientů
Město a obce
Ostatní
Investice
Výstupy:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:

4 800
0
0

4 800
0
0

Zajištění stávající služby pro seniory.
1.1.4. Zachování služeb Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú. (§ 39)
Cílem subjektuAsistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú. je poskytování
terénní sociální služby osobní asistence na území ORP Týna nad Vltavou
a v dalších městech a obcích s dojezdem do 20 km od Týna nad Vltavou
a Dřítně. APP Slunečnice, z.ú. umožňuje klidný a důstojný život uživatele
v domácím prostředí, podporuje dosavadní způsob života a osobní zvyklosti
uživatele, motivuje uživatele k samostatnosti a soběstačnosti, podporuje
uživatele v určení reálných osobních cílů a jejich naplnění. Zejména
pomáhá uživateli při péči o vlastní osobu, osobní hygieně, zajištění stravy,
péči o domácnost, obstarání nákupů, udržování komunikace s rodinou,
hájení práv, doprovody na úřady apod. Poskytuje služby denně od 7.00 do
19.00 hodin za základní cenu (včetně víkendů). Základní sociální
poradenství zdarma (příspěvky na bydlení, nezaměstnanost apod.).
Pomoc a Péče Slunečnice Jana Vodičková – od 2018 Asistence Pomoc
a Péče Slunečnice, z.ú. (APP Slunečnice, z.ú.)

Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
2016
2017
osoby s tělesným,
zdravotním, mentálním,
chronickým duševním a
kombinovaným
30
28
postižením, senioři,
osoby, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby
Časový harmonogram: 2013 – trvale, od 2018 jako APP Slunečnice z.ú.
Finanční zdroje:
2016
2017
Provozní náklady
1 600 000
2 070 000
celkem
MPSV
1 003 000
947 000
Příjmy od klientů
540 000
700 000
Města a obce
Ostatní (dotace UP)
Investice
Výstupy:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

9 600
0
0

12 000 obce/ 129 000
Jč. kraj
0

2018

30

2018
2 300 000
1 000 000
700 000
15 000 obce/130 000
Jč. kraj
0

Udržení a rozšíření služeb v oblasti Bechyňska, rozšíření služeb do Vodňan.
Aktivizační programy a podpora neformálních pečovatelů.
1.1.5. Domácí hospic JORDÁN – zachování a rozvoj specializované mobilní
paliativní péče
Domácí hospic Jordán poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem
a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma
tak, aby toto období mohli prožít společně v domácím prostředí. Komplexní
péče zahrnuje péči lékaře, zdravotníků, psychoterapeuta, sociální
pracovnice, pečovatelek, duchovních a dobrovolníků. V tomto křehkém
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Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Onkologicky nemocní
senioři
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město Tábor
Město Bechyně
Ostatní (dary )
Investice
Výstupy:
Komentář:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
rodiny s dítětem/dětmi
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV/státní rozpočet
ESF vč. IP
Příjmy od klientů
Kraj
Města a obce
Ostatní
Investice
Poznámka:

a těžkém životním období podporujeme naší péčí rodiny a nemocného, aby
důstojně a se zachováním co největší možné kvality života zvládli poslední
životní období.
Domácí hospic JORDÁN, o. p. s.
Město Bechyně, další obce a města v regionu, ostatní poskytovatelé
sociálních a zdravotních služeb
2016
2017
2018
43 klientů/rok domácí
30 klientů/rok domácí
40
hospicové péče
hospicové péče
2013 - trvale
2016
2017
2018
1 700 000

2 000 000

2 500 000

268 500
250 000
5000
1 176 500

400 000
4310 000

500 000
500 000

1 169 000

1 500 000

Zachování a rozvoj domácí hospicové péče, reakce na vzrůstající zájem
o specializovanou paliativní péči v domácím prostředí.
V roce 2017 – z důvodu starého vozového parku – nový automobil
1.1.6. Zachování terénních odlehčovacích služeb Domácího hospice
JORDÁN (§ 44)
Služba je poskytována uživatelům se sníženou soběstačností
a sebeobsluhou v domácím prostředí (pomoc při osobní hygieně, podání
stravy, léků, aktivizace. Cílem je odlehčení nejen samotnému uživateli
služby, ale i rodinným pečujícím příslušníkům (soustavnou pomocí při péči,
většinou několik hodin týdně, edukace, poskytnutí praktických rad při péči).
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Město Bechyně, obce a města v regionu, ostatní poskytovatelé sociálních
služeb
2016
2017
2018
20 klientů/rok
40 klientů /rok
55 klientů/rok
2013 - trvale
Od r. 2013 trvale
2016
2017
2018
589 000

840 000

1 590 000

0

0

600 000

194 000

360 800

500 000

296 000
99 000

188 000
291 200

200 000
290 000

Navýšení rozpočtu v r. 2018 – navýšení pracovníků přímé péče o 2,0 úv.
(navýšení mzdových a provozních nákladů). Služba je od r. 2018 zařazena
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Výstupy:

Komentář:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Senioři

Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV/státní rozpočet
ESF vč. IP
Příjmy od klientů
Kraj
Města a obce
Ostatní
Investice
Poznámka:
Výstupy:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

do SPRSS – předpoklad klíčové dotace MPSV.
Rozvoj terénních odlehčovacích služeb v regionu, podpora seniorů, které si
přejí setrvat v domácím prostředí a podpora a edukace rodinných
pečujících.
Služba je od r. 2010 poskytována bez klíčové dotace MPSV.
1.1.7. Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství Domácího
hospice Jordán (§ 37)
Poradna Domácího hospice Jordán poskytuje veřejnosti podporu, pomoc
a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění
a v době po úmrtí někoho blízkého formou odborného sociálního
poradenství v poradně i domácím prostředí klienta (dojezdová vzdálenost
do 25 km o Tábora).
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Město Bechyně, obce a města v regionu, ostatní poskytovatelé sociálních
služeb
2016
2017
2018
700 poradenských
700 poradenských
kontaktů (z toho
kontaktů (z toho
700 poradenských
základní poradenství
základní poradenství
kontaktů
410, odborné 290).
380, odborné 320)
2013 – trvale
2016
2017
2018
520 000

500 000

612 832

198 700

231 000

438 192

321 300

269 000

174 640

Zachování o rozvoj odborného sociálního poradenství, včetně terénní
formy služby.
1.1.8. Zachování terénní sociální práce s osobami užívajícími návykové
látky na území města Bechyně (§ 69)
V rámci komunitního plánování byla provedena Analýza stavu drogové
scény v Bechyni. Z ní vyplývá, že užívání drog v Bechyni není výrazné
problematické ve srovnání s jinými městy Jihočeského kraje, ale v podstatě
se jedná o průměrnou lokalitu, kde dochází k problémovému užívání drog
(především pervitinu) a užívání dalších ilegálních drog, především
marihuany. Vzhledem k uzavřenosti
drogové
scény
můžeme
i předpokládat, že mezi uživateli drog dochází k rizikovému chování, jak je
např. sdílení injekčních stříkaček apod., což může mít za následek šíření
infekčních chorob. Od 1. 1. 2015 je služba realizována terénním
programem Jihočeský streetwork Prevent. Jihočeský streetwork PREVENT
pravidelně realizuje terénní sociální práci na území města Bechyně.
Pracovníci služby se pohybují v přirozeném prostředí cílové skupiny.
V ulicích, barech, restauracích, ale i ve squatech, na bytech… Aktivně
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Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Počet kontaktů
s uživateli návykových
látek
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město Bechyně
RVKPP, MZ, Jihočeský
kraj
Investice
Výstupy:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

vyhledávají a kontaktují osoby z cílové skupiny, představují službu,
předávají informace o rizicích užívání drog a možnostech, jak tato rizika
snížit. Kromě standardní práce s problémovými uživateli drog vyvíjíme svou
aktivitu směrem k začínajícím uživatelům a experimentátorům, kteří jsou
ohroženi vznikem závislosti na návykových látkách, s cílem včasné
intervence (tj. informovat je o nebezpečnosti užívání návykových látek
včetně alkoholu, navázat kontakt a působit v komunitě místní mládeže
preventivně). Základní poskytované služby jsou: Výměnný program
(výměna použitých injekčních stříkaček) a distribuce materiálu ke snižování
zdravotních rizik. Základní zdravotní, sociální a právní poradenství. Krizová
intervence. Aktuální pomoc v tísni. Poradenství a zprostředkování
screeningového vyšetření na Syfilis, HIV, Hepatitidu B, C. Zprostředkování
další odborné péče. Informace o zařízeních následné péče. Sociální práce
a asistence (úřady, lékaři atd.). Zdravotní ošetření drobných poranění.
Distribuce informačních materiálů. Těhotenské testy pro uživatelky drog.
Intervence zaměřené na rekreační uživatele pervitinu a uživatele
konopných drog. Terénní práce je realizována v průběhu celého roku a to
pravidelně vždy 1x týdně, v celkovém rozsahu 1,5 hodiny přímé práce ve
městě, v počtu 2 zaměstnanců.
Prevent99, z. s. – zařízení Jihočeský streetwork Prevent
Město Bechyně
2016
2017
2018
1 145
2013 – trvale
2016

198

2017

240

2018

135 200

138 200

140 400

40 000
0
25 900
69 300

0
0
25 770
112 430

0
0

Závěrečná zpráva o realizaci služby, jejímž obsahem je vyhodnocení cílů
služby, evaluace statistických dat a zhodnocení vývoje a případné změny
v cílové populaci. Plány a cíle na nadcházející rok.
1.1.9. FOKUS Tábor, z. s. - Komunitní tým / sociální rehabilitace (§ 70)
Aktivita umožní udržení klíčové služby v systému péče pro osoby
s duševním onemocněním. V rámci služby sociální rehabilitace pro osoby
s DO je většinově aplikována metoda tzv. případového vedení (case
managementu), která se v rámci individuální a obvykle i dlouhodobé
podpory uživatele, zaměřuje i na vytváření podpůrné sítě, tedy cílenému
propojování sociálně zdravotních služeb a programů, služeb zaměstnanosti
i neformálních subjektů (rodina, přátelé apod.), tak aby osoba s duševním
onemocněním mohla za podpory této sítě setrvávat ve svém přirozeném
prostředí. Zásadní význam má také při řešení složitějších životních situací
nebo jako služba udržující vztah s klientem např. při dlouhodobé
hospitalizaci ve vzdálené léčebně. FOKUS Tábor - spádová oblast ORP
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Tábor, částečně ORP Soběslav, při 4,0 úv., kapacita 16 uživatelů denně.
FOKUS Tábor, z.s.
Město Bechyně, ostatní poskytovatelé sociálních služeb
2016
2017
2018

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Osoby s vážným
duševním
onemocněním (zejm. se
5
5
5
schizofrenií, popř.
poruchou nálad)
Časový harmonogram: trvale
Finanční zdroje:
2016
2017
2018
Provozní náklady
2 410 600
2 500 000
2 950 000
celkem
MPSV
1 622 500
2 100 000
2 480 000
Příjmy od klientů
0
0
0
Město a obce
345 400
235 000
300 000
kraj
98 400
113 000
120 000
Ostatní
208 000
52 00
50 000
Investice
160 000
Výstupy:
Naplněním této aktivity bude „zasíťováno“ cca 20 % počtu osob z cílové
skupiny. Dle kvalifikovaného odhadu žije na území POU Bechyně
cca 25 osob s vážným duševním onemocněním (dg. F2 schizofrenie,
F3 poruchy nálad), které by mohly potřebovat podporu komunitní služby.
Komentář:
Finanční data za roky 2016 činil prům. počet v přímé péči 4,58 úv. k 31. 10.
2017 – 3,8 úvazku. Finanční data se týkají zajištění služby pro celý okres
Tábor.
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem

1.1.10. Zachování rané péče Raná péče I MY (§ 54)
Obsahem aktivity je zajištění poskytování služeb terénní rané péče podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí
s mentálním, tělesným, komb postižením, děti s ohroženým
a opožděným vývojem, poruchou autist. spektra od narození do 7 let věku.
Základem této sociální služby jsou konzultace v rodinách, přirozeném
prostředí uživatelů. Pedagogické, psychologické poradenství, aktivní
naslouchání a provázení rodiny, půjčování rehabilitačních pomůcek
a hraček, literatury, pomoc s výběrem předškolního zařízení, organizace
seminářů pro rodiče a setkávání rodin, doprovod na úřady nebo
k odbornému lékaři. Dále je cílem zajištění pomoci při prosazování práv
a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením. Konzultace probíhají 1x za 4–8
týdnů. Služba je nyní zajišťována v 1 rodině, potřeby rodin mohou být však
vyšší. Vše s ohledem na informovanost odborníků a lékařů a předání
kontaktu na službu rané péče rodinám
I MY, o.p.s. Tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav
SPRP České Budějovice, Diakonie ČCE- středisko Rolnička, APLA JČ, Raná
péče Čechy
0
1 (rodina)
3 (rodina)
2016

2017
47 129

2018
47 000

141 000
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MPSV
Příjmy od klientů
Obce, města
Ostatní
Investice
Výstupy:

Komentář

Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Klienti s potřebou
zdravotní péče
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem

MPSV
Příjmy od klientů
Město Tábor
Ostatní – zdravotní
pojišťovny
Investice
Výstupy:
Číslo a název aktivity:

31 717

28 720

96 000

0
15 412

0
18 280

5 000
40 000

Nabídka sociální služby rané péče v ORP Tábor, služby na území Bechyňska,
pro rodiny dětí s mentálním, těl., komb. postižením, s ohroženým
a opožděným vývojem, poruchou austist. spektra od narození do 7 let.
I MY, o.p.s. pomáhá od roku 2000 těm nejmenším dětem s postižením
od narození do sedmi let a jejich rodinám. Hlavní náplní je služba rané péče
v jihočeském regionu - odborní poradci dojíždějí do rodin, provázejí rodiče
nelehkým obdobím, pomáhají dětem s postižením rozvíjet dovednosti
v bezpečí domova v nejcitlivějším období.
Důležitá pravidelná depistáž – informovanost odborníků a lékařů o službě
rané péče, snaha o to, aby předávali kontakt na službu rané péče rodinám,
které tuto službu potřebují.
1.1.11. Zachování Domácí péče Tereza
Domácí péče poskytuje zdravotní péči ve vlastním domácím prostředí
klienta; pomáhá řešit zdravotní problémy klientů všech věkových kategorií.
Péče je poskytována nepřetržitě (24 hodin denně). Domácí péči indikuje
lékař při propuštění z nemocnice nebo praktický ošetřující lékař. Úhradu
zdravotní péče provádí zdravotní pojišťovny. Spádová oblast je Tábor (+ 17
km od nemocnice Tábor), Jistebnice, Mladá Vožice, Chýnov
a okolí (10 km z centra obce), Bechyně a okolí (17 km z centra)
Domácí péče Tereza
domácí péče navazuje na ukončenou hospitalizační péči, G-centrum,
praktičtí lékaři
2016
2017
2018
260
2013 – trvale
2016
Domácí péče je jedním
z oddělení nemocnice.
Výkony jsou placeny
DRG systémem a není
možné vyčíslit finance
na jednotlivá oddělení.

260

300

2017

2018

Zůstává nezměněné,
jako v předešlých
letech

Zůstává nezměněné,
jako v předešlých
letech

Poskytování odborné zdravotní péče klientům všech věkových kategorií
v jejich domácím prostředí.
1.1.12 Rodičovské centrum Hrošík – doplňková neregistrovaná služba
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Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady
celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město Bechyně
Ostatní
Investice
Výstupy:

Rodičovské centrum Hrošík funguje v Bechyni již 7 let. Bylo zřízeno
Kulturním domem jako centrum pro volnočasové aktivity rodin s malými
dětmi. Cílovou skupinou jsou primárně rodiče s dětmi, které ještě
nenavštěvují mateřskou školu (nejčastější věkovou kategorií jsou tedy děti
ve věku od jednoho do tří let), ale samozřejmě mohou přijít i děti starší (ty
docházejí většinou o prázdninách). Herna je otevřena vždy v pondělí a ve
středu od 9.00 do 11.00 hodin. Děti mají k dispozici různé typy hraček –
plyšáky, panenky, kočárky, kuchyňky, barevné míčky, klouzačka, velké
kartonové cihly. Průběžně se snažíme hračky doplňovat a obměňovat. Ve
středu je většinou zařazována řízená kreativní činnost nebo sportovní
aktivita. Kreativní činnosti jsou vybírány dle aktuálního ročního období
a přizpůsobeny věkové kategorii dětí, které centrum navštěvují. Dva roky je
herna otevřena i přes letní prázdniny a to pouze ve středu od 9.00 do 11.00
hodin. Pravidelně pořádáme burzy dětského oblečení a na konci prázdnin
dětské odpoledne se soutěžemi a hudební produkcí. O provoz herny se
aktuálně starají dvě dobrovolnice.
Město Bechyně
Město Bechyně
2016
2017
2018
2016 - trvale
2016
2017
2018
40 000
25 000
25 000

12 000

0

0

28 000

0

0

Centrum Hrošík je hojně využívané pro aktivity dětí předškolního věku.

Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb
Číslo a název opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis opatření:

2.1. Rozšíření služeb pro seniory na Bechyňsku
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb
Vzhledem k tomu, že je pečovatelská služba nabízena pouze v Bechyni
a terénní služba PaP Slunečnice z Týna nad Vltavou je zatím velmi málo
rozšířena, je třeba věnovat velkou pozornost terénním službám
pro seniory. Tam, kde nejsou služby nabízeny, lidé řešení svých problémů
odkládají a pak se stěhují do jiné obce, k rodině, nebo do pobytového
zařízení. Přitom by jim terénní služby často umožnily žít i nadále
v domácím prostředí. Domov pro seniory Bechyně má zájem na
vybudování vyhrazených lůžek pro seniory, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu demence. Tyto osoby v současné době nemohou
z důvodu kontraindikace využívat službu domov pro seniory. V současné
době je velice těžké pokrýt poptávku volných míst v pobytovém zařízení
sociálních služeb v Jihočeském kraji pro klienty s demencí. Dále by Domov
pro seniory Bechyně měl zájem na vybudování dvou lůžek odlehčovací
služby.

118

AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR pro rok 2018
Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
senioři, osoby se zdr.
postižením
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady celkem
Investice
Výstupy:

Komentář:

Číslo a název opatření:
Výchozí priorita:
Stručný popis opatření:

2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do venkovských obcí (§ 40)
2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do venkovských obcí (§ 40)
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., G-centrum Tábor a Sociální služby města
Milevska. Všichni poskytovatelé nabízí jednotlivým obcím zajišťování
pečovatelské služby pro jejich občany za finanční spoluúčasti obce.
Variantou je využívání osobní asistence, kterou nabízí Asistence Pomoc
a Péče Slunečnice z.ú. (APP Slunečnice)
APP Slunečnice, z.ú.
Všechny obce v okolí Bechyně s dojezdem do 20 km od Týna nad Vltavou
2016
2017
2018
2 kl.
2013 – trvale
2016
1 600 000

4 kl.
2017
2 070 000

3–5 kl.
2018
2 300 000

Uživatelé mohou v náročných životních situacích spojených se samotou,
stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím
prostředí.
V roce 2018 se APP Slunečnice plánuje zaměřit na rozšíření spolupráce
se starosty obcí, zajištění větší informovanosti občanů o možnostech
využívání osobní asistence v domácím prostředí.
2.2. Vybudování komunitního centra U sv. Františka – středisko
Domova sv. Anežky, o. p. s., Týn nad Vltavou
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb
Město Bechyně nemá pokryté sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením. Zájemci z uvedené cílové skupiny musejí hledat sociální
služby v jiných městech, což je odrazuje od jejich využívání a vede
k minimálnímu kontaktu se společností, k sociálnímu vyloučení. Cílem
vybudování komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením
a vůbec pro širší cílovou skupinu je nabídnout smysluplnou a pravidelnou
aktivizaci, nácvik pracovních návyků a dovedností, zajistit samostatné
bydlení, vytvořit pracovní místa v rámci chráněného trhu práce a celkově
přispět k pravidelnému zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím pod jednou střechou v objektu komunitního typu, jehož
realizátorem se má stát Domov sv. Anežky. Domov sv. Anežky má ve
spolupráci s městem zpracovaný záměr na využití objektu čp. 3 (dříve
využívaný objekt Domovem pro seniory je v majetku Jihočeského kraje –
jedná se o vztahu Domova sv. Anežky k objektu). Budova disponuje
prostory pro zajištění záměru. Nicméně její stav a nevyužívání vede
k potřebě vnitřní (časem vnější) rekonstrukce, jejímž konečným stavem
má být moderní komunitní centrum, kde se smazává rozdíl mezi lidmi
s postižením a bez různého věku (od nejmladších po nejstarší).
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Aktivity vedoucí
k naplnění opatření:

Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Města a obce, kraj
Ostatní
Investice
Výstupy:

Našim záměrem je v roce 2018 dostat objekt do užívání. Jako první
bychom rádi otevřeli sociálně terapeutickou dílnu (vyžaduje minimální
stavební úpravy). Minimální stavební úpravy vyžadují ještě dílny
s chráněnými pracovními místy. Proto i ony by se otevřely tohoto roku.
Jako další chceme v roce 2018 uskutečnit rekonstrukci prostor
uvažované sociální služby § 66 Sociálně aktivizační služby podle zákona
č. 108/2006 Sb. v platném znění a bytů zvláštního určení. Byty jsou svou
povahou nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější etapou rekonstrukce.
Skladba využití objektu vznikla na základech potřebnosti cílové skupiny
ve městě, vhodnosti využití prostor a vzájemné spoluúčasti na
financování komunitního centra.
2.2.1. Vznik sociálně terapeutických dílen (§ 67)
2.2.2. Vznik sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (§66)
2.2.3. Vznik bytů zvláštního určení pokryté službou podpora
samostatného bydlení (§43)
2.2.4. Vznik pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením –
chráněná pracovní místa
2.2.1. Vznik sociálně terapeutických dílen (§ 67)
Služba je určena osobám s mentálním, tělesným, smyslovým nebo
kombinovaným postižením, osobám s duševním onemocněním v remisi
se sníženou soběstačností, které nejsou umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Smyslem této
služby je aktivizovat osoby, které jinak ztrácejí kontakt se sociálním
prostředím (nemají možnost se jinak smysluplně zapojit do běžného
života), prostřednictvím pracovní terapie, zejména rukodělnými pracemi.
Člověk s postižením také méně než ostatní zažívá pocit seberealizace
a radost z dokončeného. Sociálně terapeutické dílny jsou toho účinným
nástrojem. Dokáží přispět k motivaci, soustavnému osobnímu růstu,
sebevědomí a sounáležitosti s běžným společenským prostředím.
Záměrem je vytvořit sociálně terapeutické dílny, jakožto detašované
pracoviště Domova sv. Anežky (podobně jako středisko U sv. Kateřiny
v Týně nad Vltavou), tzn. vyčlenit úvazek na fungování střediska
v Bechyni. Pro rok 2018 se jedná o zkrácený úvazek. Prostory jsou
vhodné pro zajištění služby (dílenská místnost, sociální zařízení, zázemí
pro personál).
Domov sv. Anežky, o. p. s.
Město Bechyně
2016
2017
2018
6
6
6
2016 - trvale
2016
2017
2018
535 000
535 000
535 000
300 000
300 000
300 000

235 000

235 000

235 000
500 000
Terapeutická dílna by měla fungovat ve zkušebním provozu, od roku
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Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město Bechyně
Ostatní
Investice
Výstupy:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:

2017 plně.
2.2.2. Vznik sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (§ 66)
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby
poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním
postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba umožňuje dvěma
cílovým skupinám aktivizaci, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, socioterapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Denní činnosti
zahrnují: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, práce s hudbou
(poslech relaxační hudby s aromaterapií), tanec, malování, kreativní
výroba, čtení / práce s textem, trénink paměti, práce s PC, snoezelen,
procvičování řeči a motoriky, vzpomínkové techniky (reminiscence),
pohybové aktivity, odpočinkové činnosti (společenské hry, debatování na
vybraná témata, vaření), pomoc při vyřizování běžných záležitostí, nácvik
orientace, sociálních dovedností, komunikace a jednání, chování
v různých situacích na veřejnosti. Záměrem je nejdříve provést
rekonstrukci prostor. Žádost, provedení, realizace jsou náplní roku 2018.
Samotná registrace nové sociální služby bude spojena s plánovaným
otevřením od 1. 1. 2019. Charakter služby (ambulantní, terénní) vyžaduje
zajištění 2 pracovníky.
Domov sv. Anežky, o. p. s.
Město Bechyně
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2016 – trvale
2016
2017
2018

100 000
Pro rok 2018 se plánuje příprava zázemí služby, od roku 2019 bude
služba spuštěná.
2.2.3. Vznik bytů zvláštního určení pokryté službou podpora
samostatného bydlení (§ 43)
Domov sv. Anežky nabízí uvedenou sociální službu. Záměrem je
rekonstruovat celé patro objektu pro vytvoření bytů zvláštního určení,
které zaručují nižší nájemné než tržní z důvodu finančních možností
cílové skupiny. Byty jsou určené výhradně pro osoby se zdravotním
postižením s vyšší mírou samostatnosti a soběstačnosti, stále však
vyžadujících určitou pomoc a podporu. Pro rok 2018 chceme využít
aktuální výzvy ESF na financování rekonstrukce celého patra objektu.
Realizace rekonstrukce spadá do téhož roku. Termín nastěhování klientů
a aktivní využívání sociální služby připadá na rok 2019.
Domov sv. Anežky, o. p. s.
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AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR pro rok 2018
osoby se zdravotním
postižením
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město Bechyně
Ostatní
Investice
Výstupy:
Číslo a název aktivity:
Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Počet uživatelů služby:
Časový harmonogram:
Finanční zdroje:
Provozní náklady celkem
MPSV
Příjmy od klientů
Město Bechyně
Ostatní
Investice
Výstupy:

0
2016 – trvale
2016

0

15–20
2017

2018
360 000
100 000
260 000

13 800 000
Rok 2018 připadá na rekonstrukci celého patra budovy pro vytvoření
4 samostatných bytů, v roce 2019 se byty pronajmou 4 klientům.
2.2.4. Vznik pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
chráněná pracovní místa
Osoby se zdravotním postižením mají malou šanci uplatnit se na
otevřeném pracovním trhu. Domov sv. Anežky má dlouholeté zkušenosti
s jejich zaměstnáváním na vytvořených chráněných pracovních místech.
V rámci centra vznikne výrobna a prodejna přírodních mýdel a dalšího
sortimentu. V roce 2018 tak mohou vzniknout až 4 chráněná pracovní
místa.
Domov sv. Anežky, o. p. s.
Město Bechyně
2016
2017
2018
4
2016 – trvale
2016
2017
2018
590 000

590 000
1 800 000
V roce 2019 mohou vzniknout až 4 chráněná pracovní místa.
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