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Strategická část Plánu rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 – 2016 byla aktualizována v průběhu října a
listopadu 2016 v jednotlivých pracovních skupinách komunitního plánování. Podkladem pro aktualizaci byl
monitoring a vyhodnocení jednotlivých aktivit plánu připraveného v roce 2015.
Tento monitoring hodnocení a příprava akčního plánu byla podpořena Jihočeským krajem v rámci grantového
programu Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v
Jihočeském kraji.
V Týně nad Vltavou byl zahájen proces komunitního plánování v roce 2003 a podařilo se ho trvale udržet do
současnosti. Postupně se realizovalo několik projektů financovaných z veřejných zdrojů. Posledním velkým
projektem bylo Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku v letech 2011-12, kde realizátorem
projektu byla MAS Vltava, o.s. a partnerem projektu Sdružení měst a obcí Vltava. V plánování je potřeba dále
pokračovat, závisí na něm získávání finančních zdrojů pro sociální a doprovodné služby.

6.2 Podrobný popis opatření a aktivit
PRIORITNÍ OBLAST: Průřezová opatření
1.1 OPATŘENÍ: Zajištění koordinace, informování a systémového rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku
Popis stávající situace:
Komunikace má v sociálních službách nezastupitelnou roli a je zapotřebí neustále zvyšovat informovanost
široké veřejnosti, která je jedním z důležitých aspektů při poskytování sociálních služeb. Nejvíce podnětů
získaných z ankety o sociálních službách, řízených rozhovorů s uživateli sociálních služeb, od členů pracovních
skupin a dalších zainteresovaných osob, směřovalo k nízké informovanosti a roztříštěnosti informačních míst a
zdrojů. To platí především pro uživatele sociálních služeb z Týna nad Vltavou z ostatních obcí mikroregionu, ale
i pro starosty ostatních obcí mikroregionu, kteří zastávají přirozenou funkci zprostředkovatele informací pro
obyvatele svých obcí. Na území ORP se schází řídící a pracovní skupiny. Jejich hlavní náplní je podpora realizace
navržených opatření plánu rozvoje sociálních služeb, monitorování jejich plnění a realizace a prohlubování
navázaných vztahů mezi poskytovateli, uživateli, zadavateli a starosty obcí. Informování zajišťuje zejména
sociální pracovník obecního úřadu ORP a občanská poradna Farní Charity. Stále málo využívanou možností je
větší zapojení dobrovolníků.
AKTIVITY:
 Kontaktní místo – sociální pracovník ORP
 Informační schůzky řídící skupiny s vedením města
 Podpora občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Kontaktní místo – sociální pracovník obce
Sociální pracovník obce poskytuje nebo zprostředkuje informace ze sociální, právní a
dalších oblastí zaměřených na řešení konkrétní životní situace občanů a všech
sociálních souvislostí. Jeho náplň mj. zahrnuje:
- zajištění informovanosti a medializace sociálních služeb na Vltavotýnsku a
aktivní informování klientů o možnostech využití konkrétní sociální služby
- zprostředkovávání spolupráce s NNO, obcemi a řídící a pracovními skupinami
s ohledem na realizaci opatření
Popis aktivity:
- koordinování komunitního plánování sociálních služeb v regionu
- zajištění komunikace mezi klienty, sociálními službami a městem
- zprostředkování adekvátní sociální služby ve prospěch klienta
- poskytování komplexního poradenství v sociální oblasti, podpora osob
ohrožených sociálním vyloučením
- využívání různých podpor a sociálních programů v rámci samostatné i
přenesené působnosti k zajištění zlepšení sociální situace osob na území
Vltavotýnska
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Realizátor:
Spoluprac.subjekt:

spolupráce, součinnosti a koordinace subjektů v rámci poskytování sociálních
dávek, spolupráce s Úřadem práce.

Město Týn nad Vltavou, OSV
řídící a pracovní skupiny, SMAO Vltava, MAS Vltava o.s., Spolek pro rozvoj
mikroregionu, sociální organizace v regionu
Uživatelé sociálních služeb, obyvatelé mikroregionu

Cílová skupina:
Předpokládané
200 – 500 tis. Kč/rok
náklady:
Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Informační schůzky řídící skupiny s vedením města Týna nad Vltavou
Pravidelná setkávání řídící skupiny, poskytovatelů sociálních služeb za účasti rady
města (starosty či jeho zástupce) i z obcí mikroregionu 1x za rok. Účelem setkání by
Popis aktivity:
bylo informovat zástupce města o konkrétních potřebách v sociálních službách a o
možnostech jejich řešení. Zároveň starostové obcí ORP mohou v rámci informačních
schůzek předkládat problémy a sociální potřebnost své konkrétní obce.
Realizátor:
sociální pracovník
Spolupracující
řídící skupina, obce mikroregionu, MAS Vltava, o.s., sociální komise RM Týn nad
subjekt:
Vltavou, NNO, Město Týn nad Vltavou, SMAO Vltava
Cílová skupina:
Uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, obce
Předpokládané
--náklady:
Předpokládané zdroje: --Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Podpora občanské poradny Farní charity Týn nad Vltavou
Občanská poradna Farní charity Týn nad Vltavou nabízí bezplatnou, diskrétní a
nestrannou pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací člověka. Dále nabízí
pomoc při orientaci uživatele v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.
Občanská poradna nabízí otevřené přijetí, je bezplatná a diskrétní. V rámci občanské
poradny nabízíme poskytování informací (ústní či písemné věcně správné
Popis aktivity:
informace, faktické údaje, např. důležitá telefonní čísla a kontakty, informace ohledně
nároků na sociální dávky, apod.), poskytování cílené rady (na základě zjištěných potřeb
uživatele), praktickou pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, aj.), zprostředkování
jiných odborníků (právníka, psychologa, kněze, apod.). Občanská poradna působí
v Týně nad Vltavou, Děkanská 220 (budova fary).
Realizátor:
Farní charita Týn nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
Osoby v krizi - senioři, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší,
Cílová skupina:
rodiny s dětmi
Předpokládané
420 000,- Kč
náklady:
Předpokládané zdroje: MPSV, Město Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj, Dárci a sponzoři, Tříkrálová sbírka
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
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PRIORITNÍ OBLAST: Problematika seniorů
2.1 OPATŘENÍ: Vznik centra rezidenčních služeb pro seniory – Centrum pro seniory
Popis výchozí situace:
V Týně nad Vltavou je poskytována pečovatelská služba a osobní asistence v domácnostech seniorů a v domech
s pečovatelskou službou. V mikroregionu chybí sociální služby pro seniory, kteří nemohou zůstat v domácím
prostředí a nepostačuje jim péče v DsPS např. ze zdravotních důvodů. Senioři jsou v současné době při změně
svého zdravotního stavu nuceni vyhledávat domovy pro seniory mimo region, chybí také další sociální služby. V
roce 2012 bylo v domovech pro seniory mimo region 31 seniorů z Vltavotýnska. V prosinci 2016 má podanou
žádost 24 seniorů do Domova pro seniory v Bechyni, který však nemá volné kapacity. Na území ORP Týn nad
Vltavou je v prosinci 2016 celkem 100 osob s příspěvkem na péči ve III. skupině a 34 ve IV. skupině. Okolní
domovy umísťují přednostně lidi ze svého města. Přitom je nutné očekávat výrazné zvýšení počtu lidí starších 65
let z cca 2000 v roce 2010 na 4500 v roce 2050.
AKTIVITY:
 Rozhodnutí o umístění centra, řešení otázky provozovatele centra a vyhledání zdrojů pro krytí nákladů
investic
 Vybudování Centra pro seniory - §49 a další
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Rozhodnutí o umístění centra, řešení otázky provozovatele centra a vyhledání zdrojů pro krytí nákladů investic
Studie možností rozvoje rezidenčních služeb doporučuje vybudování domova pro
seniory pro 40 osob z Vltavotýnska, spojeného s případnými dalšími sociálními
službami. Po dohodě s Krajským úřadem by mohla být kapacita zvýšena pro potřeby
Popis aktivity:
celého kraje. Toto zařízení by mělo být umístěno v objektu v prostoru bývalých
kasáren. Rada a zastupitelstvo Města by mělo, ve spolupráci s Krajským úřadem,
rozhodnout o umístění centra, jeho konečné kapacitě, zřizovateli a provozovateli.
Realizátor:
Město Týn nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Senioři a zdravotně postižení
Předpokládané náklady: ---Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou
Časový harmonogram: 2012-2017
Vybudování Centra pro seniory - §49 a další
Vybudování centra pro seniory dle architektonických studií, rozhodnutí Města Týn nad
Vltavou. Centrum pro seniory (integrované centrum sociálních služeb pro seniory dle
§ 34 odst. 2 zák. 108/2006 Sb. zahrnující domov pro seniory, odlehčovací služby,
Popis aktivity:
aktivizační služby, pečovatelskou službu, osobní asistenci a jiné) doplní stávající služby
v regionu a přispěje ke kvalitnějšímu a celkovému poskytování sociálních služeb pro
seniory.
Realizátor:
Město Týn nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Senioři a zdravotně postižení
Předpokládané náklady: 20 – 40 mil. Kč
Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou
Časový harmonogram: 2019 - 2021
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2.2 OPATŘENÍ: Zvyšování kvality bydlení a poskytovaných služeb v domech s pečovatelskou službou
v mikroregionu Vltavotýnsko
Popis výchozí situace:
V současné době dochází k technickému zastarávání budov i vnitřního vybavení domů s pečovatelskou službou
v Týně nad Vltavou, proto je nutná postupná rekonstrukce stávajících domů. Při aktualizaci komunitního plánu
vyvstala potřeba zřízení společenského centra pro volnočasové aktivity seniorů v DsPS popřípadě i mimo ně.
V obci Temelín a Dříteň existují obecní domy, které nabízí sociální byty určené pro seniory a zdravotně post ižené.
Služby v nich jsou zajištěny domácí ošetřovatelskou péčí, či osobní asistencí. Městys Dolní Bukovsko dostavěl
byty zvláštního určení na základě zjištěných potřeb občanů.
AKTIVITY:
 Postupná rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou na Zámeckém nádvoří
 Zřízení společenské místnosti pro volnočasové aktivity seniorů
 Zachování Domu s pečovatelskou službou Temelín
 Zachování Pečovatelského domu Dříteň
 Sociální byty v Dolním Bukovsku
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Postupná rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou na Zámeckém nádvoří
Postupná výměna oken, topení, oprava kuchyňských linek a bezbariérových úprav
Popis aktivity:
v domě s pečovatelskou službou v Týně nad Vltavou. V roce 2017 bude plánovaná
rekonstrukce ukončena přebudováním jader v pěti bytech.
Realizátor:
Město Týn nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
Vltavotýnská realitní společnost, s.r.o.
Cílová skupina:
Senioři
Předpokládané náklady: Určeny dle náročnosti projektu
Předpokládané zdroje:

Granty, fond rozvoje bydlení

Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zřízení společenské místnosti pro volnočasové aktivity seniorů
Pro provozování volnočasových aktivit seniorů je nutno nalézt a zařídit vyhovující
multifunkční místnost s kapacitou cca 25 - 50 osob, která by vyhovovala jejich
Popis aktivity:
požadavkům a potřebám. Místnost by se měla nacházet v některém domě
s pečovatelskou službou.
Realizátor:
Ledax o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, obce
Cílová skupina:
Senioři
Předpokládané náklady: 100 tis. Kč ročně
Předpokládané zdroje: Granty, projekty, sbírky, sponzoři
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zachování Domu s pečovatelskou službou Temelín
V domě se nachází celkem 35 bytů. Pět bytů je dvoupokojových, pro manželské dvojice
a 30 bytů je určeno pro jednotlivce. Služby neregistrované podle zákona o soc. službách
poskytuje čtyřčlenný personál včetně zdravotní sestry. Pečovatelské sociální služby
registrované podle zákona o sociálních službách zajišťují pracovníci Domovya KLAS
Temelín, včetně nákupů, praní prádla i další potřebné péče a zajišťují i aktivizační
Popis aktivity:
služby. V objektu funguje domácí ošetřovatelská péče. Obědy jsou zajištěny dovozem
ze školní jídelny v pracovní dny. V budově ordinuje dvakrát týdně praktický lékař. Je
zde zřízeno kadeřnictví. Obec Temelín zajišťuje rozvoz obědů seniorům z celého
Temelína i spádových osad.
Realizátor:
Obec Temelín
Spoluprac.subjekt:
Domovy Klas o.p.s.
Cílová skupina:
Senioři a osoby se zdravotním postižením
Předpokládané náklady: 2 mil. Kč ročně
Předpokládané zdroje: Zdravotní pojišťovny, úhrady od klientů, rozpočet obce
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Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zachování Pečovatelského domu Dříteň
Cílem je udržení provozu Pečovatelského domu v obci Dříteň, který spadá do spádové
oblasti v rámci Vltavotýnska. Objekt Pečovatelského domu je bezbariérový, třípodlažní.
V přízemí je 14 bytů, v 1. patře 15 bytů, celkem sociálních 29 bytů, z toho je 5
dvoupokojových pro manželské páry, ostatní jednopokojové. V každém bytě je předsíň,
komora, koupelna a WC. Do vybavení bytů patří kuchyňská linka, police v komoře a
velká šatní skříň v předsíni. V 5 bytech není balkon, v ostatních ano. V domě je výtah,
Popis aktivity:
kolárna, společenský koutek na chodbě v přízemí. Jiné společenské prostory nejsou. V
1. patře je bezbariérová koupelna s vanou. V 2. patře je 7 bytů pro mladé rodiny, ty
nejsou počítány jako sociální. V sociálních bytech je snížené nájemné. Na byty je
pořadník, rozhoduje obecní rada, přednost mají místní. Vstupní poplatek zatím žádný.
Sociální službu osobní asistence v objektu poskytuje Pomoc a Péče Slunečnice, je
možné i praní a žehlení prádla.
Realizátor:
Obec Dříteň
Spoluprac.subjekt:
Pomoc a Péče Slunečnice – terénní služba osobní asistence
Cílová skupina:
senioři, zdravotně postižení a osoby v sociální nouzi
Předpokládané náklady: 180 000,-/rok
Předpokládané zdroje: obecní rozpočet, vybrané nájmy
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Sociální byty v Dolním Bukovsku
Městys Dolní Bukovsko nově postavilo 24 bytových jednotek – sociálních bytů určených
pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Byty jsou vystavěny na místě bývalé mateřské
školy, v ulici Staré Město. Velikost bytů je 1 + kk (pokoj + kuchyňský kout a
příslušenství) o výměře 41 m2 podlahové plochy na 1., 2. a 3. podlaží. Celkový počet je
24 bytů, z toho jeden je upraven pro ordinaci dětské lékařky, druhý pro pediků ru a
Popis aktivity:
masáže a další 3 jsou bezbariérové pro vozíčkáře. Výše měsíčního nájemného je
stanovena 60 Kč/m2 bez služeb, tj. bez nákladů na topení, vodu a el. energii. Žádosti o
byty a splnění podmínek žadatelem eviduje bytová komise, přidělení bytu
nájemníkovi schvaluje rada městyse. Žádosti o přidělení bytu jsou k dispozici
v kanceláři Městyse v Dolním Bukovsku nebo na stránkách městyse

www.dolnibukovsko.cz.
Realizátor:
Městys Dolní Bukovsko
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Sociálně slabí a senioři z mikroregionu Vltavotýnsko, matky s dětmi v krizové situaci
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje:
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
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2.3 OPATŘENÍ: Podpora terénních sociálních služeb pro seniory
Popis stávající situace:
Ledax o.p.s. poskytuje pečovatelskou službu a osobní asistenci v Týně nad Vltavou i v obcích Vltavotýnska. Farní
charita v Týně nad Vltavou zajišťuje pečovatelskou službu na území celého mikroregionu Vltavotýnsko. Domovy
KLAS Temelín o.p.s. zajišťují své služby, pečovatelská služba a aktivizační služba, v Temelíně a obcích
spravovaných obecním úřadem Temelín, v Chrášťanech a obcích spravovaných obecním úřadem Chrášťany a
v Čihovicích. Pomoc a Péče Slunečnice působí na území ORP Týn nad Vltavou a okolí jako poskytovatel terénní
sociální služby osobní asistence, dále na SO obce Dříteň.
Obec Dolní Bukovsko zajišťuje rozvoz obědů pro seniory, jejím záměrem je rozšířit současnou službu o další
pečovatelské úkony a zajistit poskytování dalších služeb. Je možná spolupráce s PaP Slunečnicí.
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravy, při
zajištění chodu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky a velký nákup, praní a žehlení ložn ího a osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovázení dospělých
do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět. Osobní asistence má téměř stejný rozsah služeb jako pečovatelská služba.
AKTIVITY:
 Zachování pečovatelské služby Ledax o.p.s. - §40
 Zachování osobní asistence Ledax o.p.s. § 39
 Zachování pečovatelské služby Farní charity Týn nad Vltavou - §40
 Rozvoj pečovatelské služby Domovy Klas o.p.s. - §40
 Zachování a rozvoj činnosti Pomoc a Péče Slunečnice- §39
 Zajištění péče v Dolním Bukovsku
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Zachování pečovatelské služby Ledax o.p.s. - §40
Pečovatelská služba společnosti Ledax o.p.s. je poskytována v souladu s §40 zákona
č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je v současné době poskytována v těchto
obcích Vltavotýnska – Týn nad Vltavou včetně jeho místních částí, Bečice, Čenkov u
Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty,
Popis aktivity:
Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Všemyslice, Žimutice, Slabčice, Ševětín. Místní
dostupnostdostupnost se přizpůsobuje potřebám obyvatel.
Časová dostupnost PS je: pondělí – pátek: 6:00 – 19:00 h
sobota, neděle: 6:00 – 14:00 h
Počet úvazků pracovníků v přímé péči – 6 úvazků.
Realizátor:
Ledax o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat
Předpokládané náklady: 2 800 000,- Kč ročně
Předpokládané zdroje: MPSV, příspěvky od obcí, příspěvky od uživatelů
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zachování osobní asistence Ledax o.p.s. § 39
Osobní asistence společnosti Ledax o.p.s. je poskytována v souladu s §39 zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je v současné době poskytována v těchto
obcích Vltavotýnska – Týn nad Vltavou včetně jeho místních částí, Bečice, Čenkov u
Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty,
Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Všemyslice, Žimutice, Slabčice, Ševětín. Místní
Popis aktivity:
dostupnost se přizpůsobuje potřebám obyvatel.
Kapacita OA Týn nad Vlt. – 6 uživatelů.
Časová dostupnost OA – nepřetržitý provoz.
Počet úvazků pracovníků v přímé péči – 1 úvazek.
Realizátor:
Ledax o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
osoby od 7 let věku (dle registru)
Předpokládané náklady: 800 tis. Kč ročně
Předpokládané zdroje: Granty, projekty, sbírky, sponzoři
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Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zachování pečovatelské služby Farní charity Týn nad Vltavou - §40
Zachování stávající činnosti pečovatelské služby (§40) dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Zajištění a zachování kvalitní péče pro seniory v jejich přirozeném
prostředí. Služba je v současné době poskytována v těchto obcích Vltavotýnska Týn
nad Vltavou, Hněvkovice na levém břehu, Koloděje nad Lužnicí, Malá Strana,
Netěchovice, Nuzice, Předčice, Vesce, Jarošovice, Břehy, Bečice, Smilovice, Žimutice,
Pořežany, Sobětice, Třitim, Tuchonice, Hrušov, Korákov, Dobšice, Horní Kněžeklady,
Dolní Kněžeklady, Štipoklasy, Modrá Hůrka , Čenkov u Bechyně, Záhoří, Březnice,
Hodonice, Hodětín, Nová Ves, Sudoměřice u Bechyně, Dolní Bukovsko, Horní
Bukovsko, Bzí, Radonice, Popovice, Hvozdno, Pelejovice, Sedlíkovice, Dražíč,
Popis aktivity:
Hartmanice, Hosty, Hvožďany, Chrášťany, Koloměřice, Doubravka, Doubrava,
Pašovice, Dražické Březí Temelín, Kaliště, Knín, Kočín, Lhota pod Horami, Litoradlice,
Sedlec, Shon, Zvěrkovice, Záluží, Neznašov, Bohunice, Všemyslice, Všeteč, Slavětice,
Albrechtice nad Vltavou.Územní působnost se přizpůsobuje potřebám uživatelů.
Pečovatelská služba je poskytována v pondělí – pátek v době od 7.00 – 15.30 a od
16.30 – 18.30 dále v sobotu a neděli a státních svátcích od 6.30 – 10.00, dále 11.00 –
15.00, dále 16.00 – 18.30 hodin V mimořádných případech hodných zvláštního zřetele
je možno poskytnout službu i mimo tuto dobu, ale pouze po dohodě s poskytovatelem.
Počet úvazků pracovníků v přímé péči – 7,7 úvazku.
Realizátor:
Farní charita Týn nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Senioři, zdravotně postižení
Předpokládané náklady: 3 064 000,- Kč ročně
MPSV, Jihočeský kraj, Město Týn nad Vltavou, příspěvky od obcí, příspěvky od
Předpokládané zdroje:
uživatelů, Nadace a jiné
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Rozvoj pečovatelské služby Domovy Klas o.p.s. - §40
Pečovatelská služba Domovy Klas o.p.s je poskytována dle §40 dle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách od roku 2014. Služba je v současné době poskytována
v těchto obcích: Temelín, Kočín , Zvěrkovice, Sedlec, Lhota pod Horami, Shon,
Litoradlice, Kaliště, Záluží, Chrášťany a přilehlé obce, Čihovice a je plánováno rozšíření
na Dolní Bukovsko.
Popis aktivity:
Služba je poskytována jak v obecních sociálních domech a bytech, tak i v domácím
prostředí seniorů bydlících v jednotlivých obcích, aby bylo zachován jejich kvalitní život
v přirozené prostředí jejich domova. Pečovatelská služba je poskytována pondě lí pátek v době 8.00 – 17.00 a v případě nutnosti v sobotu, neděli a státních svátcích.
Počet úvazků pracovníků v přímé péči – 2,5 úvazku.
Realizátor:
Domovy Klas o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Senioři, zdravotně postižení
Předpokládané náklady: 900 000Kč
Předpokládané zdroje: MPSV, Jihočeský kraj, příspěvky od obcí, příspěvky od uživatelů
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
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Zachování činnosti Pomoc a Péče Slunečnice - §39
Zachování stávající činnosti osobní asistence (§39) dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Zajištění a zachování kvalitní péče pro seniory v jejich přirozeném
prostředí. Služba je poskytována v těchto obcích Vltavotýnska – Týn nad Vltavou,
Hosty, Chrášťany, Dražíč, Všemyslice, Temelín, Dobšice, Bečice, Žimutice, Hartmanice,
Horní Kněžeklady, Modrá Hůrka, Dolní Bukovsko a jejich spádové obce. Dále Dříteň a
její spádové obce. Územní působnost se přizpůsobuje potřebám uživatelů – obce
v rozsahu do 20 km od Týna n. Vlt. nebo Dřítně. Spolupráce s obcemi je přínosem
Popis aktivity:
pro zachování poskytování služeb a zvýšení informovanosti občanů těchto obcí. Osobní
asistence je poskytována denně od 7 do 19 hodin. V případě mimořádné situace je
možné poskytování i mimo uvedený časový rozsah.
Dochází k rozšiřování služeb i územní působnosti. Další aktivitou je zavedení
dobrovolnictví v osobní asistenci. Rozvíjíme spolupráci se spádovými obcemi Vodňan a
Bechyně.
Počet úvazků pracovníků v přímé péči – 5,2 úvazku.
Realizátor:
Pomoc a Péče Slunečnice
Spoluprac.subjekt:
Město Týn nad Vltavou, obec Dříteň, ostatní obce a jiné subjekty.
Cílová skupina:
Senioři, zdravotně postižení
Předpokládané náklady: 1 600 000,- Kč ročně
Předpokládané zdroje: MPSV, příjmy od klientů
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zachování péče v Dolním Bukovsku
Cílem je zajištění a postupné rozšíření dostupnosti sociálních služeb v Dolním
Bukovsku. Pečovatelskou službu si občané domlouvají individuálně, využívají ji
Popis aktivity:
především z Veselí nad Lužnicí a dále Ledax. Městys Dolní Bukovsko má zaměstnankyni,
která rozváží obědy z místní školy. V Dolním Bukovsku funguje také Klub seniorů.
Možné je i řešení s pomocí PaP Slunečnice.
Realizátor:
Městys Dolní Bukovsko
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Senioři, zdravotně postižení
Předpokládané náklady: --Předpokládané zdroje: --Časový harmonogram: 2017 – průběžně

2.4 OPATŘENÍ: Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory
Popis stávající situace:
Cílem volnočasových aktivit pro seniory je zachování kvality života seniorů z Vltavotýnska
1. Změnit dosavadní stereotypní pohled na stárnutí a stáří, překonat předsudky o životě, postavení
a významu seniorů ve společnosti
2. Prevence před samotou a vyčleněním ze společnosti i po odchodu do starobního důchodu.
3. Zachovat seniorům pocit potřebnosti a smysluplnosti, podpora sebevědomí seniorů.
4. Udržení mentálních a motorických schopností seniorů
5. Posílit životní aktivizaci a kompetenci seniorů a podpořit uspokojování jejich psychosociálních potřeb.
6. Uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci mezi seniory a společností.
7. Posílit sebevnímání seniorů jako aktivních členů společnosti, posílit jejich zodpovědnost
8. Umožnit seniorům osobní rozvoj ve vztahu ke společnosti.
AKTIVITY:
 Sociálně aktivizační služby - Senior klub Temelín - §66
 Zachování stávajících volnočasových aktivit pro seniory společnosti Ledax o.p.s.
 Senior šance – volnočasové aktivity pro seniory při Farní charitě Týn nad Vltavou
 Zachování a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory sdružení Týna
 Volnočasové aktivity Sdružené obce Baráčníků Vitoraz
9

 Zateplení a oprava střechy baráčnické rychty
 Volnočasové aktivity MěKD Sokolovna
 Podpora IT gramotnosti seniorů - pořízení PC sestavy v DsPS Zámecké nádvoří 360
 Dům sociálních služeb Obecná škola Chrášťany
 Svépomocné aktivity seniorů
 Dům sociálních služeb Dolní Bukovsko
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Sociálně aktivizační služby - Senior klub Temelín - §66
Senior klub poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením. Jejich cílem je udržení a zlepšení kvality života, předcházení sociálním
a zdravotním rizikům, aktivní náplň života, kulturní a společenské aktivity seniorů,
zajištění klidného a spokojeného života v domácím přirozeném prostředí, vzdělávací
a aktivizační činnost. Služba je jak terénní, tak ambulantní. Kapacita zařízení je 15
Popis aktivity:
klientů. Služba je poskytována v pondělí, středu a pátek dopoledne. V případě potřeby
i jindy. Mimo pravidelnou činnost jsou organizována sousedská posezení, turistické
výlety, počítačový kurz, akce za poznáním a kulturou, je připravena masážní a
rehabilitační služba a koupelna s masážní vanou. Kapacita zařízení je 15 klientů, ale je
třeba ji navýšit z důvodů rozšíření působnosti na oblast Chrášťan a Čihovic, výhledově i
Dolního Bukovska.
Realizátor:
Domovy Klas, o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s., obec Temelín
Cílová skupina:
senioři, zdravotně postižení
Předpokládané náklady: 400 000Kč
Obec Temelín, obec Chrášťany, MPSV, JETE, POMOC Týn nad Vltavou, z.s., Jihočeský
Předpokládané zdroje:
kraj
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zachování stávajících volnočasových aktivit pro seniory společnosti Ledax o.p.s.
Volnočasové aktivity uživatelů Ledax o.p.s. jsou přizpůsobovány jejich schopnostem a
možnostem a naší snahou je, aby byl jejich program co nejpestřejší.
Témata volnočasových aktivit:
- odborné přednášky zaměřené na problematiku seniorů
- procvičování paměti (kognitivních funkcí)
- rozvoj jemné motoriky – jednoduché společenské hry
- zábavné programy s hudbou
- posezení na zahradě pod pergolou spojené s opékáním špekáčků
Četnost volnočasových aktivit: 6 – 8 x ročně
Popis aktivity:
Počet účastnících se seniorů : 20 – 25
Ledax, o.p.s. obdržela v roce 2016 počítačovou sestavu s potřebným příslušenstvím
včetně externího disku. Tento pořízený PC je využíván uživateli PS Ledax, o.p.s.,
přičemž stálými účastníky jsou 3 uživatelé, které jej využívají převážně v dopoledních
hodinách, a to v rozsahu 2-3 hodin týdně. PC je využíván k hledání informací na
internetu, tisku dokumentů, e-mailové komunikaci nebo i hraní počítačových her.
Plánované aktivity: v roce 2017 rozšířit vyžití PC na aktivizaci uživatelů – převážně na
rozvoj kognitivních funkcí a sledování dokumentárních filmů se seniorskou tématikou
zaměřenou převážně na zdraví.
Realizátor:
Ledax o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Uživatelé pečovatelské služby (senioři, zdravotně postižení)
Předpokládané náklady: 0,Předpokládané zdroje:
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Senior šance – volnočasové aktivity pro seniory při Farní charitě Týn nad Vltavou
Tato aktivita navazuje na činnost Klubu seniorů z předchozích let. Klub umožní
Popis aktivity:
vykonávat seniorům dobrovolně pracovní činnosti, které příznivě působí na psychickou
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a duševní rovnováhu a zároveň nenásilnou formou přispěje k začleňování seniorů do
přirozeného sociálního prostředí. Cílem klubu je přinášet nejen radost, ale i udržení
motorických a mentálních dovedností, smysl života, pocit naplnění, vlastní potřebnosti
a důležitosti pro společnost. Klub se má podílet na začleňování seniorů do společnosti,
na předcházení jejich izolace, kterou jsou ohroženi po odchodu do starobního
důchodu.
Aktivity:
- setkávání seniorů
- kontakt se společenským prostředím,
- videoprodukce
- výuka na PC
- výuka cizího jazyka
- přednášky
- prezentace
- soutěže (O nejlepší bábovku, žolíky, prší, výroba adventních věnců, apod.)
- čítárna
- výstavy přímo v kavárně (fotografie, výrobky, apod.)
- tvořivé dílny
- pořádání výletů
- burza práce a pomoci
- další podle nápadů a zájmu seniorů
Farní charita poskytuje prostory pro konání Univerzity třetího věku. Tu pořádá Mgr.
Josef Bílek z Milevska. Cyklus přednášek s názvem "Jižní Čechy, jak je /ne/znáte" je
doplněný o exkurze.
Realizátor:
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje:
Časový harmonogram:

Farní charita Týn nad Vltavou
Senioři
100 000 Kč/rok
Farní charita Týn nad Vltavou, Město Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj, nadace
2017 – průběžně

Zachování a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory sdružení Týna
Občanské sdružení Týna pořádá dvakrát ročně setkání Domovů seniorů
s pečovatelskou službou Zliv, Dříteň , Týn nad Vltavou a seniorů Vltavotýnska. Setkání
Popis aktivity:
se pořádají na Velikonoce a Vánoce. Těchto akcí se zúčastňuje pravidelně 220 seniorů,
což je kapacita sálu MDK Sokolovna. Další tři akce s názvem „ Zahraj mi tu mou“ se
pořádají třikrát do roka s účastí 150 seniorů.
Realizátor:
OS Týna
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje:
Časový harmonogram:

Senioři
160 000 Kč/rok
Granty
2017 – průběžně
Volnočasové aktivity Sdružené obce Baráčníků Vitoraz
Baráčníci organizují Martinské posvícení, výstavy krojů a fotografií, oslavu svátku
matek, různé přednášky, setkání vltavotýnských spolků, pokládání věnců k pomníku
padlých ve světových válkách, navštěvují krojované baráčnické bály a slavnosti v
okolních baráčnických obcích, s praporem a v krojích se zúčastňují slavnostní Vojtěšské
mše spolku Veteránů a pouťové mše.
Popis aktivity:
Sdruž. obce baráčníků v Týně nad Vltavou pořádá pravidelné jarní a podzimní
tématické výstavy na rychtě. Výstavy jsou doplněny výkladem a jsou určeny jak pro
MŠ, tak pro základní školy z Týna n. Vlt. a okolí a pro veškerou veřejnost.
Ve spolupráci s místním Infocentrem nabízí turistům i obyvatelům města možnost
návštěvy rychty s výkladem o historii a současnosti spolku a ukázkou krojů.
Při ZŠ Malá Strana vedou dětský folklorní kroužek „Česká beseda“, děti vystupují na
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veřejnosti.
Baráčníci nabízí výuku České besedy a lidových tanců pro veřejnost.
Realizátor:
Sdružené obce Baráčníků Vitoraz v Týně nad Vltavou
Město Týn nad Vltavou, tradiční spolky ve městě, MCKV, Farní charita - senior klub
Spoluprac.subjekt:
Šance, MěDDM
Cílová skupina:
Senioři i ostatní věkové kategorie
Předpokládané náklady: 50 000 Kč/rok
Předpokládané zdroje: Dary, dotace, Jihočeský kraj
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zateplení a oprava střechy baráčnické rychty
Budova rychty byla po svépomocné rekonstrukci dána do provozu roku 1989. V
budově je velký sál s kapacitou 100 míst a malý sál s kapacitou 30 míst, samostatná
vybavená kuchyňka, sklady a WC. Rychtu využívají na svá setkání a schůze ostatní
týnské spolky (hasiči, veteráni, skauti, včelaři, invalidé, červený kříž, slouží jako volební
místnost pro okrsek Malá Strana ).
V současné době je budova rychty ve velmi špatném technickém stavu. Objekt je
vytápěn kamny na tuhá paliva (dřevo). V rámci realizace projektu by byl objekt
Popis aktivity:
připojen na dálkové vytápění včetně rozvodu topení po celé budově. Pro zlepšení
vlastností budovy by byly vyměněny vstupní dveře a zatepleny stropy.
Přestože členové spolku svými vlastními silami za pomoci dobrovolníků rychtu udržují
a neustále vylepšují, potřebuje budova nákladnější odbornou opravu, na kterou spolek
svými vlastními silami ani finančními prostředky nestačí. Zlepšení technického a
tepelného stavu budovy umožní Obci baráčníků dále rozšiřovat svoji činnost hlavně na
mimoškolní zájmy dětí, mládeže, volnočasové aktivity seniorů založením různých
výtvarných dílen a kroužků.
Realizátor:
Sdružené obce Baráčníků Vitoraz v Týně nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
Město Týn nad Vltavou, tradiční spolky ve městě
Cílová skupina:
Senioři i ostatní věkové kategorie
Předpokládané náklady: 500 000 Kč
Předpokládané zdroje: Dary, dotace
Časový harmonogram: 2017 – dle dotací
Volnočasové aktivity MDK Sokolovna
Městský dům kultury Sokolovna připravuje kulturní pořady vhodné také pro seniory.
Velký úspěch má setkání heligonkářů. Řada seniorů využívá divadelního předplatného.
Pravidelně jednou měsíčně probíhá v dopoledních hodinách kino pro seniory. Senioři
Popis aktivity:
také začínají navštěvovat kinokavárnu a besedy pořádané Muzeem v prostorách
Sokolovny. Velký zájem je také o dny otevřených dveří. Úspěšnost akcí pro seniory
ovlivňuje mimo jiné i výše vstupného a možnost dopravy do kulturního domu.
Realizátor:
MDK Sokolovna, a dobrovolníci
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Senioři i ostatní věkové kategorie
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje: dotace Oranžový rok
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Dům sociálních služeb Obecná škola Chrášťany
Přestavbou staré obecné školy vznikl Dům sociálních služeb. V přízemí je rehabilitační
místnost a dvě klubovny. V nich se střídá klub seniorů, mateřské centrum a klubovna
pro děti a mládež. V prvním patře jsou 4 byty určené pro seniory a sociálně slabé
občany. Součástí budovy je i chráněné pracoviště pro 4 osoby se zdravotním
Popis aktivity:
postižením. Sociální služby v domě poskytují Domovy Klas, o.p.s. Provoz v Domě je
v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod.
V příštím roce je naplánováno vybudovat terapeutickou zahradu pro aktivní způsob
trávení volného času seniorů, vyměnit okna a střechu.
Realizátor:
Domovy Klas, o.p.s.,
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Spoluprac.subjekt:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Cílová skupina:
Senioři, osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, rodina
Předpokládané náklady: 1 200 000 Kč
Předpokládané zdroje: MPSV, Jihočeský kraj, obec Chrášťany, POMOC z.s, granty a dotace
Časový harmonogram: 2017 – 2021
Svépomocné aktivity seniorů
Skupina seniorů z Týna nad Vltavou organizuje zájezdy na představení v rámci
předplatného v Jihočeském divadle v Č. Budějovicích. Autobus je vypraven
z autobusového nádraží. Senioři čerpají slevu poskytnutou Jihočeským divadlem.
Popis aktivity:
Již dvacet let senioři svépomocně pořádají „Cvičení pro dámy v letech“. To se koná
každou středu v tělocvičně na ZŠ Malá strana.
Senioři

Realizátor:
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Senioři
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje: Příspěvky seniorů
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Dům sociálních služeb Dolní Bukovsko
Využitím a přestavbou místní fary vznikne Dům sociálních služeb. V přízemí se plánuje
vybudovat rehabilitační centrum a prostory pro zajištění volnočasových aktivit jak dětí a
Popis aktivity:
mládeže, tak i seniorů. V patře by byla vybudovaná jedna bytová jednotka, která by byla
určená pro seniory a sociálně slabé občany.
Realizátor:
Domovy Klas, o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Cílová skupina:
Senioři, osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, rodina
Předpokládané náklady: 2 000 000,- Kč
Předpokládané zdroje: MPSV, Jihočeský kraj, obec Chrášťany, POMOC z.s, granty a dotace
Časový harmonogram: 2017 – 2019

2.5 OPATŘENÍ: Vznik dalších nových zařízení pro seniory
Popis stávající situace:
Sociální služby pro seniory se soustřeďují hlavně do města Týn nad Vltavou. Přitom více seniorů je právě
v okolních obcích. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu seniorů se bude zvyšovat i potřeba různých
sociálních služeb. Na tyto podmínky reaguje snaha vytvářet místa poskytující komplexnější péči i v dalších
větších obcích regionu.
AKTIVITY:
 Denní stacionář a týdenní stacionář Nuzice - §46, §47
 Vybudování Dvorce Temelín
 Senior taxi
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Denní stacionář a týdenní stacionář Nuzice - §46, §47
Denní a týdenní stacionáře poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení
seniorům a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
Popis aktivity:
osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování a výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za
úplatu.
Realizátor:
Rybka, o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
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Cílová skupina:
20 seniorů a osob se zdravotním postižením
Předpokládané náklady: 25 mil. Kč
Předpokládané zdroje: granty, dotace, projekty, sponzoři, dary
Časový harmonogram: 2016 – 2018
Vybudování Dvorce Temelín
Rekonstrukcí Dvorce Temelín vznikne víceúčelové centrum, které ve venkovském
prostředí nabídne ubytování, sociální služby, volnočasové aktivity a zemědělskou
pracovní terapii společně seniorům a osobám se zdravotním postižením. Jedná se o 22
Popis aktivity:
bytů v rodinných domcích se zahrádkou, sociálním a kulturním zázemím, 10 pokojů pro
odlehčovací služby, sociální, zdravotní a rehabilitační střediska, stravovací zařízení
s rozvozem obědů, jídelna, kavárna a samostatné vzdělávací a kulturní centrum pro
obyvatele i ostatní seniory.
Realizátor:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Spoluprac.subjekt:
Domovy Klas, o.p.s., obec Temelín
Cílová skupina:
senioři a osoby se zdravotním postižením
Předpokládané náklady: Investice 40 – 50 mil. Kč
Předpokládané zdroje: fondy EU, MPSV, MZ
Časový harmonogram: 2016 – 2018
Senior Taxi
Poptávaná služba, kterou občané znají z praxe jiných měst. Sloužila by ke zlepšení
dostupnosti sociálních a zdravotních služeb (zejména městské polikliniky). Osoby
Popis aktivity:
s omezenou hybností, které nevlastní automobil a nemůže je dovézt blízká osoba, jsou
odkázány na taxi. Autobus má bariérový vstup a poslouží na jednu cestu. Obsahem
aktivity je příprava podmínek pro poskytování této služby.
Realizátor:
smluvený provozovatel Taxi služby
Spoluprac.subjekt:
Město Týn nad Vltavou
Cílová skupina:
senioři, osoby se zdravotním postižením
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
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PRIORITNÍ OBLAST: Lidé se zdravotním postižením
3.1 OPATŘENÍ: Zachování stávajícího rozsahu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením (ZP)
Týn nad Vltavou má vybudovanou základní infrastrukturu sociálních služeb lidem se ZP. Tento rozsah je
přinejmenším nutno zachovat. Důležité je pokračování spolupráce zástupců města a obcí mikroregionu
s poskytovateli sociálních služeb lidem se ZP v mikroregionu (Domov sv. Anežky, Farní charita Týn nad Vltavou,
Pomoc a Péče Slunečnice, Centrum zdravotně postižených Jihočeského kraje, Maltézská pomoc) za účelem
zlepšení vzájemné komunikace, zjišťování cílů činnosti, potřeb, priorit a možnosti spolupráce.
AKTIVITY:
 Zachování činnosti Domova sv. Anežky, o.p.s. - §43, §67, §70
 Podpora dopravy lidí se ZP do ČB – Česká maltézská pomoc ČB o.p.s. - §42
 Raná péče Střediska rané péče SPRP České Budějovice - §54
 Raná péče I MY, o.p.s. - §54
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Zachování činnosti Domova sv. Anežky, o.p.s. - §43, §67, §70
Domov sv. Anežky, o.p.s. poskytuje od roku 1999 sociální služby lidem se ZP
z mikroregionu Vltavotýnsko i celého Jihočeského kraje. Je jediným poskytovatelem
zaměřeným na sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny pro lidi většinou
s postižením mentálním, pak také s tělesným, smyslovým nebo duševním onemocněním.
Popis aktivity:
Neustále se zvyšuje počet osob, které využívají jeho služeb. Je důležité zachovat stávající
rozsah sociálních služeb (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora
samostatného bydlení) a to včetně návaznosti na možnost pracovního uplatnění
v chráněných pracovních místech u Domova sv. Anežky, o.p.s..
Realizátor:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
Město Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj, další subjekty
Cílová skupina:
Lidé se ZP
Předpokládané náklady:10 mil. Kč/rok
Předpokládané zdroje: MPSV ČR, Jihočeský kraj, Domov sv. Anežky, o.p.s., Město Týn nad Vltavou, dary
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Podpora dopravy lidí se ZP do ČB – Česká maltézská pomoc ČB o.p.s. - §42
Finanční podpora činnosti České maltézské pomoci, která zajišťuje každodenní dopravu a
Popis aktivity:
doprovod lidí (dětí) se ZP do ČB, především do školy a do zařízení poskytujících další
návazné sociální služby. Pro podporu je využíván příspěvkový program města.
Realizátor:
Město Týn nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
Obce mikroregionu
Cílová skupina:
Lidé (děti) se ZP
Předpokládané náklady:40 tis. Kč/rok
Předpokládané zdroje: Jihočeský kraj, Město Týn nad Vltavou, obce mikroregionu
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Raná péče Střediska rané péče SPRP České Budějovice - §54
Poskytování terénní služby rodinám dětí se zrakovým, nebo kombinovaným postižením či
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání od narození do 7 let věku dítěte.
Provází rodiny v obtížné životní situaci a usiluje o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho
přirozeném domácím prostředí. Bezplatně nabízí sociální poradenství, zhodnocení
Popis aktivity:
aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, program stimulace zraku, poradenství
k podpoře psychomotorického vývoje, doporučení a zapůjčení vhodných hraček a
pomůcek, pomoc při vyhledání a oslovení návazných služeb, semináře a přednášk y pro
rodiče.
Realizátor:
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Středisko rané péče pro jihočeský region, Tamtam Praha – předávání klientů dle jejich
Spoluprac.subjekt:
potřeb
rodiny dětí s postižením zraku od narození nejvýše do 4 l et, rodiny dětí se zrakovým a
Cílová skupina:
kombinovaným postižením od narození nejvýše do 7 let
Předpokládané náklady:45.000,- Kč/rok/klientská rodina
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Předpokládané zdroje: Jihočeský kraj, obce, nadace, firemní a soukromí dárci
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Raná péče I MY, o.p.s. - §54
Obsahem aktivity je zajistit poskytování služeb terénní rané péče – podpora rodiny a
podpora vývoje dítěte. Základem této sociální služby jsou konzultace v rodinách,
(v přirozeném prostředí uživatelů) pedagogické a psychologické poradenství, aktivní
naslouchání a provázení rodiny v náročné životní situaci, půjčování rehabilitačních
Popis aktivity:
pomůcek hraček a odborné literatury, pomoc s výběrem předškolního a školního zařízení,
organizace seminářů pro rodiče a setkávání rodin, doprovod na úřady nebo k odbornému
lékaři, ,podpora při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením. Konzultace
probíhají 1x za 4 – 8 týdnů. V současné době poskytujeme službu rané péče 2 rodinám.
Realizátor:
Raná péče I MY (zřizovatel I MY, o.p.s.)
Spoluprac.subjekt:
Spolupráce s SRP České Budějovice, Raná péče Čechy, Raná péče APLA Jižní Čechy
Rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, opožděným či
Cílová skupina:
ohroženým vývojem, děti s poruchou autistického spektra od narození do 7 let.
Předpokládané náklady: 90 000,- Kč/rok (náklady na 1 rodinu – 45 000,- Kč/rok)
Předpokládané zdroje: Jihočeský kraj, obce, nadace, vl. Zdroje
Časový harmonogram: Služba je poskytována během celého roku

3.2 OPATŘENÍ: Vytvoření podmínek pro vznik nových sociálních služeb a rozšíření stávajících
Na základě výsledků provedených průzkumů je možné uvažovat o vytvoření podmínek a podporu vzniku nových
sociálních služeb. Předpokladem je zajištěné financování takových služeb a jejich využívání ze strany uživatelů.
Doporučuje se pilotní ověření poskytování takové služby. Odlehčovací služba by mohla vzniknout v součinnosti
s případným centrem rezidenčních služeb pro seniory, jako její doplněk. Některé sociální služby jsou již f unkční, je
však žádoucí zvýšení jejich kapacity.
AKTIVITY:
 Rozšíření kapacity Podporovaného bydlení Domova sv. Anežky - §43
 Vznik osobní asistence osobám se ZP §39
 Informování o službách pro lidi se ZP a lidi s duševním onemocněním v okolních městech
 Rozšiřování činnosti a vybudování zázemí Domova sv. Anežky, o.p.s.
 Neformální propojení rodin pečujících o lidi se ZP a samotných lidí se ZP
 Rozšíření aktivit Sociálně terapeutické dílny - §67
 Vznik půjčovny kompenzačních pomůcek
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Rozšíření kapacity Podporovaného bydlení Domova sv. Anežky - §43
Podpora samostatnosti a integrace dospělých osob se zdravotním postižením zahrnuje
také příležitost pro samostatné bydlení s možností využít podporu sociální služby.
Domov sv. Anežky, o.p.s. ve spolupráci s Městem Týn nad Vltavou disponuje
v současnosti 3 malometrážními byty tzv. Podporovaného bydlení U svaté Kateřiny.
Nájemníkům bytů poskytuje sociální službu podpora samostatného bydlení. Služba je
poskytovaná také ve vlastních bytech uživatelů služby v Týně nad Vltavou a obcích
v okruhu 12 km od Týna nad Vltavou.
Popis aktivity:
Pro rozvoj tohoto typu bydlení a podpory chce Domov sv. Anežky, o.p.s. realizovat
rozšíření kapacity tzv. Podporovaného bydlení pro samostatné nájemní bydl ení
dospělých osob se ZP o 1 – 3 byty s využitím sociální služby podpora samostatného
bydlení.
Realizaci aktivity lze uskutečnit:
- Výstavbou bytů v půdních prostorech objektu U svaté Kateřiny
- Nákupem nebo pronájmem běžných malometrážních bytů v rámci běžného trhu
s byty
Realizátor:
Domov sv. Anežky, o.p.s., Město Týn nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
SMAO Vltava
Cílová skupina:
Mladí a dospělí lidé se ZP (uživatelé sociálních služeb Domova sv. Anežky)
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Investice 3,5 mil. Kč
Předpokládané náklady:
Provoz 150 tis. Kč/rok
MMR ČR, Město Týn nad Vltavou, SMAO Vltava, Jihočeský kraj, Evropský sociální fond,
Předpokládané zdroje:
nadace a nadační fondy
Časový harmonogram: 2012 – 2017
Vznik osobní asistence osobám se ZP §39
Domov sv. Anežky chce v roce 2016 registrovat osobní asistenci §39, jejímž cílem je
umožnit kompenzovat trvale sníženou soběstačnost osob se zdravotním postižením,
Popis aktivity:
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (zejména v činnostech péče o vlastní
osobu) ve městě Týn nad Vltavou a v místě jejich přirozeného sociálního prostředí
(místa, kde realizují běžné sociální aktivity).
Realizátor:

Domov sv. Anežky, o. p. s.

Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:

Město Týn nad Vltavou, MAS Vltava
Lidé se zdravotním postižením

Předpokládané náklady:70.500,- Kč ročně
Předpokládané zdroje: MAS Vltava
Časový harmonogram: 2017
Rozšiřování činnosti a vybudování zázemí Domova sv. Anežky, o.p.s.
V současné době je plánováno vybudovat zázemí Domova sv. Anežky, o.p.s., které
vznikne v rámci rekonstrukce bývalé truhlárny, na společnou jídelnu včetně ostatních
doprovodných věcí. Dále by se měl rozšířit Obchůdek u sv. Anežky, který v současné době
Popis aktivity:
nabízí prodej výrobků dílen s chráněnými pracovními místy a sociálně terapeutických
dílen Domova sv. Anežky, o.p.s., o sociálně terapeutickou kavárnu, ve které by zákazníci
měli k dispozici produkty vyráběné v Domově sv. Anežky, př. sušenky.
Realizátor:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
Město Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj, další subjekty
Cílová skupina:
Lidé se ZP
Předpokládané
investice 11 500 000 – 13 000 000,- Kč
náklady:
Předpokládané zdroje: MPSV ČR, Jihočeský kraj, Domov sv. Anežky, o.p.s., Město Týn nad Vltavou, dary
Časový harmonogram: 2017 – 2020
Informování o službách pro lidi se ZP a lidi s duševním onemocněním v okolních městech (odlehčovací služby,
centrum denních služeb, aktivizační služby, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a jiné sociální
služby dle zák.108/2006 Sb.)
Území ORP Týn nad Vltavou je poměrně malé a tak zde není dostatek klientů pro
ekonomické fungování některých specializovanějších sociálních služeb. I přes to zde však
žijí lidé, kteří by tyto služby potřebovali a jejich neexistence velmi omezuje možnosti
Popis aktivity:
jejich sociální inkluze. Částečné řešení spočívá ve využití existujících služeb v jiných
městech. O existenci a dostupnosti těchto služeb je však celkově malá informovanost.
Aktivita tedy spočívá ve vzájemné výměně informací a těchto službách a jejich šíření
v osobním kontaktu i v katalogu poskytovatelů.
Neziskové organizace (Farní charita Týn nad Vltavou, Domov sv. Anežky, Pomoc a Péče
Realizátor:
Slunečnice, o.p.s., MAS Vltava), sociální pracovník samosprávy
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Lidé se ZP a s duševním onemocněním
Předpokládané náklady:--Předpokládané zdroje: --Časový harmonogram: 2017 – průběžně
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Neformální propojení rodin pečujících o lidi se ZP a samotných lidí se ZP
Cílem aktivity je neformální propojení rodin pečujících o lidi se ZP a samotných lidí se ZP
za účelem vzájemné výměny informací, sociálních kontaktů a výpomoci při dopravě
apod. Tyto informace mnohdy jednoduše nahrazují potřebné sociální služby. Za tímto
Popis aktivity:
účelem bude vybráno vhodné téma besedy či přednášky (např. i cestování), na kterou
budou pozváni lidé se ZP i pečující osoby. Tuto besedu je možné spojit např. s opékáním
špekáčků či vhodnou sportovní aktivitou.
Realizátor:
NNO, sociální pracovník samosprávy
Spoluprac.subjekt:
Farní charita Týn nad Vltavou, Domov sv. Anežky, o.p.s., PaP Slunečnice
Cílová skupina:
Lidé se ZP, rodinní příslušníci a pečovatelé
Předpokládané náklady:20 tis. Kč/rok
Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou, SMAO Vltava, Jihočeský kraj, Evropský sociální fond, NNO
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Rozšíření aktivit Sociálně terapeutické dílny v rámci sociálního zemědělství - §67
Domov sv. Anežky nabízí celou řadu aktivit v rámci sociálně terapeutických dílen. Kromě
rukodělných pracovních aktivit nabízí také péči o zvířata a zahradu. Právě drobné
pěstební činnosti nabízejí široké uplatnění osob se zdravotním postižením, které nejsou
Popis aktivity:
uplatnitelné na otevřeném ani chráněném pracovním trhu. Anežčina zahrádka má být
ideálním místem pro sociálně terapeutickou činnost. Modernizací střediska hypoterapie,
při které se plánuje rekonstruovat a přebudovat stáje a šatny, vznikne zázemí pro děti
v rámci škol a školek. Provoz tohoto střediska by zabezpečoval Domov sv. Anežky, o.p.s..
Realizátor:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Spoluprac.subjekt:
Domov sv. Anežky, SMAO Vltava
Cílová skupina:
Mladí a dospělí lidé se ZP (uživatelé sociálních služeb Domova sv. Anežky)
Předpokládané náklady:Investiční náklady 11 000 000 – 14 000 000,- Kč
Předpokládané zdroje: MZe, dárci, IOP, SMAO Vltava, MPSV, Jihočeský kraj
Časový harmonogram: 2017 – 2020
Vznik půjčovny kompenzačních pomůcek
Nová půjčovna kompenzačních pomůcek by soustředila pomůcky, které mají ve svých
skladech stávající poskytovatelé. Tyto pomůcky by pak nabízela jak v Týně nad Vltavou,
Popis aktivity:
tak prostřednictvím internetu. Její dosah by tak byl daleko širší, než pouze na
Vltavotýnsku. Půjčovna bude provozována jako chráněná dílna.
Realizátor:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Spoluprac.subjekt:
Domov sv. Anežky, Pomoc a Péče Slunečnice
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením, senioři
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje:
Časový harmonogram: 2017
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3.3 OPATŘENÍ: Pokračování v odstraňování architektonických bariér v Týně nad Vltavou
Je třeba i nadále pokračovat v odstraňování architektonických bariér ve městě. Při jejich přípravě a realizaci
spolupracovat s lidmi se ZP tak, aby trasa byla i ve svých detailech skutečně bezbariérová. Toto opatření je
důležité například i pro méně pohyblivé seniory, matky s kočárky apod. Je třeba aktualizovat přehled bariér,
pokračovat v plánování a realizaci bezbariérových tras a jednotlivých úprav – odstranění konkrétních překážek.
AKTIVITY:
 Aktualizace přehledu bariér ve městě a v ostatních obcích mikroregionu
 Pokračování realizace bezbariérových tras a postupná realizace odstranění architektonických bariér dle
aktualizovaného soupisu
 Řešení bezbariérových vstupů do veřejných budov
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Aktualizace soupisu bariér ve městě a v ostatních obcích mikroregionu
V roce 2003 byl zpracován soupis bariér. S ohledem na některé již provedené úpravy,
průběžné opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací, je nutné soupis – přehled
architektonických bariér aktualizovat pro potřeby plánování dalších úprav a
bezbariérových tras. Aktualizovaný přehled bariér bude předán jako podklad Radě Města
Týn nad Vltavou, případně samosprávám dalších obcí mikroregionu a příslušným
Popis aktivity:
odborům městského úřadu. Od roku 2003 vznikla znovu potřeba soupis bariér
zaktualizovat. V současné době bychom v Týně nad Vltavou za bariéru číslo jedna
označili komunikaci u zadního traktu domu zvláštního určení (DPS) Sakařova, která je ve
velmi špatném stavu, byť se jedná o jediný přístup pro vozíčkáře do domu. Dochází zde i
k ničení invalidních vozíků osob, které jsou tuto komunikaci nuceni využívat.
Realizátor:
NNO, účastníci komunitního plánování, lidé se ZP
Spoluprac.subjekt:
Město Týn nad Vltavou, obce mikroregionu, MAS Vltava o.s.
Cílová skupina:
Lidé se ZP
Předpokládané náklady:5 tis.
Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou, strukturální fondy EU
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Pokračování realizace bezbariérových tras a postupná realizace odstranění architektonických bariér dle
aktualizovaného soupisu
Pokračování výběru, projektování a realizace bezbariérových tras v Týně nad Vltavou, při
jejich přípravě a realizaci spolupracovat s lidmi se ZP tak, aby trasa byla i ve svých
Popis aktivity:
detailech skutečně bezbariérová. Pro seniory je třeba zvážit umístění laviček k odpočinku
ve vhodných rozestupech. Dále postupná realizace odstranění zjištěných bariér dle
aktualizovaného soupisu.
Realizátor:
Město Týn nad Vltavou, obce mikroregionu
Spoluprac.subjekt:
MAS Vltava, o.s., další subjekty (úřady, instituce, podnikatelé apod.), Lidé se ZP
Cílová skupina:
Obyvatelé mikroregionu, lidé se ZP, senioři
Předpokládané náklady:30 mil. Kč
Město Týn nad Vltavou, obce mikroregionu, SMAO Vltava, Vládní výbor pro zdravotně
Předpokládané zdroje: postižené, Státní fond dopravní infrastruktury, strukturální fondy EU, nadace, nadační
fondy
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Řešení bezbariérových vstupů do veřejných budov
V současné době není vybudován bezbariérový přístup do budovy MěDDM. Je nutno
vybudovat bezbariérový chodník a venkovní výtah nebo vnitřní schodolez do
jednotlivých podlaží. Tím dojde k základnímu zpřístupnění MěDDM také dětem s
tělesným postižením. Zároveň je nutné analyzovat vnitřní členění objektu a zajistit
Popis aktivity:
alespoň částečné bezbariérové úpravy tak, aby toto středisko mohly využívat také děti
s tělesným postižením.
Muzeum – zakoupen schodolez, ale není zvonek na přivolání služby
Základní školy – dobudování bezbariérovosti (v ZŠ Hlinecká byl již dobudován zezadu
budovy bezbariérový vstup)
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Realizátor:
MěDDM Týn nad Vltavou – zachovat nedostatek financí zeptat se Rohleny
Spoluprac.subjekt:
Město Týn nad Vltavou
Cílová skupina:
Handicapované děti a mládež
Předpokládané náklady:1,5 mil. Kč
Předpokládané zdroje: MPSV, Jihočeský kraj, sponzoři, město Týn nad Vltavou
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
3.4 OPATŘENÍ: Zajištění přímé účasti kvalifikovaného a kompetentního zástupce osob se zdravotním
postižením při stavebních řízeních (zejm. kolaudace) a posuzování bezbariérovosti stavebních
úprav veřejných ploch, veřejných budov a objektů občanské vybavenosti a infrastruktury na
Vltavotýnsku
Cílem opatření je, aby nová výstavba a rekonstrukce veřejných ploch, veřejných budov a objektů občanské
vybavenosti a infrastruktury (chodníky, přechody, komunikace atd.) na Vltavotýnsku byla před uvedením do
provozu skutečně a prakticky bezbariérová. To lze ovlivnit zejména v průběhu stavebního řízení a zejm. při
kolaudaci, kdy je možné prakticky vyzkoušet a posoudit stanovené bezbariérové úpravy, tj. vyzkoušet je v praxi,
zda-li jsou jako celek skutečně funkční ve svém účelu – zpřístupnění osobám se zdravotním postižením, příp.
seniorům. Bez tohoto praktického posouzení jsou bohužel často bezbariérová opatření daná legislativou
naplněna nefunkčně nebo špatně.
AKTIVITY:
 Spolupráce kvalifikovaného a kompetentního zástupce osob se zdravotním postižením s příslušnými
odbory MěÚ při posuzování bezbariérových úprav
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Spolupráce kvalifikovaného a kompetentního zástupce osob se zdravotním postižením s příslušnými odbory
MěÚ při posuzování bezbariérových úprav
Pro realizaci aktivity je nutné vyhledat a oslovit kvalifikovaného a kompetentního
zástupce osob se zdravotním postižením, který by spolupracoval s odborem regionálního
rozvoje a odborem hospodářské správy a školství při posuzování bezbariérovosti
stavebních úprav veřejných ploch, veřejných budov a objektů občanské vybavenosti a
Popis aktivity:
infrastruktury na Vltavotýnsku. Tato spolupráce by měla být systémově zavedena ze
strany samosprávy a též finančně ohodnocena. Pilotní realizace této aktivity proběhne
při výstavbě výtahu na poliklinice. Město osloví lidi se zdravotním postižením s nabídkou
setkání na toto téma.
Realizátor:
NNO, lidé se ZP a jejich rodinní příslušníci
Spoluprac.subjekt:
Město Týn nad Vltavou, MěÚ
Cílová skupina:
Lidé se ZP, senioři
Předpokládané náklady:10 tis. Kč/rok
Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou, SMAO Vltava, Jihočeský kraj, Evropský sociální fond, NNO
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
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3.5 OPATŘENÍ: Podpora aktivit celoživotního vzdělávání, kvalifikace a zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením
Lidé se ZP mají menší přístup ke vzdělání a kvalifikaci, které by jim v budoucnu umožnili důstojné pracovní
uplatnění. V Týně nad Vltavou je zároveň nejvyšší podíl lidí se ZP na celkovém počtu nezaměstnaných (26 %). A to
i přes poměrně vysoký počet míst v chráněných dílnách na Vltavotýnsku (Domov sv. Anežky, o.p.s., Rumpold-T,
s.r.o., Tiskárna Vltavín, s.r.o.). Připravuje se chráněné pracoviště v rámci Domu sociálních služeb Obecná škola
Chrášťany. Je třeba podporovat všechny formy vzdělávání, kvalifikace a pracovního uplatnění pro lidi se ZP
v místě jejich bydliště.
Konkrétní možné aktivity:
 Rekvalifikační kurzy pro lidi se ZP evidované jako uchazeči o zaměstnání
 Vzdělávací kurzy a školení zvyšující kvalifikaci lidí se ZP (počítačová gramotnost, hledání zaměstnání, besedy,
právní povědomí, řemesla apod.)
 Podpora vzniku nových pracovních míst pro lidi se ZP (chráněné dílny, běžná pracov ní místa), podpora
subjektů provozujících chráněné dílny na Vltavotýnsku formou odběru výrobků a služeb nebo pronájmem
prostor atp.
 Propagace náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání lidí se ZP
AKTIVITY:
 Zimní dílny Čihovice
 Zřízení sociálního podniku Reklama a marketing
 Karton, s.r.o. Dolní Bukovsko
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Zimní dílny Čihovice
Novostavba chráněných dílen pro stávající i nové zaměstnance Domova sv. Anežky.
Údržbářská dílna, textilní dílna a Merino, dřevozpracovna, truhlárna, kotelna v patře pak
místnost pro rukodělné práce, balení a kompletace. Kapacita je plánována na 35-40 lidí
Popis aktivity:
ZPS. Provoz dílen bude zajišťovat POMOC Týn nad Vltavou, z.s. i Domov sv. Anežky.
Současně je plánováno rozšíření provozu s využitím dalšího objektu v Čihovicích, kam by
mohla být přesunuta textilní dílna, Merino a nové dílny Domova sv. Anežky, o.p.s. .
Realizátor:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s. – realizuje se
Spoluprac.subjekt:

Domov sv. Anežky

Cílová skupina:
Lidé se ZP
Předpokládané
Investiční náklady 13 800 000,- Kč
náklady:
Předpokládané zdroje: MZe, dárci, IOP
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zřízení sociálního podniku Reklama a marketing
Přestavbou domu v Týně nad Vltavou vznikne chráněné pracoviště pro max. 4 vozíčkáře.
Popis aktivity:
Tento podnik bude poskytovat služby v oblasti reklamy a marketingu. Ve stejné budově
bude umístěna i půjčovna kompenzačních pomůcek a poradenské centrum.
Realizátor:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Spoluprac.subjekt:

Domov sv. Anežky

Cílová skupina:
Lidé se ZP
Předpokládané
Investice cca 5 mil. Kč
náklady:
Předpokládané zdroje: Mze, evropské dotace, úřad práce
Časový harmonogram: 2016 – 2018
Karton, s.r.o. Dolní Bukovsko
Firma Karton s.r.o., působící na českém trhu od roku 1993, se zaměřuje především na
zakázkovou výrobu obalů a prokladů z vlnité lepenky. Karton s.r.o. si dává za cíl
Popis aktivity:
zaměstnat osoby se sníženou možností uplatnitelnosti na trhu práce. V současné době
takto zaměstnává dvě osoby a cílem je tuto firmu rekonstruovat a rozšířit ještě o 2 – 3
pracovní místa, která by se soustředila na zpracování odpadů a balení výrobků.
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Realizátor:
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje:
Časový harmonogram:

Karton, s.r.o.
POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Osoby se zdravotním postižením
2 000 000 Kč
IROP
2017 – průběžně
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4.

PRIORITNÍ OBLAST: Problematika osob ohrožených sociálním vyloučením, dětí a
mládeže, národnostních menšin

4.1 OPATŘENÍ: Zachování a rozvoj systému sociálně preventivní péče o děti a mládež
Popis stávající situace:
Cílem je zkvalitnění a zachování stávajících sociálních služeb. Vytvořit na sebe navazující systém sociálně
preventivní péče ve všech rovinách (péče o jednotlivce, skupinu a rodinu). Služby pro děti a mládež se musí
rozvíjet nejen v Týně nad Vltavou, ale i v okolních obcích regionu. V nich vznikají centra služeb, která integrují
činnosti pro různé cílové skupiny. Jedním z nich je např. Dům sociálních služeb Obecná škola Chrášťany, aktivity
v Temelíně a Dolním Bukovsku.
AKTIVITY:
 Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo - §62
 Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Temelíně - §62
 Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - §65
 Podpora PEER-PROGRAMU ve školách
 Psycholog na základních školách
 Podpora volnočasových aktivit
 Realizace Programu prevence kriminality
 Street Workout hřiště
 SOS Rodina
 Péče o děti a mládež ve venkovských obcích
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo v Týně nad Vltavou - §62
Cílem je zachování kapacity a dostupnosti sociální služby, zajištění odborných
pracovníků, zajištění mzdových a provozních nákladů. Bongo je situováno na sídlišti
Hlinky, které směřuje k tomu stát se vyloučenou lokalitou. Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež poskytuje ambulantní služby dětem ve věku od 10 do 26 let ohroženým
společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života
předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizi k souvisejících se způsobem
Popis aktivity:
jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována
osobám anonymně.
Nabízíme: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Realizátor:
Farní charita Týn nad Vltavou
Spoluprac. Subjekt:
Město Týn nad Vltavou, MPSV, Jihočeský kraj, sponzoři, nadace
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 10 – 26 let
Předpokládané náklady:1.000.000,- Kč
Předpokládané zdroje: MPSV, Město Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj, sponzoři, nadace, Tříkrálová sbírka
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Temelíně - §62
Nízkoprahový klub poskytuje služby mládeži od 6 do 26 let. Poslání a cíle: centrum
společenského života mládeže, prostor pro kulturní, vzdělávací a společenské akce,
zázemí pro spontánní aktivity, pořádání mimoškolních volnočasových aktivit, bránit
Popis aktivity:
pronikání sociálně-patologických vlivů, předcházet sociálním a zdravotním rizikům.
Služby jsou poskytovány již od založení v roce 2009, od 1.7. 2011 jako registrovaný
poskytovatel této služby.
Realizátor:
Domovy Klas, o.p.s.
Spoluprac. Subjekt:
POMOC Týn nad Vltavou, z.s., obec Temelín
Cílová skupina:
děti a mládeži od 6 do 26 let
Předpokládané náklady:400 000,- Kč ročně + 100 000,- investice
Předpokládané zdroje: Obec Temelín, JETE, POMOC Týn nad Vltavou, z.s., sponzoři, MPSV, Jihočeský kraj
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Příprava vzniku sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - §65
Cílem aktivity je poskytování nové sociální služby. Z důvodu novely zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, účinné od 1. 1. 2013, lze očekávat
zvýšený zájem o tuto službu tak, aby byla zajištěna její optimální dostupnost.
Popis aktivity:
Cílem je poskytování služby rodině s dítětem (dětmi), u kterého je jeho vývoj ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou
sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Realizátor:
Farní charita Týn nad Vltavou
Spoluprac. Subjekt:
Město Týn nad Vltavou – sociální odbor
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi
Předpokládané
250 000,- Kč
náklady:
Předpokládané zdroje: MPSV, Město Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj, sponzoři, nadace, Tříkrálová sbírka
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
SOS rodina
Farní charita Týn nad Vltavou vytvořila v roce 2013 projekt s názvem SOS Rodina,
jehož smyslem je poskytovat rodinám v evidenci orgánu SPOD sociálně-aktivizační
služby v jejich přirozeném prostředí. Cílem je poskytování služby rodině s dítětem
(dětmi), u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého
existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Výběr rodin je na rozhodnutí pracovnic
Popis aktivity:
orgánu SPOD. Sociální pracovnice FCH Týn nad Vltavou docházejí do rodin průměrně
jedenkrát týdně a pomáhají jim zlepšit jejich nepříznivou sociální situaci. Na základě
spolupráce se daří zlepšit nepříznivou finanční situaci, čímž dochází k zajištění
základních životních potřeb nejen rodičům, ale především jejich nezletilých dětí.
Zakázkou rodin bývá především pomoc při zlepšení školního prospěchu dětí. I v tomto
případě se však sociální pracovnice snaží zaktivizovat k této činnosti nejen děti, ale
především samotné rodiče.
Realizátor:
Farní charita Týn nad Vltavou
Spoluprac. Subjekt:
Sociální odbor, OSPOD, Týn nad Vltavou
Cílová skupina:
rodiny s dětmi v evidenci orgánů SPOD
Předpokládané
160 000,- Kč
náklady:
Předpokládané zdroje: MPSV, Jihočeský kraj, Město Týn nad Vltavou, Nadace, sponzoři, Tříkrálová sbírka
Časový harmonogram: 2013 – průběžně
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zachování PEER-PROGRAMU ve školách
PEER-PROGRAM je vrstevnický program primární prevence, který má smě řovat na
populaci školních dětí od 12 do 16 let. Má zaplnit mezeru v působení na postoje,
názory, komunikační dovednosti dětí a mládeže v oblasti sociálně-patologických
jevů, navazuje aktivní prací na předávání informací, které poskytuje běžná školní
prevence a rodina.
Studenti gymnázia provádějí po zaškolení (na téma drogové závislosti, mezilidské
vztahy atd.) preventivní činnost formou besed u mladších studentů gymnázia a
žáků Základní školy Hlinecká a Základní škola Malá Strana.
Popis aktivity:
V uvolněné atmosféře jsou děti otevřenější, peer aktivisté mohou působit jako
neformální vzory, lze snáze odhalit znaky začínajících sociálně patologických jevů
v kolektivu a pak s nimi pracovat.
V současnosti je celkově proškoleno 28 peer-aktivistů a spolupráce se školami
funguje na dobré úrovni. Aktuální je další proškolování peer-aktivistů
v problematice alkoholové závislosti, kyberšikany atd.
PEER PROGRAM v současné době provozuje gymnázium, které má možnost
fakturovat aktivity PEER PROGRAMU městem zřizovaným základním školám.
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Gymnázium Týn nad Vltavou, metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr.
Eva Tetenková
Základní škola Hlinecká Týn nad Vltavou, Základní škola Malá Strana Týn nad
Spoluprac.subjekt:
Vltavou
Cílová skupina:
Školní mládež 12- 16 let
Předpokládané náklady: --Město Týn nad Vltavou, Základní škola Hlinecká Týn nad Vltavou, Základní škola
Předpokládané zdroje:
Malá Strana Týn nad Vltavou
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Psycholog na základních školách
V rámci této aktivity bude zachována odborná pomoc školního psychologa (případně
psychoterapeuta), který v pravidelných časech působí na jednotlivých školách pro
děti, jejich rodiče i pedagogy.
Psycholog na ZŠ vykonává svou činnost se souhlasem zákonného zástupce (souhlasu
není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy), tento souhlas
opravňuje psychologa k činnostem obecného charakteru, jako je podpora žáků,
poskytnutí krizové intervence, přijmutí opatření k vyřešení krizových situací ve škole a
školní družině, vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných, anonymní anketní šetření, spolupráce s učiteli při kariérovém
poradenství žáků, výuce a práci ve třídě a školní družině, programech pro třídy.
V případě dohody se zákonným zástupcem o individuální práci psychologa se žákem,
jako je soustavná psychologická práce s integrovaným či výchovně problematickým
žákem, individuální terapeutická práce, odborná diagnostika, náprava a vedení žáka v
Popis aktivity:
rámci prevence školního neúspěchů žáků apod., by byla taková dohoda písemně
stvrzována „Souhlasem rodiče s individuální péčí“.
Psycholog na škole spoluvytváří klima školy, ovlivňuje vztahy mezi pedagogy a
nedílnou součástí činnosti školního psychologa je také spolupráce s výchovným
poradcem školy a metodikem prevence. Jde zejména o participaci na primární
prevenci sociálně patologických jevů. Jejich vzájemné propojení je možné při výběru
vhodných besed, diskusí, při sestavování minimálního preventivního programu školy.
Neocenitelná je také spolupráce při screeningu výskytu sociálně patologických jevů.
Školní psycholog poskytuje komplexní bezplatnou službu žákům, jejich rodičům
a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce
č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Je známo, že školy, které mají svého psychologa nebo speciálního pedagoga,
zaznamenávají méně projevů šikany a agresivity ve školních třídách.
Realizátor:
Město Týn nad Vltavou
Realizátor:

Spoluprac. subjekt:

ZŠ Malá Strana, Hlinecká, Dolní Bukovsko, Chrášťany, Temelín, Žimutice, Neznašov

Cílová skupina:
Žáci ZŠ ohrožené sociálním vyloučením, rodiče žáků, personál školy
Předpokládané
500 000,- Kč/rok
náklady:
Předpokládané zdroje: Rozpočet města, dotace
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Podpora volnočasových aktivit
Na Vltavotýnsku existuje poměrně široké spektrum organizovaných volnočasových
aktivit pro děti a mládež. Činnosti, které jsou tvůrčí, rozvíjejí fyzickou i psychickou
stránku osobnosti jsou zdravou alternativou a náplní volného času. Předpokladem je
naplňovat čas dětí a mládež „zdravými“ aktivitami a eliminovat nežádoucí chování.
Popis aktivity:
Je třeba zachovat cílenou finanční a materiální podporu města Týn nad Vltavou
činnosti MěDDM, dětských oddílů, sportovních oddílů, Městské knihovny atd.
Cílem je především završit ucelený program primární prevence v oblasti využití
sportovních aktivit dětí a mládeže na školách, školských zařízeních, ve volnočasových
aktivitách i mimo tato zařízení, sportovní kluby, apod.
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Realizátor:
Spoluprac.subjekt:

Město Týn nad Vltavou
Sportovní komise RM města Týn nad Vltavou, OHSŠ MěÚ Týn nad Vltavou, MěDDM
Týn nad Vltavou
Školní děti a mládež do 18 let věku

Cílová skupina:
Předpokládané
--náklady:
Předpokládané zdroje: MŠMT, Jihočeský kraj, Město Týn nad Vltavou, příp. sponzoři
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Realizace Programu prevence kriminality
Rada města schválila dne 16.1.2012 Usnesením č. 33/2012 pracovní skupinu prevence
kriminality a funkcí manažera prevence kriminality byl Usnesením č. 34/2012 pověřen
Ing. Lubomír Pavlíček, tajemník bezpečnostní rady ORP. Je vypracován Plán prevence
kriminality Týn nad Vltavou 2012 – 2015 a pracuje se na novém programu prevence
kriminality na období 2017– 2020.
V rámci prevence kriminality probíhají jednou ročně preventivní besedy pro žáky 9.
tříd základních škol, na kterých přednáší sociální pracovnice Odboru sociálních věcí o
Popis aktivity:
problematice, se kterou se mohou setkat po patnáctém roce života (trestní
odpovědnost, s čím se mohou na OSV obrátit atd.)
Za Město Týn nad Vltavou byl již MV podpořen a úspěšně zrealizován projekt
,,Skatepark – vybavení preventivně výchovného a sportovního areálu pro mládež“,
aktuálně bude Týn nad Vltavou žádat Ministerstvo vnitra v rámci části situační
prevence o finanční prostředky na městský dohlížecí kamerový systém a v rámci části
sociální prevence street workout hřiště.
Komise prevence kriminality, Odbor sociálních věcí, Odbor hospodářské správy a
Realizátor:
školství, Město Týn nad Vltavou, Městská policie Týn nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
Městská policie, neziskové organizace poskytující sociální služby
Cílová skupina:
Obyvatelé města
Předpokládané
1 mil. Kč
náklady:
Předpokládané zdroje: MV ČR, Město Týn nad Vltavou
Časový harmonogram: 2017-2020
Street Workout hřiště
Kromě vzniku a oprav dětských hřišť v Týně nad Vltavou je nově aktuální snaha o
rozšíření možnosti využití volného času i pro starší věkové skupiny mládeže. V
současnosti se totiž stávají mezi mladými lidmi populární tzv. adrenalinové sporty,
které je možné provozovat volně v přírodě, městských zástavbách atd. Mezi nimi je na
prvním místě tzv. street workout, který přirozenou cestou vede velké množství
teenagerů k tomu, aby cvičili a žili zdravým způsobem života.
Na hřišti tohoto typu je umístěna řada posilovacích strojů a prvků jako jsou hrazdy ,
Popis aktivity:
žebřiny, bradla, bradlové lavice včetně řešení dopadových ploch. Cvičení je založeno na
posilování vlastní vahou. Hřiště by mohlo být umístěno ve sportovním areálu u
skateparku, který vznikl také jako aktivita pro teenagery v rámci prevence kriminality
popř. u řeky Vltavy. Výhodou cvičení v přírodě bez finančního či časového omezení je
prevence kriminality mládeže v rizikovém věku, fyzická kondice, tvorba nových
pozitivních komunit a navazování přátelství.
Workoutové hřiště se těší mezi mládeží velké oblibě.
Komise prevence kriminality, Odbor sociálních věcí, Odbor hospodářské správy a
Realizátor:
školství, Město Týn nad Vltavou, Městská policie Týn nad Vltavou
Spoluprac. Subjekt:
Městská policie, neziskové organizace
Cílová skupina:
Mládež
Předpokládané
300.000,- Kč
náklady:
Předpokládané zdroje: MV ČR, Město Týn nad Vltavou
Časový harmonogram: 2016 – 2017
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Péče o děti a mládež ve venkovských obcích
V obcích na Vltavotýnsku se postupně rozšiřuje koncept péče o děti a mládež, který
zahrnuje zajištění centra pro děti, kde jsou organizovány volnočasové aktivity, působí
Popis aktivity:
zde rodičovské centrum a dětský klub. Zařízení fungují v Temelíně a Chrášťanech v
pracovní dny, odpoledne od 13.00 do 17.00/18.00. Připravuje se v Dolním Bukovsku.
O prázdninách jsou organizovány dětské tábory od 8.00 do 17.00 hod.
Realizátor:
Domovy Klas o.p.s.
Spoluprac. Subjekt:
Obce
Cílová skupina:
Děti a mládež, rodiče
Předpokládané
500 000Kč
náklady:
Předpokládané zdroje: obec Temelín, obec Chrášťany, Jihočeský kraj, granty, dotace
Časový harmonogram: 2017 – průběžně

4.2 OPATŘENÍ: Protidrogová prevence a snižování negativních dopadů užívání drog
Popis stávající situace:
Protidrogová prevence se na Vltavotýnsku soustřeďuje zejména do Týna nad Vltavou. Pravidelně probíhá od
roku 2004. Přesto je stále dochází k nárůstu užívání drog. To však odpovídá celostátnímu trendu. Kromě
samotné terénní sociální práce jsou na Vltavotýnsku bohaté programy primární prevence.
AKTIVITY:
 Koncepce protidrogové politiky města Týn nad Vltavou, monitorování situace, kontrola naplňování
koncepce
 PREVENT 99 z.ú. (Jihočeský streetwork Prevent) – terénní sociální práce - §69
 Zachování nabídky programů primární prevence
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Koncepce protidrogové politiky města Týn nad Vltavou, monitorování situace, kontrola naplňování
koncepce
Cílem aktivity je ralizovat záměry Strategie protidrogové problematiky. V roce 2012
byla zpracována Strategie protidrogové problematiky na rok 2012 – 2015 tato
koncepce byla schválena Radou města. Monitoring sociálně patologických jevů
probíhá na základních školách v Týně nad Vltavou. Školy zajišťují primární prevenci
pro své žáky i pro jejich rodiče. Sociálně patologické jevy a jejich eliminaci řeší i
Protidrogová komise, jejímiž členy jsou pracovníci sociálního odboru městského
úřadu, zástupce všech škol (ve většině případů se jedná o metodiky prevence škol).
Popis aktivity:
Členy komise jsou dále zástupce Policie ČR, městské policie, PREVENT 99 z.ú. a Farní
charity. Komise se setkává pravidelně. Bude vytvořena ucelená databáze
volnočasových aktivit pro děti a mládež (v tištěné podobě i na internetu). Dále by bylo
dobré vytvořit adresář protidrogové prevence v tištěné podobě (např. letáček, či
článek v Radničních listech) pro potřeby rodičů, kteří chtějí řešit vzniklé podezření na
užívání drog u svých dětí. Spolupráce poskytovatelů soc. služeb a odborníků na
primární protidrogovou prevenci funguje na dobré úrovni i mimo komisi.
Vytvoření databáze volnočasových zařízení a aktivit specifi cké primární prevence.
Realizátor:
Město Týn nad Vltavou – protidrogová komise
Farní charita Týn nad Vltavou – nízkoprahové zařízení Bongo, Městská policie, základní
Spoluprac.subjekt:
a střední školy, Gymnázium, SPŠ a SOU Hněvkovice, MěDDM, obce mikrore gionu
Cílová skupina:
Děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Předpokládané náklady:--Předpokládané zdroje: Rozpočet města Týn nad Vltavou, fondy Evropské unie, Jihočeský kraj, MPSV
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Podpora PREVENT 99 z.ú. (Jihočeský streetwork Prevent) – terénní sociální práce - §69
Realizace terénní sociální práce dle Zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách,
Popis aktivity:
která je určena uživatelům jakýchkoli návykových či psychotropních látek, ať už je
berou injekčně, šňupají nebo kouřína území města Týn nad Vltavou. Terénní práce je
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realizována pravidelně a celoročně v rozsahu 2 hodiny přímé práce - každou středu od
14:00 do 16:00 hod. Aktivní vyhledávání uživatelů návykových látek, dětí a mládeže
ohrožených závislostí s cílem předávání informací o nebezpečnosti užívání drog,
snižování a eliminování negativních dopadů spojených s užíváním návykových látek a
ochrany veřejného zdraví. Průběžný monitoring scény (tj. šetření v restauracích a
hernách, mimořádné výjezdy terénních pracovníků v ranních či nočních hodinách). V
rámci primárně preventivních aktivit jednou ročně probíhá beseda na téma drogy a
drogovou závislost v NZDM Bongo.
PREVENT 99 z.ú.

Realizátor:
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Osoby závislé a závislostmi ohrožené, osoby komerčně zneužívané
Předpokládané náklady:282 000 tis. Kč/rok
Předpokládané zdroje: MPSV, Jihočeský kraj, MZ,RVKPP, obce
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zachování nabídky programů primární prevence
Na Vltavotýnsku je uskutečňována primární protidrogová prevence a prevence
sociálně patologickým jevům ve školách v rámci „Minimálního programu prevence“,
dále v nízkoprahovém zařízení Bongo (besedy např. s pracovníky Jihočeského
streetworku Prevent na téma drogy a drogová závislost) a prostřednictvím
Popis aktivity:
preventivních programů organizovaných MDK Sokolovna (besed, školní a výchovných
představení zaměřených na prevenci sociálněpatologických jevů) a ve Sportovní hale.
Primární prevence: aktivita, která si klade za cíl odradit od prvního užití drogy nebo
aspoň co nejdéle odložit první kontakt s drogou.
MDK Sokolovna, os. Pyramidas, Farní charita Týn nad Vltavou, Prevent 99 z.ú.,
Realizátor:
Domovy Klas, školy, Sportovní hala
Komise města Týn nad Vltavou pro řešení sociálně patologických jevů (protidrogová
Spoluprac.subjekt:
komise),
Cílová skupina:
Děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Předpokládané náklady:--Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou, fondy Evropské unie, Jihočeský kraj, MPSV
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
4.3 OPATŘENÍ: Zvyšování zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v mikroregionu
Mezi nejproblémovější skupiny uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce v Týně nad Vltavou z hlediska uplatnitelnosti
na trhu práce patří zejména uchazeči starší 45 let a osoby se základním vzděláním. Často je také problematické
uplatnění v jednosměrném provozu pro matky s dětmi.
Z hlediska osob ohrožených sociálním vyloučením je nutné se kompletně zaměřit na osoby se zdravotním postižením,
starší uchazeče, ženy v tísnivé sociální situaci a mladistvé s neukončeným vzděláním.
Zprostředkování zaměstnání prostřednictvím pracovních agentur není dle Úřadu práce České Budějovice zatím široce
využívaný nástroj zaměstnanosti, konkrétně v Týně nad Vltavou neexistuje pracovní agentura a místní Úřad práce
s žádnou nespolupracuje. Stále se řeší zákonné ukotvení pracovních agentur. Také další nástroj politiky zaměstnanosti
–veřejná služba- se stala nástrojem dobrovolným, již téměř nevyužívaným.
Aktuálně je na pobočce úřadu práce v Týně nad Vltavou evidovaných 440 klientů (11/2016).
AKTIVITY:
 Zaměstnávání pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s podporou úřadu práce
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Udržení Zaměstnávání pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s podporou úřadu práce
Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě
s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Spočívají v činnostech ve prospěch obce, státu
nebo jiné veřejně prospěšné instituce. Jejich cílem je umožnit uchazečům
Popis aktivity:
o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít
standardní práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadů práce
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na tyto pracovní příležitosti poskytuje příspěvky.
Snižuje se tak nezaměstnanost, zvyšují se příjmy uchazečů o zaměstnání a zvyšuje se
28

Realizátor:
Spoluprac.subjekt:

i jejich šance najít nové uplatnění na trhu práce, protože jsou aktivní. Obce a další
instituce tímto způsobem získávají nejen finanční podporu od státu, ale také
pracovníky na udržování obce. Například na údržbu veřejných prostranství, údržbu a
úklid veřejných budov a komunikací a podobně. Úřady práce poskytují na základě
dohody zaměstnavatelům mzdové příspěvky, maximálně však po dobu 12 po sobě
jdoucích měsíců.
Zaměstnavatelé se v uzavřené dohodě zavazují, že pracovní příležitosti vytvořené
v rámci veřejně prospěšných prací budou obsazovat výhradně uchazeči o zaměstnání,
které jim doporučí úřady práce. Na úřadě práce dojde k projednání konkrétních
možných zaměstnanců a pokud dojde ke schválení žádosti je uzavřena dohoda mezi
městem a úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
ESF. Dohoda je sjednávána aktuálně dle politiky státu, délka a výše příspěvku se mění.
Úřad práce následně po vyúčtování poskytuje dotaci na pracovní místo do výše
uvedené ve společně uzavřené dohodě. Město Týn nad Vltavou podává na Úřad práce
v Týně nad Vltavou „Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání“ a tento nástroj zvýšení
zaměstnanosti svých občanů využívá.
Město Týn nad Vltavou
Úřad práce v Českých Budějovicích, pobočka Týn nad Vltavou
obce mikroregionu, poskytovatelé sociálních služeb
Osoby ohrožené sociálním vyloučením, nezaměstnaní

Cílová skupina:
Předpokládané
--náklady:
Předpokládané zdroje: ÚP, Město Týn nad Vltavou
Časový harmonogram: 2017- průběžně

4.4 OPATŘENÍ: Zachování a rozvoj služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Popis výchozí situace:
Jedním z výrazných problému ovlivňující život lidí ohrožených sociálním vyloučením je bydlení. Na Vltavotýnsku
umožňuje sociální ubytování město Týn nad Vltavou v domech s pečovatelskou službou. Významnou pomocí se
stále rostoucím zájmem o službu je šatník, který poskytuje materiální pomoc potřebným občanům. Řada
klientů šatníku potřebuje také možnost provedení hygieny. Také na sociálním odboru města registrují cca 5
zájemců měsíčně.
AKTIVITY:
 Zachování možností krizového ubytování v Týně nad Vltavou
 Sociální bydlení
 Zachování Šatníku
 Vybudování a provoz sprchy
 Vznik podporovaného bydlení v Chrášťanech
 Vznik podporovaného bydlení na území Vltavotýnska
 Výstavba Komunitního centra sounáležitosti
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:
Zachování možností krizového ubytování v Týně nad Vltavou
Město Týn nad Vltavou má vyčleněn jeden z bytů jako krizový sociální byt umožňující
krátkodobé akutní a krizové ubytování. Délka pobytu v tomto bytě je omezena na
Popis aktivity:
jeden měsíc, současně je s ubytovanými řešena jejich sociální situace ve spolupráci se
sociálními pracovnicemi OSV MěÚ. O umístění do bytu rozhoduje Odbor sociálních věcí
podle okamžité potřeby. Byt je využíván.
Realizátor:
Město Týn nad Vltavou, Vltavotýnská realitní spol.
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v bytové krizi
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou, příjmy od klientů
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Časový harmonogram: 2017- průběžně
Sociální bydlení
V říjnu 2015 přijala vláda Koncepci sociálního bydlení, na jejímž základě by měl být
vypracován návrh zákona o sociálním bydlení, s účinností od roku 2017. Chystaný
zákon by měl pomoci nejen lidem ohroženým sociálním vyloučením, kteří v současnosti
často končí na předražených a nedůstojných ubytovnách, ale i všem, kterým hrozí z
jakéhokoliv důvodu ztráta bydlení. V poslední době se do ubytoven dostávají také
senioři či rodiny s dětmi, přibývá osob, které nebudou mít nárok na výplatu důchodu.
Sociální bydlení se nesmí odehrávat v ubytovnách, ale v sociálních bytech rozptýlených
v normální zástavbě. Dle MPSV je třeba zajistit finanční zdroje na tři okruhy výdajů:
Popis aktivity:
(1) výstavbu či rekonstrukce bytů,
(2) provoz sociálního bydlení,
(3) motivaci soukromých vlastníků k využití jejich bytů pro sociální účely.
V Týně nad Vltavou chybí bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, sociální
(dostupné) bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (osoby v hmotné nouzi,
s nízkými příjmy, žijící v neadekvátních podmínkách, vracející se z výkonu trestu, či
opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby ohrožené
domácím násilím atd.). Současně není možné byt pouze přidělit, neodmyslitelná je
další sociální práce s klientem a jeho motivace ke zlepšení stávajícího stavu.
Realizátor:
Město Týn nad Vltavou
Spoluprac.subjekt:
Majitelé nemovitostí, NNO
Cílová skupina:
osoby ohrožené sociálním vyloučením
Předpokládané náklady:
Předpokládané zdroje: MMR, MPSV, Město
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Zachování Šatníku
Cílem je zajistit materiální pomoc potřebným spoluobčanům, kteří se ocitli v krizové
situaci, a to prostřednictvím dobrovolných sbírek nových i použitých věcí. Materiálně
jsou podporováni občané všech věkových kategorií z Týna nad Vltavou a okolí.
Významnými klienty této služby jsou i mladé rodiny a osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Materiální pomoc se zaměřuje na oblečení, potřeby pro domácnost,
nábytek, hračky apod. Nově jsou klientům poskytovány i zdarma potraviny, které
Popis aktivity:
zajišťujeme z potravinových sbírek. Služba je osobám v krizové situaci poskytována
bezplatně, dalším za symbolickou úhradu, získané prostředky slouží k úhradě části
nákladů na provoz. v pronajatých prostorách v Týně nad Vltavou.
Šatník pracuje od 6/2010. Každoročně jsou poskytovány soc. slabým rodinám dárky na
Vánoce. Také každým rokem jsou poskytovány vybraným, potřebným osobám zdarma
štědrovečerní večeře cca 20 osob).
Realizátor:
Rybka, o.p.s.
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Předpokládané náklady:200 000,- Kč/rok
Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou, sbírky mezi obyvateli, dobrovolníci, potravinová banka
Časový harmonogram: 2017- průběžně
Vybudování a provoz sprchy
Mezi klienty „ Šatníku“ je celá řada sociálně vyloučených osob, pro které je nutné
vybudovat sprchu, kde by se klienti, (lidé na okraji společnosti) mohli osprchovat a
obléci čisté věci, které ze „Šatníku“obdrží.
Zvláště důležité je to při hledání práce. Čistota zvyšuje úspěšnost klientů při nalezení
Popis aktivity:
práce. Velmi znatelná potřebnost této služby je v podzimních a zimních měsících.
V Šatníku o tuto službu projeví zájem 10 klientů měsíčně. Sprchu by měsíčně využilo
též 5 klientů Odboru sociálních věcí a v současné době zájem o vybudování a provoz
sprchy trvá.
Realizátor:
Rybka, o.p.s.
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Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Předpokládané náklady:30000,- Kč
Předpokládané zdroje: Město Týn nad Vltavou, Rybka, o.p.s.
Časový harmonogram: 2017 – průběžně
Vznik podporovaného bydlení v Chrášťanech
Římskokatolická farnost Chrášťany připravuje rekonstrukci fary v obci Chrašťany, kde
Popis aktivity:
vznikne 6 bytových jednotek podporovaného bydlení pro seniory a osoby zdravotně či
jinak znevýhodněné
Realizátor:
Římskokatolická farnost Chrášťany
Spoluprac.subjekt:
Domovy Klas o.p.s.
Cílová skupina:
Senioři, osoby zdravotně či jinak znevýhodněné
Předpokládané náklady:Investice cca 5 mil. Kč
Předpokládané zdroje: MMR, realizátor
Časový harmonogram: 2016 – 2018
Vznik podporovaného bydlení na území Vlavotýnska
Vybudováním či koupí objektu podpořit vznik sociálních bytů na území Vltavotýnska,
které jsou určené především k zajištění bydlení pro osoby zdravotně znevýhodněné či
Popis aktivity:
sociálně slabé občany. Plánuje se vybudovat 10 – 15 sociálních bytů (Čihovice, Temelín,
Týn nad Vltavou, Chrášťany, Dolní Bukovsko).
Realizátor:
Domovy KLAS Chrášťany
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Senioři, osoby zdravotně či jinak znevýhodněné
Předpokládané náklady:1 000 000,- Kč/1 bytová jednotka
Předpokládané zdroje: MMR, realizátor
Časový harmonogram: 2017 – 2020
Výstavba Komunitního centra sounáležitosti
Objekt komunitního centra svým dispozičním řešením umožní vytvořit veřejně
přístupný prostor pro setkávání komunit a zajištění vytipovaných služeb. Byla již
zpracována projektová dokumentace s vydaným stavebním povolením. Dojde tak k
přestavbě stávajícího obytného objektu na objekt občanské vybavenosti. Ten bude
Popis aktivity:
sloužit jako komunitní centrum sounáležitosti. V komunitním centru bude poskytována
kombinace sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit za účelem zlepšení
sociální situace celé komunity.
Realizátor:
Spoluprac.subjekt:
Cílová skupina:
Předpokládané
náklady:
Předpokládané zdroje:
Časový harmonogram:

SMO Vltava
Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením
Investice cca 16 mil. Kč
IROP
2016 – 2019
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