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Seznam zkratek: 

ASZ: Agentura pro sociální začleňování, na oficiálních dokumentech je užíván název: odbor 

(Agentura) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (případná zkratka užívaná v textu).  

NNO: Nestátní /nevládní/ nezisková organizace 

MP: Městská policie 

MAS: Místní akční skupina 

OA: Osobní asistence 

ORP: Obec s rozšířenou působností  

OSPOD:  

OSVP MěÚK: Odbor sociálních věcí a péče, Městský úřad Kaplice 

PS: Pečovatelská služba 

PSDMR: pracovní skupina děti, mládež a rodiny s nezletilými dětmi 

PSOKOOZ: pracovní skupina osoby v krizi a osoby ohrožené závislostí 

PSSOZP: pracovní skupina senioři a osoby se zdravotními postižením 

SPRSS SO ORP: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území s rozšířenou působností 

VDP: Vzdálená dílčí podpora 

 

Vysvětlení pojmů: 

Housing first: Bydlení především neboli „Housing First“ je koncept, který vyvinul Dr. Sam Tsemberis v 

New Yorku na začátku devadesátých let. Jedná se o velmi úspěšnou formu boje s bezdomovectvím. 

Wet House (Mokré denní centrum): je specifický typ sociální služby poskytované primárně lidem s 

neschopností regulace návykových látek má v zahraničí již mnohaletou historii. Zaujímá významné 

místo v systému služeb prevence zaměřených na zmírňování škod (Harm Reduction), v rámci nichž 

umožňuje vyrovnávání příležitostí těmto lidem v přístupu k pobytovým službám pro lidi bez domova.  

Harm reduction: Je soubor přístupů, který se zaměřuje na snižování či minimalizaci poškození 

drogami u závislých uživatelů. Tito pacienti aktuálně drogy užívají a nejsou zatím motivováni k tomu, 

aby užívání zanechali. Harm Reduction neusiluje o úplnou eliminaci drog a jejich užívání, ale snaží se, 

aby negativní důsledky působení drogy byly co nejmenší. HM se zaměřuje na životní styl a potřeby 

klienta a také na možnosti rozhodnutí o době a místě následného léčení. Model Harm reduction bere 

ohled na zlepšení kvality života uživatelů, jejich zdravotního stavu a duševní i tělesné pohody. Dále se 

zabývá ochranou celé společnosti před nežádoucími dopady závislých uživatelů. 
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Úvodní slovo  

Předkládaný Plán vzdálené dílčí podpory pro Kaplici, Velešín a Benešov nad Černou je poslední fází 

procesu nastavené spolupráce, ke které byla Agentura pro sociální začleňování (dále jen ASZ) přizvána 

do lokality. Svým obsahem navazuje nejen na vstupní analýzu vzdálené dílčí podpory z prosince 2020, 

ale vychází i z dalších strategických dokumentů v lokalitě a to konkrétně: 

✓ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Kaplice 

✓ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – na území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Kaplice (akční plán na rok 2021) 

✓ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 – 2024 

✓ Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – akční plán pro rok 2020/2021 

Jednotlivé dokumenty navazují zejména na nejzásadnějšího dokumentu pro lokalitu, kterým je 

Střednědobý plán rozvoje služeb na území ORP Kaplice, jehož autorem je MAS Pomalší. Místní akční 

plán rozvoje pak zohledňuje strategie vzdělávání na lokální i krajské úrovni.  

Pro zpracování zejména návrhové části tohoto dokumentu byla zásadní jednání pracovních skupin, 

individuální konzultace a doplňkové akce, které proběhly v období červen 2021 – listopad 2021. Nutno 

konstatovat, že vzhledem k aktivitě lokality se událo mnoho dílčích změn a menších kroků již v průběhu 

tvorby PVDP.  

PVDP má být svou strukturou živý dokument, který bude sloužit pro další rozvojové aktivity zejména 

v oblasti podporovaného bydlení, doplnění nebo navýšení kapacit některých sociálních služeb v ORP 

Kaplice, také pro zlepšení nebo nastavení systému komunikace a předávání informací na různých 

úrovních mezi spolupracujícími aktéry, subjekty. V neposlední řadě by měl PVDP být kvalitním 

podkladem pro budoucí projektové záměry a žádosti ve zmiňovaných oblastech, které budou ve 

spolupráci s MAS Pomalší a MAS Růže kultivovat lokalitu.  

Přeji lokalitě rozvoj tím správným směrem, otevřenou komunikaci i mysl a děkuji za Vaši aktivní 

spolupráci 

Za odbor (Agenturu) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj 

Dana Kalistová 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

2 
 

1 Analytická část  

1.1 Metodologie sběru dat: 

V této části PVDP byly použity analytické metody strom problémů a SWAT analýza. Strom 

problémů je analytická metoda, která slouží k zpřesnění a popsání problému, který stojí za 

designérskou výzvou. V týmu identifikujete příčiny a důsledky centrálního problému a 

následně společně hledáte možná řešení. Metoda umožní snadno hierarchicky znázornit 

všechny souvislosti spojené s problémem. SWOT analýza se také řadí mezi základní 

metody strategické analýzy a funguje na principu získaných, sjednocených a vyhodnocených 

poznatků, ze kterých jsou generovány alternativy strategií dalšího 

rozvoje organizace/obce/problému. 

1.2 Představení územního celku 

Kaplicko je mikroregion nacházející v jižní části Jihočeského kraje v okrese Český Krumlov v příhraničí 

s Rakouskou republikou. Do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování vstoupily tři obce z tohoto 

regionu a to Kaplice, Benešov nad Černou a Velešín. Tyto obce spadají do územní působnosti dvou 

místních akčních skupin (MAS) a to MAS Pomalší a MAS Růže, které poskytují zastřešující a 

administrativní podporu při vznikající spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. 

1.3 Charakteristika sociálního vyloučení 

1.3.1 Index sociální vyloučení 

Sociální vyloučení a s ním spojené jevy jsou často ovlivněny strukturálním charakterem daného regionu. 

Jihočeský kraj nevykazuje takovou míru sociálního vyloučení, jako například Ústecký či Karlovarský 

kraj.  

Velešín, Kaplice a Benešov nad Černou se řadí k obcím s hodnotou indexu 2 až 7 za rok 2018 k obcím 

rizikovým. Velešín se 7 získanými body blíží k hranici mezi obcemi rizikovými a ohroženými, Kaplice 

obdržela bodů 5 a Benešov nad Černou body 3. 

Rizikovost sledovaných obcí souvisí zejména s přítomností objektů s vysokou koncentrací sociálně 

vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Podle Interaktivní mapy sociálně 

vyloučených lokalit, známé jako Gabalova mapa, byly v roce 2015 ve sledovaných obcích identifikovány 

objekty s vyšším počtem osob vykazujících znaky sociálního vyloučení. V případě Benešova nad 

Černou se jednalo o objekt nazývaný Titanic, ve Velešíně byl tímto způsobem označen jeden z objektů 

ve Strahovské ulici. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Strategie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace
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1.4 Místní síť sociálních služeb  

1.4.1. Specifika místní sítě 

Ze SWOT analýzy, která proběhla v rámci SPRSS SO ORP Kaplice pro rok 2020-2022, 

vyplývají níže vybrané charakteristiky místní sítě. Pro účely PVDP se zabýváme zejména 

slabými stránkami a hrozbami, a to ještě v tématech, které souvisí s řešenými tématy 

vyplývající z analytické části. Tvorba SWOT analýzy proběhla ve všech pracovních skupinách 

tvorby SPRSS SO ORP Kaplice a to: 

1. pracovní skupina děti, mládež a rodiny s nezletilými dětmi (PSDMR) 

2. pracovní skupina senioři a osoby se zdravotními postižením (PSSOZP) 

3. pracovní skupina osoby v krizi a osoby ohrožené závislostí (PSOKOOZ) 

Vybrané slabé stránky: 

✓ velká zadluženost rodin – exekuce, nedostatečná finanční gramotnost – (PSDMR, 

(PSOKOOZ) 

✓ dobrovolníci nejsou dostatečně zapojeni při poskytování sociálních a návazných služeb 

(možné komplikace u registrovaných služeb při (PSDMR) 

✓ nejsou využívány místní lidské zdroje pro zajištění volnočasových aktivit, není nastavena 

spolupráce jednotlivých subjektů při řešení volnočasových aktivit dětí (PSDMR) 

✓ nedostatečná informovanost široké veřejnosti, zastupitelstev některých obcí, potenciálních i 

stávajících uživatelů o možnostech využití sociálních služeb (PSSOZP, PSOKOOZ) 

✓ absence nebo nedostatečná kapacita některých terénních služeb (PS, OA, půjčovna 

kompenzačních pomůcek) (PSSOZP) 

✓ nedostatečná kapacita ambulantních služeb (poradenská činnost- zejména dluhové 

poradenství) (PSDMR, PSOKOOZ) 

✓ absence pobytové služby (chráněné bydlení, DZR, apod.pro cílovou skupiny osob bez 

přístřeší s kombinací zdravotního znevýhodnění nebo vedoucí krizový způsob života) 

(PSSOZP, PSOKOOZ) 

✓ problematické umisťování seniorů, kteří vedli krizový způsob života, do zařízení soc. služeb 

(PSSOZP) 

✓ špatná dopravní dostupnost některých služeb (týká se všech pracovních skupin) 

✓ negativní postoj veřejnosti k cílové skupině, ale i k pracovníkům služeb zaměřených na tyto 

skupiny - chybí pozitivní PR (PSOKOOZ) 

✓ obava některých obcí využívat programy pro resocializaci cílových skupin z vyloučených 

lokalit (obava z nárůstu problémů, nárůstu počtu vyloučených, sestěhování (PSOKOOZ) 

✓ nejsou dostupné nebo jsou špatně dostupní návazné služby pro lidi v krizi – šatník, 

potravinová pomoc, materiální pomoc apod.
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Vybrané hrozby: 

✓ nedostatečná participace některých obcí při financování sociálních služeb (PSDMR) 

✓ zvyšující se počet ohrožených rodin s dětmi, především z důvodu rozpadu rodin, zadluženosti a dalších příčin (PSDMR) 

✓ nárůst počtu seniorů vedoucích rizikový způsob života (PSSOZP) 

✓ nárůst počtu osob ohrožených sociálním vyloučením (týká se všech pracovních skupin) 

✓ legislativní prostředí umožňuje a prohlubuje zadlužování cílové skupiny (týká se všech pracovních skupin) 

 

1.4.2. Financování a kapacita místní sítě 

Nastavené vícezdrojové financování místní sítě v zásadě kopíruje potřeby definované strategickými dokumenty. 

 

 

Poskytovatel  

Název/Druh 

služby  

Forma  

poskytován

í  služby  

Regionalita / 

územní působení  
Cílová skupina  

Okamžitá/krajs

ká kapacita 

(terénní/ambul

antní/pobytová

)   

Kapacita 

krajská síť 

(úvazky- 

přepočtený 

počet 

zaměstnanc

ů)  

Dotace kraj 

(MPSV + kraj) 

2021 

Dotace město  

Kaplice a další 

obce 

Ledax o.p.s.  pečovatelská 

služba  

terénní  ORP Kaplice/JčK  senioři   2  2  340 000  90 000 

  

Charita 

Kaplice   

pečovatelská 

služba  

terénní  ORP Kaplice/JčK  senioři   6  8  3 400 000  775 000 
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Charita 

Kaplice  

sociální 

rehabilitace 

Tolerance  

ambulantní   

(denní), 

terénní  

ORP Kaplice/JčK  lidé se zdravotním, 

mentálním nebo duševním 

onemocněním ve věku 16-

80  

 10  3,5  2 019 000  62 000 

Charita 

Kaplice  

nízkoprahov

é zařízení 

pro děti a 

mládež   

ambulantní  ORP Kaplice  děti a mládež ve věku 6 -26 

let  

 69  6,2  3 700 000  320 000 

ROZKOŠ 

bez RIZIKA, 

z.s.  

terénní 

program -

poradenství  

terénní  JčK  lidé pracující v sexbyznysu        nezjištěno  nezjištěno  200 000  60 000 

Fokus 

České 

Budějovice, 

z.ú.  

sociální 

rehabilitace  

terénní a 

ambulantní   

ORP Český 

Krumlov 

lidi s duševním 

onemocněním  

od 18 let  

 9/42,5  2,25  600 000  45 000 

Fokus 

České 

Budějovice, 

z.ú.  

sociálně 

terapeutická 

dílna  

terénní a 

ambulantní   

ORP Český 

Krumlov 

lidi s duševním 

onemocněním od 18 let  

 nezjištěno 0,4  nezjištěno  nezjištěno 

ICOS Český 

Krumlov  

sociálně 

aktivizační 

služba pro 

rodiny s 

dětmi 

terénní  ORP Kaplice a 

ORP Český 

Krumlov 

pro ohrožené rodiny s dětmi 45 rodin 0,40  2 000 000  100000 

ICOS Český 

Krumlov  

bezplatná 

právní 

poradna  

ambulantní  ORP Kaplice  Odborné poradenské a 

návazné služby v sociální a 

právní oblasti pro lidi, kteří 

se dostali do situace, kterou 

 7,0  0,32  320 000  50 000 
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neumějí či nemohou vyřešit 

sami  

Česká 

maltézská 

pomoc   

Průvodcovsk

é a 

předčitatelsk

é služby  

terénní  JčK  děti s různým typem 

postižení  

 nezjištěno  6,42  720 000  45 000 

Domov pro 

seniory 

Kaplice  

domov pro 

seniory  

pobytová  ORP Kaplice/JčK  osoby se zdravotním 

postižením 55 + a senioři  

54 lůžek   nezjištěno  nezjištěno  nezjištěno 

Centrum pro 

pomoc 

dětem a 

mládeži 

o.p.s. 

terénní 

program 

Viktorie  

ambulantní Okres Český 

Krumlov 

Odborné sociální 

poradenství 

4,0 0,3   nezjištěno  nezjištěno 

Centrum pro 

pomoc 

dětem a 

mládeži 

o.p.s. 

Streetwork- 

terénní 

program  

terénní Okres Český 

Krumlov 

pro osoby závislé na 

návykových látkách 

8,0 0,50  nezjištěno nezjištěno 

 

Tabulka č. 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb 
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1.4.3. Další služby a aktivity /Sociální služby nedefinované zákonem 108/2006 sb. a zdravotní služby  

 

Název organizace Název služby nebo aktivity Cílová skupina Dotace kraj Dotace město 

Potravinová banka 

Jihočeského kraje z.s. 

 

potravinová pomoc Uživatelé odběratelských sociálních služeb 

nebo na doporučení OSVP MúK 

dotována 

centrálně pro celý 

JčK -  

poplatek v rámci členského poplatku 

odběratelských organizac 

Nábytková banka 

Jihočeského kraje z.s. 

materiální pomoc -nábytek 

a další vybavení 

domácnosti 

uživatelé odběratelských sociálních služeb 

nebo na doporučení OSVP MúK 

v roce 2020 ještě 

nefungovala 

v roce 2020 ještě nefungovala 

Český červený kříž charitativní věšák veřejnost nebo na doporučení OSVP MúK - 20 000 Kč 

Český červený kříž domácí ošetřovatelská 

péče 

standardní a speciální služby pacientům, 

propuštěným z nemocničního léčení a 

nemocným v domácím ošetřování 

nezjištěno nezjištěno 

Charita Kaplice půjčovna kompenzačních 

pomůcek 

určena lidem, u kterých nastalo zhoršení 

zdravotního stavu či pohyblivosti, osobám, 

které byly propuštěny ze zdravotnického 

zařízení a pomůcku potřebují ke své 

rehabilitaci a rekonvalescenci apod. 

výběr od uživatelů výběr od uživatelů 

HYALIT, z.s. VU3V- Organizátor výuky 

Kaplice 

senioři nezjištěno nezjištěno 

Rodinné centrum Budíček, 

z.s. Kaplice 

mateřské centrum matky s dětmi do 6 let věku nezjištěno nezjištěno 

Velešínské klubíčko mateřské centrum matky s dětmi do 6 let věku nezjištěno nezjištěno 

Komunitní centrum 

rovnost, o.p.s. 

nízkoprahové centrum romské etnikum projektové 

financování 

projektové financování 

 

Tabulka č. 2 Přehled dalších služeb a aktivit 
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1.4.4. Popis zdrojů financování místní sítě a rozvojových aktivit 

Hlavnímu zdroji pro financování místní sítě jsou nebo budou rozpočty těchto organizací a dotačních 

programů: 

✓ MPSV/ Jihočeský kraj (krajský dotační program na podporu sociálních služeb, programové 

dotace, vyrovnávací platba, individuální dotace, atd.) 

✓ Město Kaplice 

✓ ostatní obce, svazky obcí 

✓ MAS Pomalší (IROP, OPZ) 

✓ MAS Růže  

✓ ESFCR – OPZ (zatím nefinancováno, ale možnost od dalšího programovacího období) 

✓ IROP (zatím nefinancováno, ale možnost od dalšího programovacího období) 

✓ REACT EU - (zatím nefinancováno, ale možnost od dalšího programovacího období) 

✓ OPVVV – inkluze (MAP), spravuje MAS (do roku 2021) 

1.5. Bydlení 

Příhraniční region Kaplicko má na svém území větší množství ubytovacích kapacit, které vykazují 

znaky substandardního bydlení. Substandardním bydlením se rozumí bydlení v ubytovnách a 

azylových domech, ale také ubytování v nevyhovujícím nebo nejistém bydlení (MPSV 2019, 2021).1 S 

oblastí bydlení je sociální vyloučení úzce propojeno, konkrétně s nedostupností kvalitního bydlení. 

Osoby, které jsou nedostupností kvalitního bydlení zasaženy nebo ohroženy je dále možné 

charakterizovat jako osoby v exekuci, příjemce dávek v hmotné nouzi, nezaměstnané se sníženými 

možnostmi uplatnění na trhu práce a často bez povědomí o možnostech podpory ze strany 

povolaných institucí.  

Na Kaplicku se nachází množství objektů s vysokou koncentrací sociálně vyloučených osob nebo osob 

sociálním vyloučením ohrožených jež je možné typizovat níže uvedeným způsobem. V katastru každé 

z uvedených obcí se nachází alespoň jeden z uvedených typů objektů. 

✓ ubytovny v majetku obce, se schváleným provozním řádem 

✓ ubytovny v majetku soukromníka, se schváleným provozním řádem 

✓ jiné objekty v majetku soukromníka, převážně využívané k ubytovávání zahraničních 

pracovník 

✓ jiné objekty v majetku soukromníka, převážně využívané k ubytovávání příjemců sociálních 

dávek 

 

Některé cílové skupiny propadávají systémem podpory. Řadu osob s různými hendikepy není možné i 

při včasném podchycení umístit v systému stávajících pobytových sociálních či zdravotnických služeb. 

V případě Kaplicka se jedná zejména o osoby se závislostmi, seniory, osoby s psychickými poruchami, 

fyzickými hendikepy, dlouhodobě nemocné, ale například i o rodiny s dětmi, které se ocitnou v nouzi. 

Rodiny v bytové nouzi jsou pak nuceny se buď rozdělit do různých azylových domů, nebo hledat 

ubytovnu, která je přijme. Tito lidé nejsou obvykle schopni překročit práh do běžného nájemního bydlení, 

a proto končí v síti substandardního bydlení podnikatelů s chudobou. Státní instituce nebo samospráva 

 
1 Šnejdrlová M. (MPSV). (2019). Nevyhovující bydlení a jeho řešení. Metodický materiál. Dostupné z 

Metodika_Nevyhovujiciho_bydleni_A4_final.pdf (mpsv.cz); MPSV (2021). Základní informace o sociálním 

bydlení. Dostupné z Základní informace o sociálním bydlení (mpsv.cz) 

https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/?ucelova-dotace-jihoceskeho-kraje
https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/?krajsky-dotacni-program-na-podporu-socialnich-sluzeb
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/metodiky/Metodika_Nevyhovujiciho_bydleni_A4_final.pdf
http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/co-je-socialni-bydleni/zakladni-informace-o-sb
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je nejsou schopny vždy umístit do obecního bydlení, které by mohlo být úzce propojeno se sociálními 

službami, a tak s pomocí různých dávek přesunují tyto skupiny obyvatel do objektů soukromých 

podnikatelů, jež ze současné situace profitují. Některé cílové skupiny mají ztížený přístup ke kvalitnímu 

bydlení. Trh s byty na Kaplicku a jeho okolí lze vnímat jako segmentovaný, převážná část osob 

ohrožených sociálním vyloučením je totiž při hledání bydlení omezena pouze na byty určitých 

soukromých vlastníků. Tito lidé prakticky nemají šanci dostat se do jiných bytů. Významné množství 

osob často cirkuluje po zbytek života už pouze mezi různými substandardními typy ubytování. Dochází 

k migraci osob sociálně vyloučených v rámci okresu Český Krumlov a Jihočeského kraje.  

 

1.5.1. Role obce  

Role obce v oblasti řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociálních služeb je upravena 

zákonem o sociálních službách. Cílem činnosti sociální práce je zajištění a podpora sociálního 

fungování klienta v životě obce. Sociální pracovník má svoji činnost ideálně vykonávat v přirozeném 

prostředí klienta, tedy prostředí, kde klient žije, vzdělává se, nebo pracuje, případně v dočasném 

prostředí, kam spadají zdravotnická zařízení, věznice či školská zařízení zajišťující ústavní a ochrannou 

výchovu.  

Ze strany obcí jsou důležitým aktérem sociální práce terénní pracovníci, ať už přímo z obce nebo jiných 

poskytovatelů sociálních služeb na území obce. Ti přichází do přímého kontaktu se sociálně 

vyloučenými obyvateli a řeší jejich aktuální problémy. Zajišťují mimo jiné sociální poradentství v 

oblastech zaměstnávání, bydlení, zdraví, vzdělávání a dalších činností, které souvisí s denními 

potřebami obyvatel SVL.  

Romští poradci na úrovni obce s rozšířenou působností řeší záležitosti místních romských 

komunit. Koordinují úkoly a činnosti napomáhající integraci romské komunity na úrovni obce a aktivně 

spolupracují s dalšími poskytovateli služeb. Asistenti prevence kriminality dohlíží na veřejný pořádek a 

pomáhají řešit konfliktní situace a problémy v jednotlivých SVL. Mezi další pozice, které mohou v rámci 

obce fungovat a napomáhat k integraci sociálně vyloučených obyvatel patří sociálně-zdravotní asistent, 

mentor, asistent pedagoga, komunitní pracovníci, domovníci apod. (Strategie sociální začleňování 

LK, 2021).  

 

1.5.2. Specifika bydlení v jednotlivých obcí v lokalitě: 

 

Obec Benešov nad Černou disponuje bytovým fondem s 90 byty. Nejvýznamnějším objektem z pohledu 

sociálního vyloučení je ubytovna Titanik. Tento objekt je v katastru nemovitostí je veden jako stavba 

ubytovacího zařízení. A dle platné klasifikace substandardního bydlení by se jednalo o typ D – Jiný 

objekt v majetku soukromníka, převážně využívaný k ubytovávání příjemců sociálních dávek. Další 

malé ubytovny jsou na náměstí, které jsou dle klasifikace C/D. Na území obce Kaplice je přinejmenším 

7 ubytovacích zařízení s různými majiteli a klientelou z nichž 2 jsou v majetku města Kaplice. Město 

Kaplice má v majetku 246 nájemních bytů z toho 31 je v domě s pečovatelskou službou. Z dosavadní 

praxe a působení v terénu je zřejmé, že zde funguje dobrá praxe práce s neplatiči a lidmi v bytové nouzi.  

Město Velešín má bytový fond o rozsahu 150 bytů. 50 z toho je ve dvou domech s pečovatelskou 

službou a jsou primárně určeny pro starší občany. Přidělováno je cca. 10 bytů ročně. Z pohledu 

sociálního vyloučení nejvíce rezonují dva objekty vymezené ulicí Strahovskou. 
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1.5.3. Problémy v bydlení: 

 

Na problémy s bydlením lze nahlížet z perspektivy bytové nouze. U bytové nouze používáme typologii 

ETHOS -  evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení (viz příloha č 1) 

Tato typologie byla vytvořena organizací FEANTSA (Evropská federace národních sdružení pracujících 

s bezdomovci). Terminologicky kategorizuje situace bezdomovství a vyloučení z bydlení. Typologie 

ETHOS vychází z principu, že domov lze chápat ve třech různých oblastech – mít přiměřené bydlení, 

které může domácnost užívat výlučně (fyzická oblast); mít prostor pro vlastní soukromí a budování 

sociálních vztahů (sociální oblast) a mít právní důvod k užívání (právní oblast). Vznikají tak čtyři formy 

vyloučení z bydlení, z nichž všechny ukazují na absenci bydlení. Typologii lze využít pro monitoring 

bezdomovectví, vytváření politik, jejich rozvoj a vyhodnocování. Klíčové jsou čtyři koncepční kategorie, 

které poukazují na dominantní aspekt bytové nouze domácnosti, za kategorií vždy uvádíme stručnou 

představu, co danou kategorii charakterizuje: 

 

BEZ STŘECHY – pobyt na noclehárnách, v bezdomovectví, provizorní přístřešky apod 

BEZ BYTU – pobyt na ubytovnách a azylových domech 

NEJISTÉ BYDLENÍ – bez právního důvodu k užívání nebo riziko rychlé ztráty bydlení 

NEVYHOVUJÍCÍ BYDLENÍ – technicky nevyhovující bydlení (špatný stav, přelidnění bytů apod.) 

 

V rámci ETHOS pro ČR jsou dále rozpracovány národní subkategorie. Užití kategorizace ETHOS je 

orientační a pomáhá nejen sociálním pracovníkům při jejich každodenní práci (vyhodnocení potřebnosti 

a zranitelnosti), ale úředníkům a politickým zástupcům při tvorbě sociální politiky obce, regionu nebo 

státu. 

 

Při monitoringu lokality dle této typologie bylo zjištěno, že v ORP Kaplice žije velké množství osob se 

ztíženým přístupem ke kvalitnímu bydlení z níže uvedených cílových skupin.  

 

Cílové skupiny bydlení: 

✓ sólo rodiče (samoživitelé) 

✓ romské rodiny 

✓ vícečetné rodiny 

✓ senioři s nízkými příjmy 

✓ osoby závislé na alkoholu a drogách  

✓ lidé se zdravotním znevýhodněním 

✓ lidé s duševním onemocněním (včetně duálních diagnóz)  

✓ mladiství opouštějící ústavní zařízení, 

✓ jednotlivci bez přístřeší 

 

Klienti z výše uvedených cílových skupin mají většinově společnou tuto charakteristiku: 

✓ čerpají dávky v hmotné nouzi 

✓ žijí zahálčivým a nepřizpůsobivým způsobem života 

 

Klíčový problém: 

Velké množství lidí, kteří mají ztížený přístup ke standartnímu bydlení 
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Příčiny problému:  

✓ nedostatek volných bytů 

✓ ne vždy včasná intervence (prevence) ztráty bydlení (rozdíly obec od obce); sítem podpory 

propadají lidé; chybí služby v bydlení nedostatečná koordinace mezi organizacemi 

✓ nízké nebo žádné příjmy (vs drahý nájem) 

✓ vysoký “práh” v obecních bytech (bezdlužnost vůči obci znevýhodňuje místní) 

✓ absence sociálního bydlení v obcích okresu ČK a JHČK 

✓ cizinecké ubytovny (vznikají nové ubytovny v místě s velkou kapacitou) 

✓ odlišná míra zodpovědnosti a kapacit různých obcí k podpoře CS 

Dopady neřešení problémů: 

✓ migrace osob 

✓ předluženost 

✓ vysoká koncentrace lidí z cílových skupin a z toho plynoucí nežádoucí patologické jevy 

✓ vyšší nemocnost lidí žijících v nehygienickém prostředí 

✓ porušování lidských práv (např. střet zájmů ve dvojroli opatrovník vs pronajímatel, zákaz 

návštěv, topení, apod.) 

 

Podle údajů z Mapy exekucí byl v roce 2019 v Benešově nad Černou podíl obyvatel v exekuci 15,7 %, 

což je zhruba o 7 p. b. více než činil celorepublikový průměr, jenž dosahoval hodnoty 8,7 %. V exekuci 

bylo 182 obyvatel města a celkový počet exekucí dosáhl čísla 962. V Kaplici byl podíl obyvatel v exekuci 

9,6 %, což je zhruba o 0,9 p. b. více než činil celorepublikový průměr. V exekuci bylo 573 obyvatel města 

a celkový počet exekucí dosáhl čísla 3 890. Ve Velešíně činil podíl obyvatel v exekuci 8,8 %, což je 

srovnatelné s celorepublikovým průměrem. V exekuci bylo 294 obyvatel města a celkový počet exekucí 

dosáhl čísla 2 001. 
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kategorie specifikace 

typ zařízení/služby kapacita 

v ORP 

Kaplice 

(případně 

v okolí) 

obsazenost 

 
zdroj informace 

Bez střechy 

(10 osob) 

Osoby přežívající venku 

(veřejné prostory, stany, 

garáže, sklepy a půdy domů, 

vraky aut atd.)  

Teplá židle  

Azylový dům pro  

Azylový dům Filia ČB, Dům sv. 

Pavla ČB 

V ORP Kaplice 

není kapacita, 

ORP Český 

Krumlov =  

plně obsazené MP, MúK (znalost terénu) 

Bez bytu 

(cca.500 

osob) 

osoby v ubytovnách pro 

bezdomovce (azylové domy, 

přechodné ubytovny, 

přechodné podporované 

bydlení)  

 

Benešov nad Černou: Titanik + 

2 menší ubytovny  

Kaplice: 

Ubytovna Galaxy  

2 městské ubytovny 

Ubytovna Mostky 

Ubytovna Kaplice 

2 ubytovny AGRO SVOBODA 

Velešín: 

Bytový dům Strahovská + další 

ubytovny (cca. 220 lidí) 

 

Cca.500 lůžek většinově plně obsazené 

 

MÚK, dotčené obce 

Nejisté 

bydlení 

osoby žijící v nejistém 

bydlení, osoby ohrožené 

vystěhováním, osoby 

ohrožené domácím násilím 

 

výpověď z nájmu, ztráta 

vlastnictví bytu, bydlení bez 

právního nároku, nezákonné 

obsazení 

40-60 osob není nastaven 

systém  evidence 

Kvalifikovaný odhad dle 

republikové praxe 

Nevyhovující 

bydlení   

 

osoby žijící v provizorních a 

neobvyklých stavbách, osoby 

žijící v nevhodném bydlení

 , osoby žijící v 

přelidněném bytě 

 

 

- 50 osob není nastaven systém 

evidence 

Kvalifikovaný odhad dle 

republikové praxe 

Tabulka č. 3 Celkový počet osob vyloučeného z bydlení 
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2 Návrhová část: 

Vize / Globální cíl: 

Zlepšení kvality života pro cílové skupiny žijící v zjištěných lokalitách na území Kaplicka a nastavení systému podporovaného bydlení ve spolupráci obcí, 

sociálních služeb a dalších institucí. 

 

 

Strategický cíl 1 
Na ubytovnách v ORP Kaplicko jsou dodržována lidská a sociální práva a cílovým skupinám je poskytnuta 

podpora dle jejich specifických potřeb 

Očekávaná změna / dopad Existuje místo, pověřená osoba a funguje pravidelný informační servis pro lidi z cílových skupin 

Možné ukazatele počet podpořených osob, počet zapojených poskytovatelů sociálních služeb 

Gestor OSVP MěÚK, MAS Pomalší, MAS Růže, poskytovatelé sociálních služeb 

Termín 12/2023 

Specifický cíl 1.1 
Klienti znají svá práva a povinnosti v souvislosti s bydlením 

 

Očekávané výsledky 
Klienti vědí, kam/na koho se obrátit v souvislosti s bydlením, kde se informovat a znají vhodné alternativy bydlení 

v lokalitě. 

Indikátor výsledku počet podpořených osob, informační materiály, navýšení kapacity sociální služby 

Gestor OSVP MěÚK 

Termín 06/2023 

Opatření 1.1.1 Zajištění informačního servisu pro cílové skupiny osob 

Popis opatření V rámci tohoto opatření bude vymezena kapacita v rámci existujících komunikačních kanálů (městské zpravodaje, 

oficiální web nebo FB města/obce, městské vývěsky), případně budou vytvořeny nové prostory pro informování 

cílové skupiny – např. nástěnka v konkrétním ubytovacím zařízení, uzavřená skupina na FB, apod. 

Cílová skupina Neziskové organizace spolupracující s cílovou skupinou, provozovatelé ubytovacích kapacit, osoby žijící 

v ubytovnách v ORP Kaplicko 
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Indikátory výstupu  základní komunikační plán, počet a frekvence uveřejněných zpráv, počet míst ke sdílení informací, počet 

zapojených NNO 

Odpovědný subjekt OSVP MěÚK, ASZ (komunikační plán - návrh) 

Harmonogram 
02-04/2022: monitoring stávající informační sítě, vytvoření základního komunikačního plánu, 05/2022 -zahájení 

pravidelného informování cílových skupin 

Předpokládané náklady náklady na tisk, mzdové náklady 

Zdroje financování rozpočet měst a obcí, JčK /financování sítě 

Předpoklad realizace dostatečné kapacity a kvalifikovanost pověřených osob,  

Vazba na další cíle Toto opatření navazuje na Strategické cíle 2 i 3 a úzce souvisí s opatřením: 3.2.2. 

Opatření 1.1.2 
Navázání spolupráce s majiteli/provozovateli jednotlivých zařízení 

na poli zvýšení kvality bydlení a dostupnosti podpory sociální práce 

Popis opatření V rámci tohoto opatření bude nastavena maximálně funkční spolupráce s provozovateli jednotlivých zařízení nejen 

v ORP Kaplice, ale i v okolních ORP, kvůli přenosu dobré praxe.  

Cílová skupina Provozovatelé/majitelé provozoven v ORP Kaplice z těchto typů zařízení: ubytovny v majetku obce, se schváleným 

provozním řádem, ubytovny v majetku soukromníka, se schváleným provozním řádem, jiné objekty v majetku 

soukromníka, převážně využívané k ubytovávání zahraničních pracovníků a jiné objekty v majetku soukromníka, 

převážně využívané k ubytovávání příjemců sociálních dávek 

Indikátory výstupu  seznam zařízení, počet individuálních konzultací, výkaz práce pověřené osoby 

Odpovědný subjekt OSVP MěÚK 

Harmonogram 
02-03/2022 – vytvoření seznamu ubytovacích kapacit včetně kontaktů, 04-05/2022 -první kolo komunikací, 06/2022 

– výstupy komunikací a nastavení pravidelné spolupráce 

Předpokládané náklady mzdové náklady pověřené osoby 

Zdroje financování rozpočet měst a obcí 

Předpoklad realizace dostatečné kapacity pověřených osob 

Vazba na další cíle Toto opatření navazuje na Strategický cíl 2, zejména ve specifickém cíli 2.1. 

Opatření 1.1.3 Průběžná koordinace služeb (klíčový pracovníci + návazné služby) v oblasti bydlení a jednotlivých CS 
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Popis opatření toto opatření zajistí dostatečné kapacity sociálních služeb pracujících s cílovou skupinou v ORP Kaplice, případně 

specifikace potřebnosti jejího navýšení. Realizace tohoto opatření by měla běžet souběžně s dalšími aktivitami 

plánovaní rozvoje sociálních služeb v ORP Kaplice 

Cílová skupina poskytovatelé sociálních služeb v lokalitě viz tabulka č. 1 a 2 

Indikátory výstupu  střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice 

(akční plán na rok 2022 a 2023), 

počet jednání pracovních skupin 

 

Odpovědný subjekt Místní akční skupina Pomalší 

Harmonogram 
01/2022 – zveřejnění akčního plánu pro rok 2022, 01-12/2022 -realizace akčního plánu, 01/2023- zveřejnění 

akčního plánu pro rok 2023, 01-12/2023 -realizace akčního plánu 

Předpokládané náklady mzdové náklady 

Zdroje financování OPZ, dotace JčK, dotace dotčených měst a obcí 

Předpoklad realizace dostatečné kapacity realizačního týmu, zajištění financování 

Vazba na další cíle přímá vazba na strategický cíl 2 i 3. 

Tabulka č. 4 Strategický cíl 1 

 

Strategický cíl 2 

Do konce roku 2023 budou zajištěny komplexní služby pro osoby bez střechy a bez bytu potřebné pro 

ORP Kaplice v oblasti terénní podpory a služeb snižujících negativní dopady života v krajní bytové 

nouzi 

Očekávaná změna / dopad V ORP Kaplice vzniknou kapacity pro osoby bez střechy, které aktuálně chybí.  

Možné ukazatele kapacita služby, počet nově vzniklých (zavedených služeb) v ORP Kaplice, počet uživatelů 

Gestor poskytovatelé sociální služby pro cílovou skupinu lidi bez přístřeší 

Termín 12/2023 

Specifický cíl 2.1 
Budou zajištěny služby/aktivity harm reduction v jedné nebo více z následujících variant: teplá židle, 

noclehárna, mokré denní centrum (wet house), nízkoprahová zdravotní služba 
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Očekávané výsledky 
doplnění chybějící služby pro ORP Kaplice a zajištění jejího financování, zařazení do souvisejících 

strategických dokumentů kraje i Kaplicka v rámci komunitních plánů 

Indikátor výsledku Kapacita služby odpovídající potřebám ORP Kaplice 

Gestor JčK ve spolupráci s OSVP MěÚK 

Termín 12/2023 

Opatření 2.1.1 Mapování potřebnosti a specifikace potřebných služeb 

Popis opatření V rámci tohoto opatření vznikne zadání pro oslovení poskytovatelů sociálních a návazných služeb, kteří 

budou následně poptání o zajištění provozu této služby v ORP Kaplice. 

Cílová skupina poskytovatelé sociálních služeb  

Indikátory výstupu  specifikace poptávky, počet oslovených poskytovatelů 

Odpovědný subjekt OSVP MěÚK ve spolupráci s MAS Pomalší a okolními obcemi 

Harmonogram 03-04/2022 -specifikace poptávky, 05-06/2022 oslovení poskytovatelů  

Předpokládané náklady bude realizováno v rámci mzdových nákladů zapojených subjektů 

Zdroje financování OPZ +, IROP 

Předpoklad realizace dostatečná kapacita a kvalifikace řešitelského týmu 

Vazba na další cíle toto opatření se váže zejména na strategický cíl č.1 

Opatření 2.1.2. Realizace služby/služeb ve vzájemné koordinaci  

Popis opatření Výsledkem zavedení tohoto opatření se v ORP Kaplice začnou poskytovat služby pro osoby bez přístřeší 

včetně služeb nedefinované zákonem 108/2006 sb. 

Cílová skupina osoby bez střechy /přístřeší 

Indikátory výstupu  počet nově vzniklých služeb, kapacita služby, podpořené osoby 

Odpovědný subjekt vybraný poskytovatel/poskytovatelé 

Harmonogram 01/2023- zahájení pilotního poskytování služby, 12/2023 – vyhodnocení a ověření kapacit 

Předpokládané náklady rámcový rozpočet bude moct být upřesněn po upřesnění poptávky 

Zdroje financování OPZ, dotace JčK, dotace dotčených měst a obcí 

Předpoklad realizace zajištění financování, zájem poskytovatelů služeb 

Vazba na další cíle Toto opatření navazuje na předchozí opatření i specifické cíle v rámci strategického cíle 2. 
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Specifický cíl 2.2. 
Zavedení inovativních programů podporovaného/sociálního bydlení pro osoby v krajní bytové nouzi a 
s komplexními potřebami z ORP Kaplice  
 

Očekávané výsledky 
ORP Kaplice má funkčně nastavený systém vícestupňového bydlení včetně variant vhodných pro 

lokalitu/konkrétní cílovou skupinu 

Indikátor výsledku počet nově vzniklých služeb, nově poskytujících/působící a navýšení kapacity stávající  

Gestor Místní akční skupina Pomalší, ASZ 

Termín 12/2023 

Opatření 2.2.1. 
Vytipování příkladů dobré praxe z ČR a spolupráce s odborníky v oblasti sociálního bydlení 

 

Popis opatření V rámci tohoto opatření budou vytipované vhodné inovace v rámci tématu sociálního bydlení a budou 

uvedeny příklady dobré praxe v ČR (např. Wet house - mokré denní centrum, Housing first, garanční 

fondy,apod.) 

Cílová skupina odborná veřejnost, státní správa, poskytovatele daných služeb 

Indikátory výstupu  příklady dobré praxe 

Odpovědný subjekt Místní akční skupina Pomalší, ASZ 

Harmonogram 12/2022 

Předpokládané náklady náklady na exkurze, poradenství, semináře 

Zdroje financování OPZ + 

Předpoklad realizace vhodné příklady dobré praxe, fungující tým 

Vazba na další cíle provázanost se strategickým cílem č.3 

Opatření 2.2.2. Realizace pilotního projektu podpory v bydlení pro osoby z CS 

Popis opatření toto opatření navazuje na opatření 2.2.1. a zavádí vybrané praxe 

Cílová skupina senioři s různými druhy závislostí, lidé bez přístřeší, lidé s duálními diagnózami, předlužení 

Indikátory výstupu  počet nových služeb 

Odpovědný subjekt vybraný poskytovatel sociálních služeb, Místní akční skupina Pomalší 

Harmonogram nelze určit (s ohledem na zvolené financování) 
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Předpokládané náklady nelze určit 

Zdroje financování viz připravované programovací období 

Předpoklad realizace zajištění financování, vhodná služba i poskytovatel 

Vazba na další cíle vazba na Strategický cíl 1 i 3. 

Tabulka č. 5 Strategický cíl 2 

 

Strategický cíl 3 Bude snížen počet rodin, které mají ztížený přístup ke standardnímu bydlení 

Očekávaná změna / dopad 

Město Kaplice bude znát strukturu a problémy lidí žijících v substandardním bydlení a bude si vědomo bariér, které 

těmto osobám zamezuje vstoupit do bydlení standardního. Vyhrazením nezávislých bytových jednotek (nikoliv 

celého komplexu), pomoci s jejich zabydlení a specifickou prací s domácnostmi, dojde k pilotnímu ověření systému 

typu housing first (bydlení především) na území města.  

Možné ukazatele Počet podpořených osob, u kterých došlo z přechodu ze substandardního bydlení do standardního 

Gestor MěÚK - spolupráce odborů, Úřad práce, poskytovatelé sociálních služeb 

Termín 01-06/2023 pilotní projekt zabydlení  

Specifický cíl 3.1 
Do 01/2023 minimálně 3 domácnostem v Kaplici žijících v substandardním bydlení umožněno vstoupit do 
standardního bydlení, spolu s poskytnutím potřebné podpory pro udržení bydlení 

 

Očekávané výsledky 
Z bytového fondu, kterým město Kaplice disponuje, budou vyhrazeny minimálně 3 bytové jednotky, které budou 

nabídnuty rodinám žijících v substandardním bydlení.  

Indikátor výsledku Počet podpořených osob, u kterých došlo z přechodu ze substandardního bydlení do standardního 

Gestor OSVP MěÚK ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v ORP 

Termín 06/2023 

Opatření 3.1.1 Mapování cílové skupiny a výběr účastníků projektu 

Popis opatření V rámci tohoto opatření se mají získat důležitá data o specifikách rodin/párů/jedinců, kteří žijí v substandardním 

bydlení a zjistit, z jakého důvodu neusilují/nemohou žádat o přidělení městského bytu a tyto bariéry zohlednit 

v opatření 3.1.2. 

Cílová skupina Osoby vyloučené z bydlení (viz tabulka č. 4) 
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Indikátory výstupu  šetření v terénu, počet zapojených osob 

Odpovědný subjekt OSVP MěÚK ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v ORP 

Harmonogram 05-06/2022 -dotazníkové šetření v terénu, 07-09/2022 – vyhodnocení a vybrání vhodných uchazečů na zabydlení 

Předpokládané náklady bude realizováno v rámci mzdových nákladů zapojených subjektů 

Zdroje financování dotace JčK, dotace dotčených měst a obcí 

Předpoklad realizace kapacita realizačního týmu 

Vazba na další cíle toto opatření má vazbu na Strategický cíl 1 i 3. 

Opatření 3.1.2. 
Přidělení bytů, pilotní projekt na 24 měsíců  

 

Popis opatření do roku 2023 budou přiděleny 3 byty domácnostem a proběhne pilotní ověření funkčnosti opatření  

Cílová skupina osoby vyloučené z bydlení (viz tabulka č. 4) 

Indikátory výstupu  počet zabydlených domácností, počet podpořených osob, počet hodin  

Odpovědný subjekt MěÚK - spolupráce odborů 

Harmonogram 2023 - 2025 pilotní projekt zabydlení  

Předpokládané náklady mzdové náklady na terénní sociální pracovníky 

Zdroje financování OPZ, rozpočty měst a obcí  

Předpoklad realizace dostatečná kapacita bytového fondu 

Vazba na další cíle toto opatření má vazbu na Strategický cíl 1 i 3. 

Specifický cíl 3.2. Bude nastaven systém podporovaného bydlení v Kaplici 

Očekávané výsledky 

V Kaplici budou existovat dostupné alternativy bydlení pro lidi z určených cílových skupin, vstupní parametry do 

žádostí o byty v majetku města budou upraveny, respektive budou připraveny na výjimky a specifickou sociální 

práci s těmito osobami, lidé z cílových skupin i zástupci obcí a NNO ví kam a na koho se obrátit 

Indikátor výsledku Návrh změn 

Gestor MěÚK a  další města/obce- spolupráce odborů 

Termín 03/2023 
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Opatření 3.2.1. 
Revize vstupních parametrů do ubytovacích kapacit pro jednotlivé cílové skupiny, specifikace práce se 

zabydlenými rodinami/jednotlivci  

Popis opatření V rámci tohoto opatření budou revidovány vstupní parametry do městských bytů, ubytoven, pobytových zařízení pro 

seniory a dalších cílových skupin, případně nově vzniklých ubytovacích kapacit 

Cílová skupina vedoucí daných provozů, poskytovatele sociálních služeb v ORP, určená pracovní skupina 

Indikátory výstupu  revize parametrů a návrhy změn 

Odpovědný subjekt OSVP MěÚK 

Harmonogram 01-03/2022 

Předpokládané náklady mzdové náklady  

Zdroje financování v rámci mzdových nákladů 

Předpoklad realizace existence a poskytnutí vstupních materiálů 

Vazba na další cíle návaznost na strategický cíl 1 i 2 

Opatření 3.2.2. 
Vytvoření (určení) kontaktního místa/pověřené osoby pro bydlení v Kaplici, Velešíně, Benešově nad Černou, 

Českém Krumlově a nastavení vzájemné komunikace a spolupráce 

Popis opatření V ORP Kaplici jsou jasně určena místa, osoby, případně NNO, které mají ve své dikci řešení bydlení, a to nejen pro 

cílové skupiny, ale pro koordinaci tématu v ORP jako celku, součástí zavedení tohoto opatření bude i specifikace 

náplně pracovníka/pracoviště 

Cílová skupina samospráva, cílové skupiny, vybrané NNO 

Indikátory výstupu  Počet kontaktní míst/pověřených osob 

Odpovědný subjekt OSVP MěÚK ,Místní akční skupina Pomalší 

Harmonogram 06/2022 

Předpokládané náklady mzdové náklady pracovníka/ů 

Zdroje financování OPZ 

Předpoklad realizace vůle obcí, zajištění financování, dostatek kvalifikovaných pracovníků v regionu  

Vazba na další cíle toto opatření navazuje nebo spíše předchází všem uvedený, strategickým cílům a přímo souvisí s opatřením 1.1.1. 

 Tabulka č. 6 Strategický cíl 3 
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3 Implementační část  

Lokalita, pro kterou je tento plán vypracováván, je zvyklá strategicky a strukturovaně plánovat a má nastavené mechanismy a pracovní skupiny zejména směrem 

k tvorbě a naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice. Velmi výrazné je 

zapojení OSVP MúK, MAS Pomalší, MAS Růže, také Úřadu práce Kaplice. Poskytovatelé sociálních služeb a další místní aktéři jsou otevřeni a nakloněni 

budoucí spolupráci v rámci naplňování strategických cílů, respektive jednotlivých opatření uvedených v návrhové části tohoto dokumentu. 

3.1 Realizační tým  

Tým pro implementaci PVDP je navržen dle dosavadní praxe ze spolupráce při tvorbě PVDP a bude upravován dle aktuálních potřeb a případných změn. Tým 

bude v rámci naplňování PVDP spolupracovat s odborníky na SZ, dotační řízení, projektový management, a další.  

 

Jméno  Organizace Role v týmu: Téma: 

Mgr. Pavlína Bláhová OSVP MěÚK vedoucí týmu vedení implementačního týmu, 

pravidelné vyhodnocování 

PVDP, odpovědnost za realizaci 

PVDP, zapojení místní sítě 

sociálních služeb a dalších 

partnerů 

Mgr. Nikola Pejchová OSVP MěÚK člen týmu prosazování zájmů a specifikace 

potřeb města, součinnost při 

naplňování jednotlivých opatření 

Zdenek Říha/ Iva 

Černá 

MAS Pomalší zástupce 

vedoucího týmu 

zastupování P. Bláhovém, 

provázanost se strategickými 

dokumenty v lokalitě, pomoc při 

tvorbě projektových záměrů a 

žádostí, poradenství v oblasti 

financování jednotlivých aktivit 
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RNDr. Zuzana Gutová, 

CSc. 

MAS Sdružení  

Růže 

člen týmu provázanost se strategickými 

dokumenty v lokalitě, pomoc při 

tvorbě projektových záměrů a 

žádostí, poradenství v oblasti 

financování jednotlivých aktivit 

Ing. Vendula Pohlová ÚP Kaplice člen týmu poradenství v oblasti 

poskytování státní sociální 

podpory, návaznost sociálních 

služeb v lokalitě na nástroje 

sociální podpory, kontakt a 

zkušenosti z prací s cílovými 

skupinami 

zástupci vybraných 

poskytovatelů dle 

tématu 

Viz tabulka č. 1 a 

č.2 

člen týmu součinnost při naplňování 

jednotlivých opatření, pilotní 

ověřování vybrané dobré praxe 

v terénu 

pověřený zástupce 

města  

MěÚ Velešín člen týmu prosazování zájmů a specifikace 

potřeb města, součinnost při 

naplňování jednotlivých opatření, 

koordinace zavádění opatření 

pověřený zástupce 

obce  

OÚ Benešov nad 

Černou 

člen týmu prosazování zájmů a specifikace 

potřeb obce, součinnost při 

naplňování jednotlivých opatření, 

koordinace zavádění opatření 

pověřený zástupce 

města  

MěÚ Český 

Krumlov 

člen týmu prosazování zájmů a specifikace 

potřeb města, součinnost při 

naplňování jednotlivých opatření, 

koordinace zavádění opatření 
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Tabulka č. 7 Členové týmu 

 

3.2 Průběh implementace 

Tým se bude setkávat v letech 2022-2023 nejméně 3krát ročně, případně vícekrát dle potřeby. Návrhová část bude v rámci setkání pravidelně aktualizována, 

vyhodnocována, případně upravována v reakci na aktuální situaci v lokalitě. Zároveň je důležité zajištění provázanosti PVDP s dalšími strategickými a akčními 

plány v lokalitě, a to zejména kvůli efektivitě práce místních aktérů, návaznosti přijatých opatření a hledání zdrojů na realizaci vzniklých projektových záměrů. 

 

 

3.3 Identifikace rizik  

č. Název rizika Pravděpodobnost2 Dopad1 Eliminace 

1 
Nedostatečná kapacita 

pracovníků 
3 4 

Pověření konkrétních 

pracovníků, kteří budou mít 

práci na PVDP/budování 

systému podporovaného 

bydlení v popisu práce, 

zajištění případného navýšení 

kapacit, zajištění mzdových 

nákladů v rámci 

předkládaných projektů 

2 
Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků v regionu 
3 4 

konzultace témat s odborníky 

v oboru, pravidelné 

vzdělávání pověřených 

 
2 1 – velmi nízká/ý, 2 - nízká/ý, 3 – střední, 4 – vysoká/ý, 5 – velmi vysoká/ý 
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pracovníků, přenášení a 

zavádění dobré praxe, pilotní 

ověřování v terénu 

3 Chybějící finanční prostředky 2 3 

provázanost opatření se 

strategickými dokumenty 

ORP, kvalitní poradenství 

v oblasti dotačních možností 

4 
Nezájem poskytovatelů 

sociálních služeb 
2 3 

dobré zpracování vstupních 

požadavků vzešlých 

z monitoringu terénu,  

podpora při získávání 

finančních prostředků 

z dotačních titulů, pravidelná 

komunikace s poskytovateli 

sociálních služeb 

Tabulka č. 8 Identifikace rizik 
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