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Úvodní slovo 

Vážení, 

dokument, který máte před sebou je výsledkem intenzivní práce mnoha lidí, kteří byli začleněni 

do jednotlivých pracovních skupin. Navazujeme jím na předchozí spolupráci s Agenturou  

pro sociální začleňování, ale také s mnoha dalšími aktéry z řad neziskových organizací, 

příspěvkových organizací, státní správy i místní samosprávy.  

Celá řada témat byla velmi intenzivně diskutována a bylo také vzneseno hodně připomínek. 

Věřím, že i díky tomuto dokumentu a další spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, 

se nám podaří i v Písku realizovat takové aktivity, aby nemuselo docházet k sociálnímu 

vyloučení obyvatel našeho krásného města Písku. Velmi si přeji, aby všechny plánované 

a následně realizované projekty přispěly ke zvýšení bezpečnosti a celkově zlepšení života  

ve městě. 

Mé závěrečné poděkování patří všem aktérům a zejména pracovníkům Agentury pro sociální 

začleňování za ochotu aktivně spolupracovat, diskutovat, konzultovat jednotlivá témata a také 

přinášet zkušenosti a příklady dobré praxe z jiných míst. 

Ing. Petr Hladík  

1. místostarosta  

Město Písek  
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1 Představení plánu 

Tento strategický dokument vznikl ve spolupráci Odboru pro sociální začleňování  

(Agentury), zastupitelů města Písek a dalších místních aktérů, kteří se podílí na sociálním 

začleňování. Navazuje tematicky i časově na Strategický plán sociálního začleňování 

2019-2021, který byl základním východiskem spolupráce dle metodiky KPSVL. Plán 

zastřešuje oblasti zaměstnanosti, bydlení, prevence kriminality a dluhové problematiky 

v souladu s popisem spolupráce. Memorandum o spolupráci města Pískem s Agenturou bylo 

podepsáno 12. 05. 2022 a základním materiálem pro spolupráci v rámci metodiky KPSV+  

je tento Plán sociálního začleňování. 

Plán sociálního začleňování pro Písek je nastaven jako dokument, který zpracovává rozvoj 

sociálního začleňování v dílčích oblastech, a to: bydlení, bezpečnost, sociální práce, sociální 

služby a rodina. Jedná se o strategický dokument s platností od roku 2022 do roku 2027, který 

vznikl samostatně, nicméně je podložen synergickými dokumenty z lokality. 

PSZ vzniká za účelem strategického řízení problematiky sociálního začleňování, 

tj. představuje ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů ve stanovené oblasti. Řeší 

problematiku bydlení a bezpečnosti v lokalitách s vyšším zastoupením osob ohrožených 

sociálním vyloučením, dostupnost, propojenost a udržitelnost sociálních služeb v lokalitě. 

Dalším tématem je rodina, která je tématizována především v rámci primární prevence 

sociálně patologických jevů na základě dostupného vyžití a mimoškolního vzdělání pro děti 

a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením.  

Skupina, na kterou cílí opatření z Plánu sociálního začleňování, zahrnuje rodiny a jednotlivce 

ohrožené chudobou, dlouhodobě nezaměstnané a hůře zaměstnatelné jedince, osoby 

zatížené exekucemi či dluhy, osoby bez domova či ohrožené ztrátou bydlení, seniory, 

handicapované, matky samoživitelky či otce samoživitele a uživatele OPL. 

Dokument je rozvržen do čtyř oblastí. V úvodní části jsou představeny základní pojmy, kontext 

tvorby plánu a nástroje. V analytické části je vysvětlen postup strategického plánování 

ve městě Písek, jednotlivé oblasti zaměření a příčiny řešených problémů. Ve třetí, strategické 

části, jsou definovány cíle, kterých chce lokalita ve spolupráci s Odborem pro sociální 

začleňování (Agenturou) dosáhnout. V poslední, implementační části, je vysvětlen postup 

implementace daných opatření a také monitoringu dopadů projektů a aktivit, kterým bude 

kontrolován správný průběh realizace plánu. 

Role Agentury: Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj je 

ve spolupráci s dalšími ministerstvy a Úřadem vlády ČR pověřen implementací 

koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021 + (dále jen KPSV 2021+).  

KPSV 2021+ je nástroj vládní politiky určený k podpoře územně samosprávných celků včetně 

jejich sdružení (dále jen „územní celky”) a jejich klíčových partnerů. Cílí tedy jak na 

samosprávy územních celků všech úrovní, tak na jejich obyvatele a místní sítě podpůrných 

a návazných služeb. Přístup se opírá o meziresortní spolupráci1 a strategie zaměřené 

na sociální začleňování a podporuje taková opatření a systémové změny, které vedou 

k začleňování sociálně vyloučených obyvatel České republiky do běžného života a prevenci 

 
1 Především se jedná o Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy (MŠMT). 
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sociálního vyloučení, k čemuž KPSV 2021+ využívá prostředků národních či evropských 

fondů.  

Cílem spolupráce v rámci KPSV 2021+ je: 

- snížení počtu obyvatel, kteří se pohybují na hraně sociálního vyloučení; 

- snížení počtu obcí, které se potýkají se zvýšenou koncentrací sociálně vyloučených 

obyvatel, snížení projevů a dopadů sociálního vyloučení; 

- zvýšení počtu obcí, které preventivně působí při snižování rizik prohlubování sociálního 

vyloučení svých obyvatel; 

- cílená koordinace prostředků pro řešení problematiky sociálního vyloučení v území. 

Preferovaný nástroj zmírňování dopadů sociálního vyloučení je využívání již ověřených 

činností a přístupů jako jsou např. komunitní práce, sociální práce atp. spolu s uplatňováním 

principů občanské participace a zmocňování obyvatel (empowerment) ohrožených sociálním 

vyloučením. Podporovány jsou inovativní a osvědčené postupy ověřené a sdílené v rámci 

tzv. dobré praxe. Principy KPSV 2021+ se zaměřují na individuální plánování maximálně 

přizpůsobené potřebám lokality, dále na využívání participativních metod práce, otevřené 

komunikace a sdílení zkušeností jednotlivých aktérů, na počáteční intenzivní, ale i průběžné 

síťování, na podporu komunitní práce, případně na možnost mediace konfliktních témat 

a dalších nástrojů, jejichž využívání zvyšuje dopad intervencí v území a pozitivně ovlivňuje 

spolupráci a motivaci lokality aktivizovat vlastní zdroje.2 

Město Písek uzavřelo Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování 

(Agenturou) dne 6. 6. 2017, na což navazovala spolupráce v podobě sepsání a realizace 

Strategického plánu sociálního začleňování v roce 2019. Písek je i členem Svazku obcí 

regionu Písecko a má již zpracováno několik strategických dokumentů dotýkajících se tématu 

sociálního začleňování.  

Jako základní platforma spolupráce s Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) funguje 

Lokální partnerství (dále jen „LP“). Členy LP jsou zástupci města, městského úřadu a dalších 

stěžejních organizací působících v městě Písek, jako je Úřad práce, městská policie Písek 

a neziskové organizace působící v oblasti sociálních věcí. Role LP spočívá v koordinaci 

procesu sociálního začleňování, nastavování spolupráce mezi místními aktéry včetně cílové 

skupiny a v neposlední řadě v přípravě a zavádění opatření Plánu sociálního začleňování. 

LP se řídí jednacím řádem a schází se zpravidla dvakrát ročně. LP Písek se poprvé setkalo 

a zároveň ustanovilo 12. 2. 2018, spolupráce v rámci nového PSZ byla znovunavázána 

15. 9. 2021. 

Z organizací tvořících LP byly nominováni zástupci do tematických pracovních skupin, které 

se od podzimu 2021 do jara 2022 scházely za účelem zhodnocení účinnosti bývalého plánu 

SPSZ, identifikování potřeb cílové skupiny, navržení možných řešení aktuálních problémů 

v lokalitě a definování opatření, které povedou ke snížení míry sociálního vyloučení ve městě 

Písek.  

  

 
2 Zdroj: Odbor pro sociální začleňování (Agentura) 
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Jednalo se jmenovitě o PS Bydlení a bezpečnost, PS Sociální služby, sociální práce & Rodina3 

a PS projekty a implementace. Výsledky jejich práce jsou představeny v kapitole 

2.6 Syntetická analýza. 

 

Obrázek 1: Model spolupráce územních celků a Odboru pro sociální začleňování 
(Agentury) dle KPSV 2021+ 
Zdroj: (Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+, 2021)4 

 

1.1 Zpracovatelský tým  

Na tvorbě dokumentu se podíleli zástupci z Odboru pro sociální začleňování (Agentury), kteří 

s místními aktéry v Písku spolupracují. Konkrétně se jednalo o pozice – Metodička lokálních 

intervencí a Lokální konzultantka. Dále byl Plán sociálního začleňování zpracováván vedením 

Odboru sociálních věcí města Písek a členy jednotlivých pracovních skupin, kteří 

v podporovaných oblastech v obci působí.  

1.2 Zařazení plánu a řešené problematiky v rámci územního 

celku a jeho úřadu 

Plán sociálního začleňování je zastřešující strategicko-koncepční dokument se střednědobou 

platností, který je v synergii se strategickými dokumenty územního celku. Navazuje tak 

na Strategický plán a tvorbu koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 a je v souladu 

s Komunitním plánem sociálních služeb 2020-2022 (dále jen KPSS). Jelikož dokument 

zpracovává problematiku a rozvoj sociálního začleňování, je dokument v gesci Odboru 

sociálních věcí města Písek.  

 
3 Tato pracovní skupina byla sloučena z původních pracovních skupin PS Sociální služby a sociální práce a PS Rodina, které 

se sešly v říjnovém termínu, po kterém došlo k usouzení, že se zájmy skupin překrývají natolik, že bude efektivnější je sloučit do 

jedné. 

4 MMR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura). (2021). Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ 

(Obecná část). Dostupné z: https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-koordinovaneho-pristupu-k-socialnimu-

vylouceni-2021-obecna-cast/  
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1.3 Vazba na další strategické dokumenty 

Plán sociálního začleňování má formu komplexního strategického dokumentu na období 

2022–2027 navázaného na dokumenty vznikající za účelem strategického plánování města, 

a to konkrétně na:  

• Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek 2019 

• Koncepce bydlení města Písku 2021-2031 

• Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území Města Písku jako obce 

s rozšířenou působností do r. 2030 

• Komunitní plán sociálních služeb Písek 2020–2022 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání (2017–2023) 

• Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 

Svými cíli a opatřeními navazuje na Strategický plán sociálního začleňování města Písek 

pro období 2019-2021, který vznikl na základě dřívější spolupráce s Odborem pro sociální 

začleňování (Agenturou).  

. 
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2 Analytická část  

2.1 Představení územního celku 

Písek je okresní město ležící na řece Otavě 44 km severozápadně od Českých Budějovic.  

Je obcí s rozšířenou působností, ve které aktuálně žije 30 379 obyvatel5, přičemž je třetím 

největším městem Jihočeského kraje.  

Centrum města tvoří historické jádro vedené jako městská památková zóna. Pro ekonomiku 

a zaměstnanost ve městě je stěžejní především průmysl, jehož pomyslným centrem je rozlehlá 

průmyslová zóna Písek-sever, která je zaměřena především na strojírenský průmysl, logistiku 

a sofistikovaný elektroprůmysl.  

Vzhledem ke skutečnosti, že je Písek okresním městem, má poměrně rozvinutou infrastrukturu 

ve všech aspektech – kultura (Divadlo Fráni Šrámka, Divadlo Pod čarou, Městská knihovna 

Písek, Prácheňské muzeum, kulturní dům), sport (fotbalový stadion, bazén, zemský hřebčinec 

s halou a venkovním kolbištěm), zdravotnictví (nemocnice), veřejná správa (okresní soud 

a pobočka úřadu práce) a vzdělávací instituce (mateřské, základní i střední školy, soukromá 

vysoká škola, Filmová akademie Miroslava Ondříčka).  

2.2 Charakteristika sociálního vyloučení 

Podle kvalifikovaného odhadu odboru sociálních věcí města Písek je na území města 

v několika lokalitách přibližně 500 sociálně vyloučených obyvatel a přibližně 100 až 200 osob 

sociálním vyloučením ohrožených. Jedná se o ubytovnu ve Svatoplukově ulici, kterou 

provozuje organizace NADĚJE, a také dvě oblasti v blízkosti centra Písku, sídliště Portyč 

a nábřeží 1. máje, kde je vyšší podíl obyvatel, kteří jsou buď sociálně vyloučení, nebo 

sociálním vyloučením bezprostředně ohrožení. Na nábřeží 1. máje se také nacházejí městské 

byty v kategorii „v tíživé životní situaci“, kde bydlí sociálně slabší nájemníci. Mezi obyvatele 

všech výše zmíněných oblastí patří do značné míry příslušníci romského etnika.  

Na základě spolupráce města a Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) se již podařilo 

jednu vyloučenou lokalitu, v podobě ubytovny Purkratice ve vlastnictví města a provozovanou 

organizací NADĚJE, rozpustit. Tento krok byl pozitivně hodnocen místními aktéry.  

 

Sociálně vyloučené lokalita:  

Svatoplukova 211 (ubytovna Naděje), souhrnný počet ubytovaných na této adrese se 

za sledované období nezměnil (realizace SPSZ I. období 2018–2021). Po uzavření objektu 

Purkratice přešly některé rodiny, které potřebovaly velkou míru podpory, do objektu 

Svatoplukova 211. Z tohoto objektu byli dále vytipováni klienti vhodní pro zabydlování v bytech 

s podporou organizace Romodrom nebo klienti vhodní do městských bytů. Došlo tak ke změně 

v cílové skupině na ubytovně Svatoplukova – na ubytovně zůstávají klienti s větší potřebností 

podpory. Kapacita ubytovny se však nenavyšovala. Uzavření SVL Purkratice bylo velkým 

 
5 Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2021. Praha. 30. dubna 2021. Dostupné online: Počet obyvatel v 

obcích – k 1. 1. 2021 | ČSÚ (czso.cz) [cit. 05. 10. 2021] 
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úspěchem vytyčeným v SPSZ Písek (2018–2021), lokalita zanikla, a přitom nedošlo 

k vytvoření lokality nové.  

 

Lokality sociálním vyloučením ohrožené nebo vnímané jako „špatné adresy“:  

nábř. 1. máje 1363/49 a 1364/51, jedná se o bytové jednotky. Došlo k výraznému zlepšení 

vnímání lokality díky pozici domovníka, APK a spolupráci DBS města Písku a odboru 

sociálních věcí v oblasti bydlení. Lokalita je nyní vnímána jako klidnější, výrazně se snížil počet 

stížností na soužití. 

Třebízského 410/12 a 411/10, jedná se o bytové jednotky. Častější stížnosti na soužití. 

Rokycanova 190/1 (ubytovna Maxim). Žije zde více klientů podporovaných sociální prací, 

a to včetně rodin s dětmi. 

Pražská 348/43 (ubytovna Somo, dříve Laguna). Jsou zde ubytovaní především agenturní 

zaměstnanci jednotlivci. 

Burketova 120 (ubytovna Šumava). Žije zde více klientů podporovaných sociální prací 

především jednotlivci. 

Ke Statku 18 (Ubytovna B a K). Jsou zde ubytovaní především agenturní zaměstnanci 

jednotlivci. 

Objekt „za Kauflandem“, rozpadlá nemovitost, ve které se zdržují osoby bez přístřeší, 

jednotlivci, aktuálně 7 osob (05/2022). 

Sídliště Portyč, včetně části nábřeží 1. máje, kde mj. bydlí romské rodiny a oblast bývá 

obyvateli města někdy subjektivně vnímána jako „ghetto“. Realitou je, že se jedná o oblast, 

kde jsou spíše levnější byty a podíl sociálně slabých či chudých obyvatel je zde vyšší. Lokalita 

nábřeží 1. máje zklidnila, významnou roli hraje služba nízkoprahového zařízení a SAS 

neziskové organizace Naděje.  

Lokalita Mírové náměstí, vnímáno obyvateli jako horší adresa, především díky parku, kde se 

schází nepřizpůsobivé osoby, osoby užívající drogy, historicky je park vnímán negativně.6   

Kromě omezeného přístupu ke kvalitnímu bydlení jsou sociálně vyloučené a sociálním 

vyloučením ohrožené osoby ve městě Písek charakterizované jako osoby s více četnými 

exekucemi, příjemci dávek v hmotné nouzi, trpící dlouhodobou nezaměstnaností a 

předčasnými odchody ze vzdělávání, jsou vyloučeny z participace na veřejném životě a 

v oblasti zdraví jsou znevýhodněny s nižší průměrnou délkou života.    

  

 
6 Zdroj – sociální odbor, MěÚ Písek 
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Tabulka 1: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením v Písku Počty osob Zdroj 

Počet obyvatel Písku k 01. 01. 2022 29814 ČSÚ (2022) 7 

Příjemci Příspěvku na živobytí (ORP) 4 874   ÚP (2021)  

Příjemci Příspěvku na bydlení (ORP) cca 800 ÚP (2021) 

Příjemci Doplatku na bydlení (ORP)  2 978 ÚP (2021) 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání – více než 6 měsíců  201 GŘ ÚP ČR (03/2022) 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání – více než 12 měsíců   109  GŘ ÚP ČR (03/2022)  

Počet předčasných odchodů ze ZŠ  14 MŠMT výkaz M03 
(09/2020) 

Počet osob v exekuci (město Písek) 2 112  Mapa exekucí (2019) 

Počet osob s 3-9 exekucemi  39 % = 832 Mapa exekucí (2019)  

Počet osob s 10 a více exekucemi 25 % = 522 Mapa exekucí (2019) 

Počet osob v exekuci (ORP Písek)  3 610  Mapa exekucí (2019)8 

Počet osob v osobním bankrotu 395 THEIA – krizové centrum 
o.p.s. (2021) 

Odhad počtu osob v bytové nouzi 510 SO Písek (2022) / ETHOS 9 

- Osoby bez bytu  400 SO Písek (2022) / ETHOS 

- Osoby bez střechy 15 SO Písek (2022) / ETHOS 

- Osoby v nejistém bydlení 75 SO Písek (2022) / ETHOS 

- Osoby v nevyhovujícím bydlení 20 SO Písek (2022) / ETHOS 

Romové ohrožení sociálním vyloučením   80 % ohrožených sociálním vyloučením tvoří 
Romové  

Hodnota indexu sociálního vyloučení (2018) 12  EZ (2021)10 

Hodnota indexu sociálního vyloučení (2019) 13  EZ (2021) 

Hodnota indexu sociálního vyloučení (2020) 13  Odbor pro sociální 
začleňování (Agentura), 
MMR (Index sociálního 
vyloučení) 

Zdroj: Vlastní zpracování + zdroje uvedené v tabulce  

 

 

 

 

 

 

 
7 Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2022. [tabulka]. Praha. 29. 04. 2022. [cit. 13. 05. 2022]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112022  

8 Mapa exekucí. Mapa exekucí pro rok 2019 [online]. [cit. 06. 06. 2022]. Dostupné z: http://mapaexekuci.cz/  

9 Typologie ETHOS byla vytvořena organizací FEANTSA (Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci) 

10 Ivana Siglová, 2021. Evaluační zpráva Písek. MMR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura). 2021 [online]. [cit. 13. 05. 

2022]. Dostupné z: https://www.socialni-zaclenovani.cz/lokalita/pisek/  
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 Index sociálního vyloučení 

Index sociálního vyloučení umožňuje na základě administrativních dat srovnání míry 

sociálního vyloučení mezi různými lokalitami a také sledování změn rozsahu sociálního 

vyloučení v čase. Index také slouží jako zdroj aktuálních informací potřebných pro návrhy 

sociálních politik, jejich realizaci a monitoring. Do tvorby indexu se promítá pět indikátorů – 

počet příjemců příspěvku na živobytí, počet příjemců příspěvku na bydlení, počet osob 

v exekuci, počet dlouhodobě nezaměstnaných osob a počet předčasných odchodů 

ze systému vzdělávání. Uvedené indikátory se meziročně aktualizují po obdržení výchozích 

dat od odpovědných institucí. 

Město Písek mělo index sociálního vyloučení za rok 2018 na hodnotě 12, v roce 2019 a 2020 

pak vystoupal na hodnotu 13. Obec tak již spadá do čtvrté kategorie indikující nejvyšší 

zatížení sociálním vyloučením. 

 Dluhová problematika 

V Písku se podíl osob v exekuci mezi lety 2017 a 2020 snížil. V uvedeném období hodnota 

stále zůstává pod celorepublikovým průměrem, naopak však mírně převyšuje průměr krajský. 

Dle aktuálních informací11 však mezi roky 2020 a 2021 dochází opět k navýšení počtu nových 

exekucí (27 437 za rok 2021 v Jihočeském kraji) a snížení počtu ukončených exekucí. 

Z pohledu nárůstu nových exekucí je Jihočeský kraj dokonce druhý s nejvyšším nárůstem, 

a to dokonce o 13 % mezi roky 2020 a 2021. Dále pak celorepublikově narůstá počet osob 

s vícečetnými exekucemi (více jak 8 exekucí) a narůstá průměrný počet exekucí na osobu, 

který byl ke konci roku 2021 6,37. 

Nadprůměrný v porovnání s celou Českou republikou i Jihočeským krajem je Písek rovněž 

pokud se jedná o osobní bankroty. Podíl insolvencí na exekucích značně převyšuje 

celorepublikovou (14,02 %) i krajskou (17,02 %) hodnotu. Vyšší podíl insolvencí na exekucích 

je do značné míry dílem dluhového poradenství v obci s akreditací pro podávání insolvenčních 

návrhů, a především pak navýšení kapacity tohoto poradenství v roce 2019. Organizace Theia 

– krizové centrum o.p.s. v rámci projektu „Dluhové poradenství a prevence předlužení v Písku“ 

poskytuje bezplatné dluhové a finanční poradenství a v rámci oddlužení úzce spolupracuje 

s ostatními aktéry. 

 Bezpečnost, prevence kriminality a sousedské vztahy 

Město Písek patří z hlediska nápadu trestné činnosti (TČ) v České republice k oblastem 

s podprůměrnými hodnotami. Bezpečnostními složkami působícími v Písku jsou Obvodní 

oddělení policie ČR Písek12 a Městská policie Písek a město Písek ve spolupráci s nimi 

nastavuje preventivní programy a akce na zvýšení pocitu bezpečí. 

Pro zvýšení bezpečnosti v určitých oblastech města byly v roce 2014 v Písku zřízeny pracovní 

pozice asistentů prevence kriminality (APK). Cílem pro zřízení pozic bylo snížení 

přetrvávajícího napětí mezi majoritní a minoritní společností a stížností občanů na některé 

obyvatele lokalit (sídliště Portyč, ulice Dvořákova, Čechova a Svatoplukova).  

 
11 THEIA – krizové centrum o.p.s. 

12 Jako součást Územního odboru PČR Písek.  
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Aktéři předpokládají výskyt latentní kriminality, jedná se o skrytou kriminalitu, která z různých 

důvodů nevyjde najevo a nestane se tak předmětem trestního stíhání. Často jde o domácí 

násilí, lichvu, prostituci či drogovou problematiku. V Písku nejsou drogy veřejností vnímány 

jako obecné riziko, nevyplývá to ani ze statistik a porovnání s průměrem ČR. Z klientů K-centra 

tvoří obyvatelé vyloučených lokalit kolem 50 % (odhad pracovníka K-centra, 2018). Užívanými 

látkami jsou především THC, pervitin a opiát Subutex13, který svým pacientům předepisují 

lékaři, a je prodáván na černém trhu. Skupinou, která ze strany K-centra není podchycena, 

jsou uživatelé toluenu, často právě ze SVL. Na některých „problematických“ místech v Písku 

(nádraží, parkány, Dukla, Laguna aj.), částečně existuje otevřená drogová scéna. To bylo 

mohlo vést mimo jiné ke zvýšení vnímání naléhavosti drogové problematiky veřejností.14 

 

V rámci zvyšování pocitu bezpečí v lokalitách, které byly identifikovány jako sociálně 

vyloučené, působí asistenti prevence kriminality. Jedno z opatření SPSZ byl v lokalitě projekt 

Domovník preventista (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011604), kterým byl zaveden 

domovník ve výši 1,0 úvazku. Dle dosavadního hodnocení aktéru se velmi osvědčil jak 

v eliminaci užívání omamných a psychotropních látek (OPL) ve společných prostorách, tak 

ve zvýšení pocitu bezpečí, dále při zařizování oprav společných prostor i jednotlivých bytů 

a při udržování pořádku. Zároveň také viditelně přispívá k sociálnímu smíru a ke zlepšování 

občanského soužití v lokalitě. V lokalitě však chybí zejména komunitní rozvoj a zapojení 

CS/veřejnosti do prevence kriminality. Osobní vazby mezi sousedy, fyzický výskyt 

a sdružování s dalšími lidmi na veřejnosti mohou mít na bezpečí v lokalitě větší vliv 

než policejní činnost. 

Na základě dobré zkušenosti města jak s pozicí Domovníka, tak s pozicí asistenta prevence 

kriminality je snaha obě tyto funkce ve městě udržet.  

 

 Zaměstnanost 

Podle statistiky nezaměstnanosti poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí byl 

v Písku v březnu 2022 celkový počet uchazečů o zaměstnání vyčíslen na 524 osob. Pokud 

bychom se ale zaměřili konkrétně na věkovou skupinu 15-64 let, z celkového počtu těchto 

osob (18 879) jich bylo v městě Písku evidováno 453, což činí 2,4 %.   

Tabulka 2: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Písku v letech 2015–2022 (v %) 

Podíl nezaměstnaných osob v Písku (v %)  

31. 12. 
2015  

31. 12. 
2016  

31. 12. 
2017  

31. 12. 
2018  

31. 12. 
2019  

31. 12. 
2020  

31. 12. 
2021  

31. 3. 
2022  

4,1  3,1  2,3  1,7  1,7  2,3  2,5  2,4  

Zdroj: Portál MPSV  

  

 
13 Přípravek užívaný při závislosti na opioidech (heroin), užíván také jako samostatná droga.  

14 Vstupní analýza Písek (2018), Vstupní analýza v oblasti vzdělávání města Písek (socialni-zaclenovani.cz) 
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V následující tabulce lze vidět, jak se v letech 2017 až 2022 vyvíjel počet uchazečů 

o zaměstnání. Z uvedených dat je zřejmé, že v průběhu roku 2020 začal stoupat počet 

evidovaných uchazečů. Dále se pak zvýšil i podíl dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou 

v evidenci úřadu práce déle než 1 rok. Konkrétně se jednalo o 20,8 % uchazečů o zaměstnání.  

Tabulka 3: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v Písku v letech 2017–2022 

 
31. 12. 
2017  

31. 12. 
2018  

31. 12. 
2019  

31. 12. 
2020  

31. 12. 
2021  

31. 3. 
2022  

Počet evidovaných UoZ  511  358  376  495  540  524  

Počet evidovaných UoZ – v evidenci 
více než 1 rok  76  29  20  70  99  109  

Podíl evidovaných UoZ – v evidenci 
více než 1 rok (%)  14,9  8,1  5,3  14,1  18,3  20,8  

Zdroj: GŘ ÚP ČR 15 
      

Z hlediska skladby uchazečů o zaměstnání se nejobtížněji shání uplatnění na trhu práce lidem 
s kumulací handicapů. Mezi ty může patřit například věk, péče o děti, exekuce, zdravotní stav, 
ztráta pracovních návyků, ale také například nízké vzdělání či kvalifikace. Podle údajů 
poskytnutých GŘ ÚP ČR byli v Písku k 31. 3. 2022 v celkovém počtu evidovaných uchazečů 
o zaměstnání nejvíce zastoupeni lidé se základním vzděláním (34,9 %, 183 osob). Následovali 

osoby s vyučením (34,2 %, 179 osob) a lidé s úplným středním vzděláním (20,9 %, 110 osob).  

 

Tabulka 4:  Evidovaní uchazeči o zaměstnání v Písku podle dosaženého vzdělání 
a pohlaví (březen 2022) 

 Celkem  Muži  Ženy 

Základní vzdělání  183  72  111  

Vyučení  179  95  84  

Úplné střední vzdělání  110  67  43  

Zdroj: GŘ ÚP ČR16 
 

 

Oblastí zaměstnanosti se v lokalitě zabývá organizace MESADA, z.s. v rámci svého projektu 

„Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení“, který pomáhá snižovat vnější 

i vnitřní bariéry ke vstupu na trh práce pro klienty z CS.  

Jako další klíčové nástroje státní Aktivní politiky zaměstnanosti Evaluační zpráva Odboru pro 

sociální začleňování (Agentury) uvádí veřejně prospěšné práce, ve kterých v Písku 

zaměstnává řada organizací, jako je Charita Písek, Městské služby Písek, s.r.o., Městská 

knihovna Písek, Lesy města Písku s.r.o., SLADOVNA PÍSEK, o.p.s., Domácí hospic 

Athelas – středisko Diakonie a misie Církve československé husitské, ODPADY PÍSEK, s.r.o. 

a NADĚJE.  

  

 
15 Generální ředitelství Úřadu práce České republiky (dále také „GŘ ÚP ČR“) 

16 K dispozici byly pouze údaje za evidované uchazeče se základním vzděláním, vyučené a uchazeče s maturitou.  
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 Bydlení 

Výše byl popsán počet osob, kteří v Písku žijí v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním 

vyloučením ohrožení. Sociální vyloučení a vyloučení z bydlení spolu úzce souvisí. K popisu 

problematiky bydlení v Písku budeme vycházet z typologie ETHOS.17 Terminologicky 

kategorizuje situace bezdomovství a vyloučení z bydlení a slouží k lepší orientaci 

v problematice bytové nouze a vyloučení z bydlení na místní a státní úrovni. 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 standardního 

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 každou kategorií rovněž uvádíme několik konkrétních příkladů dané životní 

situace, které příslušnou kategorii charakterizují. 

Tabulka 5: Osoby v bytové nouzi v Písku 

Kategorie Životní situace Počet osob 

Bez střechy Osoby přežívající venku, v noclehárně 15 

Bez bytu 

Osoby v ubytovnách, azylových domech, 

zdravotnických zařízeních, zařízeních pro děti, 

věznicích a vazebních věznicích  

400 

Nejisté bydlení Nejisté, přechodné bydlení, domácí násilí 75 

Nevyhovující 

bydlení 
Provizorní, nevhodné, přelidněné bydlení 20 

Celkem V bytové nouzi 510 

Zdroj: Vlastní zpracování + (SO Písek, 2022)  

Osoby v kategorii „bez bytu“ jsou v Písku zejména lidé žijící na ubytovnách, dlouhodobě 

pobývající ve zdravotním zařízení a občané města pobývajících v azylových domech 

a věznicích mimo území Písku.  

Počty osob, které spadají do kategorie nejistého bydlení, může být problematické stanovit, 

protože se jedná o životní situace, které nemusí být na první pohled zjevné. Nejisté bydlení 

může souviset s délkou nájemní smlouvy a mírou rizika, že dojde k její výpovědi, ale nejisté 

bydlení souvisí také s finančním a sociálním zázemím domácností. Domácnosti spadající 

do této kategorie často čelí exekucím a pobírají různé typy dávek, jejich finanční možnosti jsou 

značně omezené, příjmy se vyznačují nestabilitou s rizikem nenadálých vysokých výdajů 

(náhlá zdravotní indispozice člena domácnosti, úmrtí v rodině, nástup výkonu trestu, 

nedoplatky za energie, lichva, oběť trestného činu nebo neetické komerční aktivity). Přesto, 

že je tato kategorie obtížně kvantifikovatelná, riziko ztráty bydlení kvůli nejisté situaci v bydlení 

se dle kvalifikovaného odhadu (místní znalost a data) může týkat v Písku vyšších desítek 

 
17 Typologie ETHOS byla vytvořena organizací FEANTSA (Evropská federace národních sdružení pracujících s bezdomovci) 
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domácností. Současná situace na trhu s energiemi a zvyšující se životní náklady domácností 

ukazuje na riziko nárůstu této skupiny domácností ohrožených ztrátou bydlení.  

V kategorii „nevyhovující bydlení“ mohou být některé aspekty též méně zjevné, a tudíž je 

podobně jako v předchozí kategorii velice náročné situaci kvantifikovat. V Písku se situace 

může týkat desítek domácností.  Kromě technických aspektů, které lze lépe popsat a sledovat, 

se jedná o méně zjevné hledisko jako přelidněnost bytů, která se může v různých časech měnit 

i v závislosti na situaci členů širší rodiny a komunity (např. sídliště Portyč). Dále jako aspekt 

nevyhovujícího bydlení lze označit též oblasti s vyšší mírou kumulace osob sociálně 

znevýhodněných, vyloučených v segregovaných lokalitách. Tato situace vede k posilování 

bariér a kumulaci hendikepů lidí nucených žít v těchto místech a dochází k mezigeneračnímu 

přenosu adaptace na život v sociálním vyloučení.  

Město Písek v roce 2021 disponovalo bytovým fondem, který byl v průběhu 90. let z většiny 

privatizován. V roce 2022 DBS spravuje 1246 bytů, ve kterých bydlí 2 338 osob18. Podrobný 

popis píseckého bytového fondu a jednotlivých režimů je dostupný v nové Koncepci bydlení 

města Písek 2021–2031. 

Oblast podpory bydlení je v Písku vedle spolupráce s Odborem pro sociální začleňování 

(Agenturou) řešena i spoluprací s Platformou pro sociální bydlení. V rámci předchozího 

projektového období byly realizovány dva projekty, které stále ještě běží, jmenovitě pak 

„Koncepce bydlení města Písku“ a program „Bydlím, bydlíš, bydlíme“ zprostředkovaný 

organizací Romodrom. Ve městě funguje na městském úřadě v Budovcově ulici Kontaktní 

místo pro bydlení, čímž došlo k prohloubení spolupráce odboru sociálních věcí s neziskovými 

organizacemi a byla revidována pravidla pro přidělování bytů.                         

 Sociální služby a sociální práce v oblasti sociálního začleňování 

Sociální práce je v Písku zajišťována Odborem sociálních věcí Městského úřadu, 

příspěvkovými organizacemi, úřadem práce a neziskovými organizacemi. 

 

V Písku působí několik registrovaných sociálních služeb věnujících se snižování sociálního 

vyloučení a jeho dopadů v lokalitě. Mezi ně patří NNO Naděje, která spravuje ubytovnu 

ve vlastnictví města Svatoplukovu a také zřizuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. 

Spravuje též nízkoprahové centrum pro děti a mládež sídlící na nábřeží 1. máje a ve svých 

3 předškolních klubech se zaměřuje na pomoc s přípravou na vstup do mateřských 

a základních škol. Pobočka Naděje v Písku také dále v roce 2018 navázala spolupráci 

s Potravinovou bankou Jihočeského kraje. Cílem spolupráce je distribuovat potraviny 

potřebným rodinám a dětem z Písku. 

V obci dále působí Charita Písek, která pro cílovou skupinu realizuje odborné sociální 

poradenství, v rámci Oblastní poradny Písek, zaměřené na: sociální pomoc a sociální dávky, 

finanční a dluhovou problematiku, bydlení, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost, rodinu 

a mezilidské vztahy, ochranu spotřebitele a jiné. Charita také realizovala projekt Místo 

ve společnosti. Cílem projektu byla motivace osob žijících v sociálním vyloučení ke změně 

nepříznivé životní situace, změna patologických vzorců chování a také navázání cílové 

 
18 Zdroj: DBS Písek  
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skupiny na další zdroje možné pomoci. Mezi další služby Charity Písek patří také koordinace 

práce dobrovolníků ve městě a okolí v Dobrovolnickém centru BONUM. Organizace se také 

zabývá výdejem a materiální pomocí osobám v hmotné nouzi v rámci Střediska pomoci Písek.  

Další organizací působící ve městě Písek je Arkáda – sociálně psychologické centrum, 

z.ú., které nabízí krizovou pomoc v rámci služeb Krizového centra na Husově náměstí. Dále 

Arkáda realizuje sociální službu Terénní program pro osoby, které jsou ohrožené závislostí 

nebo jsou závislé na omamných psychotropních látkách, uživatele alkoholu, oběti trestních 

činů, ale i další skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Dále organizace zřizuje Kontaktní 

centrum a Program následné péče. Této cílové skupině a osobám, které vedou rizikový způsob 

života, je pak poskytováno také odborné sociální poradenství (Adiktologické poradenství) 

na pobočce Jungmannova.  

Romodrom o.p.s. zde poskytuje sociální rehabilitaci, která usiluje o odstranění či zmírnění 

dopadů sociálního vyloučení na život osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených. V rámci této sociální služby je poskytováno poradenství a pomoc při řešení 

životních situací v oblasti bydlení, sociálních dávek, zaměstnanosti, dluhů, trestního práva atd.  

Mezi další organizace zabývající se cílovou skupinou, také patří THEIA – krizové centrum 

o.p.s., která ve městě Písek zřizuje Dluhovou poradnu pro všechny, kteří se ocitli v obtížné 

životní situaci a nejsou schopni ji sami řešit. Klientům pomáhá odpovídat na otázky spojené 

s finanční a rozpočtovou problematikou, dluhy a oddlužením, rodinou a mezilidskými vztahy, 

diskriminací, také ale s majetkoprávními a pracovně právními vztahy. Theia je akreditovaným 

poskytovatelem služeb pro oblast oddlužení (dle zákona č. 45/2013 Sb.), může tedy pomoci 

klientům i v případě podání návrhu na oddlužení, tedy tzv. insolvence. 

Ve městě je také možné využít Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu pro osoby bez 

přístřeší, které spravuje Městské středisko sociálních služeb nebo několik dalších 

doprovodných služeb a aktivit, jako je například Potravinová a materiální pomoc, poskytována 

Sborem Církve bratrské v Písku, nebo tzv.: „Nepotřebky“ – charitativní obchůdek, který 

poskytuje materiální pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci a zároveň tak podporuje 

handicapované děti.  
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2.3 Místní síť a její financování 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“) definuje pojem sociálního vyloučení 

a základní druhy poskytovaných sociálních služeb. 

Mezi další důležité zákony spojené s oblastí sociálního začleňování patří:  

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (§2 - odst. 2, § 29 – odst. 2, § 117 - odst. 3), 

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 

- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, 

- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění, 

- zákon č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění. 

 Sociální služby 

Tabulka 6: Přehled sociálních služeb 

Název 

poskytovatele 

Zařízení 

poskytovatele / 

Název služby 

Druh 

služby 

Forma 

poskytování 

služby 

Regionalita / 

územní 

působení 

Cílová skupina Věková kategorie 

Okamžitá 

kapacita 

(terénní / 

ambulantní) 

Počet 

lůžek 

(pobytová 

forma) 

Charita Veselíčko Domov sv. Alžběty 

pro matku a dítě 

Azylový dům  Pobytová  Veselíčko (okres 

Písek) 

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy 

- oběti domácího násilí 

- oběti obchodu s lidmi 

- osoby bez přístřeší 

- osoby v krizi 

- rodiny s dítětem/dětmi 

- děti od 0 let do ukončení 

povinné školní docházky 

- rodič od 18 let věku 

 

 

 

30 (8 matek + 

děti)  

Arkáda – sociálně 

psychologické 

centrum, z.ú.  

Krizové centrum Krizová 

pomoc  

Ambulantní Písek  - oběti domácího násilí 

- osoby v krizi 

od 11 let 2 x 

Arkáda – sociálně 

psychologické 

centrum, z.ú.  

Kontaktní centrum 

Arkáda  

Kontaktní 

centrum  

Ambulantní Písek  - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách 

od 15 let 6 x 

Arkáda – sociálně 

psychologické 

centrum, z.ú.  

Program následné 

péče 

Služba 

následné 

péče 

Ambulantní  Písek - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách 

Od 16 let  60 (ročně)  x  
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Arkáda – sociálně 

psychologické 

centrum, z.ú.  

Terénní programy 

Arkáda  

Terénní 

programy  

Terénní  Písek - oběti obchodu s lidmi 

- oběti trestné činnosti 

- osoby bez přístřeší 

- osoby komerčně zneužívané 

- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách 

od 15 let  170 (ročně)   

Arkáda – sociálně 

psychologické 

centrum, z.ú. 

Adiktologické 

poradenství Arkáda  

Odborné 

sociální 

poradenství  

ambulantní Písek - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách 

- osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

- starší děti (11–15 let) 

- dorost (16–18 let) 

- mladí dospělí (19–26 let) 

- dospělí (27–64 let) 

- mladší senioři (65–80 let) 

2 x 

Charita Písek  Oblastní poradna 

Písek  

Odborné 

sociální 

poradenství 

Ambulantní  Písek - osoby bez přístřeší 

- osoby v krizi 

- osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách 

- osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

- senioři 

- etnické menšiny 

od 18 let 1 x  

NADĚJE  Středisko Naděje 

Písek  

Nízkoprahov

á zařízení 

pro děti a 

mládež 

Ambulantní, 

terénní 

Písek - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy 

- osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách 

od 6–26 let  - 4 jednotlivec, 

20 skupina 

(terénní) 

- 45 

(ambulantní)  

x 

NADĚJE  Středisko Naděje 

Písek  

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny 

s dětmi  

Ambulantní, 

terénní  

Písek - osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách 

- rodiny s dítětem/dětmi 

- etnické menšiny 

bez omezení  7 terénní / 5 

ambulantní  

x 

NADĚJE  Středisko Naděje 

Písek  

Terénní 

programy  

Terénní  Písek - osoby bez přístřeší 

- osoby v krizi 

- osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách 

- dorost (16–18 let) 

- mladí dospělí (19–26 let) 

- dospělí (27–64 let) 

- mladší senioři (65–80 let) 

- starší senioři (nad 80 let) 

2 x 

Romodrom o.p.s. Sociální rehabilitace 

– Jihočeský kraj  

Sociální 

rehabilitace  

Ambulantní, 

terénní 

Písek - osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách 

- osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

- etnické menšiny 

od 18 let věku  2 terénní / 2 

ambulantní  

x 
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THEIA – krizové 

centrum o.p.s.  

THEIA – Odborná 

pomoc Písek  

Odborné 

sociální 

poradenství  

Ambulantní  Písek 

 

 

- oběti trestné činnosti 

- osoby v krizi 

bez omezení věku  50 za týden  x 

Městské středisko 

sociálních služeb  

Městské středisko 

sociálních služeb  

Nízkoprahov

é denní 

centrum 

Ambulantní Písek 

 

- osoby bez přístřeší - od 18 let  

- nad 80 let 

9 x 

Městské středisko 

sociálních služeb  

Městské středisko 

sociálních služeb  

Noclehárna Ambulantní  Písek 

 

- osoby bez přístřeší - od 18 let  9 x  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 Další služby a aktivity 

Tabulka 7: Přehled dalších služeb a aktivit 

Název organizace Název služby nebo aktivity Cílová skupina 

 Charita Písek   Dobrovolnické centrum BONUM - dobrovolníci v sociální oblasti  

 Charita Písek   Středisko materiální a potravinové pomoci  - osoby v nepříznivé životní situaci  

Charita Písek  Místo ve společnosti  - osoby žijící na sociálně vyloučených ubytovnách města Písek 

- osoby bez stálého přístřeší 

NADĚJE  Potravinová pomoc  - osoby v nepříznivé životní situaci 

 

 

NADĚJE 

Ubytovna Svatoplukova  - osoby v nepříznivé životní situaci  

Sbor Církve bratrské v Písku – Elim Potravinová a materiální pomoc  - osoby v nepříznivé životní situaci 

Nábytková banka Jihočeského kraje, z. s. Nábytková banka  - osoby v nepříznivé životní situaci 

Nepotřebné věci od vás-pomáhají dětem od nás z.s. Charitativní obchůdek  - handicapované děti  

- osoby v nepříznivé životní situaci  

Zdroj: Vlastní zpracování
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 Popis zdrojů financování místní sítě a rozvojových aktivit 

Město Písek má každoročně v rozpočtu na kapitole sociální věci vyčleněny finanční prostředky 

na činnost organizací NADĚJE (provoz ubytovny Svatoplukova, sociální služby a práce 

s dětmi a mládeží), Arkády (podpora služeb pro drogově závislé a podpora práce s dětmi 

a rodinami ve spolupráci se sociálně právní ochranou dětí). Dále město rozděluje finanční 

prostředky dle zásad poskytování dotací na sociální účely, a to registrovaným pobytovým 

službám, dále registrovaným sociálním službám a neregistrovaným službám. V případě 

potřeby také město jednorázově finančně podpoří rozvoj nové sociální služby. 

Podrobné informace o financování lze nalézt v Komunitním plánu sociálních služeb Písek 

2020–2022 na oficiálních webových stránkách města19.  

2.4 Vyhodnocení předchozího plánovacího cyklu 

V červenci roku 2021 byla vydána Evaluační zpráva Písek20 (dále jen EZ), která předkládá 

výsledky zhodnocení spolupráce Odbor pro sociální začleňování (Agentura) s obcí Písek 

v letech 2018–2021 na základě analýzy výstupů a výsledků implementace Strategického plánu 

sociálního začleňování města Písek pro období 2019–2021 (dále jen SPSZ). Konkrétně 

je zacílena na oblast Bydlení a Dluhů.  

Dle EZ byl SPSZ vypracován velmi systematicky při zapojení velkého množství místních 

aktérů v jednotlivých pracovních skupinách. Za využití různých metod strategického plánování 

došly pracovní skupiny společně s lokální konzultantkou Odboru pro sociální začleňování 

(Agentury) k plánu, který je velmi podrobný a promyšlený s jasnou vidinou konkrétních aktivit 

a projektů. Plnění strategického plánu bylo v EZ v oblasti Bydlení a oblasti Dluhy shrnuto 

za úspěšné, jelikož došlo k naplnění 20 z 25 naplánovaných opatření, a to především čtyřmi 

projekty financovaných z operačního programu Zaměstnanost – třemi v oblasti Bydlení, jedním 

v oblasti Dluhy (viz.: Tabulka 8: Projekty KPSVL).  

V rámci těchto projektů vznikla nová koncepce bydlení města Písku na období 

2021–2031, vzniklo nové kontaktní místo pro bydlení a byla posílena kapacita klíčových 

pracovníků na městském úřadě, kteří se věnují oblasti bydlení, a to jak formou terénní práce, 

tak ve formě poradenství. Od roku 2021 byla dále změněna pravidla přidělování městských 

bytů a nastaveno bodové hodnocení směřující k většímu vyhodnocování podle potřebnosti 

žadatele. EZ uvádí, že v oblasti bydlení se nepodařilo zrealizovat odstranění podmínky nulové 

tolerance dluhů vůči městu při pronájmu městských bytů, dále nebyl do nově nastavených 

režimů pronájmu městských bytů zařazen pronájem bytů s podporou sociální služby a hledání 

možností navyšování městského bytového fondu zůstalo bez většího pokroku.  

  

 
19 Komunitní plán sociálních služeb Písek 2020-2022: https://www.mesto-pisek.cz/komunitni-plan-socialnich-

sluzeb-pisek-2020-2022/ds-1615/archiv=0 

20 Ivana Siglová, 2021. Evaluační zpráva Písek. MMR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura). 2021 

[online]. [cit. 13. 05. 2022]. Dostupné z: https://www.socialni-zaclenovani.cz/lokalita/pisek/  
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V oblasti dluhů EZ uvádí, že došlo k jednoznačnému navýšení kapacity dluhového poradenství, které by 

se i nadále mělo v budoucnu rozšiřovat. Co se týče prohloubení informovanosti mezi odbornou veřejností 

i veřejností obecně, došlo k publikování článku o organizaci THEIA v místním zpravodaji, která má také 

v plánu realizovat semináře pro obě cílové skupiny (zpožděno vlivem pandemie Covid) a také se zaměřovat 

na realizaci dalších aktivit.  

Tabulka 8: Projekty KPSVL 

Projekt Realizátor SPSZ Realizace 

Koncepce bydlení města Písku 

(reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010414) 

Město Písek Bydlení 1. 1. 2019 – 29. 6. 2022 

(prodlouženo) 

Bydlím, bydlíš, bydlíme:  

(reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011248) 

Romodrom 

o.p.s. 

Bydlení 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021 

Místo ve společnosti – snižování důsledků 

sociálního vyloučení na ubytovnách 

(reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011613) 

Charita Písek Bydlení 1. 9. 2019 – 31. 12. 2021 

 

Dluhové poradenství a prevence předlužení 

v Písku  

(reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011643) 

THEIA Dluhy 1. 7. 2019 – 30. 06. 2022 

Nezahrnuto v evaluaci: 

Domovník preventista II. 

(reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16052/0011604) 

Město Písek Bezpečnost a 

komunitní práce 

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 

 

Asistenti prevence kriminality 

(reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011213)  

Město Písek Bezpečnost a 

komunitní práce 

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 

Rodinné centrum eN 

(reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576) 

Naděje Rodina, sociální 

služby a sociální 

práce 

1. 9. 2019 do 30. 6. 2022 

 

Podporované zaměstnání – cesta ze 

sociálního vyloučení 

(reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630)  

Mesada z.s. Zaměstnanost 1. 10. 2019 – 31. 10. 2022 

Zdroj: Vlastní zpracování + EZ 2021 
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2.5 Syntetická analýza 

Vzhledem ke komplikovanosti problematiky sociálního vyloučení, která se vyznačuje 

nejasnými příčinami, dalekosáhlými dopady, protichůdnými zájmy a nevyjasněnými 

kompetencemi aktérů, byla pro účely analýzy situace v tomto dokumentu zvolena jako 

nejvhodnější metoda, metoda stromu problému (Problem Tree).   

Metoda umožňuje zachycení příčin a dopadů neřešení problému ve vzájemných vazbách, 

je ideální pro práci ve skupině, protože umožňuje všem aktérům zapojit se do analýzy 

s popsáním sousledností a tím umožňuje všem participujícím vzdělávat se, vytvořit si v území 

sdílený náhled na situaci a posílit vědomí k potřebě řešit problém jako celek. Dále je metoda 

vhodná pro formulaci projektové záměru, vychází z logiky projektového rámce. Metoda 

umožňuje efektivní definování indikátorů díky rozboru dopadů a popisu příčin problému, 

což dává naději pro kvalitní výstup při vyhodnocení strategie a cílenou revizi.   

V Písku probíhala práce na analýze problému v pracovních skupinách, které se konaly 

v průběhu podzimu 2021. Práce ve skupinách probíhala efektivně vzhledem ke zkušenosti 

aktérů s touto metodou z minulého plánovacího období (SPSZ 2019–2021).  

Pracovní skupina Bydlení a bezpečnost se sešla celkem čtyřikrát, přičemž jejími účastníky 

byli aktéři z vedení města, odboru sociálních věcí města Písku, odboru správy majetku města 

Písku, Úřadu práce Písek, Domovní bytové správy Písek, Kontaktního místa pro bydlení, 

Bytové komise města Písku, z organizací Naděje Písek, Fokus, Městská policie Písek, 

Romodrom, Theia, Charita Písek, Horizont a Platforma pro sociální bydlení.  

Pracovní skupina Sociální služby, sociální práce a rodiny se sešla celkem třikrát, přičemž 

jejími přítomnými účastníky byli aktéři z odboru sociálních věcí města Písku, z organizací 

Theia, Mesada, Městské středisko sociálních služeb, Charita Písek, K-centrum, Naděje Písek, 

Horizont a Fokus. 

V rámci facilitovaných schůzek byly definovány hlavní problémy, které aktéři rozpracovali 

do příčin, o jejichž vyřešení či zlepšení (blíže viz návrhová část dokumentu) chce město 

s místními aktéry a ve spolupráci s Agenturou v dalším programovém období usilovat. Celé 

stromy problému jsou k nahlédnutí v příloze tohoto dokumentu. Vyhodnocená 

a strukturovaná syntéza analytických vstupů k jednotlivým tematickým oblastem je 

rozpracována v tabulkách níže.  

Cílové skupinou jsou osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. 

Konkretizace cílové skupiny je specifikována v kontextu jednotlivých tematických oblastí níže.  

Klíčové problémy:  

• Stále vysoký počet osob vyloučených z bydlení  

• Vysoký počet osob se 3 a více exekucemi, zvyšující se podíl osob s 8 a více exekucemi 

a nárůst počtu nových exekucí 

• Snížený pocit bezpečí v sociálně vyloučených a ohrožených lokalitách a sousedství  

• Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou ve zhoršeném postavení na trhu práce 

vzhledem ke kumulaci hendikepů a množství bariér 

• Podpora jednotlivcům, rodinám a komunitám v sociálním vyloučení neodpovídá jejich 

potřebám 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 9: Syntetická analýza – Bydlení  

 

Bydlení 

 

Město přijalo dlouhodobou Koncepci bydlení pro období 2021–2031. Město disponuje 

celkem 1246 byty (2022), ve kterých bydlí celkem 2338 osob. V roce 2020 se podařilo 

uzavřít ubytovnu Purkratice, tento krok je hodnocen z pozice aktérů kladně (EZ, 2021). 

Situace v ostatních sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách s vyšší koncentrací 

sociálně znevýhodněných osob zůstává ovšem podobná dřívějšímu stavu.  

Výrazná fragmentace CS v bydlení, je nezbytné akcentovat potřeby konkrétní cílové 

skupiny a ošetřit rizika a nastavit adekvátní podporu v bydlení jako prevenci proti 

ztrátě bydlení (výčet níže viz „specifické skupiny…“) 

Specifikace cílové 

skupiny 

Osoby vyloučené z bydlení dle ETHOS (510): 

- z toho bez střechy (15) 

- z toho bez bytu (400) 

- z toho v nejistém bydlení (cca 75) 

- z toho v nevyhovujícím bydlení (cca 20) 

Specifické skupiny vyloučené z bydlení: 

- děti a mládež, mladí lidé opouštějící zařízení ústavní péče  

- vícečetné rodiny 

- národnostní a etnické menšiny – specificky Romové, cizinci obchodovaní na trhu 

práce; 

- lidé starší 65 let s více znevýhodněními, s nízkým důchodem 

- domácnosti s nízkými příjmy, domácnosti s jedním příjmem (vč. sólo rodičů) 

či domácnosti jednotlivců 

- lidé s dlouhodobou zkušeností s bezdomovectvím 

- lidé po výkonu trestu 

- lidé s více jak 3 exekucemi či lidé předlužení 

- lidé s výdaji za bydlení více jak 40 % (po odečtení nákladů na bydlení jim zbývá 

méně jak 1,6násobek ŽM) 

- lidé se závislostním chováním (většinou alkohol) 

- lidé se zdravotním hendikepem, psychickým onemocněním 

Příčiny  

a dopady  

Klíčový problém: 

• Stále vysoký počet osob vyloučených z bydlení  

Příčiny problému:  

➢ nedostatečná kapacita městského bytového fondu (byty adekvátní k potřebám 

CS), koncentrace bytů v určitých lokalitách, špatný stav některých objektů (např. 

Svatoplukova) 

➢ nedostačující podpora cílové skupiny (chybí stabilní financování, kvalifikovaní 

pracovníci, kapacity, poskytovatel) a koordinace podpory 

➢ nedostatečná motivace CS (kumulace hendikepů, mezi generační přenos, 

adaptace na život v nouzi) 

➢ nespolupráce se soukromým sektorem (nejsou nástroje spolupráce, garanční 

fondy, ošetření rizik, předsudky) 

➢ chybějící politická vůle (předsudky, veřejné mínění, zásluhovost) 

Dopady neřešení příčin problémů: 

➢ existence tzv. „špatných adres“, zacyklení a posílení bariér 

➢ nedobré sousedské vztahy 

➢ posilování bariér bránící CS v životní změně 
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Tabulka 10: Syntetická analýza – Dluhy 

 

Dluhy 

 

Písek dlouhodobě kopíruje celorepublikový trend ve vztahu k zadlužování obyvatelstva, 

a i souvisejícím předlužováním. Dle aktuálně dostupných údajů opět narůstá počet 

nových exekucí (trend je patrný již od 2Q 2020). V Jihočeském kraji se jednalo za rok 

2021 o nových 27 437 exekucí.21 

Mezi roky 2020 a 2021 dochází opět k navýšení počtu nových exekucí a snížení počtu 

ukončených exekucí.  Z pohledu nárůstu nových exekucí je Jihočeský kraj druhým 

nejvyšším nárůstem (nárůst mezi roky 2020 a 2021 o 13 %). Celorepublikově narůstá 

počet osob s vícečetnými exekucemi (více jak 8 exekucí) a narůstá průměrný počet 

exekucí na osobu (ke konci roku 2021 již 6,37).22 

Nelze bohužel operovat daty za menší územní celek, nejsou veřejně dostupná. Výše 

uvedené celorepublikové nebo krajské trendy však potvrzují i zkušenosti místních aktérů 

znalých v této problematice. 

Je nezbytné, aby se plánované intervence zaměřovaly právě na osoby s vícečetnými 

exekucemi, tedy osoby v dluhové pasti, které se pro zlepšení situace neobejdou 

bez vnější intervence.  

V území je nastavena úzká spolupráce mezi službami pracujícími s klienty z CS. Probíhá 

předávání aktuálních informací, organizace, které pracují s klienty v exekucích 

a nespecializují se na dluhové poradenství, mají „dluhové minimum“ od specialistů, 

ve smyslu “ jak postupovat“ ve prospěch klientů s ohledy na životní situace a možnosti 

lidí v dluhové pasti. 

Specifikace cílové 

skupiny 

Osoby v exekuci (cca 1 905 osob, 2021) 

Osoby v exekuci zvlášť ohrožené  

- Osob s 3 a více exekucemi (cca 1220 osob) 

Rodinný příslušníci osob s 3 a více exekucemi (4 270)  

Příčiny  

a dopady  

Klíčový problém:  

Vysoký počet osob se 3 a více exekucemi, zvyšující se podíl osob s 8 a více 

exekucemi a nárůst počtu nových exekucí. 

Příčiny problému:  

➢ Nedostatečné kapacity odpovídající zvýšeným potřebám CS 

➢ Nedostatečná prevence a osvěta ((informovanost)  

➢ Nevyužití potenciálu nadstavbové spolupráce a koordinace služeb pracujících 

s CS v území (typicky case management, multidisciplinární spolupráce) 

Dopady neřešení příčin problémů: 

➢ Prohlubování problému, zvyšování počtu osob v dluhové pasti 

➢ Práce v „šedé zóně“, nestabilní příjmy a riziko ohrožení rodin (bytová nouze, děti 

vyrůstající v rodinách, kde je jako model „život na dávkách“, apod.) 

➢ Obrovské riziko stresu a patologie členů domácností 

Zdroj: Vlastní zpracování  

  

 
21 THEIA – krizové centrum o.p.s. 

22 THEIA – krizové centrum o.p.s. 
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Tabulka 11: Syntetická analýza – Bezpečnost  

 

Bezpečnost 

 

Město Písek patří z hlediska nápadu trestné činnosti (TČ) v České republice k oblastem 

s podprůměrnými hodnotami. Je zde ovšem výskyt latentní kriminality, jako domácí násilí, 

lichva, prostituce či drogová problematika. Cca polovina uživatelů drog je ze SVL. 

Nepodchycenou skupinou jsou uživatelé toluenu, často právě ze SVL. Některé lokality jsou 

vnímány jako problematické a obyvatelé města pociťují v těchto místech sníženou míru 

bezpečí. Jedná se o SVL, SOL a místa, kde se sdružují problémové osoby. 

Pozitivní hodnocení působení asistentů prevence kriminality a zavedení pozice domovník 

prevence. 

Specifikace cílové 

skupiny 

Obyvatelé sociálně vyloučených a ohrožených lokalit (sídliště) a obyvatelé v sousedství  

- sociálně znevýhodněné děti a dospívající  

- děti a mládež s rizikovým chováním  

- sociálně vyloučené rodiny, rodiny žijící rizikovým způsobem života (sociálně 

patologické jevy) 

- rodiny cizinců a národnostních menšin  

- jednotlivci z minorit, jednotlivci závislí, jednotlivci v riziku kriminálního života 

či po VTOS, oběti TČ 

- komunity, subkultury, menšiny ohrožené sociálním vyloučením 

Příčiny  

a dopady  

Klíčový problém: 

• Snížený pocit bezpečí v sociálně vyloučených a ohrožených lokalitách 

a sousedství. 

Příčiny problému:  

➢ kumulace osob se sociálním znevýhodněním, posilování fenoménu „špatných 

adres“ 

➢ děti a mládež ze SVL a SOL netráví čas smysluplně (neatraktivní nabídka aktivit, 

nedostupnost, nevyhovující stav NZDM, neochota se zapojit do organizovaných 

aktivit)  

➢ latentní kriminalita v SVL a SOL (domácí násilí, drogy, lichva, prostituce) 

➢ obyvatelé SVL nemají vztah k místu, nepracuje se s komunitou 

➢ velké množství páchání přestupkového protiprávního jednání (ničení majetku, 

narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, odhazování odpadu 

a vytváření skládek, krádeže, porušování OZV města Písek atd.) a neakceptování 

obecného etického chování ve společnosti (vulgární chování a jednání, 

pokřikování, shromažďování velkých skupin na chodnících a komunikacích atd.). 

Vytváření emočního strachu. 

➢ předsudky, stereotypy, neporozumění mezi majoritou a minoritou 

Dopady neřešení příčin problémů: 

➢ zvyšující se napětí ve společnosti 

➢ nedůvěra v instituce 

➢ zhoršující se prostředí v SVL a v okolí 

➢ záškoláctví, rozmach sociálně patologického chování  

➢ problematická komunikace mezi jednotlivými komunitami  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 12: Syntetická analýza – Zaměstnanost  

Zaměstnanost 

 

Podíl nezaměstnaných osob je v Písku dlouhodobě nízký. Přesto stále existuje skupina 

osob, které jen obtížně nalézají uplatnění na trhu práce. Tito lidé nemohou vlastními silami 

překonat různé bariéry, které jim brání získat kvalitní zaměstnání. K jejich překonání 

potřebují různou míru, většinou poměrně intenzivní podpory. Mapa nezaměstnanosti uvádí 

v roce 2020 v Písku 77 osob dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci nad 12 měsíců (578 

osob do 12 měsíců). Poprvé od roku 2016 došlo k nárůstu počtu dlouhodobě 

nezaměstnaných osob a tento nárůst lze dát do souvislosti s obdobím nastupujících krizí 

a lze očekávat zvyšování nárůstu. 

Specifikace cílové 

skupiny 

Osoby dlouhodobě nezaměstnané (nad 12 měsíců) a opakovaně nezaměstnané: 

- osoby s nízkou kvalifikací – se základním vzděláním či bez vzdělání; 

- osoby s kumulovanými sociálními hendikepy a množstvím bariér 

- mladí lidé ze SVL (do 29 let) 

- osoby pečující (o děti, prarodiče, blízké) 

- osoby s exekucemi  

- osoby po výkonu trestu 

Příčiny  

a dopady  

Klíčový problém: 

• Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou ve zhoršeném postavení na 

trhu práce vzhledem ke kumulaci hendikepů a množství bariér 

Příčiny problému: 

➢ bytová nouze, sociální vyloučení, diskriminace (zvláště na základě etnicity) 

➢ nedostatečné pracovní kompetence, nízké nebo žádné vzdělání CS 

➢ exekuce, nízká motivace CS 

➢ chybí pracovní místa pro osoby se soc. znevýhodněním (tréninková adaptační 

místa, sociální podnik, síť zaměstnanosti) 

➢ prostor pro zlepšení spolupráce mezi NNO a ÚP (a zaměstnavateli) 

➢ chybí komplexní program podpory lidí znevýhodněných na trhu práce (odstranění 

bariér, trénink, zlepšení kompetencí, udržení na adekvátním pracovním místě) 

➢ Absence terapeutických nástrojů pro CS (diagnostika, psychoterapie, motivace) 

Dopady neřešení příčin problémů: 

➢ dochází k cyklení mezi krátkodobými a sezónními zaměstnáváními, evidencí 

na úřadu práce a prací v režimu VPP a z toho plynoucí finanční nestabilitě  

➢ bez komplexního programu je podpora a vynaložené finance v oblasti 

zaměstnanosti neefektivní, protože necílí na odstranění bariér 

➢ mezi generační předávání adaptace života na dávkách s kombinací práce 

„na černo“ 

➢ frustrace a neporozumění všech stran 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 13: Syntetická analýza – Rodina, sociální služby a sociální práce 

 

Rodina, sociální 

služby a sociální 

práce 

 

Sociální práce je v Písku zajišťovány příslušným odborem Městského úřadu, 

příspěvkovými organizacemi, úřadem práce a neziskovými organizacemi. V Písku působí 

několik registrovaných sociálních služeb věnujících se snižování sociálního vyloučení 

a jeho dopadů v lokalitě.  

Specifikace cílové 

skupiny 

Lidé sociálně vyloučení a sociálním vyloučením ohrožení (rodiny a jednotlivci): 

- vícečetné rodiny s kumulací sociálních hendikepů, v bytové nouzi  

- národnostní a etnické menšiny – specificky Romové, Ukrajinci se statusem 

uprchlíků 

- lidé starší 65 let s více znevýhodněními, s nízkým důchodem, se závislostí 

na alkoholu 

- lidé bez domova, s dlouhodobou zkušeností s bezdomovectvím 

- zvlášť ohrožené skupiny lidí v bezdomovectví (ženy, starší, mladí dospělí, 

se zdravotním hendikepem, psychosociálním hendikepem, duální diagnózou) 

- domácnosti s nízkými příjmy, domácnosti s jedním příjmem (vč. sólo rodičů), 

domácnosti postižené exekucemi 

- rodiny s členem domácnosti/jednotlivci ve/po výkonu trestu 

- rodiny pečující o člena se zdravotním hendikepem, psychickým onemocněním 

- osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení 

- osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace 

- osoby se sociálně patologickými vzorci chování 

- osoby závislé na alkoholu, návykových látkách 

- osoby se vztahovými problémy (v rodině, vůči spolubydlícím, široké veřejnosti, 

veřejným institucím) 

- osoby obtížně (hůře) uplatnitelné na trhu práce (nízká kvalifikace, snížená 

dovednost najít a udržet si zaměstnání, etnicita, zdravotní postižení apod.) 

- osoby dlouhodobě evidované na úřadě práce, na dávkách hmotné nouze 

- osoby s absencí podpůrných sociálních vazeb (rodina, přátelé apod.) 

- osoby neschopné hospodařit s penězi 

- osoby se zdravotním handicapem 

- osoby s kumulací problémů 

- osoby vyžadující dlouhodobou (v řádu roků) podporu pro změnu sociálních návyků, 

pro zlepšení nepříznivé životní situace a setrvání v ní 

- osoby vyžadující dlouhodobou až trvalou podporu, aby nedocházelo k propadu 

hlouběji do sociálního vyloučení. 

Příčiny  

a dopady  

Klíčový problém: 

• Podpora jednotlivcům, rodinám a komunitám v sociálním vyloučení 

neodpovídá jejich potřebám 

Příčiny problému: 

➢ množství rodin s dětmi v bytové nouzi  

➢ nedostatečné kapacity SAS pro rodiny s dětmi 

➢ nedostatečné kapacity SAS pro seniory z CS 

➢ nedostatečná podpora terénní práce pro CS v bezdomovectví  

➢ nedostatečné kapacity pro závislé z prostředí SVL (peer program, asistent drogové 

prevence) 

➢ nedostatečná podpora zdravotní, psychologické pomoci pro rodiny s dětmi 

➢ nevyužití potenciálu spolupráce a koordinace služeb pracujících s rodinami 

v prostředí SVL a ohrožených, nedostatečná multidisciplinární spolupráce  
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➢ děti a mládež ze SVL netráví čas smysluplně (neatraktivní nabídka aktivit, 

nedostupnost, nevyhovující stav NZDM) 

➢ nedostatečné kapacity terénních programů zaměřujících se na práci s CS 

(jednotlivci, rodiny) v jejich přirozeném prostředí (ubytovny, domy se špatnou 

adresou, veřejná prostranství k nim přiléhající, parky, nádraží apod.) 

➢ nedostatečné kapacity materiální podpory CS (jednotlivci, rodiny) 

Dopady neřešení příčin problémů: 

➢ děti a mladí lidé bez životní perspektivy 

➢ adaptace na život v sociálním vyloučení 

➢ předčasné odchody dětí z vzdělávání (ukončení ZŠ v 7. a 8. třídě) 

➢ transgenerační přenos nedostatečných rodičovských kompetencí  

➢ děti končí v zařízení ústavní péče nebo náhradní rodinné péče, rozdělení rodin  

➢ prohlubující se kumulace problémů souvisejících se sociálním vyloučením 

➢ život v nevyhovujícím bydlení, vznik nelegálních ubytoven, domy se špatnou 

adresou, častá změna bydlení, život bez stálého bydlení až bezdomovectví 

➢ zvyšování míry zadlužení 

➢ zhoršování zdravotního stavu osob žijících v SVL 

➢ neschopnost/nemožnost najít si zaměstnání 

➢ více obyvatel žijících pod úrovní akceptovatelnou běžnou společností  

➢ zhoršování celkového klimatu ve společenském soužití 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3 Strategická část  

Strategická část obsahuje cíle PSZ, stanovené na základě poznatků analytické části, a nástroje, kterými 

budou cíle naplňovány. Strategická část zahrnuje zastřešující dlouhodobou vizi, strategické cíle vázané 

k jednotlivým tematickým oblastem, konkrétnější specifické cíle, které naplňují obecnější strategické cíle 

vázané na zásadní změny v území a opatření, která povedou k naplnění specifických cílů. Opatření obsahují 

popis včetně odpovědného subjektu, indikátory a harmonogram plnění, případně náklady a zdroj financování. 

Indikátory PSZ jsou stanoveny na úrovni: výstupů aktivit (počet akcí, účastníků apod.) a na úrovni výsledku, 

tedy bezprostředních dopadů aktivit (zmapované dluhy, zabydlené domácnosti, klienti umístění na trhu práce 

apod.). Podrobnější popis sledování a vyhodnocování indikátorů viz implementační část dokumentu.  

Vize  
Písek je společensky soudržné město naplňující podporu rovných příležitostí pro všechny, 

má dostupné služby pro osoby v nouzi a nastavené mechanismy předcházení 

sociálnímu vyloučení  

 

3.1 Mapa strategie 

Tabulka 14: Mapa strategie 

  

Klíčová problém 1 

BYDLENÍ 
Stále vysoký počet osob vyloučených z bydlení 

Strategický cíl 1 

BYDLENÍ 
Snížit počet osob v bytové nouzi a předcházet vyloučení z bydlení 

Specifický cíl 1.1 

BYDLENÍ 

Od roku 2023 zajistit dostatečnou podporu cílové skupině pro získání a udržení 

si standardního bydlení v programech flexibilní intenzity podpory dle potřeb 

cílových skupin (přístupy Housing led, Housing First) 

Specifický cíl 1.2 

BYDLENÍ 

Do roku 2027 město Písek navýší kapacity bydlení odpovídající potřebám 

cílových skupin definovaných PSZ o 20 % a nebude vytvářet lokality s kumulací 

domácností se sociálními hendikepy 

Specifický cíl 1.3 

BYDLENÍ 

Od roku 2022 v Písku funguje a je rozvíjen systém prevence ztráty bydlení 

postavená na včasném varování, a to v obecním bytovém fondu 

i na soukromém trhu 
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Klíčový problém 3 

BEZPEČNOST 

Snížený pocit bezpečí v sociálně vyloučených a ohrožených lokalitách 

a sousedství 

Strategický cíl 3 

BEZPEČNOST 

Obyvatelé města se cítí v celém městě stejně bezpečně, ve městě nejsou 

lokality, kde mají obyvatelé snížený pocit bezpečí, všichni obyvatelé města mají 

možnost trávit volný čas bezpečně a smysluplně 

Specifický cíl 3.1 

BEZPEČNOST 

Od roku 2023 dojde k posílení bezpečnosti, veřejného pořádku a zkvalitnění 

občanského soužití v SVL a okolí  

Specifický cíl 3.2 

BEZPEČNOST 

Od roku 2024 mají mladiství z CS v Písku k dispozici službu a prostory, kde 

mohou trávit svůj volný čas smysluplně 

Specifický cíl 3.3 

BEZPEČNOST 

Od roku 2023 dojde k posílení podpory pro uživatele OPL a jejich rodiny.  

V území je nastavena prevence pro CS zvlášť ohroženou závislostním 

chováním.  

Klíčový problém 4 

ZAMĚSTNANOST 

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou ve zhoršeném postavení na trhu 

práce vzhledem ke kumulaci hendikepů a množství bariér 

Strategický cíl 4 

ZAMĚSTNANOST 

V Písku je výrazně méně osob, které by byly ve zhoršeném postavení na trhu 

práce vzhledem ke kumulaci hendikepů a množství bariér 

Specifický cíl 4.1 

ZAMĚSTNANOST 

Do roku 2027 mají zástupci CS k dispozici dostatek podpory k získávání 

kompetencí potřebných k uplatnění na trhu práce 

Specifický cíl 4.2 

ZAMĚSTNANOST 

Snížení bariér pro vstup na trh práce u 50 % klientů programu podporovaného 

zaměstnávání 

Specifický cíl 4.3 

ZAMĚSTNANOST 
Do roku 2027 je v Písku dostatek pracovních příležitostí pro zástupce CS 

Klíčová problém 5 

RODINA, SOSL, SP 

Podpora jednotlivcům, rodinám a komunitám v sociálním vyloučení 

neodpovídá jejich potřebám 

Strategický cíl 5  

RODINA, SOSL, SP 

Podpora jednotlivcům a rodinám s dětmi v sociálním vyloučení odpovídá jejich 

potřebám, probíhá pravidelná analýza a vyhodnocování, je nastavena 

multidisciplinární spolupráce s cílem řešit situaci rodin včas a efektivně 

Specifický cíl 5.1 

RODINA, SOSL, SP 

Od roku 2022 mají jednotlivci a rodiny s dětmi ze sociálně vyloučeného 

prostředí k dispozici dostatek podpory 

Specifický cíl 5.2 

RODINA, SOSL, SP 

Od roku 2022 jsou podporovány aktivity zvyšující dostupnost zdravotnické 

psychiatrické péče v Písku 

Specifický cíl 5.3 

RODINA, SOSL, SP 

Od roku 2023 je nastavena podpora rodinám ohroženými školními neúspěchy 

dětí a předčasnými odchody ze vzdělávání  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Klíčová problém 2 

DLUHY 

Vysoký počet osob se 3 a více exekucemi, zvyšující se podíl osob s 8 a více 

exekucemi a nárůst počtu nových exekucí. 

Strategický cíl 2 

DLUHY 

Počet osob a domácností v dluhové pasti se nezvyšuje. Území aktivně pracuje 

na snížení osob v dluhové pasti a stabilizaci příjmů domácností 

Specifický cíl 2.1 

DLUHY 

Dostatečné kapacity dluhového poradenství pro osoby s nízkými 

kompetencemi a kumulací sociálních hendikepů 

Specifický cíl 2.2 

DLUHY 

Území plně využívá potenciál spolupráce a koordinace organizací pracujících 

se sociálně vyloučenými jedinci a osobami ohroženými sociálním vyloučením 

Specifický cíl 2.3 

DLUHY 
Město ve spolupráci s organizacemi koncepčně vede osvětu v oblasti dluhů   
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3.2 Strategické cíle  

Tabulka 15: Strategický cíl – Bydlení 

Strategický cíl 

BYDLENÍ 
Snížit počet osob v bytové nouzi a předcházet vyloučení z bydlení. 

Očekávaná změna / 

dopad 

Nedochází ke zvyšování počtu osob a domácností v sociálně vyloučených lokalitách. 

Naopak, lidé ze SVL mají možnost vstoupit do standardního typu bydlení a díky adekvátní 

podpoře si bydlení udrží. Nedochází ke kumulaci domácností s množstvím sociálních 

hendikepů na jednom místě.   

Možné ukazatele 
Stagnace růstu počtu osob a domácností v SVL. Vyšší počet zabydlených osob ze SVL 

ve standartním typu bydlení.  

Gestor Členové vedení města dle svěřených kompetencí. 

Termín 2027 (revize 2024) 

Specifický cíl 1.1 

BYDLENÍ 

Od roku 2023 zajistit dostatečnou podporu cílové skupině pro získání a udržení 

si standardního bydlení v programech flexibilní intenzity podpory dle potřeb cílových 

skupin (přístupy Housing led, Housing First). 

Očekávané výsledky 

Zvýšení počtu jednotlivců i rodin, které si získají a udrží bydlení.  

Je zajištěna návaznost kontaktního místa bydlení (KMB), která se aktivně podílí 

na principech Housing led a Housing First, a jenž má dostatek klíčových zaměstnanců přímé 

práce v sociálním bydlení. Ti poskytují podporu až 200 osobám s různou mírou potřeby 

podpory. V Písku je dále nastavena spolupráce s ÚP a odborem sociálních věcí 

při posuzování žádostí o MOP na kauce v nájemních bytech. 

Indikátory 

Vyšší počet jednotlivců i rodin ve standardním typu bydlení. Pokračuje činnost kontaktního 

místa bydlení, ve kterém je zajištěna návaznost klíčových zaměstnanců ve výši 

min. 1,5 úvazku přímé práce v sociálním bydlení.  

Termín 2023–2027 

Specifický cíl 1.2 

BYDLENÍ 

Do roku 2027 město Písek navýší kapacity bydlení odpovídající potřebám cílových 

skupin definovaných PSZ o 20 % a nebude vytvářet lokality s kumulací domácností 

se sociálními hendikepy. 

Očekávané výsledky 

Min. 30 domácností z cílových skupin vylučovaných z bydlení (definované v tomto plánu 

a koncepci bydlení) bude zabydleno v bytech.  

Od roku 2022 je menšinový podíl městských bytů nabízen v režimu výběrových řízení 

s nabídnutou výší nájemného bez stanovení horní hranice nájemného, a naopak většinový 

podíl městských bytů je pronajímán v režimu bytů s bodovým hodnocením (tzv. byty běžné). 

Indikátory Počet zabydlených domácností z CS domácností v bytové nouzi.  

Termín 2022–2027 

Specifický cíl 1.3 

BYDLENÍ 

Od roku 2022 v Písku funguje a je rozvíjen systém prevence ztráty bydlení postavený 

na včasném varování, a to v obecním bytovém fondu i na soukromém trhu. 

Očekávané výsledky 
Dokončení systému včasného varování o hrozící ztrátě bydlení a zajištění adekvátních 

intervencí.  

Indikátory 
Existuje systém prevence ztráty bydlení, odráží se v metodických materiálech a jsou 

sledovány jeho výsledky. 

Termín 2022–2027 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 16: Strategický cíl – Dluhy 

Strategický cíl 2 DLUHY 

Počet osob a domácností v dluhové pasti se nezvyšuje. Území aktivně pracuje 

na snížení osob v exekuci, snížení domácností v dluhové pasti a stabilizaci 

příjmů domácností. 

Očekávaná změna / dopad 

Nedochází ke zvyšování počtu osob a domácností, které se ocitají v dluhové pasti 

díky zajištění dostatečné kapacity dluhového poradenství a koordinované spolupráci 

organizací, které s cílovou skupinou pracují. Dochází k pravidelnému informování 

a osvětě cílové skupiny o možnostech řešení problematiky dluhů. V území se cíleně 

sledují a pravidelně vyhodnocují trendy a k tomu nastavena adekvátní prevence. 

Možné ukazatele 

Snižování počtu osob v exekuci. Zvyšování počtu domácností se zmapovanými 

dluhy. Zvyšování počtu vstupu do oddlužení a oddlužení. Zvyšování finanční stability 

domácností. 

Gestor Členové vedení města dle svěřených kompetencí. 

Termín 2022–2027 

Specifický cíl 2.1 
Dostatečné kapacity dluhového poradenství pro osoby s nízkými 

kompetencemi a kumulací sociálních hendikepů. 

Očekávané výsledky 
Jsou pravidelně vyhodnocovány potřeby CS a nastavovány adekvátní kapacity 

dluhového poradenství pro CS. 

Indikátory Navýšení kapacity dluhového poradenství.  

Termín 2022–2027 

Specifický cíl 2.2 
Území plně využívá potenciál spolupráce a koordinace organizací pracujících 

se sociálně vyloučenými jedinci a osobami ohroženými sociálním vyloučením. 

Očekávané výsledky 

Místní organizace mají na základě spolupráce stanoveno, jak nejlépe pracovat 

s klienty s dluhy a jaká strategie je pro sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním 

vyloučením nejlepší. Místní aktéři tak klienty vedou ke stabilizaci dluhů, zajištění 

příjmů a stabilního bydlení, základním předpokladem jsou dobře zmapované dluhy 

CS.  

Indikátory Kvalitní spolupráce místních aktérů v oblasti dluhové problematiky. 

Termín 2022–2027 

Specifický cíl 2.3 Město ve spolupráci s organizacemi koncepčně vede osvětu v oblasti dluhů.  

Očekávané výsledky 

Veřejnost (občanská i politická) je pravidelně informovaná o možnostech řešení dluhů 

a problémů s dluhovou problematikou spjatých. Občané vědí, na jaké organizace 

či služby se mohou obrátit, nepodléhají dezinformacím. Díky tomu jsou motivováni 

a svou situaci aktivně řeší.    

Indikátory 

Realizace cyklu seminářů o dluhové problematice, realizace vzdělávací osvětové 

kampaně pro studenty středních škol, 2x za rok článek o problematice 

dluhů ve Zpravodaji města Písek. Navýšení zájemců o dluhové poradenství a pomoc 

při řešení dluhové problematiky. 

Termín 2022–2027 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 17: Strategický cíl – Bezpečnost 

Strategický cíl 3 

BEZPEČNOST  

Obyvatelé města se cítí v celém městě stejně bezpečně, ve městě nejsou 

lokality, kde mají obyvatelé snížený pocit bezpečí, všichni obyvatelé města mají 

možnost trávit volný čas bezpečně a smysluplně. 

Očekávaná změna / dopad 

Dojde ke zlepšení vztahů mezi obyvateli města Písku. Obyvatelům SVL 

je poskytována vyšší míra porozumění a majoritní společnost je podporována 

k tolerantnějšímu přístupu k jinakostem. Všem občanům je zajištěn bezpečný pohyb, 

čímž dochází ke zvýšenému pocitu bezpečí všech obyvatel města.   

Dochází ke kvalitnějšímu občanské soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatel 

města Písku. Minoritní i majoritní společnost vidí pozitivní vzory, např.: APK 

a domovníci – preventisté.  

Možné ukazatele Snížení počtu stížností majoritních obyvatel na ostatní skupiny obyvatel. 

Gestor Členové vedení města dle svěřených kompetencí. 

Termín 2013–2027 

Specifický cíl 3.1 
Od roku 2023 dojde k posílení bezpečnosti, veřejného pořádku a zkvalitnění 

občanského soužití v SVL a okolí. 

Očekávané výsledky 

Vyšší míra bezpečnosti a veřejného pořádku je zajištěna aktivní a koordinovanou 

prací pozic APK a domovníků – preventistů, kteří šíří osvětu mezi obyvatele města 

Písku. Působí preventivně proti extremismu a motivují občany k hledání pozitivních 

řešení problémů.   

Indikátory 
Posílení bezpečnosti v SVL i celé obci, zajištění pozice APK, zajištění pozice 

domovníka – preventisty. 

Termín 2023–2021 

Specifický cíl 3.2 
Od roku 2024 mají mladiství z CS v Písku k dispozici službu a prostory, kde 

mohou trávit svůj volný čas smysluplně. 

Očekávané výsledky 

Mladiství ve věku 25-26 let mají k dispozici nové prostory NZDM, kde tráví svůj volný 

čas. Díky službám, které pracovníci NZDM poskytují, dokáží mladiství zhodnotit, jak 

efektivně naložit se svým volným časem. Nedochází tak k vysoké kumulaci těchto 

jedinců na veřejných prostranstvích, kde by mohlo docházet k užívání návykových 

látek či realizaci trestné činnosti. Je šířena prevence rizikového a patologického 

jednání a chování.  

Indikátory 
Přesun NZDM, navýšení kapacity NZDM, úprava programů NZDM pro mladistvé ve 

věku 25-26 let, zvýšený zájem o služby NZDM, snížení trestné činnosti mladistvých. 

Termín 2024-2027  

Specifický cíl 3.3 

Od roku 2023 dojde k posílení podpory pro uživatele OPL a jejich rodiny.  

V území je nastavena prevence pro CS zvlášť ohroženou závislostním 

chováním. 

Očekávané výsledky 

Díky podpoře terénních programů, rozvoje Krizového centra a zajištění dostupné 

substituční léčby v Písku bude dostupnější pomoc pro uživatele OPL a celé jejich 

rodiny. V důsledku realizace těchto opatřené dochází ke snižování počtu uživatelů 

OPL. 

Indikátory 
Zajištění substituční léčby v Písku, pokles počtu ohrožených jedinců závislostním 

chováním a uživatelů OPL. 

Termín 2023-2027 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Tabulka 18: Strategický cíl – Zaměstnanost 

Strategický cíl 4 

ZAMĚSTNANOST 

V Písku nejsou občané, kteří by byli ve zhoršeném postavení na trhu práce 

vzhledem ke kumulaci hendikepů a množství bariér. 

Očekávaná změna / dopad 

Dlouhodobě nezaměstnaní jedinci jsou díky využívání poradenských a ostatních 

služeb místních aktérů motivováni k získání lepšího postavení na trhu práce. Dokáží 

zhodnotit své silné a slabé stránky, a nadále rozvíjí své schopnosti potřebné 

pro získání a udržení dlouhodobého zaměstnání a zajištění stabilního příjmu. Vnější 

i vnitřní bariéry, které brání vstupu a udržení se na trhu práce, budou snižovány 

a eliminovány, jak na straně cílové skupiny, tak na straně zaměstnavatelů. Bude 

zajištěna udržitelnost a dostatek vhodných pracovních pozic pro cílovou skupinu.  

Možné ukazatele 
Pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných ve městě Písku. Navýšení počtu 

vhodných pracovních míst pro cílovou skupinu. Snížení bariér. 

Gestor Členové vedení města dle svěřených kompetencí. 

Termín 2022–2027 

Specifický cíl 4.1 
Do roku 2027 mají zástupci CS k dispozici dostatek podpory k získávání 

kompetencí potřebných k uplatnění na trhu práce. 

Očekávané výsledky 

Díky možnosti využití bezplatného pracovně právního poradenství, navýšení kapacit 

možné podpory a zajištěním stálých tréninkových míst pro jedince znevýhodněné 

na trhu práce, dochází ke snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných v důsledku 

nově získaných a prohloubených kompetencí, potřebných k uplatnění se na trhu 

práce.   

Indikátory 
Pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných ve městě Písku. 6 stálých tréninkových 

míst. Bezplatné pracovně právní poradenství pro CS.  

Termín 2022–2027 

Specifický cíl 4.2 
Snížení bariér pro vstup na trh práce u 50 % klientů programu podporovaného 

zaměstnávání. 

Očekávané výsledky 

U dlouhodobě nezaměstnaných jedinců a jedinců znevýhodněných na trhu práce 

dochází ke snížení vnitřních a vnějších bariér, které jim brání ve vstupu a udržení 

se na trhu práce, díky čemuž dochází k poklesu počtu dlouhodobě nezaměstnaných 

ve městě Písku. Na základě sestavení vstupní analýzy životní situace klientů 

programu podporovaného zaměstnávání, dochází k postupnému odstranění 

minimálně 2 bariér z oblasti zaměstnanosti u 50 % klientů.  

Indikátory 

Snížení min. 2 bariér z oblasti zaměstnanosti u 50 % klientů programu 

podporovaného zaměstnávání. Pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných ve městě 

Písku.  

Termín 2022–2027 

Specifický cíl 4.3 Do roku 2027 je v Písku dostatek pracovních příležitostí pro zástupce CS. 

Očekávané výsledky 

V důsledku snahy o zajištění dostatku pracovních příležitostí pro zástupce 

cílové skupiny je rozvíjena spolupráce s hospodářskou komorou, schází 

se multidisciplinární tým a vzniká nový sociální podnik, který zaměstnává minimálně 

5 osob z cílové skupiny. O volných pracovních místech a o zaměstnávání jedinců 

z cílové skupiny jsou občané informováni ve Zpravodaji města Písku. Dále dochází 

k navýšení kapacity úvazků v rámci rozvoje sociálního podniku pro osoby s duševním 

onemocněním. 

Indikátory Nárůst pracovních příležitostí pro zástupce CS.  

Termín 2022–2027 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Tabulka 19: Strategický cíl – Rodina, sociální služby a sociální práce 

Strategický cíl 5 RODINA, 

SOSL, SP 

Podpora rodin a jednotlivců žijících v sociálním vyloučení odpovídá jejich 

potřebám, probíhá pravidelná analýza jejich potřeb, je nastavena 

multidisciplinární spolupráce s cílem řešit situaci rodin včas a efektivně. 

Očekávaná změna / dopad 

Rodinám s dětmi v sociálním vyloučením jsou zpřístupněny služby a podpůrné aktivity, 

které jim usnadňují snižovat osobní i vnější bariéry, v důsledku kterých žijí v sociálním 

vyloučení. Dokáží se lépe socializovat, aktivně řešit své problémy a postupně směřují 

ven ze sociálního vyloučení. Také dochází k zvyšování dostupnosti zdravotnické 

psychiatrické pomoci a psychologické péče, jak pro dospělé jedince, tak pro děti 

a mládež. Rodiny s dětmi jsou motivovány k podpoře vzdělávání a smysluplného 

trávení volného času.  

Možné ukazatele 
Stagnace růstu počtu rodin v sociálním vyloučení. Stagnace růstu počtu žáků 

s nedokončeným základním vzděláním.  

Gestor Členové vedení města dle svěřených kompetencí. 

Termín 2022-2027 

Specifický cíl 5.1 
Od roku 2022 mají rodiny i jedinci ze sociálně vyloučeného prostředí k dispozici 

dostatek podpory. 

Očekávané výsledky 

Od roku 2022 je v Písku navýšena personální kapacita SAS ve výši minimálně 

2,0 úvazku, čímž dochází k lepšímu terénnímu pokrytí rodin ze sociálně vyloučeného 

prostředí v městě Písku a je jim poskytována dostatečná podpora. Dále je navýšena 

personální kapacita terénního programu Charity Písek o 1,75 úvazku se zaměřením 

na osoby žijící na ubytovnách a osoby žijící v nestandardních podmínkách bydlení, 

včetně osob bez stálého přístřeší. Pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí je 

také nadále zajištěna materiální a potravinová pomoc.  

Indikátory Vyšší počet rodin, které zlepšují svou životní úroveň.  

Termín 2022-2027 

Specifický cíl 5.2 
Od roku 2022 jsou podporovány aktivity zvyšující dostupnost zdravotnické 

psychiatrické péče v Písku. 

Očekávané výsledky 

V rámci snahy o zvýšení dostupnosti psychiatrické péče a zdravotnické pomoci bude 

docházet k pravidelnému setkávání multidisciplinárního týmu, sestaveného z místních 

aktérů, který bude aktivně pracovat na zvýšení dostupnosti těchto služeb. Dále budou 

realizovány přípravy směřující k otevření Centra duševního zdraví v Písku 

a podporován bude také rozvoj krizové pomoci pro děti do 11 let. 

Indikátory 

Setkávání multidisciplinárního týmu, rozvoj krizové pomoci pro děti do 11 let, otevření 

Centra duševního zdravý Písku, vyšší dostupnost zdravotnické psychiatrické péče 

a psychologické pomoci. 

Termín 2022-2027 

Specifický cíl 5.3 
Je nastavena podpora rodinám ohroženými školními neúspěchy dětí 

a předčasnými odchody ze vzdělávání. 

Očekávané výsledky 

Místní aktéři zajišťuj doučování dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 

a individuální poradenství ohledně vzdělávání a smysluplného trávení volného času. 

Dále poskytují neformální předškolní vzdělávání a podporu při komunikaci 

s institucemi.  

Indikátory 

Nižší počet žáků s předčasným odchodem ze vzdělávání. Snižování školních 

neúspěchů u rodin, které jsou školním neúspěchem ohroženy. Lepší komunikace rodin 

s institucemi.  

Termín 2022-2027 
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Specifický cíl 1.1 – BYDLENÍ 

Specifický cíl 1.1 

BYDLENÍ 

Od roku 2023 zajistit dostatečnou podporu cílové skupině pro získání a udržení 

si standardního bydlení v programech flexibilní intenzity podpory dle potřeb cílových 

skupin (přístupy Housing led, Housing First). 

 

Opatření 1.1.1 
Od roku 2022 je zajištěna návaznost Kontaktního místa bydlení. Je pevně ukotveno 
ve struktuře MěÚ a aktivně se podílí na principech Housing led a Housing First.  

Popis opatření  

Kontaktní místo zajišťuje komunikaci s cílovou skupinou domácností v bytové nouzi, 
poskytuje poradenství, provází procesem žádání o městský byt, vybrané kandidáty páruje 
na volné byty a zajišťuje jejich podporu v bydlení prostřednictvím činností sociální práce 
zaměřené na udržení si bydlení. KMB dále realizuje prevenci ztráty bydlení, řešení problémů 
v bydlení a koordinaci s dalšími aktéry v území. Sleduje bytovou nouzi a navrhuje další 
opatření.  

Cílová skupina  
Osoby v bytové nouze dle typologie ETHOS. Osoby ohrožené ztrátou bydlení. Osoby žijící 
ve SVL. Osoby s vysokými náklady na bydlení. Široká veřejnost.  

Indikátory výstupu   Pokračuje činnost Kontaktního místa bydlení, které plní své funkce. 

Odpovědný subjekt  Město Písek.  

Harmonogram  2022- 

Předpokládané náklady  Běžné náklady KMB.  

Zdroje financování  Bude specifikováno v druhé polovině roku 2022.  

Předpoklad realizace  Návaznost Kontaktního místa bydlení.  

Vazba na další opatření / 
cíle  

1.1.2  

 

Opatření 1.1.2 

Od roku 2022 v Písku je zajištěna návaznost klíčových zaměstnanců ve výši  
min. 1,5 úvazku přímé práce v sociálním bydlení, kteří poskytují podporu 
až 200 osobám s různou mírou podpory. 

Popis opatření  

V Písku je nutné zajistit návaznost a udržitelnost kontaktního místa pro bydlení, kde působí 
2 zaměstnanci, a to na pozici sociální pracovník pro oblast bydlení a klíčový pracovník pro 
bydlení. Kontaktní místo pro bydlení poskytuje komplexní pomoc a podporu v oblasti bydlení 
a nově aktivně využívá přístupy Housing Led a podpory v bydlení tak, aby byli nájemníci 
co nejvíce stabilizování ve standardním bydlení. Součástí činnosti KMB je i pomoc se 
zabydlováním a podpora kompetencí klientů v oblasti bydlení, ale to vyžaduje maximum 
času v terénu. Proto město Písek přistoupilo k uzavření partnerství s organizací Naděje, 
které zajišťuje terénní podporu v zabydlování a bydlení. 

Cílová skupina  Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením v oblasti bydlení. 

Indikátory výstupu   
Počet účastníků s podporou více než 40 hodin – 10  
Využívání podpořených služeb - 200  

Odpovědný subjekt  Město Písek, Naděje Písek, DBS města Písku  

Harmonogram  2022–2027  

Předpokládané náklady  12 000 000  

Zdroje financování  OPZ+  

Předpoklad realizace  
Zajištění návaznosti klíčových zaměstnanců přímé práce v sociálním bydlení. Navázání 
partnerství s organizací Naděje, která zajišťuje terénní podporu v zabydlování a bydlení.  
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Opatření 1.1.3 
Od roku 2022 v Písku pokračuje intenzivní spolupráce mezi ÚP a sociálním odborem 
města při posuzování žádostí o MOP na kauce v nájemních bytech. 

Popis opatření  

V Písku je nastavena spolupráce s ÚP a odborem sociálních věcí při posuzování žádostí 
o MOP na kauce v nájemních bytech. Pokud klient žádá na ÚP MOP na kauci, podá ÚP 
s vědomím klienta podnět na odbor sociálních věcí k prošetření situace klienta a podání 
doporučení k přiznání MOP.    

Cílová skupina  Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením v oblasti bydlení. 

Indikátory výstupu   Počet podaných doporučení v průběhu roku – 8/kalendářní rok   

Odpovědný subjekt  Město Písek, ÚP Písek  

Harmonogram  2022-2027  

Zdroje financování  V rámci běžných nákladů.  

Předpoklad realizace  Spolupráce OS a ÚP. 

 

Specifický cíl 1.2 – BYDLENÍ 

 

Opatření 1.2.1 
Od roku 2022 Město Písek aktivně vyhledává příležitosti k navýšení bytového fondu 

v dlouhodobém horizontu za 10 let o 100 bytů. 

Popis opatření 

Město Písek aktivně vyhledává příležitosti k navýšení bytového fondu. Město Písek 

sleduje dotační příležitosti, vyhledává vhodné objekty k zakoupení bytových jednotek 

nebo pozemky k výstavbě bytů. Spolupracuje s developery, sleduje aktuální trendy na trhu 

s nemovitostmi. Od roku 2022 jsou také implementovány upravené podmínky prodeje 

městských bytů tak, aby nedocházelo k prodeji. 

Cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením v oblasti bydlení. 

Indikátory výstupu  Vytvoření projektového záměru.  

Odpovědný subjekt Město Písek 

Harmonogram 2022-2027 

Předpokládané náklady Bude specifikováno v druhé polovině roku 2022. 

Zdroje financování V rámci běžných nákladů / IROP. 

Předpoklad realizace 
Sledování dotačních příležitostí, vyhledávání objektů k zakoupení, spolupráce 

s developery, sledování aktuálních trendů na trhu s nemovitostmi.  

 

  

Specifický cíl 1.2 

BYDLENÍ 

Do roku 2027 město Písek navýší kapacity bydlení odpovídající potřebám cílových 

skupin definovaných PSZ o 20 % a nebude vytvářet lokality s kumulací domácností 

se sociálními hendikepy. 



36 
 

Opatření 1.2.2 
Do roku 2024 v Písku je zajištěna návaznost realizátora „ethnic friendly housing“ 
ve výši minimálně 2,0 úvazků. 

Popis opatření  

Jedná se o zabydlování cílové skupiny do bytů ze soukromého trhu zejména skrze 
metodu Housing First s cílem dlouhodobého udržení bydlení. Koordinátor spolu 
se správcem bytu a správcem plateb vytvoří garanční fond. Zajišťují 
a zprostředkovávají byty klientům na základě sdílení informací s klíčovými pracovníky 
a vyjednávají s majiteli. Byty následně spolu s klíčovými pracovníky zabydlují CS. 
V Písku a okolí je již Romodrom v oblasti bydlení i u soukromých majitelů znám, 
s některými má navázány vztahy. Dále budou klíčoví pracovníci pod vedením 
koordinátora rozvíjet a pracovat s existující sítí kontaktů k řešení problémů klientů 
a šíření informací o problematice bydlení např. sociální odbor, experti na specifické 
oblasti, realitní kanceláře, NNO.   

Cílová skupina  
Domácnosti (jednotlivci či rodiny) v bytové nouzi s potřebou podpory, tj. osoby sociálně 
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, zejména Romové. 

Indikátory výstupu   
Zprostředkování min. 15 bytů klientům z CS (na základě sdílení informací s klíčovými 
pracovníky a vyjednávají s majiteli bytů) 

Odpovědný subjekt  Romodrom  

Harmonogram  2022–2025  

Předpokládané náklady  13 528 480,-  

Zdroje financování  OPZ+  

Předpoklad realizace  

Zajišťování bytů ze soukromého trhu. Sestavení a příprava realizačního týmu 
pod vedením koordinátora a vedoucího týmu přímé podpory. Určení lokality 
se zvýšenou koncentrací osob v nepříznivé bytové situaci a stanovení velikosti CS 
a její charakteristiky. Zprostředkování bytů vybraným klientům.  

 

Opatření 1.2.3 
Od roku 2022 je průběžně sledován stav ubytovny Svatoplukova, kdy je 2x za rok 
předložena zpráva o stavu SVL odboru sociálních věcí. 

Popis opatření  

Ubytovna Svatoplukova je místem s vysokou kumulací osob se sociálními handicapy, 
což může mít na stav ubytovny zásadní vliv. Z tohoto důvodu je třeba realizovat 
pravidelný monitoring osob v ubytovně žijících a o stavu SVL podávat odboru sociálních 
věcí města Písek zprávu, a to 2x za rok.  

Cílová skupina  
Rodiny nebo osoby v tíživé sociální a životní situaci. Obyvatelé bytových domů 
v lokalitách s vysokou mírou sociálního vyloučení. 

Indikátory výstupu   2x za rok zpráva pro Odbor sociálních věcí o stavu ubytovny a SVL 

Odpovědný subjekt  Město Písek/Naděje  

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování  V rámci běžných nákladů.  

Předpoklad realizace  Pravidelný monitoring a záznam o stavu ubytovny Svatoplukova. 
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Specifický cíl 1.3 – BYDLENÍ 

Specifický cíl 1.3 

BYDLENÍ 

Od roku 2022 v Písku funguje a je rozvíjen systém prevence ztráty bydlení 

postavená na včasném varování, a to v obecním bytovém fondu i na soukromém 

trhu. 

 

Opatření 1.3.1 
V Písku je realizována metodicky ošetřená prevence ztráty bydlení v soukromém 
a komerčním trhu, založená na koordinaci KMB a spolupráci dalších aktérů.  

Popis opatření  

Prevence ztráty bydlení je realizována pod hlavičkou KMB (město) a ve spolupráci s dalšími 
aktéry – zejména NNO/sociální služby. Je vytvořen systém včasného varování tam, 
kde domácnosti hrozí ztráta bydlení. U bytového fondu města jde o včasný report vzniku 
dluhu na nájmu a předání informace terénním pracovníkům, kteří zahajují intervenci formou 
zkontaktování domácnosti a nabídnutí podpory; další rovinou jsou stížnosti na sousedské 
soužití nebo podezření na ničení majetku; pracovníci informace ověřují a vhodně navazují 
kontakt s domácnostmi; na soukromém trhu půjde o rozšíření nabídky poradenství a podpory 
domácnostem s problémy v bydlení, může jít o asistenci v komunikaci s majiteli bytů apod. 

Cílová skupina  Osoby nebo domácnosti ohrožené ztrátou bydlení.  

Indikátory výstupu   
Dokončený systém včasného varování o hrozící ztrátě bydlení a metodické ošetření 
návazných kroků – místní stručná metodika prevence ztráty bydlení včetně principů výměny 
informací; 

Odpovědný subjekt  Město Písek, NNO 

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování  V rámci běžných nákladů.  

Předpoklad realizace  Spolupráce a koordinace KMB a spolupracujících dalších aktérů.  

 

Opatření 1.3.2 
Od roku 2022 působí v ubytovně Svatoplukova a v přilehlém okolí pozice 

domovníka. 

Popis opatření 

Bude zřízena pozice domovníka, který bude svou činnost provádět jednak v objektu 

ve Svatoplukově ulici (SVL), ale zároveň bude k dispozici dalším klientům z cílové skupiny. 

Jeho hlavní činností bude facilitace dohod na pravidlech soužití, řešení případných 

konfliktů a dohled nad dodržováním nastavených pravidel. 

Cílová skupina 
Osoby ohrožené ztrátou bydlení. Obyvatelé bytových domů v lokalitách s vysokou mírou 

sociálního vyloučení.  

Indikátory výstupu  Počet účastníků s podporou více než 40 hodin – 1 

Odpovědný subjekt Město Písek/Naděje  

Harmonogram 2022–2025 

Zdroje financování OPZ+ 

Předpoklad realizace Zajištění kapacity pracovní pozice domovník. 

Vazba na další opatření / 

cíle 
1.1.2 
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Specifický cíl 2.1 – DLUHY 

Specifický cíl 2.1 
Dostatečné kapacity dluhového poradenství pro osoby s nízkými kompetencemi 

a kumulací sociálních hendikepů. 

 

Opatření 2.1.1  
Od roku 2023 se navýší úvazek dluhového poradenství minimálně o 0,6 úvazku 
(pro osoby SVL) a celkový počet úvazků do konce roku 2024 bude držet na úrovni 
1,4, kdy dojde k vyhodnocení a případné revizi. 

Popis opatření  

Služba je aktuálně v Písku zajišťována jako registrovaná sociální služba od 1.1.2016, z části 
s úvazkem v základní síti, z části v podmíněné síti (to do konce června 2022). Služba má 
registrovánu kapacitu 50 intervencí (30 min. jednání) za týden. Služba je zaměřena zejména 
na oblast dluhové problematiky a právního poradenství.  
Služba je doplněna fakultativní činnosti, související se zvyšováním kompetencí klientů 
v oblasti vztahující se k dluhové problematice (není poskytována v rámci časové dotace 
určené pro základní činnosti) a od roku 2017 na základě akreditace Ministerstva 
spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (dle novely insolventního zákone 
k 1.7.2017) doplněna o související fakultativní službu („podávání insolvenčních návrhů") 
Služba je poskytována v prostorách v centru města (Heydukova ul.) čímž je pro klienty více 
nízkoprahová a rovněž je zde potenciál pro rozšiřování služby (zvyšování kapacity). 
Aktuálně je definována potřebnost navýšení kapacity této služby.  

Cílová skupina  Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením v oblasti dluhů 

Indikátory výstupu   
50 osob za rok, kterým bude poskytnuto odborné sociální poradenství se zaměřením 
na dluhové poradenství 

Odpovědný subjekt  THEIA – krizové centrum o.p.s. 

Harmonogram  2023-trvale 

Předpokládané náklady  1 120 000 Kč (celkem) 

Zdroje financování  

Stávající úvazek ve výši 0,8 je kryt z registrovaných sociálních služeb a je zařazen 
do základní sítě Jihočeského kraje. 
Do konce června 2022 je v podmíněné síti dále úvazek 0,2. Jeho podpora končí k 30.6.2022. 
Dále bychom navýšili stávající kapacitu o 0,6 z nového projektu OPZ+. 

Předpoklad realizace  Tým kvalifikovaných poradců, kteří jsou v dané problematice vzdělaní a pracují s klienty. 

 

Specifický cíl 2.2 – DLUHY 

Specifický cíl 2.2 
Území plně využívá potenciál spolupráce a koordinace organizací pracujících 

se sociálně vyloučenými jedinci a osobami ohroženými sociálním vyloučením. 

 

Opatření 2.2.1  
Od roku 2022 v Písku probíhá 2x za rok cyklus seminářů o dluhové problematice 
směrem k odborné veřejnosti, čímž bude zvýšena informovanost CS a nastaven 
systém spolupráce mezi organizacemi a práce s klientem v předlužení. 

Popis opatření  
Cyklus seminářů o dluhové problematice směrem k odborné veřejnosti čímž bude navyšovat 
informovanost CS a pomůže nastavit systém spolupráce mezi organizacemi angažujícími 
se v dluhové problematice.  

Cílová skupina  Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením v oblasti dluhů  

Indikátory výstupu   2 akce za rok  

Odpovědný subjekt  Theia – krizové centrum o.p.s.  

Harmonogram  2022-2025  

Předpokládané náklady  67 000,00 Kč  
Zdroje financování   OPZ+ 

Předpoklad realizace   Příprava dvou seminářů o dluhové problematice pro odbornou veřejnost. 
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Opatření 2.2.2  
Od roku 2022 území využívá nástroj case managementu, za účelem efektivního řešení 
problému klienta z CS.     

Popis opatření  

Systematická a společně tvořená spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 
a doprovodných aktivit s klientem metodou case managementu zvýší kvalitu a koordinaci 
péče o klienta a dojde k zapojení a sebeprosazení přání a potřeb klienta v procesu 
spolupráce. 

Cílová skupina  Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením v oblasti dluhů  

Indikátory výstupu   Koordinovaná spolupráce místních aktérů v péči o klienty v oblasti dluhů  

Odpovědný subjekt  Město Písek jako koordinátor, NNO 

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování  V rámci běžných nákladů.  

Předpoklad realizace  
Aktuálně je v Písku mezi organizacemi nastavena velmi dobrá spolupráce, a to i co se týká 
klientů a jejich potřeby (společná práce nad klienty). Je zde velmi dobré prostředí 
pro nastavení case managementu. 

Vazba na další 
cíle/opatření 

4.2.2 

 

Specifický cíl 2.3 – DLUHY 

Specifický cíl 2.3 Město ve spolupráci s organizacemi koncepčně vede osvětu v oblasti dluhů.  

 

Opatření 2.3.1  Minimálně 1x/rok proběhne v Písku cyklus seminářů o dluhové problematice pro CS. 

Popis opatření  

Cyklus seminářů o dluhové problematice pomůže navýšit povědomí o finanční gramotnosti 
a v rámci prevence pozitivně prospěje stavu dluhové problematiky v CS a pomůže vytyčit 
efektivnější spolupráci mezi krizovým centrem zabývajícím se dluhovou problematikou 
a ohroženými osobami či domácnostmi  

Cílová skupina  Osoby a domácnosti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením v oblasti dluhů  

Indikátory výstupu    1x/rok cyklus seminářů  

Odpovědný subjekt  Theia – krizové centrum o.p.s.  

Harmonogram  2022-2025  

Předpokládané náklady 12 000/rok 

Zdroje financování OPZ+ 

Předpoklad realizace  Příprava seminářů o dluhové problematice pro CS. 

 

Opatření 2.3.2  
Minimálně 1x/rok proběhne v písku osvětová vzdělávací kampaň určená pro studenty 
středních škol. 

Popis opatření  
Do roku 2027 v Písku proběhne osvětová a vzdělávací kampaň určená pro studenty 
středních škol, která napomůže rozšířit povědomí o řešení dluhové problematiky a finanční 
gramotnosti.  

Cílová skupina  
Studenti středních škol ze sociálně slabých domácností ohrožených dluhovou 
problematikou  

Indikátory výstupu   1x/rok osvětová kampaň  

Odpovědný subjekt  Theia – krizové centrum o.p.s.  

Harmonogram  2022-2025  

Zdroje financování Bude specifikováno v druhé polovině roku 2022. 

Předpoklad realizace  Příprava osvětové kampaně pro studenty středních škol. 
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Opatření 2.3.3 
Min. 2x/rok vyjde ve Zpravodaji města článek k tématu dluhů, exekucí s cílem 
předcházet stereotypům a dezinformacím v dluhové oblasti a situaci CS. V případě 
potřeby zaměřeno na aktuální aktivity a cíle (např. akce Milostivé léto). 

Popis opatření  

Zpravodaj města Písku je informační měsíčník obsahově zaměřený na obyvatele města 
Písku, který je distribuován 1x měsíčně v nákladu 14 700 výtisků. Ve zpravodaji proto vyjde 
minimálně 2x za rok článek, který se bude věnovat dluhové problematice a exekucím s cílem 
předcházet stereotypům a dezinformacím v dluhové oblasti a situaci CS. V případě 
potřebuje bude článek zaměřen na konkrétní aktivity a cíle v této oblasti.  

Cílová skupina  
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením v oblasti dluhů, obyvatelé 
města Písek 

Indikátory výstupu   2 články ve Zpravodaji města Písek  

Odpovědný subjekt  Město Písek a Theia – krizové centrum o.p.s.  

Harmonogram 2022-2027 

Zdroje financování  V rámci běžných nákladů.  

Předpoklad realizace  
Minimálně 2x do roka příprava a distribuce článku k tématu dluhů a exekucí ve Zpravodaji 
města Písek. 

 

Opatření 2.3.4 
Min. 1x/rok proběhne seminář pro aktéry pracující s cílovou skupinou v oblasti dluhů 
s cílem přiblížit situaci osob v exekuci a pracovat na odstranění bariér řešení.   

Popis opatření  

Minimálně 1x za rok proběhne seminář realizovaný pro místní aktéry, kteří pracují s cílovou 
skupinou v oblasti dluhů, a které cílové skupině předávají aktuální informace 
(NNO, ÚP, zástupci města atd.) Cílem semináře bude přiblížení situace osob, které 
se z důvodu tíživé životní situace dostali do exekuce. Během semináře také dojde 
k přiblížení způsobu, jakým by se s těmito osobami mělo pracovat, aby došlo k odstranění 
bariér řešení dluhových problémů.  

Cílová skupina  
Místní aktéři a spolupracující organizace, které pracují se sociálně vyloučenými 
nebo sociálním vyloučením ohroženými klienty v oblasti dluhů, a které cílové osobám 
sociálně vyloučeným, či sociálním vyloučením ohroženým předávají informace z této oblasti 

Indikátory výstupu   1x/rok seminář  

Odpovědný subjekt  Město Písek a Theia – krizové centrum o.p.s.  

Harmonogram 2022-2027 

Zdroje financování  Bude specifikováno v druhé polovině roku 2022.  

Předpoklad realizace  Příprava semináře pro pracovníky úřadu a zástupce města. + dotace  
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Specifický cíl 3.1 – BEZPEČNOST  

Specifický cíl 3.1 
Od roku 2023 dojde k posílení bezpečnosti, veřejného pořádku a zkvalitnění 

občanského soužití v SVL a okolí. 

 

Opatření 3.1.1 Od roku 2022 bude zajištěna kapacita 4 úvazků asistentů prevence kriminality. 

Popis opatření 

Zřízení čtyř pracovních míst asistentů prevence kriminality (dále jen APK) z řad minoritní 

společnosti je krokem na částečnou eliminaci nevhodného chování, zlepšení komunikace 

s rizikovými občany, přispěním k ochraně a bezpečnosti osob na inkriminovaných 

místech, dohled nad dodržováním vyhlášek města o zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných 

prostranstvích a zejména pak vytvoření komunikační cesty mezi rizikovými a ohroženými 

občany na jedné straně a strážníky městské policie na straně druhé.  

Cílová skupina Obyvatelé sociálně vyloučené lokality, APK 

Indikátory výstupu  4 APK z minoritní společnosti 

Odpovědný subjekt Město Písek 

Harmonogram 2023–2026 

Předpokládané náklady 5 292 000,00 Kč  

Zdroje financování OPZ+ 

Předpoklad realizace Zajištění kapacity 4 úvazků asistentů prevence kriminality. 

 

Opatření 3.1.2 
Veřejnost je informována o problematice sociálního vyloučení s cílem vyvracení 
stereotypů o CS. 

Popis opatření  

Informovat obyvatele města Písek o diskriminační problematice cílem předcházet 
předsudkům o vysoké a závažné kriminalitě v obci. Opatření může být realizováno například 
prostřednictvím komunikačních zdrojů města Písek, distribucí článku ve Zpravodaji města 
Písek nebo také prostřednictvím zavedených opatření APK a domovníků – preventistů. 

Cílová skupina  Obyvatelé města Písku  

Indikátory výstupu   
Informace prostřednictvím komunikačních zdrojů města, APK, domovník – preventista, 
článek ve Zpravodaji města Písek  

Odpovědný subjekt  Město Písek  

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování V rámci běžných nákladů.  

Předpoklad realizace  
Možnost distribuce článku do Zpravodaje města Písek, informování APK a domovníků 
preventistů o důležitosti vyvracení stereotypů o CS. 
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Opatření 3.1.3  
Od roku 2022 působí v lokalitě nábřeží 1. máje domovník – preventista ve výši 

1,0 úvazku. 

Popis opatření 

Jedná se o pozici domovníka – preventisty, jehož primární doménou je prevence 

kriminality a dodržování pravidel soužití, sekundární doménou je pak stav domu. 

Mezi další cíle opatření patří předcházet konfliktům v sousedství a rozvíjet dovednosti 

nájemníků k bezproblémovému užívání bytů a společných prostor. 

Cílová skupina 
Rodiny nebo osoby v tíživé sociální a životní situaci. Obyvatelé bytových domů v lokalitách 

s vysokou mírou sociálního vyloučení. Obyvatelé města Písku.  

Indikátory výstupu  Počet účastníků s podporou více než 40 hodin - 1 

Odpovědný subjekt DBS města Písku 

Harmonogram 2022–2025 

Předpokládané náklady 1 201 200,00 Kč  

Zdroje financování OPZ+ 

Předpoklad realizace Zajištění kapacity pracovní pozice domovník – preventista. 

 

Specifický cíl 3.2 – BEZPEČNOST 

Specifický cíl 3.2 
Od roku 2024 mají mladiství z CS v Písku k dispozici službu a prostory, kde mohou 

trávit svůj volný čas smysluplně. 

 

3.2.1 Opatření  Do roku 2024 dojde k přesunu NZDM z nábřeží 1. máje na vhodnější místo. 

Popis opatření 

Cílem opatření je vybudování vhodných prostor pro smysluplné trávení volného času 
pro děti od 6 do 26 let s cílem vytvořit atraktivní prostředí i pro mládež od 15 do 26 let 
převážně z lokality nábřeží 1. máje a sídliště Portyč. Je potřeba rozšířit stávající 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež umístěné v lokalitě nábřeží 1. máje, které se nyní 
primárně věnuje dětem ve věku 6-14 let (z důvodu velké poptávky dětí tohoto věku). 
Současné prostory NZDM, které se skládají ze dvou místností o rozloze celkem 
45 m2, jsou svým vybavením, zamřením a dispozičním charakterem přizpůsobené 
především mladším dětem a jejich kapacita je nedostatečná. Stejně tak pro práci s cílovou 
skupinou mládeže je nutné vyčlenit zvláštní prostory, které budou odpovídat charakteru 
práce s mladistvými.   

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří děti ve věku 6-14 let z NZDM Ostrov a dále pak mladí lidé ve věku 

od 15 do 25 let ze sídliště Portyč a lokality nábřeží 1.máje. Jedná se především o jedince 

ohrožené nepříznivou sociální situací v období dospívání a rané dospělosti.  

Indikátory výstupu  Maximální okamžitá kapacita (v rámci projektu) bude navýšena na 50 osob    

Odpovědný subjekt Město Písek  

Harmonogram 2022–2027 

Předpokládané náklady Bude specifikováno v druhé polovině roku 2022.  

Zdroje financování IROP 

Předpoklad realizace 
Příprava rozšíření stávajícího NZDM a úprava poskytovaných aktivity tak, aby byly 

atraktivní i pro CS mládeže 15–26 let. 

 

  



43 
 

3.2.2 Opatření  Navýšení okamžité kapacity NZDM na 50 osob. 

Popis opatření 

V roce 2021 bylo do aktivit nízkoprahových klubů NADĚJE v Písku zapojeno 136 dětí.  

Do roku 2027 NZDM navýší svou kapacitu a upraví poskytované aktivity tak, aby byly 

atraktivní i pro CS mládeže 15–26 let. Navýšení okamžité kapacity NZDM na 50 osob 

je podmíněno personálním navýšením minimálně o 2,0 úvazku. 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří děti ve věku 6-14 let z NZDM Ostrov a dále pak mladí lidé ve věku 

od 15 do 25 let ze sídliště Portyč a lokality nábřeží 1.máje. Jedná se především o jedince 

ohrožené nepříznivou sociální situací v období dospívání a rané dospělosti.  

Indikátory výstupu  Okamžitá kapacita 50 osob. 

Odpovědný subjekt Naděje Písek 

Harmonogram 2022–2027 

Zdroje financování Bude specifikováno nejdříve v druhé polovině roku 2022.  

Předpoklad realizace Zajištění personální kapacity minimálně o 2,0 úvazku.  

Vazba na další opatření 
/ cíle  

3.2.1 

 

Specifický cíl 3.3 – BEZPEČNOST  

Specifický cíl 3.3 
Od roku 2023 dojde k posílení podpory pro uživatele OPL a jejich rodiny. V území 

je nastavena prevence pro CS zvlášť ohroženou závislostním chováním. 

 

Opatření 3.3.1   Od roku 2022 probíhá rozvoj a podpora kontaktního centra. 

Popis opatření  

Kontaktní centrum Arkády Písek je vnímáno jako spolehlivé odborné pracoviště, kam 
i ostatní organizace a služby klienty často odkazují. Jelikož na území ORP jiný subjekt tuto 
službu neposkytuje je třeba, aby docházelo k rozvoji a podpoře místního kontaktního centra 
v Písku. Služba je poskytována na vysoké úrovni, a proto je důležité zachovat její dostupnost 
v rámci ORP Písek.   
Od roku 2022 je v rámci služby také zajištěno odborné sociální poradenství pro uživatele 
OPL a jejich rodiny. 

Cílová skupina  
Osoby starší 15 let, kteří jsou ohroženi závislostí nebo jsou závislí na nelegálních 
návykových látkách, uživatelé alkoholu. Další cílovou skupinou jsou experimentátoři 
nebo příležitostní uživatelé nelegálních návykových látek, rodiče a osoby blízké uživatelů.  

Indikátory výstupu   
Počet úvazků pro zajištění služby: 3,5  
Okamžitá kapacita služby: 10  

Odpovědný subjekt  
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., IČO 6008 3204, Husovo náměstí 2/24, Písek 
397 01  

Harmonogram  2022–2027  

Předpokládané náklady  3 500 000,- ročně  

Zdroje financování  
OPZ+, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Písek, Jihočeský Kraj, Úřad vlády, Obce 
ORP Písek  

Předpoklad realizace  Podpora nabízených služeb pro obyvatelé Písku a šíření informací o dostupných službách. 

Vazba na další opatření / 
cíle  

Kontaktní centrum je součástí v sítě služeb v ORP Písek, v první řadě v návaznosti na služby 
Arkády, z.ú. – Terénní program, Odborné sociální poradenství, Služba následné péče.  
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Opatření 3.3.2 Od roku 2022 probíhá rozvoj a podpora terénního programu od 15 let věku. 

Popis opatření  

Terénní program Arkáda poskytuje svou standardní nabídku služeb, která je postavena 
na přání a zakázkách jednotlivých klientů, vychází z principů Public Health a Harm 
Reduction. Klienti využívají služeb TP dobrovolně a vyhledávají ji. V současné době klienti 
více využívají i jiné služby než pouze výměnný program zdravotního materiálu. S klienty se 
řeší složitější a časově náročnější zakázky (individuální poradenství, krizová intervence, 
dluhové poradenství, sociálně právní poradenství, zprostředkování dalších služeb, 
motivační rozhovory). 
Jelikož službu na území ORP jiný subjekt neposkytuje je třeba, aby docházelo k rozvoji 
a podpoře terénního programu.  
Služba je vnímána, jako spolehlivé odborné pracoviště, kam klienty často odkazují i ostatní 
organizace a sociální služby. Služba je poskytována na vysoké úrovni, a proto je důležité 
zachovat její dostupnost v rámci ORP Písek.  

Cílová skupina  
Osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn. užívání nelegálních i legálních 
návykových látek, rizikové užívání virtuálního prostředí, hazard) a jejich sociální okolí 
(převážně rodina a blízcí).  

Indikátory výstupu   
Počet úvazků pro zajištění služby: 1,2  
Okamžitá kapacita služby: 4  

Odpovědný subjekt  
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., IČO 6008 3204, Husovo náměstí 2/24, Písek 
397 01  

Harmonogram  2022–2027  

Předpokládané náklady  1 500 000,- ročně  

Zdroje financování  
OPZ+, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Písek, Jihočeský Kraj, Úřad vlády, Obce 
ORP Písek  

Předpoklad realizace  Podpora nabízených služeb pro obyvatelé Písku a šíření informací o dostupných službách. 

Vazba na další opatření / 
cíle  

Terénní program je součástí v sítě služeb v ORP Písek, v první řadě v návaznosti na služby 
Arkády, z.ú. – Kontaktní centrum, Odborné sociální poradenství, Služba následné péče  

 

Opatření 3.3.3   
Do roku 2027 je v Písku k dispozici substituční léčba s okamžitou kapacitou pro 
1 klienta. 

Popis opatření  

Substituční léčba vytváří prostor pro práci i s těmi uživateli opiátových drog, kteří chtějí 
přestat s užíváním těchto látek, nebo uživatelům kteří, aktuálně nemohou abstinovat 
nebo abstinovat nechtějí. Tato práce vychází z principu Public Health (veřejné zdraví) dále 
z koncepce, která je společná většině obdobných zařízení v ČR a která představuje evropský 
model tzv. Harm Reduction, díky němuž lze drogový problém řešit komplexně (z pohledu 
bio-psycho-sociálního modelu). V roce 2020 využilo alespoň jednu ze služeb Kontaktního 
centra v Písku celkem 70 klientů. Z toho 18 klientů uživatelů opiátů a 8 klientů z řad rodičů 
a blízkých osob uživatelů. Proběhlo 645 kontaktů, klientům bylo poskytnuto 1497 služeb. 
Řada klientů Kontaktního centra jsou zároveň klienti v Substituční léčbě, kvůli které cestují 
mimo své bydliště. Někteří z nich se díky nemožnosti cestování uchýlí k užívání 
substitučních léků nelegálně prostřednictvím černého trhu.  Substituční léčba v Písku 
momentálně chybí.    

Cílová skupina  

Osoby, které trpí adiktologickými poruchami, nebo jsou jimi ohroženy. Uživatelé drog 
a návykových látek, převážně nitrožilní uživatelé opiátů (heroin, morfin), kteří tyto nelegální 
látky již užívat nechtějí, nebo uživatelům, kteří z nějakých důvodů nemohou nebo nechtějí 
abstinovat a je jim více než 15let.  
Dále do cílové skupiny patří také rodinní příslušníci a osoby blízké těchto klientů v substituční 
léčbě.  

Indikátory výstupu   
Počet úvazků pro zajištění služby: 2 (lékař, zdravotní sestra, sociální pracovníci)  
Okamžitá kapacita služby: 1 (roční kapacita služby 18 klientů)  

Odpovědný subjekt  
Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., IČO 6008 3204, Husovo náměstí 2/24, Písek 
397 01  

Harmonogram  2022–2027  

Předpokládané náklady  1 500 000,- ročně  

Zdroje financování  
OPZ+, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Město Písek, 
Jihočeský Kraj, Úřad vlády, Obce ORP Písek  

Předpoklad realizace  Zpřístupnění služby a zajištění jejího fungování.  
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Opatření 3.3.4 
Od roku 2022 je zvýšena personální kapacita pro práci s CS uživatelů OPL 
o 0,2 úvazku asistenta drogové prevence. 

Popis opatření  

Program je zaměřený na realizaci výměnného programu prostřednictvím osob užívajících 
drogy pohybujících se na drogové scéně mimo dosah služeb terénních programů a K-center. 
Výkon spočívá v činnosti pověřeného pracovníka, který vede strukturovaný program určený 
referenčním osobám (tzv. indigenní pracovník) z cílové skupiny. Za referenční osobu v tomto 
případě považujeme uživatele drog s přirozeným vlivem (respektem) ve své sociální 
skupině, který je schopný pravidelné spolupráce. Pravidelný kontakt s referenční osobou 
je zaměřený na poskytnutí materiálu a zároveň na získávání potřebného minima informací 
o skupině klientů využívající výměnný program. Nedílnou součástí je systematické 
vzdělávání interních terénních pracovníků. V případě realizace výkonu v terénu je nutno 
zpracovat zvláštní podmínky. 

Cílová skupina  
Cílovou skupinu tvoří osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn. užívání 
nelegálních i legálních návykových látek).  

Indikátory výstupu   
Počet úvazků pro zajištění služby: 0,2 úvazku (dohoda o provedení práce)  
Okamžitá kapacita služby: 1  

Odpovědný subjekt  
 Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., IČO 6008 3204, Husovo náměstí 2/24, 
Písek 397 01  

Harmonogram  2022–2027  

Předpokládané náklady  100 000,- ročně  

Zdroje financování  
OPZ+, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Písek, Jihočeský Kraj, Úřad vlády, Obce 
ORP Písek  

Předpoklad realizace  Zajištění obsazení personální kapacity. 

Vazba na další opatření / 
cíle  

3.3.2 

 

Specifický cíl 4.1 – ZAMĚSTNANOST 

Specifický cíl 4.1 
Do roku 2027 mají zástupci CS k dispozici dostatek podpory k získávání kompetencí 

potřebných k uplatnění na trhu práce. 

 

Opatření 4.1.1  
Od roku 2022 je v Písku zajištěna návaznost pozice pracovního konzultanta ve výši 

2,0 úvazků, která intenzivně podpoří 45 klientů během tří let. 

Popis opatření 

Pracovní konzultant intenzivně individuálně pracuje s klientem na získání a rozvoji 

schopností a dovedností potřebných pro nalezení a udržení zaměstnání.  Jde 

o dlouhodobý proces postavený na metodě podporovaného zaměstnávání. Klient může 

být jeho účastníkem až 2 roky.  

Cílová skupina Osoby znevýhodněné na trhu práce 

Indikátory výstupu  45 podpořených klientů během tří let 

Odpovědný subjekt MESADA, z. s. 

Harmonogram 2022-2025 

Předpokládané náklady Celkem 9 419 152,40 Kč (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1) 

Zdroje financování OPZ+ 

Předpoklad realizace 

Předpokladem realizace je zajištění návaznosti pozice pracovního konzultanta, 

spolupráce ze strany aktérů, kteří pracují s cílovou skupinou (úřad práce, sociální odbor, 

poskytovatelé sociálních služeb apod.) a udržení motivace k životní změně u klientů.  
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Opatření 4.1.2  
Od roku 2022 je v Písku zajištěna návaznost pracovní asistence pro CS v časové 

dotaci min. 300 hodin ročně. 

Popis opatření 

Pracovní asistence spočívá v práci pracovního konzultanta nebo pracovního asistenta 

s klientem přímo na pracovišti. Zde pomáhá klientovi se zvládnutím pracovních úkonů, 

ale i se sociálním začleněním na pracovišti.  

Cílová skupina Osoby znevýhodněné na trhu práce 

Indikátory výstupu  300 hodin podpory klientů 

Odpovědný subjekt MESADA, z. s. 

Harmonogram 2022-2025 

Předpokládané náklady Celkem 9 419 152,40 Kč (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1) 

Zdroje financování OPZ+ 

Předpoklad realizace 
Předpokladem realizace je nalezení vhodných zaměstnavatelů pro klienty z cílové skupiny 

a souhlas zaměstnavatelů s pobytem pracovního konzultanta/asistenta na pracovišti. 

 

Opatření 4.1.3 Od roku 2022 je v Písku k dispozici 6 stálých tréninkových míst pro zástupce CS. 

Popis opatření 

Tréninková místa jsou zřízena u různých zaměstnavatelů, podpořena mzdovým 

příspěvkem a obsazována klienty podporovaného zaměstnávání na maximální dobu 

6 měsíců. Usnadňují udržení motivace pracovat u zástupců cílové skupiny, protože 

existuje předpoklad konkrétního data nástupu do práce.  

Cílová skupina Osoby znevýhodněné na trhu práce 

Indikátory výstupu  6 stálých tréninkových míst 

Odpovědný subjekt MESADA, z. s.  

Harmonogram 2022-2025 

Předpokládané náklady Celkem 9 419 152,40 Kč (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1) 

Zdroje financování OPZ+ 

Předpoklad realizace Osoby znevýhodněné na trhu práce 

 

Specifický cíl 4.2 – ZAMĚSTNANOST  

Specifický cíl 4.2 
Snížení bariér pro vstup na trh práce u 50 % klientů programu podporovaného 

zaměstnávání. 

 

Opatření 4.2.1 

S osobami, které prochází programem podporovaného zaměstnání je sestavena 
analýza jejich životní situace, a to před vstupem do programu nebo při vstupu. 
Je aktivně pracováno na odstranění bariér s předpokladem snížení min. 2 bariér 
z oblasti zaměstnanosti u 50 % klientů. 

Popis opatření  

Pracovní konzultant spolu s klientem v průběhu spolupráce definují, z jakých důvodů klient 
nemůže získat a udržet pracovní místo (dluhy, rodinná situace, nízké vzdělání, osobnostní 
předpoklady atd.). V průběhu spolupráce pracovní konzultant s klientem pracují na snížení 
bariér, které je možno ovlivnit. 

Cílová skupina  Osoby znevýhodněné na trhu práce 

Indikátory výstupu   Snížení min. 2 bariér u 22 klientů podporovaného zaměstnávání  

Odpovědný subjekt  MESADA, z. s. 

Harmonogram  2022-2025 

Předpokládané náklady  Celkem 9 419 152,40 Kč (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1) 

Zdroje financování  OPZ+ 

Předpoklad realizace  

Předpokladem realizace je navázání spolupráce mezi pracovním konzultantem a klientem 
založeném na vzájemné důvěře a otevřenosti. Navázání spolupráce mezi realizátorem 
programu podporovaného zaměstnávání a poskytovateli dalších služeb a předpoklad 
dostatečných kapacit dalších služeb. 
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Opatření 4.2.2 
Min. 4x za rok se schází tým odborníků z různých organizací s cílem nastavení 
spolupráce, koordinace a předávání klientů. 

Popis opatření  
Klienti z cílové skupiny jsou často klienty více organizací. Aby práce s klienty byla efektivní, 
je třeba spolupráci s klienty v rámci různých témat (např. bydlení a zaměstnání; dluhy, 
zaměstnání a bydlení; dluhy, rodina a kriminalita) efektivně koordinovat. 

Cílová skupina  Klienti, s nimiž současně pracují různí aktéři 

Indikátory výstupu   20 individuálních plánu komplexní podpory klienta 

Odpovědný subjekt  Aktéři, kteří pracují se stejnými klienty  

Harmonogram  2022-2025 

Zdroje financování V rámci běžných nákladů.  

Předpoklad realizace  
Předpokladem realizace je souhlas klientů s koordinací jim poskytované podpory 
a nastavení spolupráce v rámci case managementu. 

Vazba na další opatření / 
cíle  

Vazba na služby z dalších oblastí + 2.2.2  

 

Specifický cíl 4.3 – ZAMĚSTNANOST  

Specifický cíl 4.3 Do roku 2027 je v Písku dostatek pracovních příležitostí pro zástupce CS. 

 

Opatření 4.3.1 
Od roku 2022 se místní aktéři aktivně podílejí na zajištění dostatku pracovních 
příležitostí pro zástupce CS. 

Popis opatření  

Od roku 2022 se místní aktéři aktivně podílejí na zajištění dostatku pracovních příležitostí 
pro zástupce CS. Za tímto účelem bude navázána a dále rozvíjena spolupráce 
s hospodářskou komorou, a také dojde k realizaci multidisciplinárních setkání místních 
aktérů.  

Cílová skupina  
Osoby znevýhodněné na trhu práce, osoby sociálně vyloučené, či sociálním vyloučením 
ohrožené 

Indikátory výstupu   
Spolupráce místních aktérů s hospodářskou komorou, aktivní účast místních aktérů 
na multidisciplinárních setkání 

Odpovědný subjekt  Dle domluvy místních aktérů  

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování V rámci běžných nákladů.  

Předpoklad realizace  Spolupráce místních aktérů a jejich domluva. 

 

Opatření 4.3.2 
Od roku 2022 je rozvíjen sociální podnik pro osoby s duševním onemocněním 

a je navýšen počet úvazků z 5 osob na 10 osob. 

Popis opatření 
Od roku 2022 je rozvíjen sociální podnik Madlenka pro osoby s duševním onemocněním 

a je navýšen počet úvazků z 5 osob na 10 osob. 

Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním 

Indikátory výstupu  Navýšení počtu úvazků z 5 osob na 10. 

Odpovědný subjekt Dle domluvy místních aktérů.  

Harmonogram 2022- 

Zdroje financování Bude specifikováno nejdříve v druhé polovině roku 2022. 

Předpoklad realizace Navýšení počtu úvazků. 
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Opatření 4.3.3 
Do roku 2027 v Písku funguje nový sociální podnik, který zaměstnává min. 5 osob 

z CS. 

Popis opatření 
Do roku 2027 v Písku funguje nový sociální podnik, zaměřený na osoby sociálně 

vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, který zaměstnává minimálně 5 osob z CS. 

Cílová skupina Osoby sociálně vyloučené, či sociálním vyloučením ohrožené 

Indikátory výstupu  Zaměstnání minimálně 5 osob z CS. 

Odpovědný subjekt Dle domluvy místních aktérů.  

Harmonogram 2022-2027 

Zdroje financování Bude upřesněno nejdříve v druhé polovině roku 2022. 

Předpoklad realizace Vznik nového sociálního podniku na základě domluvy a možnostech místních aktérů.  

 

Opatření 4.3.4 
Od roku 2022 město podporuje organizace, které zaměstnávají zástupce 

CS prostřednictvím možnosti článku v městském Zpravodaji. 

Popis opatření 

Od roku 2022 město podporuje organizace, které zaměstnávají zástupce 

CS prostřednictvím možnosti článku v městském Zpravodaji. Tímto způsobem se šíří 

povědomí o těchto organizacích nejen mezi širokou veřejností, ale též v CS. 

Cílová skupina 
Osoby sociálně vyloučené, či sociálním vyloučením ohrožené, znevýhodněné na trhu 

práce 

Indikátory výstupu  Článek ve Zpravodaji města Písek  

Odpovědný subjekt Město Písek/ Mesada, z.s. 

Harmonogram 2022- 

Zdroje financování V rámci běžných nákladů. 

Předpoklad realizace 
Možnost přípravy a distribuce článku o zaměstnávání zástupců CS/volných pracovních 

míst ve Zpravodaji města Písek. 

 

Specifický cíl 5.1 – RODINA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Specifický cíl 5.1 
Od roku 2022 mají rodiny i jedinci ze sociálně vyloučeného prostředí k dispozici 

dostatek podpory. 

 

Opatření 5.1.1   Od roku 2022 je v Písku navýšena SAS ve výši minimálně 2,0 úvazku.  

Popis opatření  
Od roku 2022 je v Písku navýšena SAS ve výši minimálně 2,0 úvazku, čímž dochází k lepšímu 
terénnímu pokrytí rodin ze sociálně vyloučeného prostředí v městě Písku a je jim poskytována 
dostatečná podpora.    

Cílová skupina  Rodiny ze sociálně vyloučeného prostředí  

Indikátory výstupu   Podpořené osoby – 25 účastníků, kapacita podpořených služeb – 2 účastníci  

Odpovědný subjekt  Naděje  

Harmonogram  2022-2025  

Předpokládané náklady   5 745 479 Kč  

Zdroje financování  OPZ+  

Předpoklad realizace  Kapacitní navýšení SAS. 
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Opatření 5.1.2 V Písku je zajištěna potravinová a materiální pomoc osobám v nouzi. 

Popis opatření  

Materiální pomoc je důležitým prvkem pomoci osobám žijícím v sociálním vyloučení. 
Jde zpravidla o opakovanou cílenou pomoc, která vede ke zvýšení životního standardu cílové 
skupiny. Tato skutečnost se pozitivně odráží na psychickém i fyzické zdraví osob a je 
podpůrným prvkem při řešení jejich nepříznivé životní situace. V minimální dopadu materiální 
pomoc umožňuje osobám zachování životního standardu akceptovatelného běžnou 
společností a snižuje riziko hlubšího propadu do sociálního vyloučení. 
Při výdeji materiální pomoci dochází k navazování kontaktu odborných pracovníků s osobami, 
které nepříznivou životní situaci neřeší a nejsou navázány na jakoukoliv formu pomoci v tomto 
směru (poskytovatelé sociálních a podpůrných služeb, veřejné instituce, zdravotnická zařízení 
apod.). Při výdeji materiální pomoci dochází k depistáži těchto osob, jejich uchopení 
a nasměrování na další zdroje pomoci. 
V současné době vydává materiální pomoc Charita Písek prostřednictvím Střediska pomoci 
Písek. Jde o službu nedefinovanou zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pracovníci 
Střediska zajišťují svoz materiální pomoci, její třídění, uskladnění, výdej a administraci. 
Optimálním pro zajištění služby je 0,75 úvazků pracovníků. Samotný výdej pomoci probíhá 
ideálně 4x týdně. Výdeje se vždy účastní dva pracovníci. 

Cílová skupina  Osoby žijící v sociálním vyloučení.  

Indikátory výstupu   
Využívání podpořených služeb – 300 osob (150 dospělých, kterým byla pomoc vydávána 
a 150 dětí, v jejichž prospěch pomoc vydaná dospělým směřovala). 

Odpovědný subjekt  Charita Písek  

Harmonogram  2022-2025  

Předpokládané náklady  1 800 000 Kč 

Předpoklad realizace  
Optimální zajištění služby (0,75 úvazků pracovníků). Získání materiální pomoci ze sbírek 

a darů, od obchodních řetězců a od Potravinové a Nábytkové banky Jihočeského kraje. 

 

Opatření 5.1.3 
Od roku 2022 je v Písku navýšena kapacita terénního programu o 1,75 úvazek 
se zaměřením na osoby žijící na ubytovnách a osoby žijící v nestandardních 
podmínkách bydlení, včetně osob bez stálého přístřeší. 

Popis opatření  

Služba terénního programu se zaměřuje na sociálně vyloučené lokality města Písek. K těm 
patří ubytovny, nájemní domy a veřejná prostranství. Z ubytoven jde primárně o ubytovnu  
nad restaurací Na Šumavě, ubytovny Masna, Maxim, Laguna, Jitex a U Jitexu. Dále jde 
o ubytovny, které ve městě Písek vznikají nebo v průběhu let budou vznikat. Výjimkou je 
ubytovna Svatoplukova, kterou svými službami zajišťuje Naděje Písek z.s. Z veřejných 
prostranství se služba zaměřuje na prostranství přiléhající k ubytovnám, na park Mírového 
náměstí a k němu přiléhající ulice Žižkova Třída, Harantova, Sedláčkova a Kollárova, 
prostranství vlakových nádraží Písek město a Písek hlavní nádraží, okolí obchodních řetězců 
Kaufland a Tesco nebo park Palackého sady. Z nájemní domů jsou to v současné době 
některé domy v ulici Žižkova Třída a na Mírovém náměstí. Služba je poskytována v rozsahu 
1,75 úvazku.  
Cílová skupina je charakteristická potřebou komplexního řešení životní situace (zapojení více 
aktérů) a dlouhodobé až trvalé podpory nezbytné pro změnu životní situace a její zachování. 
Jde o osoby s nízkou sociální úrovní těžko uplatnitelné na trhu práce, u kterých je patrná 
kumulace problémů z různých oblastí (zdravotní či sociální handicap, nízká kvalifikace, nízký 
příjem, závislost na návykových látkách, vztahové problémy apod.) V některých případech 
je trvalá podpora nezbytnou prevencí propadu hlouběji do sociálního vyloučení.   

Cílová skupina  
Osoby žijící na ubytovnách, osoby žijící v nájemních domech a bytových jednotkách, osoby 

často střídající bydlení, osoby bez stálené bydlení, osoby bez přístřeší 

Indikátory výstupu   
Celkový počet účastníků (s více než bagatelní podporou): 25 osob 
Využívání podpořených služeb: 100 osob 
Kapacita podpořených služeb: 5 osob 

Odpovědný subjekt  Charita Písek  

Harmonogram  1.9.2022 – 31.8.2025 

Předpokládané náklady  4 032 000 Kč 

Zdroje financování  OPZ+ 

Předpoklad realizace  

Služba navazuje na projekt, který je ve městě Písek realizovaný od září roku 2019. Jde 

o projekt s názvem „Místo ve společnosti aneb snižování důsledků sociálního vyloučení na 

ubytovnách“. Tento projekt byl realizován z prostředků ESF OPZ do března roku 2022. 

 



50 
 

Specifický cíl 5.2 – RODINA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Specifický cíl 5.2 
Od roku 2022 jsou podporovány aktivity zvyšující dostupnost zdravotnické 

psychiatrické péče v Písku. 

 

Opatření 5.2.1  
Od roku 2022 jsou podporovány aktivity zvyšující úroveň zdravotnické psychiatrické 
péče a psychologické pomoci v Písku. 

Popis opatření  

Od roku 2022 jsou podporovány aktivity zvyšující úroveň zdravotnické psychiatrické péče 
a psychologické pomoci v Písku. Bude docházet k pravidelnému setkávání 
multidisciplinárního týmu, jehož zaměřením bude právě zvyšování dostupnosti zdravotnické 
psychiatrické péče a psychologické pomoci. Dále budou realizovány přípravy směřující 
k otevření Centra duševního zdraví v Písku a podporován bude také rozvoj krizové pomoci 
pro děti do 11 let.  

Cílová skupina  Klient s duševním onemocněním a ohrožením sociálního vyloučení  

Indikátory výstupu   
Setkávání multidisciplinárního týmu, rozvoj krizové pomoci pro děti do 11 let, otevření Centra 
duševního zdravý Písku  

Odpovědný subjekt  Dle domluvy místních aktérů. 

Harmonogram  2022-  

Zdroje financování Bude specifikováno nejdříve v druhé polovině roku 2022.  

Předpoklad realizace  Domluva místních aktérů. Vhodné prostředky pro realizaci. 

  

Specifický cíl 5.3 – RODINA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Specifický cíl 5.3 
Je nastavena podpora rodinám ohroženými školními neúspěchy dětí a předčasnými 

odchody ze vzdělávání. 

 

Opatření 5.3.1 
Od roku 2022 zajišťují/poskytují/nabízejí místní aktéři/NNO doučování dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. 

Popis opatření  

Podpora vzdělávání dětí a mládeže z nepříznivého socioekonomického a kulturního prostředí 
formou doučování, zajištění vhodných podmínek a předávání pozitivních vzorců chování 
pro plnohodnotné začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. Realizace opatření předpokládá 
pomoc dětem/mládeži při přípravě na vyučování, pomoc se psaním domácích úkolů, přípravu 
na ústní zkoušení a testy, pomoc se zpracováním referátů a prezentací. Doučování dětí probíhá 
s jednotlivcem nebo skupinově, s preferováním individuálního přístupu ke každému žákovi. 
Doučování je možno realizovat face to face nebo online formou v případě nutnosti a domluvy. 
Doučování probíhá ve 3–4 školních klubech doučování v prostorách spolku NADĚJE. 
Doučování probíhá každý pracovní den od pondělí do pátku od 12:00 do 16:00 hodin. 
V učebnách pro doučování je pro děti/mládež možnost využití počítačů a tiskárny. Předpokládá 
se, že služeb školních klubů doučování využije denně cca 20 dětí. Doučování je bezplatné.  

Cílová skupina  
Děti a mládež od 6 do 26 let, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení 
bezprostředně hrozí. Dále děti a mládež romského etnika, případně děti a mládež cizí státní 
příslušnosti.  

Indikátory výstupu   Počet dětí, kterým bude poskytnuta pomoc se vzděláváním – cca 70 dětí/rok 

Odpovědný subjekt  NADĚJE Písek 

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování Bude specifikováno nejdříve v druhé polovině roku 2022.  

Předpoklad realizace  Realizace proběhne pouze za předpokladu nalezení vhodných finančních prostředků.  
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Opatření 5.3.2 
Od roku 2022 zajišťují/poskytují místní aktéři/NNO individuální poradenství ohledně 
vzdělávání dětem a jejich rodičům ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Popis opatření  

Aktivita zahrnuje poradenské služby rodičům dětí předškolního či školního věku v otázkách 
týkající se vzdělávání, nástupu dětí do MŠ či ZŠ nebo přechodu žáků na vyšší stupeň 
vzdělávání nebo při volbě budoucího povolání (kariérové poradenství). V rámci poradenských 
služeb jsou často řešeny problémy jako adaptační fáze v MŠ, problémy s absencí či školním 
prospěchem. S rodiči jsou diskutovány témata jako specifické poruchy učení, poruchy chování, 
logopedické problémy atd. Hledá se vhodné individuální řešení – např. v podobě inkluzivního 
podpůrného opatření či nastavení individuálního vzdělávacího plánu aj.  
Poradenství lze koncipovat jako individuální s rodiči daných dětí a žáků či jako skupinová práce 
s celou rodinou např. v podobě případové konference nebo při volbě budoucího povolání.   
Možností je také uspořádat workshop či besedu na určité téma z oblasti vzdělávání dětí.  
Poradenství zahrnuje také možnost zprostředkovat rodičům kontakt s odbornými poradenskými 
centry (SPC, PPP, logoped), školskými zařízeními či institucemi. Samozřejmostí je také 
nabídnout a zajistit rodičům doprovod do konkrétního zařízení a pomoci se samotným jednáním 
a komunikací.  
Poradenské služby jsou pro rodiče dětí a žáků zdarma. 
 Poradenské služby spolku NADĚJE mají přesahující charakter v případě potřeby konkrétní 
rodiny lze nabídnout podporu a pomoc také v rámci sociálních služeb poskytováním sociálního 
poradenství např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové služby pro děti 
a mládež atd.   

Cílová skupina  Rodič/rodiče dětí a žáků, rodina jako skupina 

Indikátory výstupu   Počet podpořených rodin – cca 20 rodin 

Odpovědný subjekt  NADĚJE Písek 

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování Bude specifikováno nejdříve v druhé polovině roku 2022.  

Předpoklad realizace  Realizace proběhne pouze za předpokladu nalezení vhodných finančních prostředků.  

 

Opatření 5.3.3 
Od roku 2022 pomáhají místní aktéři/NNO dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 
při aktivním a smysluplném trávení volného času. 

Popis opatření  

Podpora dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí vytvořením podmínek  
pro smysluplné trávení volného času. Opatření zahrnuje nabídku aktivit v klubovnách školních 
klubů doučování či v rámci sociální služby NZDM Ostrov (stolní hry, tvoření, sportovní aktivity 
aj.). Volnočasové aktivity lze dětem zprostředkovat také v jejich přirozeném prostředí, 
na místech, kde se často vyskytují – na sídlišti, v parku, na hřišti. Jedná se o nízkoprahové 
volnočasové aktivity, jako jsou venkovní sportovní hry, pohybové aktivity, poznávací 
a vzdělávací činnosti (kvízy atd.). Další skupinu volnočasových aktivit zahrnují pravidelná 
organizovaná setkávání dětí/žáků při realizaci konkrétní volnočasové či vzdělávací činnosti 
v podobě kroužků např. tvořivý kroužek, taneční kroužek, hraní divadla, pohybový kroužek atd.  
Aktivity jsou pro děti organizovány zdarma.  

Cílová skupina  
Děti a mládež od 6 do 26 let, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení 
bezprostředně hrozí, příslušníci etnických menšin či cizí státní příslušnici.  

Indikátory výstupu   
Počet uspořádaných akcí a aktivit pro děti a mládež ve věku 6–26 let – min. 15 akcí za rok   
Počet zapojených účastníků aktivit (děti, mládež ve věku 6–26 let) – cca 50 dětí 
Procentuální nárůst motivace dětí a mládeže k aktivnímu trávení volného času. 

Odpovědný subjekt  NADĚJE Písek 

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování  Bude specifikováno nejdříve v druhé polovině roku 2022.  

Předpoklad realizace  Realizace proběhne pouze za předpokladu nalezení vhodných finančních prostředků.  
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Opatření 5.3.4 

Od roku 2022 poskytují místní aktéři/NNO poradenství a podporu sociálně 
znevýhodněným rodinám při komunikaci s institucemi (např. MŠ, ZŠ, SPC, PPP, logoped, 
psycholog, OSPOD atd.) se zaměřením na situace při nástupu do školky, školy nebo při 
přechodu mezi stupni škol. 

Popis opatření  

Opatření předpokládá podporu a poradenství sociálně znevýhodněným rodinám při komunikaci 
s institucemi se zaměřením na nástup dětí do mateřské školy, školy nebo při přechodu mezi 
stupni škol.  
Nástup dítěte do školy je pro konkrétní dítě a celou rodinu zátěžová situace nejen psychického 
rázu, ale také s sebou nese další ekonomické náklady v podobě nákupu vybavení, placení 
obědů atd. a změnu rodinného režimu v podobě pravidelné docházky dítěte do školy 
či školského zařízení (školní jídelna, školní družina apod.).  
Nástup do mateřské a základní školy je povinný, a ne všechny děti a rodiče ze sociálně 
znevýhodněného prostředí mají do té doby vlastní zkušenost s pravidelnou 
institucionalizovanou výchovou a vzděláváním. Rodiče mají často předsudky a nedůvěru 
ke škole a zároveň mají obavy o své děti vzhledem k prostředí školy, ostatním spolužákům 
či pedagogům. 
Poradenské služby probíhají v rámci individuálních konzultací face to face, lze poradenství 
nabídnout i online formou či telefonicky.  
Poradenské služby si kladou za cíl podpořit rodiče, předat jim adekvátní odborné informace 
či zprostředkovat kontakt s doprovodem do odborného poradenského centra. Rodičům jsou 
předávány informace, materiály, lze hledat vhodné vzdělávací pomůcky atd.  
Pozitivní vliv při práci s rodiči dětí má sdílení dobré praxe při práci s dítětem či vlastní zapojení 
rodičů do školského či neformálního vzdělávacího centra. Vlastní zkušenost rodičů hraje 
důležitou roli při práci s obavami a předsudky vůči školám.  
Poradenství pro rodiče je zdarma.  
Poradenské služby spolku NADĚJE mají přesahující charakter s možností poskytnout rodině 
i sociální poradenství v rámci sociálních služeb jako je SAS či NZDM nebo materiální pomoc. 

Cílová skupina  Rodiny s dětmi nastupující do MŠ, ZŠ či přechod dítěte do vyššího stupně vzdělávání 

Indikátory výstupu   
Počet podpořených rodin např. 15, počet konzultací a setkání s institucemi – cca 150 konzultací 
za rok  

Odpovědný subjekt  NADĚJE Písek 

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování Bude specifikováno nejdříve v druhé polovině roku 2022.  

Předpoklad realizace  Realizace proběhne pouze za předpokladu nalezení vhodných finančních prostředků.  
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Opatření 5.3.5 
Od roku 2022 zajišťují/poskytují místní aktéři/NNO neformální předškolní vzdělávání 
dětem předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Popis opatření  

V neformálních předškolních klubech NADĚJE budou děti připravovány na pobyt 

v běžné mateřské škole a na budoucí školní docházku. Dětem se snažíme pomoci s rozvíjením 

jejich schopností a dovedností v řízených i spontánních činnostech. Předškolní kluby zajišťují 

podmínky pro zdravý rozumový, fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí. Vzdělávací program 

je založen na modelu výchovy dle potřeb a možností dítěte, respektuje jeho individualitu 

i speciální vzdělávací potřeby. Aktivita předpokládá také spolupráci s rodiči dětí v podobě 

pravidelných setkávání za účelem seznámení rodičů s výsledky vzdělávání dětí v předškolních 

klubech či naopak s problémy, které je nutné s rodiči řešit – jazyková bariéra, neposlušnost dětí, 

nespolupráce atd. Setkání s rodiči plní také druhou úlohu, a to je zapojení samotných rodičů 

do chodu předškolního klubu a do vzdělávacích aktivit dětí např. společné čtení, společné 

tvoření a zpívání atd. Organizujeme také vzdělávací aktivity mimo předškolní kluby 

(např. návštěvy výstav, muzea a knihovny) a též různé výlety. S dětmi připravujeme tematická 

pásma na vystoupení dětí pro veřejnost a seniory. Mezigenerační spolupráci s lidmi z domovů 

pro seniory a zdravotních zařízení udržujeme také formou setkávání s nacvičeným programem 

a předáváním vyrobených drobných dárečků a přání od dětí. Předškolní kluby zajišťují 

své služby od pondělí do pátku od 8:30 – do 12:00 hodin. Páteční provoz je většinou vyhrazen 

pro individuální práci s dítětem/dětmi či na přípravy, zpracování dokumentace a individuální 

konzultace či doprovody pro rodiče dětí. Vzdělávání v neformálních předškolních klubech 

je zdarma. 

Cílová skupina  Děti ve věku 3–7 let 

Indikátory výstupu   Počet dětí navštěvujících předškolní kluby – 20 dětí za rok  

Odpovědný subjekt  NADĚJE Písek  

Harmonogram  2022- 

Zdroje financování Bude specifikováno nejdříve v druhé polovině roku 2022.  

Předpoklad realizace  Realizace proběhne pouze za předpokladu nalezení vhodných finančních prostředků.  
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4 Implementační část  

Implementaci PSZ Písek zajišťují připravené projekty či skupiny projektů. Realizací projektů 

dojde k naplnění cílů a opatření PSZ.   Dále jsou součástí PSZ také opatření tzv. systémová, 

která nevyžadující finanční krytí formou dotací, ale vyžadují systémové změny na obci 

(např. systém přidělování obecních bytů), za implementaci systémových opatření 

je zodpovědný určený garant.   

Pro naplnění některých cílů PSZ jsou vyhrazeny finanční zdroje z fondů EU, a to operačního 

programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a Integrovaného regionálního operačního programu 

2021-2027 (IROP 2021-2027). Ministerstvo práce a sociálních věcí (řídící orgán OPZ+) 

a Ministerstvo pro místní rozvoj (řídící orgán IROP) vyhlašují příslušné výzvy. V rámci výzev 

OPZ+ je vyčleněna (sub)alokace pro žadatele realizující projekty v rámci naplňování PSZ 

územních celků zapojených do KPSV 2021+.  

Implementace PSZ je zajišťována vícezdrojovým financováním. Kromě finančních zdrojů 

napojených na KPSV 2021+ bude pro implementaci opatření a aktivit nutné čerpat z dalších 

výzev fondů EU, ale i národních a regionálních zdrojů, předpokládá se rovněž využití vlastních 

zdrojů územního celku.   

Obec je nositelem PSZ, který je schvalován orgány města. Je zodpovědná za vytváření 

podmínek pro realizaci PSZ, jeho plnění, publicitu, evaluaci a za monitoring naplňování 

cílů PSZ.   

4.1 Řídicí struktura implementace 

Implementaci a opatření PSZ zajišťují realizátoři projektů a garanti cílů. V obci se pravidelně 

schází Pracovní skupina projekty a implementace (PSPI), v rámci níž místní aktéři řeší 

a domlouvají realizaci projektů, koordinaci v území, vzájemnou propojenost a spolupráci. Dále 

také průběžně vyhodnocují opatření a sestavují doporučení pro přenastavení intervencí. 

Skupina se schází maximálně 4x za rok a jejími členy jsou zástupci realizátorů projektů, vedení 

Odboru sociálních věcí města Písek a zástupci Odboru pro sociální začleňování (Agentury) 

pro sociální začleňování. PSPI je realizační složkou Lokální partnerství (LP), které se schází 

1x za rok, a je základní platformou pro řešení problematiky sociálního vyloučení v územním 

celku, jeho partnerů a Odboru (Agentury) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní 

rozvoj. Do lokálního partnerství jsou zapojení relevantní aktéři v oblastech sociálního 

začleňování působící na území města a také zástupci Odboru (Agentury) pro sociální 

začleňování. 

Město Písek ve spolupráci s Agenturou zlepšuje úroveň řízení, koordinace a kvality místní sítě 

podpůrných služeb a aktivit, přičemž zejména:  

▪ zajišťuje činnost lokálního partnerství, udržuje a rozvíjí spolupráci s přizvanými 

partnery, zajišťuje kapacity a zdroje na zajištění řízení a koordinaci místní sítě 

podpůrných služeb a aktivit;  

▪ pravidelně a aktivně spolupracuje s Odborem (Agenturou) prostřednictvím pověřeného 

zástupce sociálního začleňování a manažera sociálního začleňování;  
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▪ ustavuje, koordinuje a řídí procesy strategického plánování a řízení;  

▪ zajišťuje projednání výstupů spolupráce v orgánech samosprávy;  

▪ zajišťuje finanční prostředky a kapacity na realizaci příslušných opatření 

ve schváleném plánu sociálního začleňování;  

▪ pravidelně vyhodnocuje plnění plánu sociálního začleňování a popisu spolupráce 

a podílí se v případě potřeby na dalších evaluačních činnostech;  

▪ provádí aktualizace a revize plánu sociálního začleňování na základě vyhodnocování 

jeho naplňování;  

▪ podílí se na naplňování indikátorů systémových projektů realizovaných Odborem 

(Agenturou) pro sociální začleňování  

▪ a podílí se na realizaci monitoringu dopadů plánu sociálního začleňování a promítnutí 

jeho výsledků do implementace popisu spolupráce a plánu sociálního začleňování.  

Lokální konzultant (LK) je pracovníkem Odboru (Agentury) pro sociální začleňování, který 

odpovídá za činnost Lokálního partnerství a Pracovní skupiny projekty a implementace. 

V rámci své koordinační role propojuje místní aktéry a zprostředkovává jim poradenství 

od lokálních poradců Odboru (Agentury) pro sociální začleňování na prioritní témata (popsaná 

v Popisu spolupráce). Například lokální poradce pro oblast bydlení poskytuje podporu 

při tvorbě bytové koncepce, lokální poradci pro OPZ poskytují komplexní projektové 

poradenství. V případě potřebnosti a kapacit Odboru (Agentury) je možné zpracovat tematické 

výzkumy, které vytváří výzkumné oddělení Agentury. Podpůrnou roli hraje Odbor pro sociální 

začleňování (Agentura) také v případě konání veřejných setkání, kulatých stolů s občany atd. 

Cílem této podpory je vytvoření stabilní odborné sítě, která se bude zabývat problematikou 

sociálního vyloučení s akcentem na participaci CS. Odbor pro sociální začleňování (Agentura) 

může poskytnout na vyžádání mediální podporu při eskalaci napětí mezi majoritou 

a komunitami, příp. pro lepší pochopení dopadů aktivit a opatření PSZ ze strany široké 

veřejnosti.   
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4.2 Analýza rizik a nastavení řízení rizik 

Tabulka 20: Analýza rizik 

č. Název rizika Pravděpodobnost23 Dopad Eliminace 

1 

Nízká motivace a 

informovanost cílové 

skupiny 

3 5 

Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení 

informovanosti obyvatel a osvětových akcí. 

Podpora práce v terénu. Podpora naplnění 

kapacity APK a domovníků – preventistů. 

2 Široká cílová skupina  3 3 

Zajištění dostatečné podpory a dostatečných 

služeb pro jednotlivé kategorie cílové 

skupiny. Propojenost služeb místních aktérů. 

Realizace multidisciplinárních setkání 

místních aktérů. 

3 

Nedostatečná 

zdravotnická 

psychiatrická péče a 

psychologická pomoc 

3 4 

Podporování aktivit zvyšující dostupnost 

zdravotnické psychiatrické péče 

a psychologické pomoci. Pravidelné scházení 

multidisciplinárního týmu. Rozvoj krizové 

pomoci pro různé věkové kategorie. 

4 

Nedostatečná kapacita 

bydlení pro cílovou 

skupinu 

3 4 

Vyhledávání možností navýšení bytového 

fondu. Motivace soukromých vlastníků 

k poskytnutí bytů pro dostupné bydlení. 

5 

Negativní sousedské 

vztahy způsobené 

vysokou segregací 

cílové skupiny v jedné 

lokalitě 

4 4 

Desegregace lokality. Podpora komunitní 

práce/komunitního rozvoje, participativních 

metod práce s CS, veřejných setkání 

s využitím participativních metod. 

6 
Nedostatek finančních 

prostředků 
3 4 

Snaha o využití externích finančních zdrojů 

a zajištění vícezdrojového financování 

sociálních služeb. 

7 
Nedostatečná kvalita 

implementace PSZ 
2 5 

Nastavení průběžného monitoringu a 

evaluace. Transparentnost a funkčnost 

lokálního partnerství. 

8 Změna politiky města  2 4 

Transparentnost a funkčnost lokálního 

partnerství. 

Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení 

informovanosti obyvatel a osvětových akcí. 

Zavádění sociálního začleňování a pro 

sociálního myšlení do kultury města. 

Zdroj: Vlastní zpracování  

  

 
23 1 – velmi nízká/ý, 2 - nízká/ý, 3 – střední, 4 – vysoká/ý, 5 – velmi vysoká/ý 
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4.3 Sledování, vyhodnocování a revize plánu sociálního 

začleňování 

 Vyhodnocení a revize plánu sociálního začleňování 

PSZ je průběžně vyhodnocován. Vyhodnocování probíhá skrze kontrolu a hodnocení plnění 
projektů a aktivit. K tomu dochází při pravidelných jednáních Pracovní skupiny projekty 
a implementace (PSPI), která se schází maximálně 4x do roka. Vyhodnocení je poté 1x do 
roka předloženo lokálnímu partnerství a vedení města. Předmětem vyhodnocení 
je naplňování PSZ a případně návrhy k možné revizi PSZ.  
 
V průběhu platnosti PSZ může docházet k jeho změnám. Z toho důvodu může být v případě 
potřeby sestavován krátký akční plán (AP) pro příslušné období. Může také dojít k revizi PSZ, 
vč. aktualizace analytických dat, vyhodnocení opatření a případné přenastavení intervencí.  
V případě provedení aktualizace je založen změnový list. Případná revize dokumentu 
(vyhodnocení a přenastavení intervencí) prochází schvalováním příslušnými orgány města.  
 

 Monitoring dopadů realizace plánu 

Realizace PSZ je pravidelně vyhodnocována monitoringem dopadů prostřednictvím místní sítě 
podpůrných služeb a aktivit. V případě monitoringu se jedná o opakující se proces zjišťování 
plnění opatření PSZ a jeho vlivu na sociální situaci sociálně vyloučených a ohrožených osob. 
Tyto činnosti koordinuje ve spolupráci s územním celkem příslušné regionální pracoviště 
Agentury (oddělení regionální centrum střed) s ohledem na nutný předpoklad pokračování 
činnosti Agentury ve stávajícím rozsahu. Pokud nebude Agentura pro roce 2023 pokračovat 
v adekvátních kapacitách nutných pro realizaci monitoringu dopadů, bude ve III. a IV. kvartálu 
2022 sestavena v rámci jednání PSPI soustava dopadových indikátorů realizovaných projektů 
(předpoklad realizace od 01/2023) ve shodě s realizátory a členy PSPI a bude nastaven 
automatizovaný proces každoročního sběru dat a krátkého zhodnocení. V tomto případě, tedy 
v případě ukončení spolupráce nebo omezení činnosti Agentury pro roce 2023 přebírá 
zodpovědnost za monitoring MSZ.  
 
Výstupem monitoringu je zpráva z realizace monitoringu, která je 1× ročně předkládána 

členům LP. Je podkladem pro vyhodnocení intervencí PSZ v území a může být podkladem 

pro aktualizaci/revizi nebo tvorbu nového PSZ. Krátké každoroční zhodnocení bude obsahovat 

minimálně:  

✓ specifikaci vazby na PSZ,  
✓ přehled podpořených osob v jednotlivých tematických oblastech,  
✓ plnění relevantních opatření PSZ skrze projekty,  
✓ dopady poskytovaných služeb a realizovaných aktivit = dopadové indikátory v dané 

tematické oblasti,  
✓ předpoklady udržitelnosti projektových aktivit,  
✓ v případě opakovaného sběru dat pak vyhodnocení změn ve sledovaných obdobích 

a trendů ve vývoji situace klientů a popis bariér plnění. 

4.4 Financování plánu sociálního začleňování 

Na plnění PSZ budou vyhrazeny finanční zdroje z fondů EU. Konkrétně se jedná o: 

▪ Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+), 

▪ Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP 2021-2027).  

Dále je možná podpora v rámci programu S-podnik, který připravilo MPSV ve spolupráci 

s NRB pro malé a střední sociální podniky, které tak mohou čerpat podporu na svůj další rozvoj 

ve formě bezúročných úvěrů a poradenství ve výši 650 tis. až 25 mil. Kč 
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 Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+ 

Jelikož v době schválení PSZ nebyly známy přesné podmínky výzev řídicích orgánů 

v návaznosti na KPSV 2021+ a nebylo známo nastavení jednotlivých operačních programů, 

v tabulce č. 21 se jedná pouze o předpokládaný rozpočet a o určení předpokládaného zdroje 

financování. 

Tabulka 21: Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+ 

Strategický 

cíl 
Specifický cíl Opatření 

Alokace (KPSV+ 

a Housing Led) 

Operační 

program 

Prioritní 

osa 

Specifický 

cíl OP 

Strategický 

cíl 1 + 3 

Specifický cíl 

1.1 

Opatření 

1.1.2 
11 905 850,88 Kč OPZ+   

Specifický cíl 

1.3 

Opatření 

1.3.2 

Strategický 

cíl 1 

Specifický cíl 

1.2 

Opatření 

1.2.2 
13 528 480,00 Kč OPZ+   

Strategický 

cíl 2 

Specifický cíl 

2.1 

Opatření 

2.1.1 
3 066 441,28 Kč 

 
OPZ+   

Specifický cíl 

2.2 

Opatření 

2.2.1  

Specifický cíl 

2.3 

Opatření 

2.3.1  

Strategický 

cíl 3 

Specifický cíl 

3.1 

Opatření 

3.1.3 
1 201 200,00 Kč OPZ+   

Strategický 

cíl 3 

Specifický cíl 

3.1 

Opatření 

3.1.1 
5 292 000,00 Kč OPZ+   

Strategický 

cíl 4 

Specifický cíl 

4.1 

Opatření 

4.1.1 

9 419 152,40 Kč 

 
OPZ+   

Opatření 

4.1.2 

Opatření 

4.1.3 

Specifický cíl 

4.2 

Opatření 

4.2.1 

Strategický 

cíl 5 

Specifický cíl 

5.1 

Opatření 

5.1.1 
5 745 479,04 Kč OPZ+   

Strategický 

cíl 5 

Specifický cíl 

5.1 

Opatření 

5.1.3 
4 032 000,00 Kč OPZ+   

Strategický 

cíl 1 

Specifický cíl 

2 

Opatření 

1.2.1 
X IROP   

Strategický 

cíl 3 

Specifický cíl 

2 

Opatření 

3.2.1 
X IROP   

OPZ+ (KPSV+) celkem: 28 756 272,72 Kč 

OPZ+ (Housing Led) celkem 25 434 330,88 Kč 

IROP (KPSV+) celkem: V tuto chvíli nejsou informace z centrály IROP 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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VYJÁDŘENÍ ODBORU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ (AGENTURA) 
MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR K PLÁNU SOCIÁLNÍHO 

ZAČLEŇOVÁNÍ 
 

Žadatel o vyjádření stanoviska (územní celek): město Písek 

Plán sociálního začleňování (PSZ) schválen dne: 30.06.2022 

Kritérium Komentář 

Návaznost PSZ na předchozí strategické 
dokumenty (jejich účinnost/úspěšnost) 

 

Plnění předchozího strategického dokumentu (SPSZ města 
Písek pro období 2019-2021) bylo zejména v oblastech 
bydlení a dluhy úspěšné, jelikož došlo k naplnění 20 z 25 
naplánovaných opatření. Došlo ke vzniku nové koncepce 
bydlení města Písku na období 2021–2031, bylo 
vybudováno nové kontaktní místo pro bydlení a byla 
posílena kapacita klíčových pracovníků na městském 
úřadě, kteří se věnují oblasti bydlení, a to jak formou 
terénní práce, tak ve formě poradenství. Od roku 2021 
byla dále změněna pravidla přidělování městských bytů a 
nastaveno bodové hodnocení směřující k většímu 
vyhodnocování podle potřebnosti žadatele. Také došlo 
k jednoznačnému navýšení kapacity dluhového 
poradenství. 

Neúspěšnou se stala snaha zrealizovat odstranění 
podmínky nulové tolerance dluhů vůči městu při 
pronájmu městských bytů, dále nebyl do nově 
nastavených režimů pronájmu městských bytů zařazen 
pronájem bytů s podporou sociální služby.  

Místní aktéři jsou zainteresováni v řešení problematiky 

sociálního vyloučení. Postupně zavádí integrační nástroje 

a při tvorbě PSZ se aktivně podíleli na tvorbě nových 

opatření, která povedou k novým dobrým praxím.  

Soulad PSZ se strategickými dokumenty 
kraje a ČR v oblasti sociálního 
začleňování a se souvisejícími dílčími 
politikami, strategiemi a plány 

PSZ Písek 2022-2027 a jeho cíle jsou v souladu se Strategií 

sociálního začleňování 2014–2020 a Strategie romské 

integrace 2021–2030. 

PSZ Písek 2022-2027 navazuje na Strategický plán a tvorbu 

koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 a je v souladu 

s Komunitním plánem sociálních služeb 2020-2022. 
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Kvalita procesu strategického plánování 

Skladba lokálního partnerství je reprezentativní. Členové 

lokálního partnerství se aktivně zapojili do tvorby PSZ, 

především do procesu nastavení a rozpracování 

jednotlivých problémů, potřeb, cílů a opatření.  

Během strategického plánování byl dodržen postup od 

analytické přes návrhovou až po implementační část a 

všechna sebraná data jsou spolehlivá. Hlavním zdrojem 

většiny dat jsou – index SV, výsledky terénního šetření 

ASZ, vyhodnocení metody „Stromu problému“ 

(realizována během pracovních skupin v lokalitě).    

Kvalita zpracování PSZ 

Požadavky formuláře plánu byly dodrženy. Plán obsahuje 

analytickou část, návrhovou část strukturovanou na 

strategické cíle, specifické cíle, opatření, k nim stanovené 

odpovědné subjekty/osoby a indikátory a analýzu rizik. 

Dále obsahuje implementační část, popisující způsob 

řízení realizace PSZ, jednotlivých opatření a plnění cílů, 

koordinaci práce lokálních aktérů. 

Respektování intervenční logiky 

(dodržení principu 

„problém-příčina-návrh řešení“) 

V plánu jsou dodrženy vztahy a souvislosti od příčin 

problémů přes potřeby, cíle, opatření, alokace a zdroje. 

Každé opatření má také formulovaný výstup a indikátor. 

Dopady PSZ 

V plánu je formulovaná změna, k níž má plán přispět. 

Klíčové výsledky a dopady strategického plánu jsou 

definovány prostřednictvím indikátorů. Jednotlivé 

výsledky a dopady jsou stanoveny realisticky.  

Způsobilost PSZ pro čerpání dotací 
z výzvy k předkládání žádostí o podporu 
v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost určené pro podporu 
sociálního začleňování v sociálně 
vyloučených lokalitách 

Cíle, opatření a cílové skupiny plánu, u nichž se 

předpokládá financování z operačních programů 

zařazených do KPSV21+, odpovídají cílům, podporovaným 

aktivitám/opatřením a cílovým skupinám příslušných 

investičních priorit těchto programů. 
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Celkový komentář 

Plán sociálního začleňování města Písek 2022-2027 

navazuje na předchozí strategická plán. Je zpracován 

kvalitně na základě spolupráce místních aktérů v rámci 

lokálního partnerství. Plán reflektuje strukturu dle 

metodiky KPSV+ a požadavky metodiky KPSV+.  

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR 

☒ DOPORUČUJE    ☐ NEDOPORUČUJE 

Plán sociálního začleňování (Písek, 2022-2027) 

k financování v rámci výzvy k předkládání žádostí o 
podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
plus určené pro podporu sociálního začleňování 
v sociálně vyloučených lokalitách. 

 

Vyjádření za odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, oddělení 

regionálního centra střed zpracoval: 

Dne: 15. 08. 2022     Mgr. Miroslav Klusák  

Odbor pro sociální začleňování 

Vedoucí Regionálního centra střed 

        

Potvrzení stanoviska ředitelem odboru pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR: 

 

Dne:       Mgr. Markéta Benešová  

Vrchní ministerský rada – p.z. ředitele odboru 
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