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2 ÚVOD 

2.1 Zaměření analýzy 

Cílem tohoto materiálu je provedení základní analýzy vybraných sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností 

(ORP) Písek. Materiál se zaměřuje na pobytové služby pro všechny cílové skupiny, zejména však na pobytové služby a 

na terénní služby určené pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením. Tyto dvě skupiny uživatelů 

patří dlouhodobě mezi cílové skupiny, které vykazují rostoucí potřebnost sociálních služeb. Jedná se přitom jak o služby 

terénní a ambulantní, tak o služby pobytové. 

Pro správní území ORP Písek je zpracován Plán rozvoje sociálních služeb, tedy základní koncepční dokument pro 

oblast zajištění sociálních (popř. i souvisejících) služeb. V době zpracování tohoto materiálu bylo v přípravě zpracování 

Akčního plánu tohoto strategického dokumentu na rok 2019. Na základě analýzy obsahu plánu je zřejmé, že téma této 

analýzy nejvíce odpovídá právě zaměření priorit, opatření a aktivit pro cílové skupiny „senioři“ a „osoby se zdravotním 

postižením“. 

Zpracování materiálu proběhlo na základě objednávky zadavatele. Obsahem zadání byly následující body: 

- zpracování analýzy potřebnosti služeb v rámci ORP Písek - pečovatelská služba a pobytové služby pro všechny 

předmětné cílové skupiny z regionálního pohledu (vazba na SPRSS JčK); 

- zjištění potřebnosti navyšování kapacit u jednotlivých pobytových sociálních služeb a pečovatelské služby, jež 

poskytují své služby na území ORP Písek → Analýza kapacit služeb pečovatelská služba a pobytové služby pro 

všechny předmětné cílové skupiny na území ORP Písek. 

Zpracovaný materiál se v souladu s uvedeným zadáním zaměřuje zejména na služby určené pro cílovou skupinu 

seniorů a osob se zdravotním postižením. Jedná se přitom o skupiny osob, které z důvodu věku či zdravotního stavu 

vykazují zvýšenou potřebu ošetřovatelské a přímé obslužné péče (nejedná se tedy o všechny seniory či osoby se 

zdravotním postižením, ale pouze o jejich část s potřebami viz dále). Potřebu služeb z pohledu cílových skupin 

seniorů a osob se zdravotním postižením můžeme shrnout prostřednictvím následujícího schématu: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioři a osoby se zdravotním postižením s vyšším stupněm potřeby sociálních, zdravotních 

a souvisejících služeb – poptávka po pobytových, ambulantních i terénních služeb 

 

A) Možnost uspokojení poptávky v Zařízeních poskytujících 

sociální či související (navazující) služby: 

Pobytové sociální služby:   

→ Domovy pro seniory 
→ Domovy se zvl. režimem 
→ Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
→ Chráněné bydlení 
→ Odlehčovací služby 
→ Týdenní stacionáře 
→ Soc. lůžka v nemocnicích 
→ Popř. jejich kombinace 

Ostatní (mimo zařízení 

poskytující sociální služby):  

→ Hospice 
→ LDN a jim podobná 

zařízení následné péče 
→ soukromá zařízení 

 

 

 

B) Možnost uspokojení 

poptávky pomocí 

Individuální péče 

v domácnosti (terénní 

či ambulantní služby) 

→ Pečovatelská služba 

→ Osobní asistence 
→ Terénní odlehčovací 

služby 
→ Denní stacionáře 
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Plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Písek vymezuje cílové skupiny následovně: 

Tabulka 1 Vymezení řešených cílových skupin dle PSS ORP Písek 

Senioři 

Cílovou skupinou nejsou všichni senioři ale ti, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené věkem a neuspokojivým 
zdravotním stavem potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání základních činností spojených s péčí o vlastní osobu, a to 
formou odborné ošetřovatelské péče a podpory rodiny nebo poskytovatelů sociálních služeb (ať už pobytových, či ambulantních a 
terénních). Věková hranice cílové skupiny (obecně vnímaná hranice stáří dle OSN a SPRSS Jihočeského kraj) je věk 65 let a výše. 

Osoby se zdravotním postižením 

Osoby se zdravotním postižením všech věkových skupin, a to osoby definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů a obecně také osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který podstatně omezuje jejich 
psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti. Zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální, duševní, 
smyslové nebo kombinované postižení (včetně postižení autismem a dlouhodobě nemocných), jehož dopady činí nebo mohou činit 
osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Osoby v nepříznivé sociální situaci 

- Osoby ohrožené sociálním vyloučením – lidé dlouhodobě nezaměstnaní; lidé s nízkým stupněm vzdělání, lidé žijící v dluhové 
pasti; 

- Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (prostituce, bezdomovectví apod.); 
- Pachatelé trestné činnosti a osoby opouštějící zařízení po výkonu trestu odnětí svobody; 
- Osoby závislé na drogách, osoby mající problém s drogami a osoby mající problém s nedrogovými závislostmi; 
- Oběti domácího násilí (fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich 

soukromí); 
- Oběti trestné činnosti (každý, komu bylo trestným činem ublíženo, komu tak vznikla škoda na majetku, zdraví nebo mu byla 

způsobena škoda morální či jiná újma a pozůstalí po obětech); 
- Etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí (převážně se jedná o Romy v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou 

ohroženi sociálním vyloučením). 

Rodiny s dětmi 

- Všechny děti a mládež – všechny věkové skupiny 0 - 26 let; 
- Rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci; 
- Děti z dětského domova; 
- Rodiny v přechodné krizi – partnerské krize, výchovné problémy, šikana; 
- Rodiny ohrožené domácím násilí; 
- Rodina, kde je zdravotní postižení (rodič nebo dítě); 
- Rodina, kde je závislost; 
- Rodiny ohrožené chudobou (nezaměstnanost, nízké příjmy, zadluženost); 
- Rodiny ohrožené ztrátou bydlení; 
- Samoživitelé; 
- Matky na mateřské dovolené (poporodní problémy); 
- Rodiny s náhradní rodinnou péčí; 
- Nezletilí rodiče; 
- Lidé navracející se z ústavní výchovy; 
- Nezletilí pachatelé trestné činnosti. 

Zdroj: Plán sociálních služeb ORP Písek 

Základním vstupním podkladem pro zpracování výše uvedeného zadání byly výstupy z provedeného šetření mezi 

poskytovateli a uživateli sociálních služeb v území ORP. K dispozici byly rovněž výstupy z šetření mezi zadavateli 

sociálních služeb, vzhledem k nízkému zapojení obcí do tohoto šetření, jsou však výsledky nepříliš hodnotné. Šetření bylo 

provedeno v gesci SOS Šumavsko, z.ú. 

Metodami využitými pro potřeby zpracování materiálu pak byly zejména: 

- analýza dostupných dat (např. SPRSS Jihočeského kraje, Registr poskytovatelů sociálních služeb, Plán 

sociálních služeb na území ORP Písek, Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území Města Písku 

jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 ad.), 

- výsledky dotazníkových šetření, které probíhalo v období září-říjen 2018 mezi uživateli a poskytovateli služeb na 

území ORP Písek. 
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2.2 Souvislosti demografického vývoje 

Demografický vývoj Evropy i České republiky lze charakterizovat v současné době i výhledově očekávaným jevem – 

stárnutím, a to zejména jako důsledek prodlužující se délky života a poklesu porodnosti. Lze tedy očekávat výrazný 

posun ve struktuře obyvatelstva. Naše populace je čím dál starší a změny probíhají rychleji. V následujících letech proto 

poroste důležitost starších lidí a jejich přínosu ve prospěch ekonomik a komunit, ale také jejich požadavků jako 

spotřebitelů a jako uživatelů všech druhů sociálních služeb.  

Predikce potřeby sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením vychází mimo jiné i 

z předpokládaného demografického vývoje, který lze očekávat v ČR. Dle jeho střední varianty dojde k výraznému 

navýšení podílu obyvatel ve věku 65 a více let, a to téměř na dvojnásobek v porovnání s rokem 2015. Dalším trendem, 

který z předpokládané prognózy plyne, je snižování podílu produktivní složky obyvatel (věková kategorie 15-64 let) a 

nejprve snížení a později stagnace nejmladší věkové složky obyvatel. 

Tabulka 2 Předpokládaný demografický vývoj v ČR dle projekce ČSÚ (střední varianta, věkové skupiny) 

Věk / podíl v % 2015 2020 2025 2030 3035 2040 2045 2050 

   0-14 13,8 13,7 13,2 12,6 12,2 12,2 12,4 12,4 

 15-64 68,1 66,0 65,3 64,5 63,6 60,9 57,9 56,3 

 65+ 18,1 20,3 21,5 22,8 24,1 26,9 29,7 31,3 

Zdroj: ČSÚ 

Současně dojde velmi pravděpodobně k zásadním změnám v rámci věkoví struktury nejstarší populace. To platí jak 

z pohledu celého území ČR, tak z pohledu předpokládaného vývoje na území Jihočeského kraje. V této věkové skupině 

budou změny nejmarkantnější. S rostoucí střední délkou života u žen i mužů dojde i k navýšení podílu celé této věkové 

skupiny obyvatel. Z pohledu plánování kapacity sociálních služeb pro seniory je významným faktem i to, že dojde k v rámci 

celé skupiny 65+ k navýšení podílu nejstarších seniorů (ve věku 85 a více let). Přitom právě tato věková kategorie 

seniorů patří mezi nejvýznamnější současné i potenciální uživatele všech typů sociálních služeb pro seniory či osoby se 

zdravotním postižením v rámci ČR i našeho kraje. 

Tabulka 3 Předpokládané věkové složení  obyvatel ve věku nad 65 let dle projekce ČSÚ (střední varianta) 

Věk / podíl v % 2015 2020 2025 2030 3035 2040 2045 2050 

Absolutní projektované počty         

   65-74 1 165 776 1 273 549 1 184 048 1 137 066 1 176 112 1 354 671 1 520 352 1 415 382 

   75-84 524 561 627 483 809 329 895 394 847 563 837 199 884 345 1 043 570 

   85+ 173 809 187 301 207 933 275 613 376 243 441 684 457 323 497 127 

Podíl v %         

   65-74 11,3 12,4 11,6 11,3 11,8 13,8 15,8 15,0 

   75-84 5,1 6,1 7,9 8,9 8,5 8,5 9,2 11,1 

   85+ 1,7 1,8 2,0 2,7 3,8 4,5 4,8 5,3 

Zdroj: ČSÚ 

Výše naznačené demografické změny budou dle této projekce nastávat de facto v rámci celého Jihočeského kraje. Lze je 

tedy očekávat i ve správním území ORP Písek. Předpokládaný demografický vývoj v ORP naváže na dosavadní vývoj 

věkové struktury obyvatel, který je možné sledovat v níže uvedené tabulce. Již vývoj v posledních desetiletích jasně 

poukazuje na fakt, že se prodlužuje průměrný věk žen a mužů, střední délka života (tj. naděje na dožití) a také se zvyšuje 

podíl nejstarších obyvatel, kteří žijí v obcích a městech ORP. 

V ORP Písek je v současnosti již více než 20 % občanů ve věku nad 65 let. Je to přitom zhruba o 1,5 % vyšší podíl, 

než je průměr za celý Jihočeský kraj. V ORP Písek roste mírně celkový počet obyvatel (z necelých 51 tis. v roce 2000 na 

téměř 53 tis. v roce 2018), stejně jako v jiných částech kraje dochází k prodlužování délky života a navyšování podílu 

nejstarší složky obyvatel. 
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Tabulka 4 Vývoj demografické struktury obyvatel v ORP Písek (2001 – 2016) 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel (k 31. 12.) 50 

935 

51 

025 

51 

040 

51 

090 

51 

157 

51 

349 

51 

451 

51 

728 

51 

760 

51 

885 

51 

846 

51 

978 

52 

018 

52 

168 

52 

265 

52 

521 

Přirozený přírůstek obyvatel 
(narození - zemřelí) 

-122 -57 -94 -116 -8 -53 -14 1 -48 -43 -52 -49 -115 -66 -68 56 

Přírůstek obyvatel stěhováním 
   (přistěhovalí - vystěhovalí) 

6 147 109 166 75 245 116 276 80 168 221 181 155 216 165 200 

Celkový přírůstek (úbytek) 
obyvatel 

-116 90 15 50 67 192 102 277 32 125 169 132 40 150 97 256 

Průměrný věk mužů (roky) 37,8 38,1 38,4 38,7 39,0 39,3 39,5 39,7 39,8 40,1 40,4 40,6 40,8 40,9 41,1 41,3 

Průměrný věk žen (roky) 41,3 41,5 41,6 41,9 42,2 42,4 42,6 42,6 42,9 43,1 43,2 43,4 43,6 43,8 44,0 44,1 

Podíl obyvatel ve věku 65 a 
více let (%) 

15,2 15,3 15,3 15,3 15,4 15,6 15,8 16,0 16,4 16,8 17,4 18,0 18,6 19,1 19,6 20,1 

Index stáří (počet osob ve věku 
65 a více let    na 100 dětí ve 
věku 0–14 let) 

96,3 97,8 99,7 102,1 105,4 108,4 111,5 112,8 114,8 116,2 118,8 121,8 124,8 126,9 129,0 130,7 

Zdroj: ČSÚ 

V celém kraji i v rámci ORP Písek je také dlouhodobě zaznamenáván zvyšující se počet osob seniorského věku, které 

trpí závažným onemocněním degenerativního typu (různé druhy demencí). Z toho důvodu musí být režim ve 

stávajících pobytových zařízeních sociálních služeb přizpůsobován jejich specifickým potřebám. Tím vzniká potřebnost 

dalších pobytových služeb typu domov se zvláštním režimem. V posledních letech proto některá stávající zařízení 

v kategorii domov pro seniory rozšiřují či obměňují své kapacity (vznik / transformace lůžek na lůžka v režimu domovů 

se zvláštním režimem). 
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3 ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI 

3.1 Plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek 

Pro území ORP Písek je zpracován Plán rozvoje sociálních služeb (aktuálně je v přípravě zpracování Akčního plánu na 

rok 2019). Rozvoj sociálních a souvisejících služeb na území ORP je zde řešen na úrovni jednotlivých cílových skupin: 

- Senioři 

- Osoby se zdravotním postižením 

- Osoby v nepříznivé sociální situaci  

- Rodiny s dětmi  

Pro každou uvedenou cílovou skupinu je zpracována soustava opatření a aktivit, které jsou členěny do priorit: 

1) podpora a udržení sociálních služeb (zde je deklarována podpora stávajícím existujícím službám); 

2) podpora rozvoje sociálních služeb (v této prioritě jsou zařazeny rozvojové záměry u jednotlivých služeb – např. 

rozšiřování kapacit stávajících služeb, vznik zcela nových služeb apod.); 

3) zkvalitnění sociálních služeb (v této prioritě jsou uvedeny záměry týkající se zvyšování kvality poskytování 

služeb – např. rozvoj materiálního vybavení, zázemí pro poskytování služby apod.); 

4) doprovodné služby (podpora služeb, které jsou poskytovány mimo režim zákona o sociálních službách). 

Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Na základě analýzy obsahu plánu je zřejmé, že téma tohoto materiálu nejvíce odpovídá zaměření priorit, opatření a aktivit 

definovaných právě pro cílové skupiny „senioři“ a „osoby se zdravotním postižením“. Tyto dvě oblasti zahrnují 

pobytové a terénní (v některých případech i ambulantní) sociální služby určené pro uvedené cílové skupiny. 

Lze konstatovat, že dlouhodobě (již v několika komunitních plánech navazujících na sebe) je plánováno rozšiřování 

pečovatelské služby do venkovských oblastí. Tato aktivita se však nedaří realizovat zejména z důvodu 

nedostatečného přehledu nejen o počtu potenciálních klientů, ale zejména jejich skutečných potřeb (konkrétní 

rozsah požadované pomoci / služeb), jejich ekonomických možností (možností podílet se na úhradě služby, výše případně 

pobíraných příspěvků na péči, finančních možnostech rodiny atd.). Významným faktorem je také neznalost možné reálné 

výše podpory ze strany obcí a možností jednotlivých pečovatelských služeb tuto službu zajišťovat (po personální, 

finanční a technické stránce – např. vybavenost vozidly). Za tímto účelem je v rámci Plánu sociálních služeb na území 

ORP Písek plánováno zpracování analýzy potřebnosti, poptávky a dostupnosti těchto služeb (Aktivita 2.1.1 - Výstupem 

bude podrobná analýza, postavená na osobní návštěvě obcí v ORP Písek, depistážní činnosti a zjišťování konkrétních 

ukazatelů, potřebných pro nastavení pečovatelských služeb, v daných oblastech. Analýza bude obsahovat předpokládaný 

počet klientů, očekávané úkony, poskytované pečovatelskou službou výši příspěvků na péči, celkovou ekonomickou 

rozvahu, kolik jsou ochotni a schopni za danou službu zaplatit, jakou měrou a jakým způsobem jsou ochotny se podílet na 

službě jednotlivé obce.). 

Co se týče dalšího rozvoje kapacit pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením, plán rovněž 

následující záměry týkající se této oblasti: 

- Rozšíření terénní pečovatelské služby (poskytovatel SeneCura SeniorCentra Písek a.s.) – navýšení kapacity 

služby na základě dlouhodobě zvyšujícímu se zájmu o služby (kapacita blíže nespecifikována); 

- Navýšení kapacity terénní pečovatelské služby (poskytovatel Seniorský klub Písek) - na základě zvyšující se 

poptávky je plánováno rozšíření působnosti do území dalších obcí, dále navýšení denní kapacity pečovatelské služby 

a rozšíření provozní doby služby; 

- Rozšíření kapacity pečovatelské služby (poskytovatel Oblastní charita Písek) - pečovatelská služba 

zaznamenává kontinuální nárůst zájmu o službu, pro optimální zajištění dostupnosti služby v Písku plánováno 

navýšení úvazků pečovatelek o 2 celé úvazky; 
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- Rozšíření kapacity pečovatelské služby (poskytovatel Městské středisko sociálních služeb Písek) - rozšíření 

stávající kapacity klientů z důvodu narůstajícího zájmu o službu (navýšení úvazků pracovníků v sociálních službách 

na 16,0); 

- Rozšíření stávající kapacity pečovatelské služby (poskytovatel Diakonie ČCE – střediska Blanka) – rozšíření 

v návaznosti na rostoucí poptávku po službě (nejen v Písku, ale zejména v mimo píseckých oblastech se zvyšuje 

poptávka po poskytování pečovatelské služby, zejména v regionech kolem Mirovic a Mirotic, zde by bylo potřeba 

vytvořit při pečovatelských domech stálou pečovatelskou službu, která chybí) – stávající kapacita, která je zařazená 

do sítě poskytovatelů a to 6,8 úvazků pracovníků, zdaleka nepostačuje pokrýt tuto potřebu (časová náročnost pro 

zajištění služby v odlehlejších obcích) – je plánováno navýšení na 11 úvazků pracovníků v přímé obslužné péči (po 2 

úvazcích pro Mirotice i pro Mirovice.); 

- Vznik nové kapacity DZR (poskytovatel SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.) – záměrem je rozšíření spektra 

poskytovaných služeb o sociální službu domov se zvláštním režimem (pro osoby s Alzheimerovým onemocněním či 

jiným typem demence, a to v jakémkoliv stádiu onemocnění, vč. osob s kombinovaným postižením od 55 let a 

s kapacitou 32 lůžek) 

- Navýšení kapacity DZR pro osoby s demencí v ORP Písek (poskytovatel Diakonie ČCE – středisko Blanka) - 

s ohledem na zvyšující se průměrnou délku života a dále s ohledem na zvyšující se procento osob trpících 

Alzheimerovou chorobou, či jinými typy demence, je nutno zaměřit se na rozšíření kapacity domovů se zvláštním 

režimem, které budou poskytovat služby obyvatelům ORP Písek - vytvoření nových DZR, nebo navýšení kapacity 

stávajících, se zachováním co nejmenších kapacit na jedno oddělení (max. 14 klientů na oddělení). 

- Plánován je dále vznik domu s pečovatelskou službou včetně denního stacionáře pro všechny cílové skupiny 

ve městě Mirotice (poskytovatel zatím není určen). 

Plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek rovněž určuje 5 sociálních služeb pro cílovou skupinu psychiatricky 

nemocných osob, osob v terminálním stádiu života a rodin, které vlastními silami pečují v domácím prostředí – 

tyto služby jsou navrženy k zavedení v ORP Písek a jsou součástí  Opatření 2.2 Podpora vzniku nových služeb na území 

ORP Písek: 

- samostatné bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocněním (terénní); 

- chráněné bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocněním (pobytová, 10 lůžek) – v ORP Písek je v současné 

době zajištěna kapacita chráněného bydlení pouze pro dospělé osoby s mentálním postižením a sníženou 

soběstačností; 

- vznik hospicových služeb (zajištění terénní hospicové péče v ORP Písek a zajištění cca 5 lůžek hospicové péče v 

některém ze stávajících pobytových zařízení sociálních služeb v ORP Písek); 

- vznik odlehčovací služby s kapacitou 5–10 lůžek (pobytová - při některém ze stávajících poskytovatelů); 

- vznik denního stacionáře (ambulantní). 

Osoby v nepříznivé sociální situaci 

Pro cílovou skupinu osob v nepříznivé sociální situaci na území ORP Písek můžeme v obsahu Plánu rozvoje 

sociálních služeb ORP Písek najít následující záměry týkající se rozvoje pobytových (v případě noclehárny ambulantních) 

služeb: 

- jako jedna z významných priorit je v plánu zastoupena potřeba zřízení služby Azylový dům pro jednotlivce - na 

území Jihočeského kraje v současnosti zajišťují 3 poskytovatelé kapacitu 48 lůžek této služby. V ORP Písek se pak 

azylový dům pro jednotlivce nenachází vůbec. Nejbližším azylovým domem je azylový dům ve Strakonicích (cílová 

skupina muži, ženy, rodiny s dětmi) a azylové domy v Českých Budějovicích a Prachaticích. Jako vhodná se jeví 

kombinace azylového domu pro jednotlivce, noclehárny a nízkoprahového denního centra (vznik 

nízkoprahového denního centra je plánován v kapacitě 12 klientů). Kapacita azylového domu nemusí být dle analýz 

provedených v rámci komunitního plánování příliš vysoká – jednalo by se o azylový dům pro 5 mužů a 5 žen s 

oddělenými prostory/vstupy. 

- V území ORP je dále plánováno zachování kapacity ambulantní služby noclehárny (poskytovatel služby: Městské 

středisko sociálních služeb). Kromě toho je plánován rovněž další rozvoj kapacity této služby (pro osobu imobilní 

nebo jinak pohybově znevýhodněnou, za podmínky že je tato osoba schopna sebeobsluhy, a to v počtu 1 osoba). 
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- V ORP Je plánováno zachování služby „sociálních lůžek“ (sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče) v Nemocnici Písek, a.s. Služba je poskytována na 20 lůžkách, dvou a třílůžkových pokojích 

- služba je zapotřebí pro zajištění plynulého přechodu z potřeby zdravotní péče na péči sociální. Při současné kapacitě 

lůžek lze udržet sociální službu, pokud další poskytovatelé sociálních služeb budou ochotni přijímat klienty s infekčním 

onemocněním (MRSA,…). 

- V rámci služby terapeutické komunity (Karlov) je stávající kapacita (31 lůžek, 85 osob/rok). Cílovou skupinou jsou 

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách a matky s dítětem/dětmi věkové omezení klientely je 

do 64 let věku (děti kojeneckého věku do 1 roku) 

Cílová skupina Rodiny s dětmi 

Pobytové služby pro tuto cílovou skupinu na území OPR Písek nejsou plánovány. Co se týče rozvoje služeb, je v plánu 

zřízení azylového domu pro matky s dětmi v Písku (kapacita domu není blíže určena). 

3.2 Kapacity a předpokládaný rozvoj služeb dle SPRSS Jihočeského kraje 

Cílová skupina senioři a zdravotně postižení 

V rámci Jihočeského kraje je dle výsledků SPRSS stanoveno, že hlavními sociálními službami, které by měly být rozvíjeny 

za účelem řešení potřeb cílové skupiny seniorů, popř. osob se zdravotním postižením, by měly být následující služby 

(jedná se tedy o sociální služby společné pro cílové skupiny seniorů a pro osoby se zdravotním postižením a 

v některých případech i pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci): 

- pobytové: 

o domovy pro seniory (§ 49) 

o domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

o domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) 

o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52) 

o odlehčovací služby (§ 44) 

o chráněné bydlení (§ 51) 

o týdenní stacionáře (§ 47) 

- terénní a ambulantní: 

o pečovatelská služba (§ 40) 

o osobní asistence (§ 39) 

o odlehčovací služby (§ 44) 

o denní stacionáře (§ 46) 

o tísňová péče (§ 41) 

o odborné sociální poradenství (§ 37) 

o průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) 

o centra denních služeb (§ 45) 

o telefonická krizová pomoc (§ 55) 

o sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP (§ 66) 

Cílová skupina rodiny s dětmi 

Pro cílovou skupinu rodiny s dětmi jsou v rámci SPRSS Jihočeského kraje plánovány následující služby: 

- pobytové: 

o azylové domy pro rodiny s dětmi( § 57) 

o domy na půl cesty (§ 58) 

o sociální rehabilitace (§ 70) 

- terénní a ambulantní: 

o odborné sociální poradenství (§ 37) 

o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (§ 62) 

o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 
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Cílová skupina osoby v akutně nepříznivé sociální situaci 

Pomoc cílové skupině osob v akutně nepříznivé sociální situaci je v podmínkách Jihočeského kraje zajištěna 

prostřednictvím následujících sociálních služeb: 

- pobytové: 

o azylové domy (§ 57)  

- terénní a ambulantní: 

o odborné sociální poradenství (§ 37)  

o telefonická krizová pomoc (§ 55)  

o krizová pomoc (§ 60)  

o intervenční centra (§ 60a)  

o nízkoprahová denní centra (§ 61)  

o noclehárny (§ 63)  

o terénní programy (§ 69)  

o sociální rehabilitace (§ 70)  

Cílová skupina osoby závislé či závislostí ohrožené 

Pro osoby této cílové skupiny jsou v rámci krajského SPRSS dostupné na území regionu následující služby: 

- pobytové: 

o následná péče (§ 64) 

o terapeutické komunity (§ 68) 

o domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

- terénní a ambulantní: 

o terénní programy (§ 69) 

o kontaktní centra (§ 59) 

o odborné sociální poradenství (§ 37) 

o následná péče (§ 64) 

Geografické hranice ORP nemusí vždy plně odpovídat spádovým územím z hlediska poskytování pobytových sociálních 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Často se stává, že klienti těchto zařízení a služeb jsou ze širšího 

spádového regionu, který nekoresponduje s geografickým nebo správním vymezením. 

Přesto základním kritériem pro sledování územní dostupnosti služeb z krajského pohledu představuje členění kraje na 

správní obvody obcí s rozšířenou působností. Toto členění však nepostihuje skutečnost, že i v rámci samotných 

správních obvodů ORP existují mnohdy vnitro-regionální rozdíly (např. oblast Lipenska a pohraniční oblasti Šumavy 

v ORP Č. Krumlov a Prachatice nebo právě území ORP Písek, jehož některé části, např. severní území, patří rovněž 

v rámci jihočeského regionu k tzv. periferním oblastem) Celkem území 3 obcí s pověřeným úřadem – Mirovice, Mirotice a 

Protivín – patří v rámci ORP Písek mezi tzv. “hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje“ – viz Program rozvoje 

Jihočeského kraje 2014 - 2020. 

3.3 Rozvoj sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle SPRSS 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje definuje služby pro tyto cílové skupiny jako prioritní. Každé 

z nich je v rámci SPRSS věnována samostatná oblast. V mnoha ohledech se služby pro tyto skupiny osob prolínají a 

doplňují. 

V následujících tabulkách jsou shrnuty informace týkající se současného zařazení sociálních služeb pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením z hlediska sítě sociálních služeb Jihočeského kraje a jejich dalšího předpokládaného vývoje. 
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Tabulka 5 Informace o stavu a předpokládaném vývoji služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v kraji 
– pobytové 

Ty služby Forma služby Informace k předpokládanému vývoji služby 

domovy pro 
seniory 

pobytová 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o SPRSS předpokládá navýšení kapacity v kraji (ORP ČB - 32 lůžek JH - 90, KA - 2, MIL - 

34, TA - 5, TŘ - 8, TNV – 60, VIM - 25) 

o Navyšování počtu lůžek v ORP Písek není předpokládáno (stav: 280 lůžek) 

- předpokládaný vývoj kapacit služby – optimální síť: 

o navýšení kapacity o cca 15% lůžkové kapacity, tj. o 420 lůžek (plošně za území 

Jihočeského kraje) 

domovy se 
zvláštním 
režimem 

pobytová 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o SPRSS předpokládá navýšení kapacity v kraji (ORP ČB – 123 lůžek SOB – 20, TA – 46, 

TNV  20) 

o ORP Písek: předpokládá se zachování kapacity 45 lůžek 

o Služba DZR určená pro osoby s duševním onemocněním – předpokládá se zachování 

kapacity jediného zařízení v kraji (113 lůžek v ORP ČB) 

- předpokládaný vývoj kapacit služby – optimální síť: 

o navýšení kapacity o cca 12,5% lůžkové kapacity, tj. o 52 lůžek (plošně za území 

Jihočeského kraje) 

odlehčovací 
služby 

Pobytová 
- předpokládaný vývoj kapacit pobytové formy služby pro seniory 

o navýšení kapacity v kraji (vybudování odlehčovacího centra v ORP Strakonice a navýšení 

počtu lůžek v ORP TA o 4 lůžka) 

o ORP Písek: současný stav: 0 úvazků v přímé péči – není plánována změna 

o Pro optimální síť se předpokládá navýšení kapacity v kraji o 6 lůžek v okrese Strakonice 

(případně Písek) s částečně nepřetržitou dostupností (24 hod./7 dní v týdnu) a částečně 

s dostupností 2x v měsíci (pátek-neděle) 

o odlehčovací služby určené pro osoby s duševním onemocněním 

chráněné 
bydlení 

Pobytová 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o SPRSS předpokládá navýšení kapacity v kraji (ORP DAČ – 12 lůžek, JH – 4, SOB – 5, 

TŘE - 4) 

o ORP Písek: předpokládá se zachování kapacity 16 lůžek (v rámci základní sítě – pro 

optimální síť je navrhováno v území ORP Písek navýšení z 16 na 24 lůžek - 

maximální navýšení kapacity chráněného bydlení v celém Jihočeském kraji činí 32 

lůžek) 

- Služba chráněné bydlení určená pro osoby s duševním onemocněním – předpokládá se navýšení 

kapacity o cca 50 lůžek v kraji jediného zařízení v kraji (113 lůžek v ORP ČB) 

o V ORP Písek se předpokládá zavedení této služby (navýšení kapacity z 0 na 5 

lůžek) 

sociální služby 
poskytované 
ve 
zdravotnických 
zařízeních 
lůžkové péče 

Pobytová 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o Vzhledem k nedostatku pobytových sociálních služeb, případně s ohledem na delší 

čekací lhůty pro přijetí do pobytové sociální služby, zvláště v některých ORP, je navrženo 

navýšení v ORP ČB: 20 lůžek, ČK – 6, JH – 8, TA - 10 

o ORP Písek: předpokládá se navýšení kapacity ze 6 na 20 lůžek 

týdenní 
stacionáře 

Pobytová 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o navýšení je plánováno o 4 lůžka v okrese ST 

o v okrese Písek se předpokládá zachování kapacity 16 lůžek 
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domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

Pobytová 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o plánováno je zachování kapacity ve všech okresech Jihočeského kraje 

o v okrese Písek se předpokládá zachování kapacity 89 lůžek 

o v případě odlehčovací služby určené pro osoby s duševním onemocněním se 

předpokládá navýšení kapacity plošně za Jihočeský kraj o cca 50 lůžek (toto navýšení 

může být pokryto též sociální službou domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat SPRSS Jihočeského kraje 

Jak je patrné z údajů v tabulce, na území ORP Písek není předpokládán příliš velký rozvoj terénních sociálních služeb. 

Vzniká tak rozdíl mezi skutečnými požadavky regionu definovanými v rámci Plánu sociálních služeb ORP a 

záměry kraje jakožto subjektu určujícího základní síť služeb na svém území. Evidentní je tento rozpor zejména u 

služby domov se zvláštním režimem, kdy v území ORP existují reálné záměry navyšování kapacity této služby 

s odůvodněnou a prokázanou potřebností. 

Navyšování kapacit se nepředpokládá kromě služby domovy se zvláštním režimem (zachování 45 lůžek) také v případě 

odlehčovací služby (pobytová forma – žádná lůžka), týdenních stacionářů (zachování 16 lůžek) a domovů pro osoby se 

zdravotním postižením (zachování 89 lůžek). Rozvoj se v rámci současného SPRSS předpokládá u kapacity služby 

chráněné bydlení (navýšení ze 16 na 24 lůžek v rámci optimální kapacity sítě) a u sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče (navýšení z 6 na 20 lůžek). 

Obdobná je situace také v případě terénních a ambulantních služeb. V případě pečovatelské služby se předpokládá 

navýšení kapacity o 1,2 úvazku v přímé péči v rámci základní sítě a následně (pro potřeby optimální sítě) navýšení o 1,4 

úvazku. Toto navýšení není však vzhledem k aktuálním známým záměrům obsaženým v Plánu sociálních služeb ORP 

Písek dostatečné. Potřeby území (zejména v odlehlejších obcích regionu) jsou z hlediska poptávky po 

pečovatelské službě vyšší. Tato potřeba může být řešena částečně plánovaným navýšením kapacit základní sítě pro 

službu osobní asistence (zde je plánováno navýšení o 0,3 úvazku v přímé péči v případě základní sítě a o dalších 1,4 

úvazku z pohledu optimální sítě). 

Tabulka 6 Informace o stavu a předpokládaném vývoji služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v kraji 
– terénní a ambulantní 

Ty služby Forma 
služby 

Informace k předpokládanému vývoji služby 

pečovatelská služba Terénní  
- Záměrem je především rozšiřování pečovatelské služby v horských, příhraničních a 

venkovských - rozšiřování služby tak, aby byla zajištěna základní dostupnost na celém 

území kraje – nutná je rovněž vyšší finanční participace ze strany obcí 

- Cílem je rovněž postupné navyšování časové dostupnosti služby 

- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o navýšení kapacity základní sítě celkově o 15 % úvazků v přímé péči 

o ORP Písek: současný stav: 34,4 úvazků v přímé péči – navrženo navýšení na 

35,6 úvazků v přímé péči 

- předpokládaný vývoj kapacit služby – optimální síť: 

o navýšení kapacity celkově o 20 % úvazků v přímé péči 

o ORP Písek: navrženo navýšení z 35,6 na 37,0 úvazků v přímé péči 

osobní asistence Terénní 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o navýšení kapacity základní sítě celkově o 15 % úvazků v přímé péči 

o ORP Písek: současný stav: 2,0 úvazků v přímé péči – navrženo navýšení na 

2,3 úvazků v přímé péči 

- předpokládaný vývoj kapacit služby – optimální síť: 

o navýšení kapacity celkově o 25 % úvazků v přímé péči 

o ORP Písek: navrženo navýšení z 2,3 na 3,9 úvazků v přímé péči 
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denní stacionáře Terénní 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť 

o není plánováno navyšování kapacit 

o v ORP Písek 0 úvazků v přímé péči (není plánována změna) 

odlehčovací služby 
poskytované v rámci 
komplexu činností 
sociálních služeb a 
paliativní péče 

Terénní 
- předpokládá se rozvoj terénní formy – SPRSS akcentuje podporu terénní odlehčovací služby 

v rozsahu, který rámcově odpovídá počtu obyvatel území, ve kterém je služba poskytována 

- v rámci okresu Písek se předpokládá navýšení kapacity z 2,5 úvazků v přímé péči 

při časové dostupnosti služby 30 hodin týdně na 3,0 úvazků v přímé péči při časové 

dostupnosti služby 50 hodin týdně 

odlehčovací služby Ambulantní 
- předpokládaný vývoj kapacit ambulantní formy služby pro seniory 

o kapacita ambulantní služby je v současné době dostačující pro celý Jihočeský kraj 

o není plánováno navyšování kapacit v Jihočeském kraji (v ORP Písek 0 úvazků v 

přímé péči – není plánována změna) 

sociální poradenství 
poskytované v rámci 
komplexu činností 
sociálních služeb a 
paliativní péče 

Ambulantní 
- předpokládá se rozšíření služby poskytované v poradnách a ve speciálních lůžkových 

zdravotnických zařízeních hospicového typu též do ORP Č. Budějovice a do ORP Písek 

(dosud zajištěno v rámci odlehčovacích služeb nebo osobní asistence) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat SPRSS Jihočeského kraje 

3.4 Rozvoj sociálních služeb pro rodiny s dětmi dle SPRSS 

Potřeby cílové skupiny rodiny s dětmi Jsou v rámci krajského SPRSS řešeny prostřednictvím služeb, které jsou uvedeny 

v následující tabulce. V souladu se zadáním materiálu se jedná o služby pobytové. Jak je z přehledu patrné, ani na krajské 

úrovni nejsou v rámci této cílové skupiny plánovány změny/rozvoj, které by se týkaly území ORP Písek (rozvoj pobytových 

služeb pro tuto cílovou skupinu není plánován ani v Plánu rozvoje sociálních služeb pro území ORP). 

Tabulka 7 Informace o stavu a předpokládaném vývoji služeb pro rodiny s dětmi v kraji – pobytové 

domy na půl cesty pobytové  
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o zachování stávající kapacity sociální služby domy na půl cesty v ORP Č. 

Budějovice (2 bytové jednotky/den) a v ORP Č. Krumlov (3 bytové jednotky/den.) 

o ORP Písek: současný stav: 0 lůžek, není plánována změna  

azylové domy pro 
rodiny s dětmi 

pobytové 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o zachování stávající kapacity sociální služby v těch ORP kraje, kde je služba již 

poskytována 

o ORP Písek: současný stav: 0 lůžek, není plánována změna 

sociální rehabilitace pobytové 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o zachování stávající kapacity sociální služby v ORP Strakonice (5 lůžek) 

o ORP Písek: současný stav: 0 lůžek, není plánována změna 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat SPRSS Jihočeského kraje 

3.5 Rozvoj sociálních služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby závislé či 
závislostí ohrožené dle SPRSS 

Cílová skupina osob v nepříznivé sociální situaci a osob, které jsou závislé nebo závislostí ohrožené je v krajském SPRSS 

zastoupena řadou služeb, především terénních a ambulantních. Z hlediska pobytových služeb je pak předpokládaný stav 

a vývoj shrnut v následující tabulce. 
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Tabulka 8 Informace o stavu a předpokládaném vývoji služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby závislé 
či závislostí ohrožené v kraji – pobytové 

Osoby v nepříznivé sociální situaci 

azylové domy pro 
jednotlivce 

pobytové  
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o jako vhodné umístění služby byla stanovena jednotlivá (bývalá) okresní města (Č. 

Budějovice, Písek, Strakonice, Tábor, Prachatice, Č. Krumlov, J. Hradec) - dobrá 

dostupnost přirozených zdrojů (instituce, zaměstnavatelé, lékaři, širší nabídka 

bydlení apod.), dobrá dostupnost návazných podpůrných programů (sociální 

bydlení, podporované či propustné zaměstnávání apod.) 

o ORP Písek: současný stav: 0 lůžek 

- předpokládaný vývoj kapacit služby – optimální síť: 

o pro nastavení optimální kapacity sítě služby azylové domy na území Jihočeského 

kraje (vč. jednotlivých okresů) byla použita stávající kapacita služby na území 

okresu Č. Budějovice (kapacita ověřena praxí, jako spádového města okresu a 

částečně i kraje). Počítáno také s poměrem 70 % mužů / 30% žen bez domova. 

o ORP Písek: současný stav: 0 lůžek, plánováno zřízení 13 lůžek v poměru 9/4 

(muži/ženy) 

osoby závislé či závislostí ohrožené 

následná péče Pobytové 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o Služba následná péče je poskytována v Č. Budějovicích (pro klienty z celé ČR), 

služba je součástí celostátní sítě služeb s kapacitou 13 lůžek. 

o Průzkumem byl zjištěn odůvodněný záměr rozšíření kapacity v průběhu platnosti 

plánu, a to o 2-6 lůžek s využitím externích bytů, zejména pro matky s dětmi. 

o ORP Písek: 0 lůžek, není předpokládána změna 

terapeutické komunity Pobytové 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o v kraji je poskytována služba terapeutické komunity v rámci 3 služeb a 2 

poskytovatelů v celkové kapacitě 66 lůžek. 

o ORP Písek: stávající kapacita (31 lůžek, 85 osob/rok), není plánována změna 

domovy se zvláštním 
režimem 

pobytové 
- předpokládaný vývoj kapacit služby – základní síť: 

o je plánováno zřídit síť služeb DZR na území Jihočeského kraje se zaměřením na 

chronicky závislé osoby, v odhadovaném věku cca 55+, které potřebují péči jiné 

fyzické osoby a pro které v důsledku jejich debaklové zdravotně-sociální situace 

nebo chronické závislosti na návykových látkách není relevantní domácí péče. 

o Poskytování sociální pobytové služby v domově se zvláštním režimem by tvořilo 

významný doplněk adiktologických služeb. Jihočeský kraj nedisponuje zařízením 

tohoto typu. 

o ORP Písek: 0 lůžek, není předpokládána změna 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat SPRSS Jihočeského kraje 

3.6 Příspěvek na péči a struktura klientů služeb 

Pro plánování kapacit sociálních služeb pro všechny cílové skupiny je důležitým faktorem rovněž očekávaný vývoj počtu 

potenciálních příjemců příspěvku na péči, neboť ten tvoří významnou součást vícezdrojového financování zajištění těchto 

služeb. Už jen vzhledem k očekávanému demografickému vývoji lze předpokládat nárůst počtu příjemců 

příspěvku na péči. Problematika má však pochopitelně širší spektrum faktorů, které se do dalšího vývoje budou promítat. 

Dle výsledků Dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území Města Písku jako obce s rozšířenou působností 

do r. 2030 je možné pro správní území ORP Písek konstatovat následující: 

- nárůst potřeby péče ve všech věkových skupinách osob starších 75 let; 



ANALÝZA ZADAVATELŮ A UŽIVATELŮ (potřebnost a dostupnost pečovatelské služby a pobytových služeb pro všechny cílové skupiny na území SO ORP Písek) 

 

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529)   Strana 15 
   

- v r. 2030 bude příspěvek na péči pobírat o cca dvě třetiny více osob starších 65 let než v r. 2015; 

- nejvýznamnější nárůst lze očekávat u osob starších 90 let (očekává se, že v r. 2030 bude příspěvek na péči 

pobírat 488 osob v této věkové skupině, t.j. 2 x více než v roce 2015) 

- největší nárůst je očekáván u příjemců příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti, v roce 2030 bude 

příspěvek na péči v těchto stupních závislosti pobírat více než 2 x tolik osob, než v roce 2015. 

Je zřejmé, že tato problematika je do budoucna velmi významná, a to zejména z pohledu zajištění služeb pro cílové 

skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením. Na základě uvedeného předpokládaného vývoje tento materiál 

konstatuje, že stávající kapacity jednotlivých typů zařízení a služeb sociální péče na území správního obvodu Písku 

jako obce s rozšířenou působností nebudou v roce 2030 dostatečné k tomu, aby bylo možno zabezpečit potřebný 

rozsah služeb na stávající úrovni vybavenosti. Je proto zřejmé, že rozvoj všech forem terénních, ambulantních i 

pobytových služeb se musí stát nedílnou součástí regionálního rozvojového plánu, přičemž nezbytným předpokladem 

umožňujícím včas reagovat na změněnou demografickou situaci je zvýšení důrazu na analýzu změn v demografické 

struktuře obyvatelstva v tomto regionu. Prostým promítnutím změn ve věkové struktuře obyvatelstva v ORP Písku by pro 

zachování hodnot vybavenosti jednotlivými službami sociální péče na úrovni roku 2013 bylo nutno do r. 2030 zvýšit např.: 

- kapacity domovů pro seniory o 210 míst (z 289 na 499 míst); 

- kapacity domovů se zvláštním režimem o 79 míst (ze 109 na 188 míst); 

- kapacitu pečovatelské služby o 204 osob (z 650 na 854 osob). 

Vzhledem k době, ve které byl materiál zpracovaný, nejsou v uvedených hodnotách kapacit služeb DZR zahrnuty služby 

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. a Domov Pomněnka Protivín (Premium Business s.r.o.). 

Tento materiál dále shrnuje, že vybavenost správního obvodu Písek jako obce s rozšířenou působností službami 

sociální péče je v porovnání s ostatními správními obvody obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji i na 

území celé ČR na velmi dobré úrovni. Největší rezervy lze spatřovat v oblasti terénních služeb, které mají 

představovat v následujícím období rozvojovou prioritu jak z hlediska zřizovatelů, tak i poskytovatelů sociálních služeb. 

Uvedený materiál dále konstatuje, že lze očekávat v důsledku očekávaného rozšíření okruhu osob, jimž budou potřebné 

služby poskytovat jejich rodinní příslušníci: 

- vzrostou požadavky na zajištění větší informovanosti pečujících osob o možnostech, způsobu a formách poskytování 

a zajišťování potřebné péče, vč. zajištění krátkodobých vzdělávacích kurzů pro pečující osoby, 

- vzroste poptávka po poskytování pečovatelské služby a osobní asistence ze strany registrovaných poskytovatelů (ve 

formě tzv. sdílené péče), 

- vzroste poptávka po poskytování domácí zdravotní péče, požadavky na zvýšení návštěvních služeb lékařů v 

domácnostech (vč. návštěv odborných specialistů) a na dostupnost kompenzačních pomůcek, 

- vzroste poptávka po odlehčovacích službách (respitní péče, denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb, raná 

péče), 

- vzrostou požadavky na posílení místní dostupnosti a kvality ambulantních a terénních služeb, 

- zvýší se potřeba lepší koordinace péče. 

Materiál „Studie mapující vývoj investic v oblasti zabezpečení kapacit domovů pro seniory do roku 2015 v 

Jihočeském kraji“, kterou si nechal Jihočeský kraj zpracovat v roce 2008, se rovněž zabývá tímto tématem a akcentuje 

předpoklad proměny struktury uživatelů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na 

území kraje. V následující tabulce jsou z tohoto materiálu shrnuty předpokládané struktury uživatelů pobytových služeb 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením z hlediska příjemců příspěvků na péči. Rovněž údaje v této tabulce (byť se 

jedná již o starší data, která do určité míry byla z dnešního pohledu překonána) potvrzují, že u poskytovatelů sociálních 

služeb bude docházet k většímu „příklonu“ k uživatelům s vyšším stupněm závislosti. 

Tabulka 9 Stávající a navrhovaná optimální struktura klientely pobytových sociálních služeb pro seniory (v %, k roku 2020) 

Stupeň závislosti klienta Stav v roce 2008 Navrhovaný stav v roce 2020 

Bez zařazení do stupně závislosti 18,5 % 5 %  

I. stupeň 25,8 % 10 % 
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II. stupeň 28,0 % 15 % 

III. stupeň 13,9 % 30 % 

IV. stupeň 13,8 % 40 % 

Zdroj: Studie mapující vývoj investic v oblasti zabezpečení kapacit domovů pro seniory do roku 2015 v Jihočeském kraji 

Řada stávajících zařízení však není k přechodu na navrhovanou strukturu klientů připravena (obecně se jedná pak 

zejména dřívější domovy důchodců v objektech stavěných již před desítkami let). Jde především o stavebně-technické 

parametry těchto zařízení (např. šířka dveří, bezbariérové úpravy, vybavenost pokojů apod.). Tyto parametry limitují 

například možnost umístění osob trpících např. demencí, Alzheimerovou chorobou apod. do dotčených zařízení. 

Změna připravenosti těchto zařízení si vyžádá velké investice. Další očekávanou skutečností je to, že změna parametrů 

a vybavenosti pobytových zařízení sociálních služeb pro pobyt většího podílu osob ve III. a IV. stupni závislosti si vyžádá 

nárůst provozních nákladů (např. potřeba vyššího počtu personálu, potřeba vyšší vybavenosti zařízení apod.). 
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4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ORP PÍSEK 

Z celkového pohledu na vybavenost území OPR Písek sociálními službami, tj. srovnáním s vybaveností službami v dalších 

ORP kraje, můžeme konstatovat, poměrně solidní zajištění. Podobně jako v jiných ORP nebo v rámci celého kraje se 

jeví cílová skupina seniorů a osob se zdravotním postižením (a to zejména vzhledem k očekávaným demografickým 

statistikám či vzhledem k očekávanému vývoji výskytu různých forem zdravotního znevýhodnění kombinovaných v mnoha 

případech rovněž s prodlužujícím se věkem) jako jedna ze skupin, u kterých bude do budoucna potřeba zajištění sociálních 

služeb všech forem jedna z nejvyšších. 

Za určitý problém (nejedná se však o specifikum ORP Písek) lze považovat fakt, že většina služeb je koncentrována do 

města Písek a jeho spádového území, popř. v Protivíně. Je to přirozené vzhledem k velikosti, počtu obyvatel a významu 

těchto měst v rámci celého ORP. V ostatních obcích ve ORP jsou služby poskytovány pouze v omezeném rozsahu a 

teprve v případě výrazného zhoršení zdravotního stavu, poté co zejména senioři jsou hospitalizováni v nemocnici, jsou 

občanům těchto obcí nabízeny služby v pobytových zařízeních sociálních služeb, popř. na sociálních lůžkách v nemocnici. 

Rovněž rentabilita poskytování služeb v menších nebo odlehlejších obcích je velmi problematická, stejně tak jako jejich 

personální a materiální zabezpečení. 

4.1 Pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Na území ORP Písek jsou uživatelům z cílové skupiny senioři dostupné pobytové služby uvedené v následující tabulce. 

Celková kapacita služby domovy pro seniory je 280 lůžek, celková kapacita pobytové služby domov se zvláštním režimem 

pak představuje 193 lůžek. Další služby jsou zastoupeny pouze jedním poskytovatelem (týdenní stacionář s kapacitou 16 

lůžek, domov pro osoby se zdravotním postižením má 68 lůžek a chráněné bydlení má kapacitu 16 lůžek). 

Tabulka 10 Přehled pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území ORP Písek 

služba poskytovatel kapacita Směřování služby dle PSS ORP Písek 

Domov pro seniory Středisko Blanka – Diakonie 
ČCE  

34 lůžek (60 klientů) 
 

Zachování kapacity služby, maximálně 2 
klienti na pokoj 

Domov pro seniory Domov pro seniory Světlo  143 lůžek (60 lůžek 
Drhovle, 83 lůžek Písek)  

Zachování kapacity služby, zlepšení 
prostředí klientů 

Domov pro seniory Seniorský dům Písek 
(SeneCura SeniorCentrum)  

103 lůžek  Je plánováno rozšíření stávající služby o 
sociální službu domov se zvláštním 
režimem (32 klientů) 

Domov se zvláštním 
režimem 

Středisko Blanka – Diakonie 
ČCE  

7 lůžek (16 uživatelů) Plánováno navýšení kapacity služby (o 50 
míst) 

Domov se zvláštním 
režimem 

Domov pro seniory Světlo  38 lůžek  Zachování kapacity služby 

Domov se zvláštním 
režimem 

Domova Rakovice, PORSL 
s.r.o.  

73 lůžek  Zachování kapacity služby 

Domov se zvláštním 
režimem 

Domov Pomněnka Protivín 
(Premium Business s.r.o.) 

64 lůžek  Zachování kapacity služby 

Domov se zvláštním 
režimem 

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 11 lůžek (12 dle AP 
SPRSS Jčk) 

Zachování kapacity služby 

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 

Nemocnice Písek, a.s. 20 lůžek Zachování kapacity služby 

Týdenní stacionář Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Zběšičky 
- Denní stacionář Duha 

16 lůžek Zachování kapacity služby 
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Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 68 lůžek (13 v základní 
síti) 

Zachování kapacity služby 

Chráněné bydlení Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Zběšičky 
– chráněné bydlení Pod Duhou 

16 lůžek Je plánováno rozšíření služby CHB pro 
duševně nemocné (FOKUS – Písek) a CHB 
pro mentálně postižené (rozšíření DOZP 
Zběšičky, pracoviště Duha Písek) 

Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek rok 2019 

Ne všechny uvedené služby jsou určeny pouze pro občany z území ORP Písek. Některé služby v regionu svou registrací 

sociální služby umožňují její využití i osobami z jiných regionů a tím je omezována kapacita z pohledu ORP. Rovněž tak 

ne celé kapacity pobytových zařízení jsou zařazeny v základní síti sociálních služeb Jihočeského kraje – týká se to 

většinově zařízení, která mají celorepublikovou působnost. Podrobnější údaje jsou zřejmé z následující tabulky. 

Tabulka 11 Přehled pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v ORP Písek dle AP SPRSS Jčk 
(základní síť) 

Poskytovatel  služba Převaž. cíl. 
skupina 

Kapacita- 
lůžka 

Územní 
působnost 

Diakonie ČCE - středisko Blanka  DS senioři 34 Jihočeský kraj 

Domov pro seniory Světlo DS Senioři, osoby se ZP 143 Jihočeský kraj 

Seniorský dům Písek (SeneCura 
SeniorCentrum Písek a.s.) 

DS senioři 103 Jihočeský kraj 

Diakonie ČCE - středisko Blanka DZR Senioři, osoby se ZP (ženy s Alzheimerovou 
chorobou nebo jinou formou demence 

7 Jihočeský kraj 

Domov pro seniory Světlo DZR Senioři, osoby se ZP (Alzh.choroba, demence) 38 Jihočeský kraj 

Domova Rakovice, PORSL s.r.o. DZR Osoby se ZP (Alzh.choroba, demence) 73 Celá ČR 

Domov Pomněnka Protivín (Premium 
Business s.r.o.) 

DZR  osoby se ZP 64 Celá ČR 

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. DZR Osoby se ZP (Alzh.choroba, demence) 11 Celá ČR 

Nemocnice Písek, a.s. Sociální lůžka osoby se ZP 6 Jihočeský kraj 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Zběšičky 

Týdenní 
stacionář 

osoby s mentálním postižením 16 Jihočeský kraj 

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. DoZP osoby se ZP 13 v síti z 
68 

Celá ČR 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Zběšičky 

Chráněné 
bydlení  

osoby s mentálním postižením ´16 Jihočeský kraj 

Zdroj: Akční plán SPRSS Jihočeského kraje 2018 (kurzívou jsou označené služby, jejichž kapacita není zahrnuta v AP na rok 2018) 

Co se týče převisu poptávky umístění v pobytových zařízeních sociálních služeb, přestože tato zařízení vedou 

pořadníky, ze kterých vyplývá vyšší zájem, než jsou kapacitní možnosti těchto zařízení, je potřeba zohlednit i fakt, že řada 

lidí si podává přihlášku preventivně, protože počítají s velkým počtem žadatelů a někteří zájemci žádají na více místech 

najednou. Např. Domov Světlo, který provozuje Jihočeský kraj, ve svých pobočkách v Písku a v Drhovli vykazuje cca 500 

žádostí o umístění, z toho 150 až 200 je akutních. Řada žadatelů svůj pobyt v těchto zařízeních (typicky domov pro 

seniory) plánuje výhledově, ale okamžité přijetí do domova odmítá nebo pro ně není v daném roce aktuální. Dalším 

faktorem zkreslujícím statistiky o počtu žádostí je i to, že často jsou se zpožděním (či vůbec nejsou) z evidencí vyřazovány 

žádosti o umístění osob, které zemřely. 

4.2 Terénní a ambulantní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Primární službou určenou pro zajištění terénní péče o seniory na území ORP je pečovatelská služba. V ORP Písek se 

poskytování této služby věnuje celkem 7 poskytovatelů (2 poskytovatelé v Protivíně a zbývajících 5 v Písku). Plán 

sociálních služeb pro území ORP Písek shrnuje celou řadu záměrů na rozšiřování kapacit (zejména terénních) služeb pro 

řešené cílové skupiny. Přitom tyto záměry vycházejí z reálné praxe poskytovatelů služeb, kdy prakticky všichni tito 
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poskytovatelé zaznamenávají dlouhodobě nárůst zájmu o tyto služby. Přesto největší rezervy v oblasti zajištění 

terénních služeb lze spatřovat z hlediska dostupnosti právě v menších obcích. 

Tabulka 12 Přehled terénních a ambulantních služeb pro seniory na území ORP Písek (kapacita dle údajů v registru) 

služba poskytovatel kapacita Plánované směřování služby 
dle PSS ORP Písek měny 

Pečovatelská služba (terénní) Středisko Blanka – Diakonie 
ČCE  

40 uživatelů Je plánováno navýšení kapacity 
(z 6,8 na 11 úvazků - do obcí 
Mirotice a Mirovice) 

Pečovatelská služba (terénní i 
ambulantní) 

Město Protivín 140 uživatelů (70 terénní a 70 
ambulantní forma) 

Zachování kapacity služby 

Pečovatelská služba (terénní) Oblastní charita Písek 70 klientů (okamžitá kapacita 
6 klientů) 

Je plánováno navýšení kapacity 
služby (2 úvazky) 

Pečovatelská služba (terénní) Městské středisko sociálních 
služeb Písek 

12 klientů v daný okamžik 
(terénní) a 10 klientů v daný 
okamžik (ambulantní) 

Je plánováno zlepšení časové a 
místní dostupnosti sociální služby 

Pečovatelská služba (terénní) PROTIVÍNSKÁ 
SEDMIKRÁSKA, z.s. 

20 uživatelů Zachování kapacity služby 

Pečovatelská služba (terénní) SeneCura SeniorCentra Písek 
a.s. 

2 klienti v daný okamžik Je plánováno navýšení kapacity 
služby 

Pečovatelská služba (terénní) Seniorský klub Písek 25 klientů denně Rozšiřování působnosti a 
kapacity služby 

Odlehčovací služba (terénní) Domácí hospic Athelas – 
středisko DM CČSH 

Denní kapacita 4 klienti (12 
klientů v roce 2018) 

Poskytovatel zajišťuje také službu 
domácí hospic (35 uživatelů) 

Osobní asistence (terénní) Městské středisko sociálních 
služeb Písek 

1 klient v daný okamžik Je plánováno navýšení kapacity 
služby (na 16 úvazků) 

Osobní asistence (terénní) MESADA, z.s. Písek 5 klientů (roční kapacita 
služby) – 7 klientů (11/2018) 

Zachování kapacity služby 

Osobní asistence (terénní) Domácí hospic Athelas - 
středisko Husitské diakonie 

4 klienti denně Zachování kapacity služby 

Denní stacionář (ambulantní) Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. 10 klientů Zachování kapacity služby 

Denní stacionář (ambulantní) Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Zběšičky 
- Denní stacionář Duha 

16 klientů Zachování kapacity služby 

Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek rok 2019 

Podíváme-li se na terénní a ambulantní sociální služby v ORP Písek optikou krajského SPRSS, vidíme, že terénní služby 

jsou většinově určeny svým územním vymezením pro správní obvod ORP Písek. Většinou je jejich územní dostupnost 

dále determinována sídlem či zázemím poskytovatele služby a služby jsou pak nejčastěji poskytovány ve spádovém 

území. U ambulantních služeb je v případě služby denního stacionáře dostupnost celorepubliková. Některé služby nejsou 

rovněž celou svou kapacitou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. 

Tabulka 13 Přehled terénních a ambulantních služeb v ORP Písek dle AP SPRSS Jčk (základní síť) 

Poskytovatel  služba Převaž. cíl. 
skupina 

Kapacita- 
úvazky 

Dostupnost 
hodin týdně – 
ambulantní 

Dostupnost 
hodin týdně – 
terénní  

Územní 
působnost 

Terénní služby 

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s.  Pečovatelská sl. senioři  1,8  42,5 ORP Písek 

Seniorský dům Písek a.s.  Pečovatelská sl. senioři  2,2  60 ORP Písek 

Městské středisko sociálních služeb  Pečovatelská sl. senioři, osoby 
se ZP  

14,9 8 126,5 ORP Písek 

Oblastní charita Písek  Pečovatelská sl. senioři  4,9  59,5 ORP Písek 

Seniorský klub Písek o.p.s.  Pečovatelská sl. senioři  0,7  22,5 ORP Písek 
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Diakonie ČCE - středisko Blanka  Pečovatelská sl. senioři  6,8  168 ORP Písek 

Město Protivín  Pečovatelská sl. senioři  3,1 42,5 42,5 ORP Písek 

Domácí hospic Athelas – středisko 
DM CČSH 

Odlehč. Sl. osoby s chron. 
onemocněním 

2,5  30 ORP Písek 

Městské středisko sociálních služeb 
Písek 

Osobní asist. 
(není v zákl. síti) 

senioři, osoby 
se ZP 

1 klient 
(okamžitá) 

 98 ORP Písek 

MESADA, z.s. Písek Osobní asist. osoby se ZP 3,4  45 ORP Písek 

Domácí hospic Athelas - středisko 
Husitské diakonie 

Osobní asist. senioři, osoby 
se ZP 

4 klienti 
(denní) 

 58 ORP Písek 

Ambulantní  služby 

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. Denní stacionář osoby se ZP 10 klientů  60 Celá ČR 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Zběšičky - Denní 
stacionář Duha 

Denní stacionář osoby s 
mentálním 
postižením 

2,1 60  Písek 

Zdroj: Akční plán SPRSS Jihočeského kraje 2018 (kurzívou jsou označené služby, jejichž kapacita není zahrnuta v AP na rok 2018) 
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5 POBYTOVÉ SLUŽBY PRO OSTATNÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

5.1 Pobytové služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

V ORP Písek jsou pobytové sociální služby pro cílovou skupinu osob v nepříznivé sociální situaci zastoupeny následujícími 

službami: 

- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (hlavní cílovou skupinou služby jsou 

senioři, dále také osoby v krizi a nízkopříjmoví senioři) 

- Terapeutická komunita (cílovou skupinou této služby jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách a rodiny s dítětem/dětmi) 

Kapacity a další informace k těmto službám jsou uvedeny podrobněji v následující tabulce. 

Tabulka 14 Přehled pobytových služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci na území ORP Písek 

služba poskytovatel kapacita Směřování služby dle PSS ORP Písek 

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 

Nemocnice Písek, a.s.  20 lůžek  Zachování kapacity služby. Pro cílovou 
skupinu  osoby v krizi a nízkopříjmové 
seniory je služba rovněž velmi významná, 
hlavní cílovou skupinou jsou však senioři, 
proto zde služba není finančně vyčíslena s 
tím, že je vyčíslena ve skupině Senioři. 

Terapeutická komunita SANANIM z.ú. (terapeutická 
komunita Karlov) 

31 lůžek (85 klientů ročně) Zachování a udržení kapacity služby. 

Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Písek rok 2019 

Jedním ze zásadních záměrů v oblasti rozvoje pobytových služeb pro tuto cílovou skupinu je záměr zřízení služby Azylový 

dům pro jednotlivce (v ORP Písek není, nejbližší je ve Strakonicích - cílová skupina muži, ženy, rodiny s dětmi). Další 

blízké azylové domy jsou v Č. Budějovicích a Prachaticích. Navržená služba počítá s kapacitou 5 mužů a 5 žen s 

oddělenými prostory/vstupy. Plán pro území ORP Písek předpokládá jako vhodnou variantu rovněž kombinaci zřízení 

azylového domu pro jednotlivce, noclehárny a nízkoprahového denního centra. 

Ambulantní formou je v území ORP Písek poskytována sociální služba kontaktní centrum (provozovatel Arkáda - 

sociálně psychologické centrum, z.ú.). Cílovou skupinou klientů jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách od 15 let. Kontaktní centrum poskytuje služby všem zájemcům v oblasti mikroregionu Písecko. Stejný 

poskytovatel (Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.) zajišťuje rovněž ambulantní službu krizová pomoc (cílovou 

této služby jsou oběti domácího násilí a osoby v krizi ve věku od 11 let) a ambulantní službu služby následné péče 

(program následné péče je určen klientům, kteří absolvovali ambulantní či rezidenční léčbu a v některých případech také 

lidem bez předchozí odborné pomoci, základním cílem je pomoci závislému, jak na alkoholových, tak na nealkoholových 

drogách, navracejícímu se do normálního světa vytvořit podmínky pro jeho abstinenci). Další ambulantně poskytovanou 

službou pak je noclehárna (poskytovatel Městské středisko sociálních služeb) s kapacitou 9 lůžek (4 lůžka pro ženy a 4 

lůžka pro muže, 1 lůžko pro osobu na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy se nachází v přízemí budovy). 

V rámci rozvoje služeb na území ORP je pak dále plánováno zřízení služby nízkoprahového denního centra (cílová 

skupina osoby bez přístřeší) s předpokládanou kapacitou 12 klientů. Plánovaný realizátor (Městské středisko sociálních 

služeb) předpokládá v návaznosti na tuto službu rovněž zajištění potravinové banky a sociálního šatníku. 

5.2 Pobytové služby pro rodiny s dětmi 

Pobytové služby pro tuto cílovou skupinu na území OPR Písek nejsou zastoupeny, plánováno je zřízení pobytové služby 

azylový dům. Nejblíže jsou azylové domy pro matku a dítě ve Veselíčku (ORP Milevsko) a ve Strakonicích, vzdálenější 

v Českých Budějovicích, Táboře, Prachaticích. V současné době se s neexistencí možnosti azylového bydlení pro matky 

(otce) s dětmi potýká především oddělení sociálně právní ochrany dětí na MÚ Písek, kdy jsou sociální pracovníci nuceni 
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matky s dětmi v tísni posílat do vzdálenějších azylových domů a dochází tak přetrhání vazeb, které mají v původním místě 

bydliště. V rámci Strategického plánu sociálního začleňování města Písku pro období 2019-2021 je plánováno zřízení 

azylového domu z prostředků IROP. Kapacita plánovaného zařízení není specifikována. 
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6 VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

6.1 Šetření mezi uživateli sociálních služeb 

Základní údaje k šetření 

Dotazníkového šetření, které proběhlo v září a říjnu 2018, se zúčastnilo celkem 122 respondentů. Z velké části se jednalo 

o stávající uživatele sociálních služeb. Respondenti neměli povinnost odpovědět na všechny otázky, proto celkový počet 

odpovědí není vždy shodný. Vzhledem k zaměření šetření lze za pozitivní považovat, že z těch respondentů, kteří uvedli 

svůj věk (celkem jich věk uvedlo 92), byla nejčastěji zastoupena věková skupina osob ve věku nad 75 let. To dává 

výsledkům šetření vyšší šanci na relevanci vyjádřených názorů. 

Graf 1 Věková struktura respondentů šetření 

 

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

Ze 122 respondentů, kteří se účastnili anketního šetření, je celkem 104 aktivních uživatelů sociálních služeb a 18 osob 

sociální služby na území ORP nevyužívá. Tím jsou ovlivněny z velké části jejich odpovědi, resp. výsledné hodnoty. Na 

druhou stranu by na základě tohoto faktu mělo být eliminováno to, že by odpovídající nevěděl přesně, co je otázkou 

myšleno a podával by tak zkreslené odpovědi. Většina uživatelů sociálních služeb je s celkovou kvalitou 

poskytovaných služeb spokojená. 

Graf 2 Spokojenost s kvalitou využívaných sociálních služeb 

 

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 
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K výše uvedené otázce byla položena ještě doplňující otázka zaměřená na zjišťování konkrétnějších slabších míst 

v regionu týkajících se zajištění služeb. Shrnutí nejčastějších odpovědi je uvedeno v následujícím přehledu. Je z něj vidět, 

že i stávající uživatelé služeb vnímají kapacitní problémy, se kterými se potýká zajištění (opět zejména terénních) 

sociálních služeb pro cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením. 

o Nespokojenost se skladbou jídelníčku (3x) 

o Nedostatečné personální kapacity – přetíženost pracovníků (3x) 

o Nedostatečný klientský přístup (2x) 

o Nedostupnost pečovatelské služby (2x) 

o Služby by měly být dostupnější pro seniory (1x) 

o Kapacita pečovatelské služby (1x) 

o Chybí chráněné bydlení (1x) 

o Chybí dětský psychiatr (1x) 

Další otázka se týkala spokojenosti se službami v sociální oblasti na obecné úrovni. V odpovědích převládá spokojenost, 

vyloženě nepokojených je nízké procento. Pokud bychom tento vzorek odpovědí mohli považovat za reprezentativní (což 

vhledem k počtu odpovídajících není příliš reálné), museli bychom konstatovat, že v regionu převládá spokojenost 

s celkovou nabídkou služeb v sociální oblasti. Potvrzuje to fakt, že vybavenost ORP Písek je v rámci Jihočeského kraje 

na poměrně dobré úrovni, nicméně vzhledem k odpovědím na předchozí otázku a dalším významným skutečnostem 

očekávaným v regionu (viz např. demografický výhled) je nutné tento výsledek brát v potaz s určitou rezervou. 

Graf 3 Spokojenost se zajištěním sociálních služeb v obecné rovině 

 

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

U odpovědí na předešlou otázku, které byly negativní nebo spíše negativní, byly nejčastěji zastoupeny následující výhrady 

/ skutečnosti. Opět je zde zřejmý akcent na služby určené pro řešené cílové skupiny (senioři a osoby se zdravotním 

postižením). 

o Nedostatečná kapacita pečovatelské služby, včetně její časové dostupnosti – např. chybí o víkendu (6x) 

o Chybí kapacity pobytových služeb pro seniory (3x) 

o Chybí azylový dům pro rodiny s dětmi (3x) 

o Chybí dluhová poradna (1x) 

o Chybějící návazné pobytové služby pro klienty LDN (1x) 

o Zhoršená dostupnost pro lidi z venkova (1x) 

V rámci odpovědí na otázku týkající se chybějících služeb už není spokojenost dominantním faktorem – přestože cca 63 

% ze 111 respondentů spíše žádnou službu nepostrádá, jen necelá třetina odpovídajících určitou službu v regionu 

postrádá. 
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Graf 4 Které ze sociálních služeb v ORP chybí dle názoru respondentů 

 

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

Významnější než vyjádření, zda služby chybí či nikoliv, je uvedení konkrétních námětů na chybějící služby. Nejčastěji byly 

u těch, kteří se k této otázce vyjádřili, zastoupeny následující odpovědi. I zde jsou výrazně akcentovány služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením, nicméně nejčastější odpovědí je absence služby azylového domu (pro matky s dětmi 

/ pro rodiny s dětmi). Nejbližší službou tohoto druhu je Domov sv. Alžběty pro matku a dítě provozovaný Farní charitou 

Veselíčko ve Veselíčku u Milevska. Tato služba je určena pro matky s dětmi (event. i otce), i těhotné ženy. Celková 

kapacita zařízení je 30 lůžek a pružně se přizpůsobuje aktuálnímu počtu klientů. Domov je určen pro 8 matek (=8 pokojů) 

a jejich děti. V objektu Domova jsou 3 pokoje o větší výměře, na které jsou obvykle přijímány matky se 3 a více dětmi. Na 

menší pokoje jsou většinou přijímány matky s 1 až 2 dětmi. 

Přehled nejčastějších odpovědí na otázku „Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některou sociální (případně 

doprovodnou) službu v místě Vašeho bydliště či na Písecku)?“: 

o azylový dům pro ženy s dětmi, terénní program pro rodiny s dětmi (6x) 

o chybí nebo není dostatečná kapacita terénní pečovatelské služby - pomoc s hygienou, nákupy, úklid (5x) 

o odlehčovací služby/péče včetně např. doprovod k lékaři, na úřady apod. (4x) 

o dluhová poradna (3x) 

o služby prosby bez přístřeší - pro lidi na ulici možnost umýt se a vyprat si apod. (2x) 

o podporované zaměstnávání pro lidi bez invalidity (1x) 

o služby klinické psychologie 

o chráněné bydlení (1x) 

o chybějící lékařské služby (1x) 

o domovy pro seniory (1x) 

o dětské jesle (1x) 

Další otázky směřovaly do oblasti informovanosti o sociálních službách a souvisejících tématech. Z hlediska dostupnosti 

informací o sociálních službách je možné konstatovat převažující spokojenost s možnostmi informování, které v regionu 

jsou stávajícím i potenciálním klientům k dispozici. 
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Graf 5 Máte nebo nemáte dostatek informací o sociálních službách na Písecku? 

 

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

Výše uvedené tvrzení potvrzují i výsledky odpovědí na následující dotaz, ze kterých vyplývá, že dotazování nejen, že mají 

dostatek informací o dostupných službách na území ORP Písek, ale také vědí, kde si tyto informace vyhledávat. 

K posilování vědomí o nabídce a dostupnosti jednotlivých sociálních i souvisejících služeb jistě pozitivně přispívá i 

realizovaná osvěta (např. dle opatření obsažených v Plánu sociálních služeb ORP Písek). 

Graf 6 Víte kde hledat informace o sociálních službách na Písecku? 

 

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

Někteří respondenti uvedli rovněž místa, kde jsou zvyklí informace o sociálních službách získávat, nejčastější odpovědi 

na toto téma jsou shrnuty níže: 

o od zástupců poskytovatelů sociálních služeb (9x) 

o na MěÚ - sociální odbor (9x) 

o na úřadě práce (2x) 

o u lékaře (1x) 

o od známých (1x) 

o od policie ČR (1x) 

o od členů rodiny (1x) 
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na téma informovanosti veřejnosti byla zaměřena i další otázka, kde se rovněž potvrdilo, že informovanost je na solidní 

úrovni – zde se dotaz konkrétně týkal možností získání informací o sociálních dávkách pro osoby, které potřebují čerpat 

sociální služby, a přitom na ně nemají dostatek finančních prostředků. 

Graf 7 Víte kde hledat informace o sociálních dávkách? 

 

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

Další otázka směřovala do oblasti toho, co respondenti postrádají v sociální oblasti na území ORP Písek nebo zda jsou 

s oblastí zajištění sociálních služeb naopak spokojeni. Převládá jednoznačně spojenost 

o ANO, jsem spokojen (13x) 

o NEVÍM, nedokážu posoudit (8x) 

o Pouze 5 respondentů uvedlo, že jsou v regionu slabá místa: 

▪ Nedostatek možností bydlení 

▪ Nedostatečná kapacita pečovatelské služby 

▪ nedostatek míst v domovech pro seniory 

▪ málo míst pro děti v jeslích 

▪ nedostatek pracovních příležitostí  

Poslední dotaz ankety se týkal toho, na jaké cílové skupiny by se v regionu ORP Písek měly zaměřit sociální služby dle 

vnímání dotazovaných. I zde je z odpovědí zřejmé, že respondenti vnímají jako nejvýznamnější jednoznačně 

cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením. 

o zastoupení cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením je v odpovědích jednoznačně 

dominantní (že by se na tuto skupinu neměly zaměřovat sociální služby, netvrdí ani jeden z odpovídajících 

respondentů); 

o s cílovou skupinou seniorů je tradičně úzce propojena řadou společných potřeb rovněž cílová skupina 

„Osoby s tělesným či jiným zdravotním postižením“ – potřeba zaměřit služby na tuto skupinu je ze strany 

odpovídajících vnímána rovněž silně (necelých 70 %); 

o za velice důležitou skupinu jsou považovány rovněž rodiny s dětmi, kterou za prioritní považuje rovněž cca 

70 % odpovídajících. 
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Graf 8 Na jaké cílové skupiny by se v regionu ORP Písek měly zaměřit sociální služby? 
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Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

6.2 Šetření mezi poskytovateli sociálních služeb 

Ve stejné době jako anketní šetření mezi uživateli proběhlo také šetření mezi poskytovateli služeb. Do šetření se zapojily 

následující organizace: 

o Pomněnka Protivín, DZR 

o PORSL s.r.o. Domov Rakovice- DZR 

o Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. 

o Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.  

o ARPZPD, z.s. Klub Krteček v Písku, SAS 

o ARPZPD, z.s. Klub Krteček v Písku, SP 

o HORIZONT z. ú., STD 

o DOZP Zběšičky, pracoviště DUHA Písek, DOZP 

o Arkáda - sociálně psychologické, Kontaktní centrum a TP 

o Oddělení sociální práce a pomoci 

o Oblastní charita Písek, poradna 

o Probační a mediační služba 

o Arkáda - sociálně psychologické centrum z.ú. 

o Prosperita Písek z.s., doprovodná služby 

o Naděje, pobočka Písek, NZDM, SAS, TP 

o THEIA - krizové centrum o.p.s., OSP 

o Městské středisko sociálních služeb města Písku – noclehárna 

Kromě statistických údajů o poskytovaných službách, jsou zajímavým údajem informace týkající se dostatečnosti 

stávajících kapacit služeb, definování slabých míst a nedostatků, omezení a překážek bránících zajištění dostupnosti a 

dalšímu rozvoji poskytovaných sociálních služeb: 

o Kapacita DZR je nedostatečná. V pořadníku je 93 klientů, akutních 55, žádná rezerva pro zvýšení kapacity 

domova (Pomněnka Protivín, DZR); 

o Služba nedokáže svou kapacitou uspokojit všechny zájemce - aktuálně čeká 23 žadatelů, z toho 5 

akutních (Domov Rakovice, DZR); 

o V pořadníku je aktuálně 8 žádostí, kapacitní rezerva není, žadatelé musí být umísťováni jinde (DOZP 

Zběšičky, pracoviště DUHA Písek, DOZP; 

o Chybí substituční služba pro uživatele návykových látek (Arkáda - sociálně psychologické centrum z.ú.) 

o Chybí azylový dům pro jednotlivce a pro matky s dětmi přímo v Písku (Oddělení sociální práce a 

pomoci); 

o Chybí koncepce bydlení a provázanost a prostupnost sociálního bydlení (Oddělení sociální práce a 

pomoci); 

o Je sledována nedostatečná je personální a finanční zabezpečení služeb (Oblastní charita Písek, 

poradna). 
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6.3 Šetření mezi zadavateli služeb 

SOS Šumavsko, z.ú. dále zajistilo šetření mezi zadavateli sociálních služeb – obcemi v ORP. Z téměř padesáti obcí, které 

patří do správního území ORP se šetření zúčastnilo však jen 7 obcí (Heřmaň, Mirotice, Mirovice, Protivín, Písek, 

Temešvár, Vráž). 

První otázka byla zaměřena na rozklíčování nejčastějších cílových skupin uživatelů (jak stávajících, tak potenciálních) 

sociálních služeb v jednotlivých obcích. Z odpovědí je zřejmý akcent právě na cílové skupiny řešené v rámci tohoto 

materiálu (senioři a osoby se zdravotním postižením). 

Graf 9 Zastoupení cílových skupin v obcích ORP 

 

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

V obcích, jejichž zástupci se zúčastnili anketního šetření, převažuje spokojenost se zajištěním informovanosti. Žádná obec 

nevyjádřila nespokojenost s dostupností informací o sociální oblasti. Nejčastěji jsou informace předávány obecními 

zpravodaji a vývěskami. 

Graf 10 Informovanost o sociálních službách a formy informování o službách v obcích 

  

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

6

4 4 4

5

4

3

0

1

2

3

4

5

6

7

senioři nemocní a
zdravotně
postižení

děti a mládež uživatelé drog aj. 
osoby ohrožené 

závis…

rodiny s dětmi nezaměstnaní aj. 
osoby v obtížené 

život…

cizinci,
národnostní a

etnické menšiny

Jaké cílové skupiny sociálních služeb jsou zastoupeny ve Vaší obci 
(stávající uživatelé nebo potenciální uživatelné sociálních služeb)?

7

1
0

0

2

4

6

8

ano částečně ano ne

Máte dostatek informací o tom, 
jaké sociální služby jsou Vašim 
občanům poskytovány či jsou 

jim potenciálně k dispozici 
(informace od občanů či 
poskytovatelů služeb)?

6

2
3

0
1 1 1

0
1
2
3
4
5
6
7

Informujete nějak Vaše občany o 
sociálních službách dostupných 

ve Vaší obci? Jak?



ANALÝZA ZADAVATELŮ A UŽIVATELŮ (potřebnost a dostupnost pečovatelské služby a pobytových služeb pro všechny cílové skupiny na území SO ORP Písek) 

 

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529)   Strana 31 
   

V další části ankety bylo zjišťováno, jaký největší problém (problémy) jsou v jednotlivých obcích řešeny v souvislosti se 

sociálními službami (zejména se sociálními službami pro seniory). Cílem bylo zjistit, zda např. zcela chybí některá služba, 

zda některé stávající služby vykazují zhoršenou časovou či územní dostupnost apod. 3 z odpovídajících obcí vyjádřily 

spokojenost se současným stavem a pouze dvě z obcí se vyjádřily k oblasti sociálních služeb. Bylo přitom konstatováno, 

že 

- Chybí terénní služby pro osoby se zdravotním postižením (Mirovice); 

- Chybí poskytovatel, který by zastřešoval poskytované sociální služby v obci (Mirotice); 

- Je zde nedostatek pobytových služeb pro seniory a zdravotně postižené, přestože je zaznamenávána 

dlouhodobě vysoká poptávka po těchto službách (Písek). 

Několik dalších otázek šetření se týkalo zamýšlených investičních či jiných opatření v oblasti rozvoje či zajištění 

sociálních služeb (otázky „Plánuje Vaše obec do konce roku 2022 investovat do rozvoje nabídky sociálních služeb - 

výstavba domova pro seniory, výstavba domu s pečovatelskou službou apod.?“, „Plánuje Vaše obec do konce roku 2022 

změny v poskytování (zajištění) rozsahu sociálních služeb?“, „). Tři čtvrtiny obcí odpověděly, že pravděpodobně není 

plánována žádná větší změna, ve čtvrtině případů pak není rozhodnuto. Co se týče záměrů / potřeb v oblasti zajištění 

služeb, určité záměry jsou v rámci odpovídajících obcí diskutovány či připravovány: 

- Obec Vráž u Písku – je plánováno vybudování bytových jednotek určených pro bydlení seniorů; 

- Město Mirotice: 

o výstavba domu s pečovatelskou službou (sociální služba bude zajištěna externím poskytovatelem); 

o rozšíření terénní pečovatelské služby ve spádovém území; 

- Heřmaň - vybudování komunitního centra v obci; 

- Město Písek (mimo záměr níže) - rozšíření stávající služby noclehárny o denní centrum, dále záměr zvýhodněné 

přepravy pro seniory (senior taxi); 

V souvislosti s touto otázkou (a v návaznosti na odpověď za město Písek v rámci předchozí otázky) je potřeba zde dále 

uvést záměr města Písek. Ten vyplývá z dlouhodobé nedostatečné kapacity služeb, zejména pobytových, pro 

seniory či osoby se zdravotním postižením ve městě Písek a předpokládá navýšení kapacity pobytových služeb pro 

tuto cílovou skupinu. V následujícím přehledu jsou uvedeny doplňující informace k tomuto záměru: 

- Ve městě Písek a jeho spádovém území je stálý nedostatek pobytových zařízení pro seniory; 

- Město Písek si nechalo od Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zpracovat studii do roku 2030, podle které 

bude potřeba počet lůžek v pobytových zařízeních pro seniory v ORP Písek navýšit o 210 lůžek a v domovech se 

zvláštním režimem o dalších 80 lůžek (viz výše v textu). 

- V Písku je připravován investiční záměr spočívající v rekonstrukci objektu bývalého internátu na pobytové zařízení 

pro seniory, domov se zvláštním režimem – Písek (předpokládaná kapacita činí 55 lůžek, cca 50 % v 

jednolůžkových a 50 % ve dvojlůžkových pokojích, investice se odhaduje ve výši cca 80 mil. Kč) 

- V lokalitě se dále nachází objekt bývalé psychiatrické léčebny U Honzíčka, který je dispozičně a polohou vhodný 

například pro zřízení domov se zvláštním režimem. 

V případě obcí, kde odpověď byla „nejsou plánovány větší akce v dohledné době“, byla nejčastěji důvodem spokojenost 

se stávajícím rozsahem a způsobem zajištění služeb. 

Na další otázku, která směřovala do oblasti probíhající spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v místě, byly uváděny 

konkrétní formy spolupráce. Nejčastější forma jsou v přehledu níže: 

- Propagace služeb (4x); 

- Finanční podpora služeb (2x); 

- Poskytování prostor (3); 

- Setkání s poskytovateli sociálních služeb. 

Další dotaz byl položen v oblasti spolupráce s dalšími zadavateli sociálních služeb v území. Jek je patrné z grafu, 

nejčastěji zúčastněné obce spolupracují s okolními obcemi. Mezi nejčastější formy spolupráce patří: 

- Možnost poskytnutí bytu zvláštního určení žadatelům žijících mimo správní obvod obce (2x); 
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- Služby Správy sociálního zabezpečení; 

- informovanost občanů, popř. zajištění služby; 

- doprovodné služby pro ostatní obce v okolí; 

- služby sociální pracovnice; 

- obce: setkání; kraj: schůzky; MPSV: dotační tituly; církev: Diakonie, charita; 

Graf 11 Spolupráce s ostatními zadavateli 

 

Zdroj: anketní šetření SOS Šumavsko, z.ú. 

Poslední hodnocená otázka se týkala toho, jaké sociální služby obce podpořily jiným způsobem než finančním příspěvkem 

(např. snížený nájem, poskytnutí prostor atd.). Zde je zřejmá snaha zúčastněných obcí o zajištění podpory a dalšího 

fungování poskytovatelů ve svých správních územích. Byly uvedeny následující formy podpory poskytovatelů sociálních 

služeb: 

- příspěvek na stravování; 

- nízké nájmy v bytech zvláštního bydlení; 

- poskytnutí společenské místnosti pro schůze svazu zdravotně postižených, svaz diabetiků, vlastivědný klub aj.; 

- byt v obecní bytovce; 

- poskytnutí prostor; 

- Startovací byty; společenské akce (pro pěstounské rodiny) - zábavné odpoledne; akce "Dobrovolnictví"; 

- Nízké nájmy v bytech zvláštního určení. 
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7 SHRNUTÍ A ZÁVĚRY 

V tomto materiálu jsou popsány a analyzovány sociální služby na území ORP Písek, a to na základě dostupných informací 

(strategické dokumenty, analýzy apod.) a výsledků provedeného dotazníkového šetření (SOS Šumavsko). Akcentovány 

jsou zejména služby určené pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením a také potřebnost pečovatelské 

služby v území ORP. Celkově se materiál zaměřuje především na pobytové sociální služby. 

Byly popsány služby pobytového, v některých případech také terénního a ambulantního, charakteru. Dokument 

neanalyzuje podrobně obsah jednotlivých služeb (lze dohledat v registru poskytovatelů sociálních služeb nebo na 

stránkách jednotlivých poskytovatelů služeb). Materiál shrnuje poznatky, které jsou dostupné v již existujících 

strategických dokumentech (Plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Písek, Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb Jihočeského kraje, příslušné akční plány těchto strategických dokumentů a další studie týkající se tohoto tématu). 

Ve světle předpokládaného demografického vývoje v regionu a také vývoje dalších skutečností, pak je možné shrnout 

hlavní zjištěné problémy následovně. 

Shrnutí problémů z hlediska zajištění služeb pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením na 

území ORP Písek: 

- Lze konstatovat dlouhodobý trend zvyšování zájmu o poskytování terénních služeb pro uvedené cílové skupiny 

(nárůst zájmu o poskytování pečovatelské služby, popř. osobní asistence či terénní odlehčovací služby) – tomuto 

nárůstu zájmu však neodpovídá současná vybavenost a možnosti poskytovatelů a rovněž není do základní sítě 

sociálních služeb Jihočeského kraje počítáno s odpovídající kapacitou pro uvedené služby ze správní území ORP 

Písek; 

- V regionu není dostatečná kapacita pobytových zařízení sociálních služeb pro uvedené cílové skupiny (zejm. 

domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, popř. domovy pro osoby se zdravotním postižením) - v současné 

době je v ORP Písek několik poskytovatelů, které mají celostátní působnost a klientů z ORP Písek nebo celého 

Jihočeského kraje mají omezeně; 

- Ve stávajících domovech pro seniory není také možné zajistit specifické podmínky pro kvalitní život osob s 

demencí a zároveň individuálně reagovat na jejich specifické potřeby. Cílem je dosáhnout takové kapacity domovů 

se zvláštním režimem, aby byly dostupné a rodinní příslušníci mohli navštěvovat své blízké co nejčastěji; 

- Nejsou známy detailní potřeby a možnosti zapojení se uživatelů (zejména z menších a od center odlehlejších 

obcí) do případného systému poskytování pečovatelské služby či osobní asistence – za tímto účelem Plán sociálních 

služeb obsahuje aktivitu, jejíž podstatou je provedení právě takové podrobné analýzy s cílem co nejpřesnějšího 

definování potřeb a rozsahu požadovaných služeb v celém území ORP; 

- Chybí služby tísňové péče (vzhledem k tomu, že řada seniorů a zdravotně handicapovaných osob vyhledává 

pobytové služby především z obav z toho, že by jim v případě neočekávané situace, např. pádu, neměl doma kdo 

pomoci, jeví se jako vhodné podpořit vznik služby "tísňová péče"); 

- Chybí služby (nebo stávající služby nemají dostatečné kapacity), které by řešily problémy seniorů s 

psychiatrickým onemocněním, kteří nejsou schopni samostatně bydlet, obvykle byli dlouhodobě 

nezaměstnaní, mají velký nedostatek finančních prostředků, jsou zadlužení, sousedské vztahy jsou často 

dosti narušené a na základě těchto událostí jsou značně ohroženi bezdomovectvím – přestože v ORP v domech 

s pečovatelskou službou i ve vlastních domácnostech žije celá řada seniorů s duševním onemocněním, kteří nemají 

zajištěnu odpovídající péči, chybí nebo jsou nedostatečné kapacity služeb pro tuto skupinu uživatelů – např. služby 

podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, pobytové odlehčovací služby. 

Z pohledu dalších cílových skupin pro plánování rozvoje sociálních služeb pak je možné konstatovat zejména následující 

potřeby: 

- Na území ORP chybí služba azylový dům. Je tedy dlouhodobě evidována potřeba zřízení služby azylový dům pro 

jednotlivce (popř. kombinace azylového domu pro jednotlivce, noclehárny a nízkoprahového denního centra). 

- Přestože je služba „sociálních lůžek“ určena primárně pro seniory a osoby se zdravotním postižením, její 

zachování je významné i z pohledu využití zástupci cílové skupiny osoby v nepříznivé sociální situaci. 
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- Udržení poskytování služby je potřeba zajistit i v případě služby terapeutické komunity Karlov (31 lůžek, 85 

osob/rok) určené pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách a matky s dítětem/dětmi. 

- ambulantní služby noclehárny je v území regionu dostupná  a je potřeba ji dále rozvíjet. 

- Pobytové služby pro cílovou skupinu rodin s dětmi na území OPR Písek nejsou zastoupeny, plánováno je zřízení 

azylového domu pro matky s dětmi v Písku, jehož kapacita se dlouhodobě jeví jako potřebná. 

- V celokrajské působnosti (dle údajů SPRSS) jsou pro cílovou skupinu rodin s dětmi k dispozici pobytové služby (domy 

na půl cesty, azylové domy pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace) – na úrovni ORP Písek však tyto pobytové služby 

nejsou plánovány (vyjma azylového domu pro jednotlivce a pro matky s dětmi). 

- celokrajského pohledu na pobytové služby pro cílovou skupinu osob v nepříznivé sociální situaci (včetně osob 

závislých a ohrožených závislostmi) jsou dostupné pobytové služby (azylové domy pro jednotlivce, následná péče, 

terapeutické komunity a domovy se zvláštním režimem). Co se týče služby azylový dům pro jednotlivce, je 

plánováno i v krajském SPRSS zřízení 13 lůžek této služby v poměru 9/4 (muži/ženy). V ORP je již v současnosti 

dostupná služba terapeutické komunity (31 lůžek). 

Níže jsou pak shrnuta některá další východiska, která je nutné do budoucna zohlednit při plánování kapacit sociálních 

služeb pro cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením (jedná se o východiska platná celoregionálně, 

nejen z pohledu rozvoje území ORP Písek): 

- Dle všech dostupných demografických projekcí je zřejmé, že poroste podíl nejstarší generace ve společnosti a 

s ní i její význam a požadavky na zajištění a dostupnost služeb (výrazně naroste podíl obyvatel ve věku lidí ve 

věku 65+ a lidí ve věku 80+); 

- Ošetřovatelskou a přímou obslužnou péči, kterou nabízí a budou nabízet v rámci poskytovaných služeb pro cílové 

skupiny poskytovatelé sociálních služeb, budou využívat (potřebovat) zejména lidé v nejstarších věkových 

kategoriích (80+), což vyplývá mimo jiné i z faktu, že tato věková skupina obyvatel je z hlediska uživatelů těchto 

služeb převažující. Podíl na seniorské generaci se u této věkové skupiny bude neustále zvyšovat; 

- Prioritou budoucího rozvoje sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je rozvoj kapacit služeb 

v terénu (jak jejich kapacit z hlediska počtu, tak jejich územní dostupnost – zejména směrem k venkovským oblastem 

a menším obcím); 

- Neméně důležitou prioritou je udržení, humanizace a modernizace stávajících kapacit i budování nových kapacit 

pobytových služeb (zejména kapacit v rámci služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením nebo domovy pro 

seniory - rozšiřování, úpravy nebo transformace stávajících kapacit nebo budování nových kapacit - prioritou je 

bydlení klientů na jednolůžkových, popř. dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím) a služeb dostupných 

ambulantní formou; 

- vlivem prodlužujícího se věku se rovněž bude velmi pravděpodobně prodlužovat průměrná doba setrvání seniorů 

v pobytových zařízeních (dle odhadů VUPSV se tato doba prodlouží ze 3 na cca 5 let), resp. potenciální doba 

využívání terénní služby, rovněž se bude s velkou pravděpodobností prodlužovat věk, od kterého bude klient 

potřebovat využívat služby; 

- můžeme reálně předpokládat, že uživatelé služeb (jak pobytových, tak terénních) budou v následujících letech 

převážně lidé s III. a IV. stupněm závislosti (jistě budou i jednotliví poskytovatelé sociálních služeb k „preferenci“ 

těchto osob přirozeně inklinovat, a to v důsledku demografického vývoje, možností financování sociálních služeb a 

dalších okolností, které k tomu budou vytvářet přirozené předpoklady) – tento předpoklad je pochopitelně silnější 

v případě pobytových služeb; 

- pro rozvoj pobytových forem služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, je kromě investiční náročnosti 

velmi významným kritériem i následné personální zajištění služeb - bez zajištění dostatečného množství pracovních 

sil není reálné budovat zařízení, jejichž provoz si běžně vyžádá desítky pracovníků s různou odborností (přičemž je 

potřeba podotknout neustálý nedostatek některých pozic); 

- pro rozvoj terénních forem služeb platí výše uvedené kritérium také, přičemž zásadní je dále např. materiální 

vybavenost pro zajištění poskytování služeb. 
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