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3.1.6 Sociální situace 

  

3.1.6.1 Rizikové chování, situace v ORP Písek 

Rizikové chování zahrnuje rozmanité formy chování, které mají negativní dopady na zdraví, 

sociální nebo psychologické fungování jedince a/nebo ohrožují jeho sociální okolí. Jsou to 

různé typy chování, které se pohybují na škále od extrémních projevů chování „běžného“ 

(např. provozování adrenalinových sportů) až po projevy chování na hranici patologie (např. 

nadměrné užívání alkoholu, cigaret, kofeinu či nelegálních drog, násilí). 

K předcházení a minimalizaci jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky  směřuje 

prevence. Tou může být jakýkoliv typ výchovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné 

intervence směřující k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další 

progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhající řešit 

jeho důsledky. 

Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje 

rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování dětí a mládeže:  

Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy 

komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, 

rasismus a xenofobie, homofonie. 

Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství a další 

trestné činy a přečiny 

Záškoláctví a neplnění školních povinností 

Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů 

Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Negativní působení sekt 

Sexuální rizikové chování 

Primární prevence rizikového chování je součástí základního poslání škol a školských 

zařízení. Základním koncepčním materiálem je Minimální preventivní program („školní 

preventivní strategie“). Ten připravuje a koordinuje v jednotlivých školách a školských 

zařízeních školní metodik prevence. Je zpracováván vždy na jeden školní rok. Prevence 

rizikového chování  je také součástí školních vzdělávacích programů.   
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Situace v Jihočeském kraji 

Jihočeský kraj klade důraz na specifickou primární prevenci, to znamená na aktivity a služby 

zaměřené na populaci, u které lze v případě jejich absence očekávat rizikový vývoj. 

Specifická primární prevence se snaží předcházet výskytu rizikového vývoje, případně jej co 

nejdéle oddálit nebo minimalizovat jeho možné nepříznivé dopady pro jednotlivce, rodiny a 

místní společenství. Na krajské úrovni se každoročně vyhodnocuje plnění Minimálních 

preventivních programů z jednotlivých škol. Na území Jihočeského kraje působí velké 

spektrum organizací, které vzdělávají pedagogické pracovníky v problematice prevence 

rizikového chování. Do preventivních programů ve školách a školních zařízeních v 

Jihočeském kraji se nedaří dostatečně zapojovat rodiče a zákonné zástupce (daleko více se 

daří školám a školským zařízení zapojit rodiče do neformálních akcí).  

 

Nejčastější problémy, se kterými se školy v Jihočeském kraji v minulosti u žáků potýkaly, 

jsou: agresivní chování (šikana, kyberšikana - zcizení identity na sociální síti, vyhrožování, 

urážky atd.), kouření, konzumace alkoholu a drog (nejčastěji jde o kouření žáků a studentů), 

krádeže, nekázeň (výchovné problémy, lhaní, podvody), záškoláctví, vandalismus a 

sebepoškozování. 

  

Koordinace rizikového chování ve školství v Jihočeském kraji: 

 

 

V Jihočeském kraji se oblastí prevence rizikového chování zabývá v samostatné působnosti 

oddělení prevence a humanitní činnosti, odbor sociálních věcí a zdravotnictví krajského 

úřadu. 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy 

Krajský ú řad Jihočeského kraje 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Oddělení prevence a humanitních činností 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice 
metodici prevence v PPP 

Školy a školská zařízení v Jihočeském kraji 
Školní metodici prevence ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti prevence (NNO) 
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Síť služeb v ORP Písek  

Sít služeb směřuje k efektivnímu zajištění primární prevence rizikového. Mezi hlavní 

poskytovatele patří zejména: 

Školy a školská zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna   

Nestátní neziskové organizace 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Další organizace – oddělení sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační služba, 

městská policie, Policie ČR. 

Od května 2014 je zavedena pracovní pozice asistenta prevence kriminality v rámci městské 

policie. Probíhající spolupráce mezi terénním sociálním pracovníkem a asistentem prevence. 

 
Pedagogicko- psychologická poradna   
 

Pedagogicko- psychologická poradna České Budějovice,  pracoviště Písek 

Adresa Erbenova 722, 397 01 Písek 

Vedoucí pracoviště Mgr. Marie Krčková 

Nabídka 
poskytovaných služeb 

psychologická a speciálně pedagogická diagnostika, poradenství 
a intervence, zpracování odborných podkladů pro vzdělávací 
opatření, nápravná péče, prevence, vzdělávání 

Adresa Metodik prevence 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

NADĚJE 

Adresa nábřeží 1.máje 1401, 397 01 Písek 

Vedoucí pobočky  Ing. Pavel Kříž 

 

Stručná charakteristika 

poskytovaných aktivit   

  

NADĚJE v Písku poskytuje mimo jiné sociální službu 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Pracuje též s dětmi 
předškolního věku ve svých předškolních klubech. Činnost 
zahrnuje přípravu na vstup do školy.  Cílovou skupinou sociální 
práce jsou rodiny, jednotlivci, děti a mládež ohrožené nebo 
postižené sociálním vyloučením. Ve spolupráci s městem 
pomáhají pracovníci NADĚJE v integraci do společnosti osobám 
ve vyloučených lokalitách.   
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Místní poskytovatelé programů primární prevence (NNO) 

Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.  

Adresa Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek 

Kontaktní osoba Bc. Zuzana Rysová 

Stručná charakteristika 

poskytovaných aktivit   
poskytovaných aktivit  

Certifikovaný program - projekty jsou koncipovány jako nabídka 
různých preventivních aktivit pro základní a střední školy 
v píseckém a milevském regionu. Jedná se o ucelené programy i 
o jednorázové především osvětové aktivity. 

  

Příklady aktuální nabídky preventivních programů poskytovatele Arkáda - sociálně 

psychologické centrum, z.ú.:   

„Kluby v Arkádě“ 

Cílová skupina: Žáci všech ročníků základní školy 

Čas: 1 vyučovací hodina 

Náplň/cíl: Beseda v Krizovém a Kontaktním centru Arkáda - představení činnosti, přiblížení 

odborné pomoci dětem a mladistvým v obtížných situacích. 

Kapacita: Školní třída  

„Mobilní a online komunikace“ 

Cílová skupina: 4. a 5. třída ZŠ 

Čas: 4 vyučovací hodiny (2 dvouhodinová setkání) 

Náplň/cíl: rozumné  a bezpečné  užívání mobilních telefonů a internetu,   výhody a nevýhody 

mobilní a online komunikace, nebezpečí  a možná rizika. 

„Tématický interaktivní program – kouření a alkohol“ 

Cílová skupina: 4. až 6. třída ZŠ 

Čas: 4 vyučovací hodiny  

Náplň/cíl: problematika kouření a nadužívání alkoholu, zvýšení informovanosti, posílení 

rozumného postoje k návykovým látkám.  

„Ušij si to na tělo“ 

Cílová skupina: 7. až 9. třída ZŠ 

Čas: 10 vyučovacích hodin  

Náplň/cíl: Pět tématických lekcí a obsahujících různá interaktivní cvičení. Rizika užívání 

alkoholu a kouření atd. 
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Dokumenty a záměry v oblasti primární prevence  

Dokumenty na celostátní úrovni: 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2013 – 2018 

• Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 

Koncepční dokumenty Jihočeského kraje: 

• Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže a Krajský plán primární 

prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2015 – 2017 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje  

na období 2014 – 2016 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016 

– 2020. 

 

Opatření a cíle prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Jihočeském kraji na období 

2015 – 2017 

Dlouhodobými cíli krajské Strategie a plánu prevence rizikového chování jsou tyto oblasti: 

1. Efektivní primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na území kraje 

2. Zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence, podpora  

    vzdělávání a rozvoje vzdělávacích programů v oblasti prevence rizikového chování 

3. Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do preventivních aktivit v kraji 

4. Informování veřejnosti v kraji o výskytu rizikového chování a o realizovaných opatřeních 

5. Podpora výzkumu a aktuálního monitoringu výskytu rizikového chování a následná   

    aplikace získaných poznatků v praxi. 

 

Priority:  

Priorita 1.1. Udržení stávajícího systému koordinace a metodického vedení prevence 
rizikového chování u dětí a mládeže v Jihočeském kraji.   

Priorita 1.2. Zlepšení a vytvoření funkčního systému spolupráce kraje se samosprávami obcí, 
státními orgány a poskytovateli programů a služeb v oblasti primární prevence. 

Priorita 2.1. Zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence. 

Priorita 3.1. Zachování grantového programu kraje a jeho rozšíření. Další finanční zdroje. 

Priorita 3.2. Iniciace navyšování finančních prostředků kraje za účelem zachování kontinuity 
a stability systému specifické primární prevence rizikového chování. 
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3.1.6.2 Sociálně vyloučené lokality   

 

Sociálně vyloučená lokalita je obytná část  obce (dům, ulice nebo celá čtvrť), která se vedle 

deprivace fyzického prostředí potýká se sociálním vyloučením a hospodářskou stagnací.  

Podle další definice se za sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou lokalitu 

považuje taková lokalita, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v 

nevyhovujících podmínkách ve fyzicky či symbolicky ohraničeném prostoru (indikováno 

vnější identifikací). Pro sociálně vyloučené lokality je charakteristické: 

• prostorová koncentrace ekonomicky a sociálně  slabých, vyloučených obyvatel,  

• špatný technický stav bytových domů, nízká vybavenost veřejných prostranství,   

• malá nabídka služeb, případně jejich špatná dopravní dostupnost, 

• vysoká nezaměstnanost obyvatel území, migrace lidí,  

• vysoký výskyt sociálně patologických jevů.  

 

V roce 2014 se počet lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách V ČR pohyboval mezi 95 

000 až 115 000. Celkem bylo v celkem 297 městech a obcích identifikováno 606 sociálně 

vyloučených lokalit a přibližně 700 ubytoven (Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/21186). 
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Vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit (SVL) 

Žáci ze sociálně vyloučeného prostředí ve vysoké míře nezískávají plnohodnotné základní 

vzdělání. Někteří končí (či tam rovnou začínají) v paralelním systému vzdělávání na 

praktických či speciálních školách pro žáky s mentálním postižením, bez jakékoliv reálné 

šance na návrat do hlavního proudu, nebo na přijetí na střední školu. Další děti do školy často 

nedochází, škola je ve vzdělávání často nepodporuje, rodina také ne.   

Většina dospělých obyvatel SVL dosáhla nanejvýš základního vzdělání. Pouze základní 

vzdělání má zhruba 7,5 z deseti obyvatel SVL v produktivním věku, existují dokonce důkazy 

o poklesu dosažené úrovně vzdělanosti. Domácnosti jsou hůře vybaveny pro přípravu dětí na 

školu a rodiče nejsou připraveni na to, aby své děti při studiu podporovali. Děti v porovnání 

se svými ostatními vrstevníky například častěji nemají tak velkou a pro školní úspěšnost 

potřebnou slovní zásobu, nenaučily se základům čtení a počítání. V řadě případů pomáhá 

vyrovnávat tato znevýhodnění docházka do mateřských škol. Děti, které docházely do 

mateřské školy, jsou ve svých vzdělávacích drahách jednoznačně úspěšnější. Aby byla 

mateřská škola sociálně vyloučenými obyvateli využívána, musí být v docházkové 

vzdálenosti od jejich bydliště. Docházka do mateřských škol v SVL značně variuje – od deseti 

procent až po všechny děti v příslušných populačních ročnících.   

 

Podle analýzy dat z Roma Survey60 dochází do zařízení předškolního vzdělávání 28 % 

romských dětí  (účast ostatních dětí je 79 procent).  V průměru 50 % romských dětí zahajuje   

předškolního vzdělávání až v 5–6 letech. Sociálně vyloučené romské rodiny preferují spíše 

časově a finančně méně náročnou přípravu v přípravných třídách.  Pro romské rodiny hraje 

dominantní roli finanční náročnost předškolního vzdělávání . 

  

Děti ze sociálně vyloučených rodin (i z běžných rodin) v docházce do mateřských škol 

limitují kapacity blízkých mateřských škol. Ve venkovském prostředí tak mezi zmiňované 

bariéry patří skutečnost, že v okolí sociálně vyloučené lokality není žádná snadno dostupná 

mateřská škola. Další bariéru představuje připravenost předškolního zařízení přijímat děti ze 

znevýhodňujícího prostředí. Celkem 22 % ze všech žáků vyrůstající v prostředí SVL se 

vzdělává v silně etnicky homogenních školách. Děti ze sociálně znevýhodněného či 

vyloučeného prostředí, které se v rodině či v sousedství střetávají s vysokou nezaměstnaností, 

nízkou kvalifikací a jen s úzkým spektrem profesí, se nepotkávají s žákyněmi a žáky z lépe 

postavených či více vzdělaných rodin ani ve škole.   
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Specifikem sociálně vyloučených lokalit je absence ve škole. Záškoláctví bylo identifikováno   

v téměř polovině ze zkoumaných lokalit. Předčasný odchod z primárního vzdělávání 

poskytovaného v rámci hlavního vzdělávacího proudu je u sociálně vyloučených dětí 

přibližně třináctkrát častější, než je celostátní průměr. Ve většině ze zkoumaných sociálně 

vyloučených lokalit existuje nabídka volnočasových aktivit. Nějakou volnočasovou aktivitu 

najdeme zhruba v 68 procentech ze všech sociálně vyloučených lokalit. Zhruba v polovině z 

těchto lokalit pak nalezneme více než dva poskytovatele této služby. Zhruba v 62 procentech 

sociálně vyloučených lokalit pak jsou poskytovány i služby doučování či přípravy na školu.   

Zdroj: Analýza  sociálně vyloučených lokalit v ČR, GAC spol. s r. o., květen 2015 (výtah z analýzy). 
 

 

Sociálně vyloučené lokality v ORP Písek 

Lokalita Sídliště Portyč Písek 

Lokalizace a popis 

 

Není typickou lokalitou ohroženou sociálním vyloučením. 
Standardní sídlištní zástavba, technický stav domů je poměrně 
dobrý, jsou zde domy po celkové rekonstrukci, ale i domy se značně 
zchátralou venkovní fasádou. Dopravní dostupnost velice dobrá – 
nedaleké zastávky MHD, občanská vybavenost je v dosahu 10 minut 
chůze – lokalita leží nedaleko centra města. Významná kumulace 
Romů nastala zvláště v posledních několika letech, kdy zde získalo 
bydlení větší množství romských rodin. 

Obyvatelé lokality 

 

Hrubý odhad počtu osob žijících v dané lokalitě je cca 500-600. Tato 
romská komunita drží v rámci svého, do jisté míry uzavřeného 
společenství, při sobě a majoritní komunita na sídlišti vnímá soužití, 
jako zhoršenou kvalitu života na tomto území. Probíhá zde projekt 
terénní sociální práce NADĚJE, kdy sociální pracovnice navštěvují 
rodiny převážně na tomto sídlišti a blízkém okolí, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením s nabídkou poradenství a pomoci při 
řešení nepříznivé sociální situace. Intenzivně zde pracuje také 
terénní sociální pracovník MÚ Písek. Největší těžiště práce asistenta 
prevence kriminality. Zřízena také služebna Městské policie přímo 
na sídlišti. 

Vlastník nemovitosti Domovní a bytová správa města Písku, soukromí majitelé bytů. 

Sociálně problémové 

jevy v lokalitě 

Vzniklá vysoká koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením 
zvyšuje napětí ve vztazích s místními obyvateli. Konflikty vyústily v 
časté stížnosti a podepisování protestních petic místními 
starousedlíky. Největším problémem je tedy v současnosti soužití 
obyvatel sídliště. 
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Lokalita Purkratice Písek 

Lokalizace a popis 

 

Městský bytový dům, který je součástí uzavřeného objektu (bývalý 
statek), zčásti rekonstruovaný s holobyty, který funguje v režimu 
ubytovny. Objekt se nachází cca 2 km za městem. 

Obyvatelé lokality 

 

Hrubý odhad počtu osob žijící v dané lokalitě je cca 40 osob,            
z tohoto počtu je asi 90% romských obyvatel. Většina obyvatel 
lokality je dlouhodobě nezaměstnaná. Je zde více rodin s vyšším 
počtem dětí, objevuje se velká zanedbanost dětí a to jak výchovná, 
tak i školní. Malé děti spíše výjimečně navštěvují mateřskou školu, 
starší děti většinou končí vzdělání po ukončení základní školy.        
V rámci terénní sociální práce zde intenzivně pracuje oddělení 
sociálně právní ochrany dětí MěÚ Písek společně se zaměstnanci 
občanského sdružení Naděje. Obyvatelé jsou ve většině případů 
závislí na systému sociálních dávek a to jak státní sociální podpory, 
tak dávek hmotné nouze. 

Vlastník nemovitosti Domovní a bytová správa města Písku. 

Vybavení domu 

 

Obývané byty tvoří z větší části jednu místnost o velikosti v průměru 
16 – 20 m2, jsou vybaveny kamny na tuhá paliva a dřezem s 
přívodem studené vody. Sociální zařízení jsou společná dvěma až 
třem rodinám (nalézají se na chodbě), tekoucí teplá voda. Jsou zde 
dvě dvoupokojové bytové jednotky. K ubytovacím jednotkám patří 
sklady na tuhá paliva a sklad nábytku. V zařízení funguje 24 
hodinová služba, součástí je i monitoring kamerovým systémem. V 
objektu je prostorný dvůr, který je užívaný k hrám dětí a 
k společenskému setkávání obyvatel lokality. 

Poloha lokality 

 

Objekt se nachází cca 2 km za městem, problém s docházkou dětí do 
školy (mateřské školky), dospělých do práce – neexistence 
autobusového spojení. Objekt je značně prostorově vyloučený. 

Stav domů 

 

Objekt byl v roce 2003 kompletně zrekonstruován. V současnosti je 
dům v relativně dobrém stavu. Společně prostory jsou udržované a 
dokonce částečně dobudovávány zařízení pro hry a odpočinek. Je 
zde zřetelný podíl práce organizace NADĚJE, která objekt spravuje. 

Funkce domovníků Zajišťuje organizace NADĚJE. 

Vznik a vývoj lokality Lokalita vznikla přirozeným vývojem asi před 10 lety, jako budova 
vhodná pro levné ubytování. 

Sociálně problémové 

jevy v lokalitě 

Většina obyvatel lokality je nezaměstnaná a žije ze sociálních dávek. 
Občasné problémy se soužitím. Vysoká míra zadlužení. V menší 
míře zjištěn výskyt užívání návykových látek. 

. 
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Lokalita Svatoplukova Písek 

Lokalizace a popis 

 

Starý městský bytový dům, který je v blízkosti centra města, v 
těsném sousedství frekventované hlavní komunikace. Objekt funguje 
v režimu ubytovny, v objektu zavedeny sociální služby. 

Obyvatelé lokality 

 

Hrubý odhad počtu osob žijící v dané lokalitě je cca 60 osob,            
z tohoto počtu je asi 99% romských obyvatel. Většina obyvatel 
lokality je dlouhodobě nezaměstnaná, závislá na systému sociálních 
dávek a to jak státní sociální podpory, tak dávek hmotné nouze. Ve 
středisku Svatoplukova zajišťuje služby občanské sdružení 
NADĚJE, zaměřuje se především na dluhové poradenství s cílem 
znovu získání nájemního bydlení, pro předškolní děti zajišťují 
výchovně vzdělávací aktivity jako přípravu na vstup do základní 
školy a pro školní děti zajišťují doučování. 

Vlastník nemovitosti Domovní a bytová správa města Písku. 

Vybavení domu 

 

V domě je 26 bytů různých velikostí. Vytápění je lokální pomocí 
kamen na tuhá paliva. Sociální zařízení jsou v bytech. U domu jsou 
garáže k uskladnění dřeva. 

Poloha lokality 

 

Objekt se nachází nedaleko centra města podél výjezdu směrem na 
Prahu. Objekt není prostorově vyloučený. 

Stav domů 

 

Objekt má z vnější strany opravenou fasádu, směrem k silnici. Zadní 
strana a vnitřek domu je však značně zchátralý a málo udrţovaný. Je 
zde patrná částečná devastace nájemníky domu. 

Funkce domovníků Zajišťuje organizace NADĚJE. 

Vznik a vývoj lokality 

 

V minulosti zde byly byty učitelů lesnické školy. Postupně se začaly 
horšit podmínky žití v domě a bylo zvoleno jako vhodné pro levné 
bydlení. 

Sociálně problémové 

jevy v lokalitě 

Největšími problémy v lokalitě je zadlužení, exekuce, případně 
problémy s technickým stavem některých bytů. V lokalitě také 
dochází k distribuci a užívání drog, sjíždí se zde uživatelé ze všech 
částí města, především do sousedního rozbořeného objektu bývalých 
kasáren. 

 
Zdroj: Monitoring lokalit ohrožených sociálním vyloučením v Jihočeském kraji (materiál zpracovaný v srpnu 
2014 v rámci činnosti Oddělení prevence a humanitních činností, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
Krajského úřadu Jihočeského kraje).   
 
  



 12 

Lokalita Protivín  

 
Obec : Protivín  
   
Počet obyvatel obce: 4 934  
Počet sociálně vyloučených lokalit v obci: 1 
Počet obyvatel sociálně vyloučené lokality: 26 - 50 
Podíl nezaměstnaných osob v obci (červen 2014) : 6 %  
Počet osob evidovaných v kategorii ISCO 9 (pomocní a nekvalifikovaní dělníci) v obci 
(červen 2014):  64  
Dlouhodobě nezaměstnaní (nad 24 měsíců) v obci (červen 2014):  34  
Počet vyplacených doplatků na bydlení (průměr za prvních 11 měsíců roku 2014): 26 
Počet vyplacených příspěvků na živobytí (průměr za prvních 11 měsíců roku 2014): 77 
 
LOKALITA A  
Typ lokality:  skupina domů  
Poloha lokality v rámci obce: periferie  
Míra prostorového vyloučení: jasné  
Celkový počet obyvatel lokality: 26 - 50  
Počet bytů v lokalitě: 2 domy 
Z toho obydlených:  nelze určit  
Charakter bytové zástavby:  dvě jednopodlažní budovy (rodinné domky) a přilehlá stavení, 
bývalé hospodářské budovy  
Stav domů:  budovy jsou ve velmi špatném stavu, na hranici obyvatelnosti, nepořádek okolo 
budov  
Počet ubytoven na území lokality: 0  
Počet ubytovaných osob celkem: 0 
 
 
Zdroj: Mgr. Petr Čáp, Agentura pro sociální začleňování 
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3.1.6.3 Sociální a další služby zaměřené na děti a rodiče v ORP Písek 

 

Přehled sociálních služeb zahrnujících poradenství, vzdělávání a terapii pro děti do 15 let  

 
Sociální služba 
 

Služba poskytována  
v ORP Písek cílové skupině 
do 15 let 

Sociální poradenství základní  ano 
Sociální poradenství odborné ano 
Osobní asistence ano 
Pečovatelská služba - 
Tísňová péče - 
Průvodcovské a předčitatelské služby - 
Podpora samostatného bydlení - 
Odlehčovací služby - 
Centra denních služeb - 
Denní stacionáře ano 
Týdenní stacionář ano  
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 
Domovy pro seniory - 
Domovy se zvláštním režimem - 
Chráněné bydlení - 
Soc. služby ve zdrav. zařízeních ústavní péče - 
Raná péče ano 1 
Telefonická krizová pomoc - 
Tlumočnické služby - 
Azylové domy - 
Domy na půl cesty - 
Kontaktní centra - 
Krizová pomoc - 
Intervenční centra - 
Nízkoprahová denní centra - 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ano 
Noclehárny - 
Intervenční centra - 
Služby následné péče - 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ano 
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP  ano 
Sociálně terapeutické dílny - 
Terapeutické komunity - 
Terénní programy - 
Sociální rehabilitace - 
 

 

 

                                                 
1 Zajišťují poskytovatelé se sídlem mimo ORP Písek (terénní forma poskytování) 
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Odborné sociální poradenství  

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 

může vést ke konfliktu se společností.   

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) sociálně terapeutické činnosti, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Název poskytovatele  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. 
Klub Krte ček v Písku 

Zařízení poskytovatele  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 
Klub Krte ček v Písku (Družstevní 61, Hradiště, 397 01 Písek 1) 

Formy poskytování  ambulantní  

Cílová skupina klientů  

osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 
osoby se zrakovým postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 

Věková kategorie   
děti předškolního věku (1 - 6 let) 
mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 

 

Název poskytovatele  THEIA - krizové centrum o.p.s. 

Zařízení poskytovatele  
THEIA - Odborná pomoc Písek (Budovcova 207/6, Budějovické 
Předměstí, 397 01 Písek 1) 

Formy poskytování  ambulantní 

Cílová skupina klientů  

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
oběti domácího násilí 
oběti obchodu s lidmi 
oběti trestné činnosti 
osoby komerčně zneužívané 
osoby v krizi 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři 

Věková kategorie   bez omezení věku 
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Osobní asistence 

 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 

sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

b) pomoc při osobní hygieně, 

c) pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při    

   dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních   

   schopností a dovedností, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Název poskytovatele  MESADA, občanské sdružení 

Zařízení poskytovatele  MESADA, občanské sdružení  

(Velké náměstí 119/13, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1) 

Formy poskytování  terénní 

Cílová skupina klientů  osoby s chronickým onemocněním 
osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie   děti předškolního věku (1 - 6 let) 
mladší děti (7 –10 let) 

starší děti (11 – 15 let) 
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Denní stacionáře 

 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy, 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

1. pracovně výchovná činnost,  

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností   

   dovedností,  

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního  

   uplatnění, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Název poskytovatele  Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 

Zařízení poskytovatele  Denní stacionář Duha  

(Jana Mukařovského 2309, Budějovické Předměstí,  Písek 1) 

Formy poskytování  ambulantní 

Cílová skupina klientů  osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie   od 5 let  
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Týdenní stacionáře 

 

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

1. pracovně výchovná činnost,  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a  

   dovedností,  

4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního  

    uplatnění, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Název poskytovatele  Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky 

Zařízení poskytovatele  Týdenní stacionář Duha  

(Jana Mukařovského 2309, Budějovické Předměstí,  Písek 1) 

Formy poskytování  pobytové 

Cílová skupina klientů  osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie   od 5 let  
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 

dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je 

zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 

prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 

poskytována osobám anonymně. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,  

2. pracovně výchovná činnost s dětmi,  

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a  

   dovedností,  

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Název poskytovatele  NADĚJE  

Středisko Naděje Písek - Nábřeží (nábřeží 1. máje 1401, 
Budějovické Předměstí, Písek 1) 

Zařízení poskytovatele  

Středisko Naděje Písek - Nábřeží (Svatoplukova 211/1, Pražské 
Předměstí, Písek 1) 

Formy poskytování  ambulantní 

Cílová skupina klientů  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
etnické menšiny 

Věková kategorie   mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 

krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého 

existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

1. pracovně výchovná činnost s dětmi,  

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik   

   rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti,  

   podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských  

   zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní  

   služby,  

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a  

   dovedností dítěte,  

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,  

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Název poskytovatele  NADĚJE  

Zařízení poskytovatele  Středisko Naděje Písek-Svatoplukova (Svatoplukova 211/1, 
Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1) 

Formy poskytování  ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů  osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
rodiny s dítětem/dětmi 
etnické menšiny 

Věková kategorie   bez omezení   
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

 

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám    

v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 

vyloučením. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) sociálně terapeutické činnosti, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Název poskytovatele  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z. s. Klub Krteček v Písku 

Zařízení poskytovatele  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s. Klub Krteček v Písku (Družstevní 61, Hradiště, 397 01 
Písek 1) 

Formy poskytování  ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů  osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 
osoby se zrakovým postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 

Věková kategorie   od 3 do 40 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


