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1 ÚVOD K ANALYTICKÉ ČÁSTI 

Sociodemografická analýza a analýza sociální situace území obce s rozšířenou působností (ORP) 
Český Krumlov byla zpracována jako jeden z podkladů pro tvorbu Plánu sociálních služeb (PSS) pro 
území ORP Český Krumlov. Analýza byla zpracována v průběhu roku 2014. Aktualizace údajů je 
provedena k listopadu 2014. 

Analýza se týká celého území ORP Český Krumlov. Během jejího zpracování byla provedena šetření 
ve všech městech a obcích ORP. Dotazování proběhlo rovněž mezi zástupci poskytovatelů sociálních 
a souvisejících služeb na území ORP. Dalším důležitým podkladem byly výsledky provedeného 
dotazníkového šetření mezi obyvateli v obcích ORP. 

Pro zpracování analýzy byly využity podklady dostupné z veřejných informačních zdrojů (např. registr 
poskytovatelů sociálních služeb, Český statistický úřad, databáze úřadů práce, městských a obecních 
úřadů apod.). Dále byly využity údaje získané šetřením přímo od poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb na území ORP a rovněž údaje získané anketním šetřením na území ORP. 
Dokument rovněž obsahuje analýzu sociální situace území ORP v podobě analýzy nabídky sociálních 
a doprovodných služeb a rozboru a kvantifikace cílových skupin uživatelů (nebo potenciálních 
uživatelů) sociálních služeb v ORP. 
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2 STRUČNÝ PROFIL ÚZEMÍ ORP 

Základní popis území ORP  

Vymezení  území, geograf ická po loha 

Svou rozlohou 113 008 km2 (k 31.12.2013) je ORP Č. Krumlov největším správním obvodem z obcí 
s rozšířenou působností v Jihočeském kraji.  

Obr. 1 Správní obvod Český Krumlov, Jiho český kraj 

 
Zdroj: ČSÚ 



PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ  ORP ČESKÝ KRUMLOV (2015 - 2017) 

 

Strana 4 

Území zahrnuje celkem 31 obcí (z toho 4 se statutem města, 3 městyse a jeden vojenský újezd), v 
nich žije k 31.12.2013 celkem 41 685 obyvatel (v roce 2010 to bylo 41 917 obyvatel). Z toho největší 
podíl obyvatel žije ve městech Č. Krumlov (13 253 k 31.12.2013, v roce 2010 to bylo 13 512 obyvatel), 
Větřní (4 039, 2010: 4 180), Křemže (2 832, 2010: 2 700 obyvatel), V. Brod (2 533, 2010: 2 627 
obyvatel) a H. Planá (2 145, 2010: 2 229 obyvatel). Nejméně obyvatel mají obce Chlumec (92, 2010: 
79 obyvatel), Věžovatá Pláně (133, 2010: 125 obyvatel) a Malšín (143, 2010: 126 obyvatel). 

ORP Český Krumlov se nalézá v jižní části Jihočeského kraje (západní část území okresu Český 
Krumlov). Na západě sousedí s ORP Prachatice, na severu s ORP České Budějovice a na východě 
s ORP Kaplice. Má též společnou hranici s Rakouskem. Jeho plochu pokrývá z jihozápadu a jihu 
Šumava, která se svažuje do Českobudějovické pánve. Protéká jí řeka Vltava, na jejímž horním toku 
byla vystavěna největší údolní nádrž v ČR Lipno (o rozloze téměř 50 km2) s vodní elektrárnou. 

Z hlediska sídelní struktury, v celém ORP, stejně jako v celém Jihočeském kraji,  jednozna čně 
dominují menší sídla . Jak ukazuje tabulka níže, převažují zde obce s velikostí do 500 obyvatel, 
kterých je cca 1/2 z celkového počtu obcí v ORP. V časové řadě od roku 2001 pak je patrný trend 
postupného mírného p řírůstku po čtu obyvatel , od roku 2011 pak jde spíše o stagnaci. 

Tabulka 1  Základní charakteristiky sídelní struktu ry v ORP (k roku 2014) 

obce s po čtem obyvatel 

celkem 
do 500 
obyvatel 

500-999 1000-1999 2000 a více ORP Český Krumlov  

31 14 5 7 5 

Zdroj: ČSÚ 

Domovní a bytový fond obcí 

Domovní fond na území ORP zahrnuje téměř 10 tis domů, přičemž co do počtu je nejpočetněji 
zastoupena skupina rodinných domů. Cca 23 % domů je neobydlených (zejména z důvodů jejich 
využití pro rekreační účely). Domy z hlediska vlastnictví nejčastěji náleží do majetku fyzických osob. 
Nemalá část domovního fondu rovněž náleží do obecního majetku. 

Tabulka 2  Domovní fond v ORP 
 Celkem rodinné 

domy 
bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

Domy úhrnem 9 773  8 388  1 085  300  

Domy obydlené 7 507  6 257  1 033  217  

fyzická osoba 5 905  5 664  188  53  

obec, stát 441  117  276  48  

bytové družstvo 76  27  49  -  

z toho podle vlastnictví domu 

spoluvlastnictvívlastníků bytů 622  246  372  4  

1919 a dříve 947  843  71  33  

1920 - 1970 1 994  1 554  419  21  

1971 - 1980 1 259  1 049  191  19  

1981 - 1990 886  741  131  14  

1991 - 2000 1 026  905  97  24  

z toho podle období výstavby 
nebo rekonstrukce domu 

2001 - 2011 1 135  999  110  26 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 

Bytový fond v území ORP čítá více než 16 tis. bytů. Nejvíce bytů se nachází v bytových domech 
(zhruba polovina z nich v osobním vlastnictví a polovina nájemních). Jen o málo nižší zastoupení mají 
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byty v rodinných domech. V bytech v rodinných i bytových domech jsou nejčastěji zastoupeny byty o 3 
nebo 4 místnostech (resp. v rodinných domech je nejpočetnější skupinou 5ti pokojový byt). 

Tabulka 3 Po čty byt ů v SO ORP Č. Krumlov 
 Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy 

Obydlené byty celkem 16 028  7 373  8 378  277  

ve vlastním domě 5 878  5 716  133  29  

v osobním vlastnictví 3 483  2  3 475  6  

nájemní 4 153  498  3 529  126  

z toho právní důvod užívání bytu 

družstevní 557  19  538  -  

1 748  145  570  33  

2 2 009  432  1 546  31  

3 3 976  1 386  2 550  40  

4 4 542  2 135  2 365  42  

z toho s počtem obytných místností 

5 a více 3 430  2 776  629  25  

Zdroj: ČSÚ, SLDB 

Některé obce v území regionu Českokrumlovska udržují poměrně vysoké množství bytů v obecním 
bytovém fondu. V řadě případů se jedná o menší byty, které jsou určeny pro překlenutí dočasné 
krizové situace nebo fungují jako startovací byty pro mladé rodiny či naopak jako malometrážní byty 
pro seniory. Většinově je část bytového fondu nabízena právě osobám ve znevýhodněné situaci (ať už 
z důvodu věku či jiného důvodu), a to za zvýhodněných podmínek (např. nižší nájem), často však také 
pouze na dobu určitou. 

Se strukturou uživatelů obecních bytů souvisí jistě i občasné problémy s úhradou nájemného, které 
bylo zjištěni ve většině obcí v území. Snahou obcí je řešit tento problém především prostřednictvím 
nastavení splátkových kalendářů, uzavíráním nájemních smluv na dobu určitou, popř. prominutím 
částí dluhů. Spíše zřídka (ne však zcela v ojedinělých případech) také dochází k vystěhování 
problémových uživatelů těchto bytů. Nezřídka se v regionu objevují případy exekucí majetku. Ty však 
ve velké většině případů souvisejí s neopatrným přístupem k různým druhům pochybných půjček. 

Poměrně významným problémem v regionu v sociální oblasti, je fungování různých ubytoven (týká se 
např. obcí Č. Krumlov, Kájov, Mirkovice, Větřní, Brloh ad.). Jedná se většinově o soukromé objety, 
kde je bydlení nabízeno zpravidla sociálně slabším rodinám či jednotlivcům. Mnohdy jsou do těchto 
ubytoven umísťovány osoby ve spolupráci s obcí. Následné užívání těchto malometrážních bytů je 
často spojeno s vyšší hlučností, problémy s alkoholem nebo hygienou, vyšší nezaměstnaností a 
v některých případech i s problematikou domácího násilí nebo drobné kriminality. Typická pro tyto 
ubytovny je také vyšší míra migrace jejich uživatelů, což z hlediska sociálních vazeb v místě rovněž 
není přínosem. 

Ekonomika,  t rh práce 

Vzhledem ke své poloze na jihozápadním okraji Jihočeského kraje se Českokrumlovsko vyznačuje 
odlehlostí. Zároveň Českokrumlovsko vykazuje roztroušenou sídelní strukturu a nízkou hustotu 
zalidnění (druhá nejnižší hustota osídlení v rámci Jihočeského kraje). Územím ORP neprochází žádná 
nadregionálně významná dopravní spojnice. Z ekonomického hlediska jsou zde naopak (zejména díky 
zachovalému životnímu prostředí a kulturně historickému potenciálu) vhodné podmínky pro rozvoj 
cestovního ruchu. Průmysl nehraje zásadní roli. I přes historický význam ani zemědělství již nepolní 
svou úlohu jako ve druhé polovině 20. století. V současnosti v regionu působí spíše menší 
zaměstnavatelé, je zde také vysoký podíl samostatně činných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu.  
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Tabulka 4 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v SO ORP Č. Krumlov 

 Celkem  muži  ženy 
Ekonomicky aktivní celkem 20 086  10 967  9 119  

zaměstnaní 17 801  9 764  8 037  
zaměstnanci 13 872  7 235  6 637  
zaměstnavatelé 670  479  191  

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

pracující na vlastní účet 2 415  1 652  763  
pracující důchodci 755  352  403  ze zaměstnaných 
ženy na mateřské dovolené 372  -  372  

v tom: 

Nezaměstnaní 2 285  1 203  1 082  
Ekonomicky neaktivní celkem 18 895  8 167  10 728  

nepracující důchodci 8 584  3 407  5 177  z toho 
žáci, studenti, učni 5 920  2 959  2 961  

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 2 219  1 276  943  

Zdroj: ČSÚ, SLDB 

Významným aspektem souvisejícím s charakterem trhu práce a ekonomickou situací je dojížďka za 
zaměstnáním nebo za vzděláváním. Vzhledem k rozložení škol v jihočeském regionu je i v rámci ORP 
Č. Krumlov zřejmý vyšší podíl vyjíždějících do škol z jednotlivých obcí v rámci SO ORP. U vyjížďky za 
zaměstnáním je zřejmá spádovost vyjížďky do větších obcí v regionu (zejména Č. Krumlov). 

Tabulka 5 Vyjížd ějící do zam ěstnání a škol v SO ORP Č. Krumlov 
Vyjíždějící celkem 12 211  

vyjíždějící do zaměstnání 8 811  
v rámci obce 2 874  
do jiné obce okresu 3 424  
do jiného okresu kraje 1 719  
do jiného kraje 292  

v tom 

do zahraničí 502  
vyjíždějící do škol 3 400  

v rámci obce 996  

v tom 

v tom 
mimo obec 2 404 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 

Území ORP Č. Krumlov zahrnuje řadu obcí, kde míra nezaměstnanosti dosahuje vyšších hodnot než 
je krajský nebo republikový průměr. Jedná se při tom o dlouhodobý problém, který má v některých 
případech rovněž strukturální důvody (např. ukončení nebo útlum provozu významných 
zaměstnavatelů v regionu – papírenské závody v Loučovicích nebo Větřní). Rostoucí tendenci 
vykazuje rovněž podíl uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením. Pozitivním trendem je 
naopak klesající podíl absolventů mezi uchazeči v dlouhodobém měřítku. 

Tabulka 6 Vývoj na trhu práce v území ORP Č. Krumlov 
SO ORP Český Krumlov UKAZATEL 

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

Evidovaní 
uchazeči o 
zaměstnání 1 997 2 402 2 421 2 382 2 433 2 109 1 742 1 819 2 479 2 820 2 479 . 3 059 
z toho 
dosažitelní (%) . . . . 95,4 95,2 94,9 95,5 96,6 97,8 97,4 . 98,1 
z toho občané 
se zdravotním 
postižením (%) 11,5 9,3 9,8 10,8 12,0 12,5 14,1 14,6 11,5 10,6 11,9 . 11,0 
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z toho absolventi 
(%) 9,7 8,5 7,2 6,0 4,6 4,8 4,0 4,1 5,0 4,6 4,6 . 3,8 
z toho osoby s 
délkou evid. nad 
12 měsíců (%) 31,4 31,2 35,8 34,3 35,2 36,2 30,5 22,6 20,1 22,3 31,1 . 36,9 
Volná pracovní 
místa 128 74 74 69 75 183 293 217 63 52 86 . 231 
Počet uchazečů 
na 1 volné 
pracovní místo 15,6 32,5 32,7 34,5 32,4 11,5 5,9 8,4 39,3 54,2 28,8 . 13,2 
Míra 
nezaměstnanosti 
(%) 3) 9,16 11,02 11,10 10,92 10,64 9,20 7,58 7,97 10,98 12,65 11,08 . 10,42 

Zdroj: ČSÚ 

Problematika nezaměstnanosti na Českokrumlovsku souvisí rovněž s větší orientací části území na 
cestovní ruch. Zejména v oblasti Lipenska existují poměrně výrazné sezónní výkyvy v míře 
nezaměstnanost, resp. v nabídce pracovních příležitostí pro místní obyvatele. 

Celé území ORP, vyjma města Č. Krumlov, je orientováno spíše na nabídku nebo tvorbu pracovních 
míst v oblasti služeb, drobné výroby nebo zemědělství. Velký význam z hlediska místní ekonomiky má 
také oblast cestovního ruchu, kde pracovní příležitosti vznikají zejména v lipenských obcích. Jedná se 
však často o sezónní příležitosti. Další problém, který souvisí s tímto segmentem trhu práce, je výskyt 
tzv. šedé ekonomiky. Tento problém však vzniká i v dalších ekonomických oborech (např. 
stavebnictví). 

Problematika šedé ekonomiky se ve zvýšené míře objevuje rovněž v pohraniční oblasti a souvisí např. 
s provozem tržnic na Vyšebrodsku. 

Pouze v Č. Krumlově jsou ve větší míře zastoupeny výrobní / průmyslové podniky (koncentrace 
zejména v průmyslové zóně Domoradice). 

Demograf ie 

Hustota obyvatelstva v území ORP Č. Krumlov patří díky sídelní struktuře mezi nejnižší hodnoty 
v celém Jihočeském kraji. Roli ve vývoji osídlení zde sehrály také přírodní podmínky, poloha u hranice 
s tzv. západními zeměmi i poválečný odsun německého obyvatelstva, po kterém již nedošlo k plnému 
dosídlení této oblasti. Některé sídelní jednotky zanikly po odsunu úplně. 

Celkový počet obyvatel v ORP vykazuje rostoucí tendenci. V samotném městě Český Krumlov však 
počet obyvatel postupně mírně klesá, což lze mimo jiné přičítat vlivům tzv. suburbanizace. Důvodem 
mohou být např. možnosti získání preferovaného typu bydlení - v okolí se v posledních letech 
rozvinula nabídka bydlení v rodinných domcích v menších obcích s velmi přijatelnou dojezdovou 
vzdáleností (např. Dolní Třebonín, Přídolí ad.). Dalším faktorem může být snaha získat bydlení v 
místě zaměstnání - v našem případě je zdrojem pracovních příležitostí zejména krajské město či 
bývalé okresní město. 

Následující tabulka shrnuje všechny základní informace o demografickém vývoji za celé území ORP 
v časové řadě od roku 2001. Z vývoje v posledních letech mimo jiné vyplývá postupné stárnutí 
obyvatel, jejich prodlužující se délka života nebo klesající míra sňatečnosti. 
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Tabulka 7 Demografický vývoj v území ORP Č. Krumlov  
SO ORP Český Krumlov UKAZATEL 

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

OBYVATELSTVO                           

Počet obyvatel (k 
31. 12.) 

40 
648 

40 
793 

40 836 40 907 41 163 41 341 41 544 41 762 41 894 41 917 41 664 41 639 41 685 

Živě narození 392 445 419 400 445 461 520 515 511 475 417 430 426 

Zemřelí celkem 370 345 390 417 399 356 382 370 443 369 405 366 401 

Přistěhovalí 529 645 664 706 793 693 726 791 752 716 573 590 645 

Vystěhovalí 596 600 650 618 583 620 661 718 688 799 696 679 624 

Přírůstek obyvatel 
stěhováním 
(přistěhovalí - 
vystěhovalí) 

-67 45 14 88 210 73 65 73 64 -83 -123 -89 21 

Celkový přírůstek 
(úbytek) obyvatel 

-45 145 43 71 256 178 203 218 132 23 -111 -25 46 

Sňatky 242 252 200 209 226 226 232 204 185 218 198 170 174 

Rozvody 132 144 130 129 152 137 107 145 116 148 146 108 119 

Potraty 228 217 212 186 182 187 179 233 194 197 219 223 179 

Průměrný věk 
mužů (roky) 

36,0 36,3 36,7 37,0 37,3 37,6 37,8 38,1 38,2 38,5 39,0 39,3 39,5 

Průměrný věk žen 
(roky) 

38,4 38,6 38,9 39,1 39,3 39,6 39,8 40,0 40,2 40,4 40,7 41,1 41,4 

Podíl obyvatel ve 
věku 65 a více let 
(%) 

11,3 11,4 11,4 11,5 11,7 12,0 12,2 12,5 12,8 13,2 13,9 14,8 15,6 

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

64,2 66,0 67,9 69,8 72,0 75,0 77,1 79,5 81,5 83,6 87,3 92,6 96,5 

Zdroj: ČSÚ 

Vzhledem k tomu, že skoro polovina obcí Českokrumlovska je malá (do 500 obyvatel), je 
demografický vývoj v jednotlivých obcích odlišný od okolního území. Mezi jednotlivými obcemi 
Českokrumlovska jsou tak například velké rozdíly ve věkové struktuře. 

Z hlediska věkového složení obyvatel v SO OPR převažují věkové kategorie v produktivním věku. 
Vůbec nejpočetnější skupinou je dle výsledků SLDB věková kategorie 30  - 39 let. Do budoucna lze 
očekávat další posilování početnosti starších věkových kategorií, což je celokrajský, resp. 
celorepublikový trend. 

Tabulka 8 Obyvatelstvo podle v ěku v území ORP Č. Krumlov 
 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 41 200  20 410  20 790  

0 - 14 6 533  3 293  3 240  

15 - 19 2 467  1 286  1 181  

20 - 29 5 130  2 602  2 528  

30 - 39 6 709  3 352  3 357  

40 - 49 5 567  2 907  2 660  

50 - 59 5 882  2 962  2 920  

60 - 64 3 064  1 501  1 563  

65 - 69 2 083  994  1 089  

70 - 79 2 493  1 080  1 413  

z toho ve věku 

80 a více let 1 151  366  785 

Zdroj: ČSÚ 
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Z hlediska struktury vzdělání obyvatel převažují absolventi středních škol a učilišť. Za pozitivní lze 
považovat rostoucí počet obyvatel s ukončeným vysokoškolským vzděláním. 

Tabulka 9 Obyvatelstvo podle nejvyššího ukon čeného vzd ělání v území ORP Č. Krumlov  

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 34 667  17 117  17 550  
bez vzdělání 217  90  127  
základní včetně neukončeného 7 672  3 015  4 657  
střední vč. vyučení (bez maturity) 12 257  7 133  5 124  
úplné střední (s maturitou) 8 358  3 822  4 536  
nástavbové studium 878  332  546  
vyšší odborné vzdělání 350  149  201  

z toho podle stupně vzdělání 

vysokoškolské 2 990  1 525  1 465 

Zdroj: ČSÚ 

Občanská vybavenost a další  s lužby 

Pokud jde o nabídku možností trávení volného času, většina obcí v území ORP Č. Krumlov nabízí 
základní možnosti pro sportovní vyžití svých občanů. Prakticky v každé obci se nachází určitý druh 
sportoviště (v některých obcích i fotbalová či víceúčelová hřiště) nebo dětského hřiště (varianty s 
prolézačkami, klouzačkami, houpačkami, pískovištěm apod.). Ve vazbě na tato sportoviště je pak 
v různé míře rozvíjeno i pořádání různých sportovních akcí (např. turnaje, soutěže, dětské dny apod.). 
Nabídka kulturních nebo společenských aktivit je vázána zpravidla na přítomnost kulturního domu 
nebo spolků, které tuto nabídku pro místní občany vytvářejí. Tradičně se největší množství kulturních 
a společenských aktivit orientuje na cílové skupiny seniorů a také na rodiny s dětmi. 

Množství nabídky organizované činnosti využití volného času pro místní děti a mládež se zpravidla 
snižuje s velikostí obce. Nejmenší obce, zejména obce, kde nefunguje ZŠ, popř. MŠ, mají tuto 
nabídku nejnižší. Zájmové kroužky jsou zajišťovány často právě při školách. Napříč menšími obcemi 
ORP působí jen malé množství neziskových organizací nebo spolků, které by zajišťovaly rozvoj této 
oblasti. Velmi aktivní jsou v této oblasti zejména tradiční uskupení jako spolky dobrovolných hasičů, 
které často fungují i v těch nejmenších obcích. 

Problémem některých sídel je absence nevenkovních míst pro trávení volného času mládeže (např. 
klubovny). Pro rodiče s malými dětmi je v regionu k dispozici několik možností trávení volného času 
v podobě mateřských center nebo koutků. Již dříve funkční mateřská a rodinná centra (Č. Krumlov, 
Křemže nebo Holubov) doplnily některé nové aktivity (např. Hořice na Šumavě, Vyšší Brod nebo 
Kájov). 

U mnohých obcí na Českokrumlovsku se ukazuje jako zásadní problém dostupnost lékařské péče. 
Cca polovina obcí není zajištěna z hlediska dostupnosti praktického nebo dětského lékaře a obyvatelé 
musejí za touto službou dojíždět do spádových center. V některých případech je lékařská péče 
zajištěna např. 1x týdne nebo 1x za 14 dní dojížďkou lékaře. Dostupnost lékařské specializované péče 
(gynekolog, zubař, rehabilitace apod.) pak je pouze ve větších sídlech. Podobná situace je z hlediska 
dostupnosti lékáren. 

V menších sídlech regionu se potvrzuje, že přítomnost základní a mateřské školy je pro stabilizaci 
sociálního prostředí, rozvoj vztahů mezi lidmi, zajištění spolkových aktivit, společenských vazeb a 
celkový rozvoj místní komunity velmi důležitá. 
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3 Analýza sociální situace v území ORP 

Základní srovnání ORP Č. Krumlov s ostatními SO ORP na území 
Jiho českého kraje 

V roce 2014 bylo Českým statistickým úřadem zpracováno souhrnné vyhodnocení postavení 
jednotlivých SO ORP na území Jihočeského kraje. Do celkového hodnocení postavení SO ORP kraje 
byly zahrnuty indikátory ze čtyř základních oblastí: 

• demografické prostředí (doplněné o charakteristiky osídlení) 

• ekonomické prostředí 

• sociální charakteristiky 

• životní prostředí. 

SO ORP Č: Krumlov se v souhrnu všech indikátorů zařadil k těm nejlepším a konkrétně mu patří 2. 
místo. Tuto pozici (vypočítanou stejně jako u všech ostatních obvodů jako průměr z normovaných 
hodnot jednotlivých oblastí) dosáhl díky dobrému hodnocení v ekonomice (2. místo) i v okruzích 
demografie a životní prostředí (3. pořadí). Naproti tomu sociální oblast umíst ění zhoršuje a obvod 
se zde umístil na poslední pozici mezi všemi správn ími obvody kraje . 

K dobrému postavení v rámci demografických ukazatelů přispívá především příznivá sídelní struktura 
(jejíž vliv ale významně redukuje druhá nejhorší hustota osídlení), příznivá věková struktura s nízkou 
úmrtností a 3. nejvyšší podíl cizinců. V ekonomické oblasti se většina ukazatelů pohybuje v popředí 
tabulky mezi 4. a 6. místem. Nejlépe je zde hodnocena oblast cestovního ruchu, kde obvodu přísluší 
jednoznačně první pozice v kraji. Ekologická stabilita a ekologické zemědělství (3. místo v obou 
případech) a čistota ovzduší, to jsou pozitivní faktory pro hodnocení životního prostředí v obvodu. 
Naopak převažující způsob dojížďky do zaměstnání a škol spolu s produkcí komunálního odpadu 
výsledky zhoršují. 

Postavení až na poslední příčce v sociální oblasti je jednoznačné. Z osmi sledovaných okruhů je ve 
třech přisouzeno SO ORP Č. Krumlov poslední místo v kraji. Zvlášť je to patrné v míře 
nezaměstnanosti, kde dosažená hodnota p řesahuje tém ěř o polovinu krajský pr ůměr. Obdobn ě 
potratovost je nad pr ůměrnou krajskou úrovní zhruba o t řetinu . 

Tabulka 10 Výsledky srovnání SO ORP Jiho českého kraje – demografie a sociální oblast 2014 
Demografie Sociální prostředí Celkové hodnocení ORP 

průměr 
normovaných 

hodnot 

pořadí ohodno- 
cení 

průměr 
normovaných 

hodnot 

pořadí ohodno- 
cení 

průměr 
normovaných 

hodnot 

pořadí ohodno- 
cení 

Blatná 0,302  15  5  
0,466  13  4  

0,361  16  5  

Č. Budějovice 0,767  1  1  0,677  1  1  0,610  1  1  

Č. Krumlov 0,578  3  2  0,333  17  5  0,551  2  2  

Dačice 0,324  14  5  0,487  11  3  0,397  14  5  

J. Hradec 0,439  8  4  0,569  6  2  0,505  7  3  

Kaplice 0,680  2  1  0,368  16  5  0,538  4  2  

Milevsko 0,223  17  5  0,442  15  4  0,353  17  5  

Písek 0,439  9  4  0,592  4  2  0,469  10  3  

Prachatice 0,471  7  3  0,536  7  3  0,536  5  2  

Soběslav 0,295  16  5  0,500  10  3  0,391  15  5  

Strakonice 0,402  11  4  0,520  8  3  0,435  12  4  
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Tábor 0,497  6  3  0,610  3  1  0,491  9  3  

Trhové Sviny 0,383  12  4  0,579  5  2  0,464  11  3  

Třeboň 0,529  5  3  0,447  14  4  0,544  3  2  

Týn nad Vltavou 0,545  4  3  0,668  2  1  0,496  8  3  

Vimperk 0,423  10  4  0,515  9  3  0,535  6  2  

Vodňany 0,382  13  4  0,473  12  3  0,398  13  5  

Zdroj: ČSÚ 

Do hodnocení území ORP v sociální oblasti byly zahrnuty následující indikátory / parametry: 

� Nezaměstnanost / Podíl nezam ěstnaných osob  - Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání 
ve věku 15-64 ze všech obyvatel ve stejném věku. 

� Vzdělání obyvatelstva / Pr ůměrná délka školní docházky  - Vážený průměr počtu let 
potřebných k dosažení určitého stupně vzdělání, kde vahami jsou počty obyvatel s odpovídajícím 
nejvyšším dosaženým vzděláním. Základní vzdělání (včetně nedokončeného) – 7 let, střední 
odborné – 11 let, střední s maturitou – 12 let, nástavbové – 13 let, vyšší odborné – 15, 
vysokoškolské bakalářské – 15 let, vysokoškolské magisterské – 17 let, vysokoškolské doktorské 
– 19 let. 

� Dostupnost zdravotnických služeb / Po čet obyvatel na jednu ordinaci praktického léka ře - 
Podíl počtu obyvatel a počtu ordinací praktického lékaře (včetně detašovaných pracovišť). 

� Kvalita bydlení / Podíl obydlených byt ů se sníženou kvalitou a Podíl bytových domácností 
vybavených osobním po čítačem - Průměr normovaných hodnot obou ukazatelů: Podíl 
obydlených bytů se sníženou kvalitou – podíl obydlených bytů se sníženou kvalitou na obydlených 
bytech celkem. 

� Sociáln ě patologické jevy / Hrubá míra rozvodovosti / Potra tový index / Podíl neúplných 
rodin se závislými d ětmi - Hrubá míra rozvodovosti a potratový index – forma tříletých průměrů 
z let 2011 až 2013. Hrubá míra rozvodovosti / počet rozvodů na 1 000 obyvatel středního stavu. 
Potratový index – počet potratů (bez rozlišení) na 100 živě narozených dětí. Podíl neúplných rodin 
se závislými dětmi – podíl neúplných rodin se závislými dětmi na rodinách se závislými dětmi 
celkem. 

� Rekreace a sport / Podíl plochy sportoviš ť a rekreační plochy - Podíl plochy sportovišť a 
rekreační plochy na ostatních plochách podle katastru. 

� Občanská angažovanost / Volební ú čast; Po čet ekonomických subjekt ů v neziskovém 
sektoru  - Průměr normovaných hodnot obou ukazatelů. Volební účast ve volbách do 
zastupitelstev obcí 10. – 11. 10. 2014 – podíl vydaných úředních obálek na počtu zapsaných 
voličů celkem. Počet ekonomických subjektů v neziskovém sektoru – počet ekonomických 
subjektů působících v sektoru neziskových institucí sloužících domácnostem v přepočtu na 1 000 
obyvatel ke konci roku 2013. 

� Průměrná mzda / Pr ůměrná m ěsíční mzda - Expertní odhad podle odvětvové struktury 
zaměstnanců v jednotlivých SO ORP a výše průměrné měsíční mzdy (na fyzické osoby) podle 
odvětví v kraji, zpracované pracovištní metodou. Vlastní propočet. 

Z hlediska výsledků za jednotlivá ORP lze konstatovat, že skupina sociálních indikátorů je poměrně 
rozmanitá a hodnoty, které obdržely jednotlivé SO ORP, jsou blízko u sebe. Jejich rozpětí je nejnižší 
ze všech dalších hodnocených oblastí. Malá variabilita se projevila i při přiřazení ohodnocení 
jednotlivým SO ORP. Nejvíce obvodů (6) se umístilo ve skupině „dobré“. Dalších 6 obvodů patří do 
skupin „velmi dobré“ a „nejlepší“ a posledních 5 obvodů do skupin „špatné“ a „nejhorší“. Skupina 
nejhorších obvod ů se koncentruje do okresu Český Krumlov . Naopak nejlepší obvody v sociální 
oblasti jsou ve středu kraje v  českobudějovickém okrese a táborském SO ORP. 
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Obr. 2 Výsledky srovnávací analýzy ORP kraje v soci ální oblasti (2014) 

 
Zdroj: ČSÚ 

Nejlepší situace v sociální oblasti dle hodnocených kritérií je hodnocena na území SO ORP České 
Budějovice, Týn nad Vltavou a Tábor. Obvody mají nadprůměrnou kvalitu bydlení, vyšší průměrnou 
délku vzdělávání, vyšší odhad průměrné měsíční mzdy a také lepší podmínky k rekreaci a sportu než 
většina ostatních SO ORP. Nejlépe hodnocený správní obvod České Budějovice dosáhl prvenství 
v oblasti vzdělanosti a kvality bydlení, poslední je však z hlediska občanské angažovanosti a to hlavně 
díky podprůměrné volební účasti. Dobré výsledky nezaznamenal ani v oblasti sociálně patologických 
jevů. Druhý Týn nad Vltavou dosáhl prvenství v odhadu průměrné mzdy. Dá se oprávněně 
předpokládat, že příčinou je především přítomnost JE Temelín a vysoký podíl obyvatel zaměstnaných 
v energetice. Ve skupin ě nejhorších obvod ů z hlediska sociální oblasti se umístily oba obvody  
z okresu Český Krumlov . Pro tento okres je příznačný vysoký podíl nezam ěstnaných osob  (v 
obvodu Český Krumlov dokonce o 3 procentní body vyšší než krajský průměr) a významný vliv 
sociáln ě patologických jev ů (výrazně nadprůměrná míra rozvodovosti, potratový index i podíl 
neúplných rodin se závislými dětmi). Celkově nejnižšího bodového ohodnocení dosáhl SO ORP 
Český Krumlov, který je na poslední příčce hned ve třech indikátorech . Obyvatelé tohoto okresu čelí 
nejvyšší míře nezaměstnanosti, mají nejnižší odhad průměrné měsíční mzdy a navíc nejhorší 
výsledky z hlediska sociálně patologických jevů (má například nejvyšší potratový index  - o více než 
12 potratů na 100 živě narozených převyšuje krajský průměr). Druhé nejhorší místo pro obvod Kaplice 
je určeno především posledním místem v průměrné délce školní docházky či obdobnou situací 
v sociálně patologických jevech jako v českokrumlovském obvodě. 

Vymezení hlavních cílových skupin na území ORP Č. Krumlov 
Plánování sociálních služeb na území ORP Český Krumlov navazuje na dlouhodobé plánování 
sociálních služeb ve městě Český Krumlov a rovněž na celokrajskou úroveň komunitního 
(střednědobého) plánování rozvoje sociálních služeb. Vzhledem k faktu, že město Č. Krumlov je 
jednoznačným střediskem řešeného území s nejvyšší koncentrací všech sociálně charakteristických 
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jevů, bylo možné při definici hlavních okruhů cílových skupin vyjít právě ze struktury cílových skupin 
na úrovni města. 

Původní struktura pracovních skupin zahrnovala celkem 4 pracovní skupiny (1. Senioři a zdravotně 
postižení, 2. Děti, mládež a rodiny, 3. Etnické menšiny a 4. Osoby v krizi). V navazující fázi plánování 
bylo na úrovni ŘS i dotčených PS dojednáno, že nebude již samostatně vyčleněna PS Etnické 
menšiny, která bude dále fungovat společně s původní PS Osoby v krizi. Důvodem je velký vzájemný 
přesah obou skupin a řada společných rysů a problémů, které jsou v těchto dvou PS řešeny. Nové 
vymezení PS pro plánovací období 2015 – 2017 je tedy následující: 

1) Senioři a zdravotně postižení 

2) Děti, mládež a rodiny 

3) Osoby v krizi 

Podrobnější vymezení všech cílových skupin včetně odhadu jejich kvantifikace (tam, kde je to možné) 
jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 11 P řehled hlavních cílových skupin pro plánování sociál ních služeb v ORP 

Senio ři a zdravotn ě postižení 

Senio ři: 
- senioři, 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 
kraje = věk 65 let a více) 

Zdravotn ě postižení: 
- zdravotně postižení 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 

 

Děti, mládež a rodiny 

Děti, mládež, rodiny: 
- děti a mládež ve věku od 0 do 26 let, především pak ohrožené rizikovým způsobem života 
- osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče a osoby do 26 let věku 

připravující se na výkon povolání 
- rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové 

sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat a u kterého existují další 
rizika ohrožení jeho vývoje 

- zástupci etnických menšin se specifickými potřebami integrace do společnosti (např. romské 
děti) – přesah do PS 3 Osoby v krizi 

- rodiny, především pak rodiny se závislými dětmi 
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Osoby v krizi 

Osoby v krizi obecn ě: 
- jedná se o osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci, a to z důvodu věku, nepříznivého 

zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, pro životní návyky a způsob života vedoucí ke 
konfliktu se společností, pro přítomnost v sociálně znevýhodňujícím prostředí, v ohrožení práv a 
zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů – např.: 

- zadlužené osoby a rodiny (lidé žijící v dluhové pasti), 
- senioři v chronické sociální krizi (přesah do pracovní skupiny pro seniory), 
- pachatelé trestné činnosti a osoby opouštějící zařízení po výkonu trestu, 
- osoby závislé na drogách, osoby mající problém s drogami a osoby mající problém 

s nedrogovými závislostmi / netolismus (přesah do PS Děti, mládež, rodiny), 
- osoby v akutní psychické krizi a osoby se zdravotním postižením v akutní krizi (přesah do PS 

Senioři a zdravotně postižení), 
- dlouhodobě nezaměstnaní; lidé s nízkým stupněm vzdělání, 
- osoby ohrožené prostitucí, 
- osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou bydlení, 
- osoby opouštějící výchovná a zdravotnická zařízení, 
- osoby na útěku, oběti obchodu s lidmi, 
- oběti domácího násilí a trestné činnosti nebo osoby těmito jevy ohrožené, 
- uprchlíci, cizinci, osoby z jiného socio-kulturního prostředí, 
- ad. 
Etnické menšiny: 
- v podmínkách ORP Český Krumlov se jedná z hlediska nutnosti práce s národnostní menšinou 

převážně o romskou komunitu (ne všichni členové této národnostní menšiny však potřebují 
využívat sociální služby), většina zdejších Romů pochází původem z východního Slovenska, 

- za sociálně vyloučené romské lokality na území ORP jsou dle tzv. Gabalovy zprávy považovány 
lokality Č. Krumlov a Větřní, znaky sociálně vyloučených lokality vykazují i některá další místa 
v rámci ORP, 

- v těchto vyloučeným lokalitách jsou poměrně časté nežádoucí sociální a společenské jevy jako 
narkomanie, gamblerství, vandalismus, drobnější kriminalita, nezaměstnanost (např. 
v Č. Krumlově dosahuje míra nezaměstnanosti romské menšiny cca 80-85 % - zdroj: Soužití 
o.s.), zadlužování či prostituce 

Zdroj: vlastní šetření 

Přehled sociálních služeb a jejich poskytovatel ů na území ORP 
Následující tabulkový přehled zobrazuje sociální služby v území ORP Český Krumlov v členění dle 
typů dostupných sociálních služeb, jejích kapacit, parametrů dostupnosti a cílových skupin, na které 
jsou orientovány. 

Odborné sociální poradenství 

 

Poskytovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. - bezplatná právní poradna 

Poskytování od 1.2.2006 

Kapacita služby Ambulantní forma: počet intervencí (30. min. jednání) – 4158 (jedná se o roční kapacitu) 
Terénní forma: počet intervencí (30. min. jednání) – 456 (jedná se o roční kapacitu) 

Cílová skupina Lidé v nepříznivé sociální situaci (jde o situaci, kdy např. si pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro 
nemoc, zdravotní postižení nemohou uspokojit životní potřeby). Lidé např. pobírající sociální dávky, 
nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním 
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důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi apod. 

Dostupnost služby Region Českokrumlovsko a Kaplicko (Český Krumlov, Kaplice, Větřní) a další lokality region 
Trhosvinensko (Trhové Sviny, Nové Hrady). 

 

Poskytovatel Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. pracoviště Český Krumlov 

Poskytování od 1.1.1992 

Kapacita služby Ambulantní forma: počet klientů – 1200 (jedná se o roční kapacitu) 
Terénní forma: počet klientů – 200 (jedná se o roční kapacitu) 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením (cílovou skupinou jsou i rodinní příslušníci této cílové skupiny a 
další osoby, které o osoby se zdravotním postižením pečují) a senioři (cílovou skupinou jsou i rodinní 
příslušníci této cílové skupiny a další osoby, které o seniory pečují). 

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let) dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let). 

Dostupnost služby Region Českokrumlovsko. 

Osobní asistence 

 

Poskytovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Poskytování od 1.1. 2008 

Kapacita služby Roční kapacita 25 klientů (terénní forma) 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a senioři. 

Dostupnost služby Region Českokrumlovsko, Kaplicko. 

Pečovatelská služba 

 

Poskytovatel Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Český Krumlov 

Poskytování od 1.1.1997 

Kapacita služby 200 klientů (terénní forma) 

Cílová skupina Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi (maximálně 
do 4 let věku dítěte), senioři. 

Dolní věková hranice cílové skupiny je 19 let věku. Jsou-li služby poskytovány v rodinách, ve 
kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, je horní věková hranice pro poskytnutí této sociální 
služby 4 roky věku těchto dětí. 

Dostupnost služby Region Českokrumlovsko. 
 
Poskytovatel Město Horní Planá 

Poskytování od 2.6.1997 

Kapacita služby 20 klientů (terénní forma) 

Cílová skupina Rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku, senioři, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Věková hranice: děti do 4 let (při narození 3 nebo více dětí současně), osoby od 65 let. 

Dostupnost služby Celé území města Horní Planá. 
 
Poskytovatel Obec Brloh 

Poskytování od 11.6.1997 

Kapacita služby 25 klientů (terénní forma) 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, senioři. 
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Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let) dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let). 

Dostupnost služby Obec Brloh 
 
Poskytovatel Obec Loučovice 

Poskytování od 1.1.2007 

Kapacita služby 45 klientů (terénní forma) 

Cílová skupina Senioři. 

Věková kategorie klientů: mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let). 

Dostupnost služby Obce - Loučovice a Lipno nad Vltavou 
 
Poskytovatel Obec Větřní 

Poskytování od 1.5.1997 

Kapacita služby celková maximální kapacita uživatelů pečovatelské služby je 100 klientů (terénní forma), z toho jen 
dovoz oběda: 55 

Cílová skupina Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 
let), starší senioři (nad 80 let). 

Dostupnost služby Správní území obce Větřní. 
 
Poskytovatel Městys Křemže 
Poskytování od 1.1.1985 
Kapacita služby 30 klientů (terénní forma) 
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 
let), starší senioři (nad 80 let). 

Dostupnost služby Správní území městyse Křemže a v jeho spádovém území. 
 
Poskytovatel Město Vyšší Brod  

Poskytování od 1.1.1997 

Kapacita služby 75 klientů (terénní forma) 

Cílová skupina Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Věková kategorie klientů: starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), 
dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let). 

Dostupnost služby Město Vyšší Brod a jeho správní území. 

Tísňová péče 

 
Poskytovatel Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Český Krumlov 

Poskytování od 15.2.2005 

Kapacita služby 200 klientů (terénní forma) 

Cílová skupina Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 
let), starší senioři (nad 80 let). 

Dostupnost služby Region Českokrumlovsko. 

Průvodcovské a předčitatelské služby 
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Poskytovatel Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České 
Budějovice, o.p.s. 

Poskytování od 1.11.1996 

Kapacita služby 48 klientů (kapacita v daný moment) – terénní forma, celý kraj 

Cílová skupina Dále uvedené skupiny bez věkového omezení: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s 
kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se 
sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři. 

Dostupnost služby Jihočeský kraj. Trasy na Českokrumlovsku: trasa C (Č. Krumlov -  Č. Budějovice) 

Odlehčovací služby 

 

Poskytovatel Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Český Krumlov 

Poskytování od 1.3.2005 

Kapacita služby Pobytová forma: 14 lůžek 
Ambulantní forma: 6 klientů (jedná se o kapacitu služby v daný okamžik) 

Cílová skupina Osoby s tělesným postižením (jsou cílovou skupinou pouze pro ambulantní formu této služby), 
senioři (jsou cílovou skupinou u pobytové i ambulantní formy této sociální služby). 

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let) dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let). 

Dostupnost služby Region Českokrumlovsko. 

Domovy pro seniory 

 

Poskytovatel  Czech one Prague - Dům pro seniory Wágnerka 

Poskytování od 7.5.2010 

Kapacita služby 74 lůžek (pobytová forma) 

Cílová skupina Osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři. 

Věková kategorie klientů: dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let) 

Dostupnost služby Celá ČR 
 
Poskytovatel Domov důchodců Horní Planá 

Poskytování od 1.1.1951 

Kapacita služby 110 lůžek (pobytová forma) 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, senioři. Dolní věková hranice pro přijetí je 50 let věku. 

Dostupnost služby Jihočeský kraj 
 
Poskytovatel Domov pro seniory Český Krumlov (detašované pracoviště DS Kaplice) 

Poskytování od 30.4.1998 

Kapacita služby 28 lůžek (dále 24 lůžek v Domově pro seniory v Kaplici) – pobytová forma 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Věková kategorie klientů: dolní věková hranice pro poskytnutí služby je 55 let věku 

Dostupnost služby Jihočeský kraj 

Raná péče 

 

Poskytovatel I MY, o.p.s. 
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Poskytování od 1.1.2006 

Kapacita služby 30 klientů (terénní forma) 

Cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, 
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi (rodiny dětí  
s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením a rodiny dětí s opožděným vývojem). 

Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1 - 6 let), děti kojeneckého věku  
(do 1 roku), mladí dospělí (19 – 26 let) a dospělí (27 – 64 let). 

Dostupnost služby Českokrumlovsko, Jihočeský kraj 

Domy na půl cesty 

 

Poskytovatel Město Český Krumlov 

Poskytování od 1.10.2001 

Kapacita služby 7 lůžek (pobytová forma) 

Cílová skupina Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče. 

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let) 

Dostupnost služby Českokrumlovsko 

Azylové domy 

 

Poskytovatel Město Český Krumlov 

Poskytování od 1.1.2004 

Kapacita služby 18 lůžek (pobytová forma) 

Cílová skupina Oběti domácího násilí (pouze matky s dětmi či těhotné ženy), osoby bez přístřeší (pouze matky s 
dětmi či těhotné ženy), osoby v krizi (pouze matky s dětmi či těhotné ženy). 

Věková kategorie klientů: děti kojeneckého věku (do 1 roku) děti předškolního věku (1 - 6 let) mladší 
děti (7 –10 let) starší děti (11 – 15 let) dorost (16 – 18 let) mladí dospělí (19 – 26 let) dospělí (27 – 64 
let) 

Dostupnost služby Českokrumlovsko, Jihočeský kraj. Přednostně jsou přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém 
Krumlově. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 

Poskytovatel Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda 

Poskytování od 30.9.2005 

Kapacita služby Ambulantní forma: 75 klientů (jedná se o okamžitou kapacitu služby v NZDM Bouda (45) a nově 
zřízeném klubu na sídlišti Mír (30) 

Terénní forma: 1 000 klientů (jedná se o roční kapacitu) 

Cílová skupina Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby 
žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, etnické menšiny. 

Věková kategorie klientů: mladší děti (7 –10 let) starší děti (11 – 15 let) dorost (16 – 18 let) mladí 
dospělí (19 – 26 let) 

Dostupnost služby Českokrumlovsko 
 
Poskytovatel KoCeRo - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA 

Poskytování od 1.9.2009 
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Kapacita služby Ambulantní a terénní forma: 15 kontaktů denně 

Cílová skupina Cílovou skupinou jsou děti a mládež romského etnika a další děti a mládež, které jsou ohroženy 
společensky nežádoucími jevy, převážně ze sociálně slabého nebo méně podnětného rodinného 
prostředí ve věku 6 - 26 let, žijících  v regionu Českokrumlovska. 
Věková kategorie klientů: 6 - 26 let. 

Dostupnost služby ORP Český Krumlov 

Terénní programy 

 

Poskytovatel KoCeRo - Terénní programy ZMĚNA 

Poskytování od 1.9.2009 

Kapacita služby 1000 kontaktů ročně 

Cílová skupina Cílovou skupinou jsou jednotlivci a rodiny z Českokrumlovska, kteří se nacházejí v náhlé nebo 
dlouhodobé sociální krizi. Obvykle se jedná o jednotlivce a rodiny již sociálně vyloučené nebo 
ohrožené sociálním vyloučením zejména z důvodu neznalosti svých práv a povinností, 
neznalosti dostupných služeb, ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nezaměstnanosti, nízkých 
příjmů na úrovni životního minima, špatných podmínek bydlení nebo hrozící ztráty bydlení, 
neúnosného zadlužení, etnické příslušnosti, nízkého stupně dosaženého vzdělání, špatných 
rodinných vztahů. 
Věková kategorie klientů: bez omezení věku. 

Dostupnost služby ORP Český Krumlov 
 
Poskytovatel Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s: Terénní program - Streetwork pro města Český 

Krumlov a Kaplice a Terénní program - Viktorie 

Poskytování od 28.1.1997 

Kapacita služby 200-250 klientů (jedná se o roční kapacitu) –  kapacita terénního programu Streetwork pro 
města Český Krumlov a Kaplice (Českokrumlovsko) 

Kapacita terénního programu Viktorie: 150-200 převážně klientek. (Českokrumlovsko, Kaplicko) 

Cílová skupina Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny. 

Věková kategorie klientů: bez omezení věku. 

Dostupnost služby Českokrumlovsko – Český Krumlov, Kaplice, Větřní.Lipensko. 

Dále je realizován terénní program Viktorie (území Kaplicka). 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

 
Poskytovatel Nemocnice Český Krumlov, a.s. 

Poskytování od 1.1.2012 

Kapacita služby 4 lůžka (pobytová forma) 

Cílová skupina Osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným 
postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Věková kategorie klientů: od 50 let. 

Dostupnost služby Celá ČR 

Sociální rehabilitace 

 

Poskytovatel FOKUS České Budějovice, o.s. 

Poskytování od 1.7.2012 



PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ  ORP ČESKÝ KRUMLOV (2015 - 2017) 

 

Strana 20 

Kapacita služby Ambulantní forma: Jedná se o kapacitu v daný okamžik, kdy jeden sociální pracovník 
individuálně spolupracuje s jedním klientem. Kapacita ve středisku Č. Budějovicích je jeden 
klient v jeden okamžik, kapacita v Č. Krumlově je jeden klient v jeden okamžik. Denní kapacita 
je 5 hodinových konzultací v Č. Budějovicích a 4 hodinové konzultace v Č. Krumlově. 
Terénní forma: Jedná se o kapacitu v daný okamžik, kdy jeden sociální pracovník individuálně 
spolupracuje s jedním klientem. Kapacita ve středisku Č. Budějovice je šest klientů v jeden 
okamžik, kapacita v Č. Krumlově je jeden klient v jeden okamžik. Denní kapacita je 30 
hodinových konzultací v Č. Budějovicích, 4 hodinové konzultace v Č. Krumlově. Terénní službu 
pro klienty z Českého Krumlova a okolí zajišťují v případě poptávky i pracovníci z týmu v 
Českých Budějovicích. 

Cílová skupina Osoby s chronickým duševním onemocněním. 

Věková kategorie klientů: od 18 let 

Dostupnost služby České Budějovice, Český Krumlov a okolí. 

Sociálně terapeutická dílna 

 

Poskytovatel FOKUS České Budějovice, o.s. 

Poskytování od 1.7.2009 

Kapacita služby Ambulantní forma: počet klientů - 17 
Kapacita služby je stanovena na počet klientů, kterým lze službu poskytnout v jeden okamžik. 
Ve středisku Č. Budějovice zajistíme sociální službu max. 14 klientům v jeden okamžik, ve 
středisku Č. Krumlov zajistíme službu max. 3 klientům v jeden okamžik. 

Cílová skupina Osoby s chronickým duševním onemocněním. 

Věková kategorie klientů: od 18 let. 

Dostupnost služby České Budějovice, Český Krumlov a okolí. 
 

Protože na území ORP nejsou dostupné všechny služby, které by stávající nebo potenciální uživatelé 
chtěli využívat, funguje (podobně jako v jiných regionech) také dojížďka za službami do okolí. V 
následujícím přehledu jsou uvedeny služby, které jsou uživateli z území ORP Č. Krumlov často 
využívány. Nejčastěji se jedná o služby v krajské městě Č Budějovice. 

� Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. (Osobní asistence, Denní 
stacionáře, Sociální rehabilitace, Raná péče, Sociálně terapeutické dílny) 

� Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. (Odborné sociální poradenství, Průvodcovské a 
předčitatelské služby, Sociální rehabilitace) 

� STŘEP - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením (Tlumočnické služby) 

� Odborné sociální poradenství (Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.) 

� Odborné sociální poradenství (Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s., České Budějovice) 

� Městská charita České Budějovice – Dům svatého Pavla - azylový dům pro muže (Azylový dům, 
nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro muže) 

� Koníček, o.s. (Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením) 

� Sociální rehabilitace (Tyfloservis, o.p.s.) 

� Hospic sv. Jana N. Neumanna (hospicové služby) 

� Středisko rané péče SPRP České Budějovice (raná péče) 

� Středisko rané péče TAMTAM Praha (raná péče) 

� Ad. 
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V území ORP Český Krumlov dále působí řada poskytovatelů tzv. souvisejících služeb. V tomto 
případě se nejedná o služby podle zákona o sociálních službách, přesto jsou tyto služby velmi 
důležitou součástí systému sociálně-společenského nebo zdravotného zabezpečení v regionu. 
V následujícím přehledu je uveden soupis těchto služeb: 

� Ambulance klinické psychologie, Český Krumlov; 

� Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, o.s., Klub Český Krumlov; 

� Azylové bydlení pro občany v dočasné bytové tísni, Český Krumlov; 

� Církev bratrská Český Krumlov (nízkoprahové kluby a programy pro děti školního věku, letní 
tábory, programy pro rodiny s dětmi, programy pro seniory); 

� Český červený kříž, oblastní spolek Český Krumlov (sociální a zdravotní služby, ošacovací 
středisko); 

� Dětská psychiatrie, Č. Krumlov; 

� Dobrovolnické centrum ICOS Český Krumlov, o.p.s., Český Krumlov; 

� Dům dětí a mládeže (volnočasové aktivity pro děti a mládež); 

� Farní charita Český Krumlov; 

� Informační centrum pro seniory Český Krumlov (ICOS Český Krumlov); 

� Mateřská a rodinná centra (RC Krumlík, MC Míša, MC Sluníčko, MC Sněhurka (všechna Český 
Krumlov), MC Křemílek (Křemže), MC Holoubek (Holubov); 

� Městská policie Český Krumlov; 

� Sociální odbor – Městský úřad Horní Planá 

� Sociální odbor – Městský úřad Vyšší Brod; 

� Městský úřad Český Krumlov - Odbor školství, sportu a mládeže; 

� Nemocnice Český Krumlov, a.s. – rehabilitační oddělení; 

� Ordinace klinické psychologie; 

� Pedagogicko - psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Český Krumlov; 

� Podpora rodin a dětí v ohrožení, Č Krumlov (pro rodiny s dětmi, které se ocitají v ohrožení či 
mohou být ohroženi); 

� Probační a mediační služba ČR, Český Krumlov; 

� Psychiatrická léčebna Červený Dvůr; 

� Sdružení Spirála, o.s. ; 

� Serafínová Klára - Domácí zdravotní péče; 

� SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky); 

� Středisko výchovné péče Spirála. 

Přehled o uživatelích sociálních služeb v jednotlivýc h obcích 

Během zpracování analytické části PSS bylo realizačním týmem provedeno šetření mezi poskytovateli 
služeb a mezi obcemi v ORP. Výsledkem je přehled o počtech uživatelů jednotlivých služeb v členění 
dle obcí na území SO ORP. Jednotlivé obce byly navštíveny a osobně byly s jejich zástupci výsledky 
této statistiky projednány. Následující tabulka shrnuje výstupy tohoto šetření. 

Tabulka 12 P řehled o uživatelích sociálních služeb v jednotlivýc h obcích v ORP (2013) 



PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ  ORP ČESKÝ KRUMLOV (2015 - 2017) 

 

Strana 22 

Obec Využívání sociálních sužeb v obcích – stav v roce 2013 

Boletice - 4 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Bohdalovice 
- Domov pro seniory – H. Planá (1 klient DS H. Planá) 

- 3 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Brloh 

- Pečovatelská služba (25 klientů) 
- SS poskytované ve zdrav. zařízení ústavní péče (1 klient Nemocnice ČK) – Jaronín 

- Domov pro seniory Wágnerka (2 klienti DS Wágnerka) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (2 klienti) 
- 1 klient bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Černá v Poš. 

- Domov pro seniory – H. Planá (8 klientů DS H. Planá) 

- Osobní asistence (1 z celkových 33 klientů ICOS, klient přešel z MŠ v této obci do ZŠ v Č. 
Krumlově v září od nového školního roku) 

- 4 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Český Krumlov 

- Pečovatelská služba (182 klientů PS DPS ČK) 

- Odlehčovací služba (18 klientů DPS ČK) 

- Tísňová péče (47 klientů DPS ČK) 
- SS poskytované ve zdrav. zařízení ústavní péče (4 klienti Nemocnice ČK) 

- Dům na půl cesty (2 klienti Domu na půl cesty ČK) 
- Azylový dům pro ženy s dětmi (1 klient Azylového domu pro ženy s dětmi ČK) 

- Domov pro seniory – H. Planá (17 klientů DS H. Planá) 

- Domov pro seniory Wágnerka (25 klientů DS Wágnerka) 
- Domov pro seniory Kaplice (7 klientů DS Kaplice) 

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (100 klientů NZDM Kocero) 

- Terénní programy (435 z 542 realizovaných kontaktů jsou klienti z Větřní, tj. 174 z 269 
uživatelů) 

- Osobní asistence (15 z celkových 33 klientů ICOS) 
- Ambulantní forma NZDM Bouda - slouží zejména českokrumlovským dětem a mládeži, tj. je 

nevýznamné procentu dětí a mládeže, které jsou bydlištěm mimo město CK (třeba z Větřní) – 
celkem 5.519 kontaktů za rok 

- Terénní forma NZDM Bouda (celkem 1.900 kontaktů za rok) při CPDM (práce se uskutečňuje 
v Č. Krumlově (lokality: sídliště Mír, Plešivec, Za Nádražím, Horní Brána – odhad 1.500 
kontaktů) a v obci Větřní (odhad 400 kontaktů) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (31 klientů) 

Dolní Třebonín 
- Domov pro seniory – H. Planá (1 klient DS H. Planá) 

- Domov pro seniory Wágnerka (1 klient DS Wágnerka) 

- 4 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Frymburk 

- Domov pro seniory – H. Planá (1 klient DS H. Planá) 
- Domov pro seniory Kaplice (1 klient DS Kaplice) – Milná 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (1 klient), rok 2014 
(2013 0) 

- 12 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Holubov 

- Odlehčovací služba (1 klient DPS ČK) 

- Domov pro seniory – H. Planá (1 klient DS H. Planá) 

- Domov pro seniory Wágnerka (1 klient DS Wágnerka) 
- 3 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Horní Planá 
- Domov pro seniory – H. Planá (17 klientů DS H. Planá) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (1 klient) 
- 15 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 



PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ  ORP ČESKÝ KRUMLOV (2015 - 2017) 

 

Strana 23 

Hořice na Šum. 
- Domov pro seniory – H. Planá (3 klienti DS H. Planá) 

- 5 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Chlumec - Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (1 klient) 

Chvalšiny 

- Pečovatelská služba (1 klient z PS DPS ČK) 

- Dům na půl cesty (1 klient Domu na půl cesty ČK) 

- Azylový dům pro ženy s dětmi (2 klienti Azylového domu pro ženy s dětmi ČK) 
- Domov pro seniory – H. Planá (2 klienti DS H. Planá) 

- Osobní asistence (3 z celkových 33 klientů ICOS - z toho 2 děti od nového školního roku v září 
přešly do ZŠ v ČK) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (1 klient) 

- 20 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Kájov 

- Pečovatelská služba (3 klienti z PS DPS ČK) 
- Odlehčovací služba (3 klienti DPS ČK) 

- Tísňová péče (3 klienti DPS ČK) 

- Azylový dům pro ženy s dětmi (1 klient Azylového domu pro ženy s dětmi ČK) 
- Domov pro seniory – H. Planá (1 klient DS H. Planá) 

- Domov pro seniory Wágnerka (3 klienti DS Wágnerka) 
- Domov pro seniory Kaplice (1 klient DS Kaplice) – Křenův Dvůr 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (2 klienti) 

- 9 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Křemže 

- Pečovatelská služba (23 klientů) 
- SS poskytované ve zdrav. zařízení ústavní péče (1 klient Nemocnice ČK) 

- Domov pro seniory – H. Planá (1 klient DS H. Planá) 

- Domov pro seniory Wágnerka (4 klienti DS Wágnerka) 
- Domov pro seniory Kaplice (1 klient DS Kaplice) 

- Osobní asistence (1 z celkových 33 klientů ICOS) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (1 klient) 
- 3 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Lipno nad Vlt. 
- Pečovatelská služba (13 klientů z PS Loučovice) 

- Domov pro seniory – H. Planá (2 klienti DS H. Planá) 

- 1 klient bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Loučovice 

- Pečovatelská služba (36 klientů) 
- Odlehčovací služba (2 klienti DPS ČK) 

- Azylový dům pro ženy s dětmi (1 klient Azylového domu pro ženy s dětmi ČK) 

- Domov pro seniory – H. Planá (7 klientů DS H. Planá) 
- Domov pro seniory Kaplice (1 klient DS Kaplice) 

- Osobní asistence (1 z celkových 33 klientů ICOS) 
- I MY (1 klient raná péče) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (2 klienti) 

- 5 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Malšín - 1 klient bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Mirkovice 
- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (1 klient) 

- 3 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

- 1 klient bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Mojné 
- Domov pro seniory – H. Planá (2 klienti DS H. Planá) 
- 1 klient bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 
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Nová Ves 
- Domov pro seniory – H. Planá (1 klient DS H. Planá) 

- 2 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Přední Výtoň 
- Domov pro seniory – H. Planá (1 klient DS H. Planá) 
- Domov pro seniory Kaplice (1 klient DS Kaplice) 

Přídolí 

- Dům na půl cesty (1 klient Domu na půl cesty ČK) 
- Domov pro seniory – H. Planá (2 klienti DS H. Planá) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (1 klient), 2014 
(2013-0) 

- 11 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Přísečná 
- Pečovatelská služba (1 klient z PS DPS ČK) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (1 klient) 

Rožmberk n. Vlt. 
- Azylový dům pro ženy s dětmi (1 klient Azylového domu pro ženy s dětmi ČK) 

- Domov pro seniory Wágnerka (1 klient DS Wágnerka) 
- 1 klient bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Srnín 

- Pečovatelská služba (1 klient z PS DPS ČK) 

- Odlehčovací služba (1 klient DPS ČK) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (2 klienti) 
- 2 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Světlík 
- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (3 klienti) 

- 3 klienti bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Větřní 

- Odlehčovací služba (1 klient DPS ČK) 

- Tísňová péče (6 klientů DPS ČK) 
- SS poskytované ve zdrav. zařízení ústavní péče (2 klienti Nemocnice ČK) 

- Dům na půl cesty (2 klienti Domu na půl cesty ČK) 

- Azylový dům pro ženy s dětmi (2 klienti Azylového domu pro ženy s dětmi ČK) 
- Domov pro seniory – H. Planá (7 klientů DS H. Planá) 

- Domov pro seniory Wágnerka (1 klient DS Wágnerka) 
- Domov pro seniory Kaplice (1 klient DS Kaplice) 

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (10 klientů NZDM Kocero) 

- Terénní programy (117 z 542 realizovaných kontaktů jsou klienti z Větřní, tj. 95 z 269 uživatelů) 
- Terénní forma NZDM Bouda (celkem 1.900 kontaktů za rok) při CPDM (práce se uskutečňuje 

v Č. Krumlově (lokality: sídliště Mír, Plešivec, Za Nádražím, Horní Brána – odhad 1.500 
kontaktů) a v obci Větřní (odhad 400 kontaktů) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (5 klientů) 

- 90 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Věžovatá  Pláně - 6 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Vyšší Brod 

- Pečovatelská služba (56 klientů) 

- SS poskytované ve zdrav. zařízení ústavní péče (1 klient Nemocnice ČK) – Těchoráz 

- Domov pro seniory – H. Planá (5 klientů DS H. Planá) 
- Domov pro seniory Wágnerka (1 klient DS Wágnerka) 

- Domov pro seniory Kaplice (1 klient DS Kaplice) 
- Osobní asistence (1 z celkových 33 klientů ICOS) 

- Sociálně terapeutická dílna a Komunitní team (sociální rehabilitace), FOKUS (1 klient) 

- 15 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Zlatá Koruna 
- Pečovatelská služba (1 klient z PS DPS ČK) 
- Tísňová péče (1 klient DPS ČK) 

- SS poskytované ve zdrav. zařízení ústavní péče (2 klienti Nemocnice ČK) 
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- Domov pro seniory Wágnerka (1 klient DS Wágnerka) 

- Osobní asistence (1 z celkových 33 klientů ICOS) 
- 11 klientů bezplatné právní poradny v Č. Krumlově 

Zubčice - 

Zdroj: vlastní šetření 

Následuje přehled služeb, u kterých nelze přesně vyjádřit původ klientů dle obcí: 

A. Jihočeského centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., Český Krumlov. 
1. Celkový počet uživatelů za rok 2013 byl 592. 
Z toho bylo 222 mužů a 370 žen. 
Zdravotně postižených bylo 471 a seniorů 121. 
Aktuální stav za 1Q/2014 je k dnešnímu datu 144 uživatelů. 
Z toho bylo 65 mužů a 79 žen. 
Zdravotně postižených bylo 80 a seniorů 64. 
2. Počet uživatelů v rozdělení dle obcí - protože poskytujeme služby anonymně, nemám vedenou statistiku podle místa 
bydliště uživatelů. Tyto informace vedeme jen u uživatelů, kteří mají smlouvu na půjčení kompenzační pomůcky. 
B.Terénní program „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici“ 

TP „Streetwork“ vykazuje za rok 2013:   207 klientů - uživatelů drog, 16 uživatelů alkoholu a 25 rodinných příslušníků - 
celkem 248 klientů   

Z toho demograficky: Kaplice (Kaplicko) -  25 klientů, Větřní – 38 klientů, Český Krumlov (Českokrumlovsko) 185 klientů 

Počet „drogových“ kontaktů celkem v roce 2013: 1.168 kontaktů (včetně rodinných příslušníků) 

Nedrogové kontakty: vedle drogových klientů a kontaktů evidujeme 707 „nedrogových“ kontaktů, tj. osob, kterým byly 
předány z naší strany v rámci terénní práce informace ve formě letáků a dalších prostředků…   

C.Terénní program Viktorie  

TP Viktorie vykazuje za rok 2013: 201 klientek, většina klientek je z teritoriální oblasti ORP Kaplice, 10 klientek je z ORP 
Český Krumlov.   

Co se týče evidence kontaktů, tak vykazujeme celkový  počet 692 kontaktů v roce 2013.  Projekt Viktorie dále provedl 573 
testů a vyměnil 5.517 kusů injekčního materiálu. 


