Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice
Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a
neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost této sítě.

Poskytované sociální služby jsou evidované v registru sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách a jsou děleny na:
1. služby sociální prevence
2. služby sociální péče
3. služby poradenství

1. Služby sociální prevence
➢ napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou
sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické
osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé
sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

V ORP Votice jsou zastoupeny:
NZDM YMCA Sibiř – nízkoprahový klub ve Voticích nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a
příjemně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi
života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují různé sociální služby, volnočasové
aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je doplněn o návazné pravidelné i jednorázové akce.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Farní charita Starý Knín - nabízí doprovod psychologa
nebo psychoterapeuta, pomoc speciálního pedagoga při výchově s dětmi.
Sanace rodiny – Statek Vlčkovice, o.p.s. - cílem sanace rodiny je předcházet, zmírnit nebo eliminovat
příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.
Pověření k výkonu sanace rodiny platné od 01.12.2016 – momentálně dlouhodobě pracováno se
dvěma rodinami v území.

Občanská poradna Diakonie Střed - Občanské poradenství poskytuje základní orientaci v tíživé životní
situaci. Specializuje se zejména na dluhové poradenství.
Magdalena o.p.s. – služba se věnuje snižování rizik spojených s užíváním návykových látek, léčbu
různých typů závislostí, následnou péči o absolventy léčby a také na vzdělávání.
Azylový dům pro matky s dětmi (Křesťanský spolek Sedlčanska, Diakonie Vlašim) - posláním
azylového domu je poskytnutí přechodného ubytování, pomoci a podpory při návratu do společnosti
matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
matky s dětmi v takto tíživé situaci jsou pracovníky sociálně právní ochrany dětí posílány do
azylových domů ve Vlašimi a Sedlčanech. Tyto azylové domy jsou společné i pro ORP Benešov a ORP
Vlašim
Rytmus Střední Čechy - realizuje především podporované zaměstnávání, dále zajišťuje pracovní
rehabilitaci, vzdělávací aktivity, poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním,
publikační a osvětovou činnost na podporu integrace lidí se znevýhodněním. Od roku 2014 byla
působnost rozšířena do oblasti bydlení, organizace poskytuje službu Podpora samostatného bydlení.

2. Služby sociální péče
➢ služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s
cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav,
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální
péče v nejméně omezujícím prostředí.

V ORP Votice jsou zastoupeny:
Mela o.p.s. - nabízí podporu a pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a s
psychiatrickým onemocněním, kteří jsou vzhledem k této skutečnosti znevýhodněni zejména v
sociálním začlenění a pracovním uplatnění.
RUAH o.p.s. – sociální služby jsou určené osobám, které kvůli věku, nemoci a zdravotnímu postižení
potřebují pomoc s každodenní péčí o sebe, aby mohly co nejdéle žít ve svém domácím prostředí.
Hospic Dobrého pastýře - Tři, o.p.s. - posláním odlehčovací služby terénní a pobytové je poskytnout
čas na nezbytnou regeneraci sil pečující osobě, která pečuje o osoby se sníženou soběstačností z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí.

3. Služby poradenství
Dělí se na:
Základní a odborné sociální poradenství
➢ Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení
jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při
poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni
tuto činnost zajistit.
➢ 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 a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních
hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke
konfliktu se společností.
V ORP Votice jsou zastoupeny
Regionální sdružení zdravotně postižených Benešov regionů Vlašim, Votice a Benešov – je servisní
organizací zaštiťující občanské sdružení zdravotně postižených Votice – poradenské služby pro osoby
zdravotně postižené, půjčování kompenzačních pomůcek apod. Na spolek se obrací lidé, kteří
potřebují přizpůsobit své byty k potřebám bezbariérového bydlení, pořádají ozdravné relaxační
pobyty.
SONS ČR – sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pobočka Benešov - základní a odborné
sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku
zrakového postižení.
RUAH o.p.s. - poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci v souvislosti
s nevyléčitelnou nemocí a smrtí a to především nevyléčitelně nemocným a umírajícím, jejich blízkým,
pečujícím a pozůstalým.
Hospic Dobrého pastýře – Tři o.p.s. - pro osoby s chronickým onemocněním nebo s jiným zdravotním,
tělesným či kombinovaným postižením. Využívat ji mohou také senioři a osoby, které se ocitly v tíživé
životní situaci (například lidé bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby z národnostních menšin
a jejich rodinní příslušníci).
proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. - je působení na zlepšení situace v
oblasti domácího násilí a jiných forem násilí především na ženách, a to prostřednictvím lobbingu,
osvěty, vydávání publikací a přímé podpory osob ohrožených domácím násilím či jinou formou násilí.
Vltawia s.r. o. – rodinná psychologická poradna Benešov

BENKON – Benešovský klub onkologicky nemocných

Pečovatelské služby v ORP Votice
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v
domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb např. donášky obědů, obstarávání léků, úklid
domácnosti, pomoc při hygieně, dopravu k lékaři a na úřady atd.).
Farní charita Starý Knín – působí terénně téměř po celém ORP a v DPS Votice
Pečovatelská služba Domova seniorů Jankov – působí v okolí Jankova a v DPS Jankov
Pečovatelská služba okresu Benešov – působí pouze v DPS Arnoštovice (Heřmaničky)
Dotace na pečovatelské služby nejsou zahrnuty do společného sociálního fondu. Obce si tuto
službu řeší individuálně s poskytovateli sociálních služeb!

Pobytové služby v ORP Votice
Domov seniorů Jankov
Domov seniorů Vojkov
Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice
Výše uvedení poskytovatelé jsou zřizovány Středočeským krajem (Domovy seniorů) a Magistrátem
Hlavního města Prahy (ICSS Odlochovice), zde tedy nese zodpovědnost za financování jejich
pobytových služeb zřizovatel.

Výdaje na sociální služby v ORP Benešov bez zastoupení pečovatelských a
pobytových služeb
Výdaje na služby sociální prevence
Organizace
NZDM YMCA Sibiř
Farní charita Starý Knín – sociálně aktiv. služby
Statek Vlčkovice, o.p.s. – sanace rodiny
Občanská poradna Diakonie Střed
Magdalena o.p.s.
Křesťanský spolek Sedlčanska
Diakonie Vlašim – azylový dům Vlašim
Rytmus Střední Čechy
Celkové náklady na služby sociální prevence

Přispívaná částka
200 000,40 000,0,80 000,26 000,15 000,40 000,27 000,428 000,-

Výdaje na služby sociální péče
Organizace
Mela o.p.s.
RUAH o.p.s.
Hospic Dobrého pastýře
Celkové náklady na služby sociální péče

Přispívaná částka
5 000,39 500,20 000,64 500,-

Výdaje na služby sociálního poradenství
Organizace
Občanské sdružení zdravotně postižených
SONS ČR
Vltawia
Benkon
proFem o.ps.
Celkové náklady na služby sociální péče

Přispívaná částka
23 000,2 000,3 000,9 000,5 000,42 000,-

Výdaje na služby celkem
Sociální služby
Služby sociální prevence
Služby sociální péče
Služby sociálního poradenství
Celkové náklady na sociální služby

Přispívaná částka
428 000,64 500,42 000,534 500,-

Další možnosti rozšíření minimální sítě služeb o potřebné sociální služby
Další potřebné sociální služby pro území ORP Votice:
1. SVP – Středisko výchovné péče:
- zajišťuje preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje
poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo
škole.
Výchovný ústav Obořiště vyjednává s MŠMT možnost pověření na provozování SVP. Nejdříve by byla
řešena terénní varianta (tým SVP by jezdil za cílovou skupinou na území celého bývalého okresu).
2. Odborná psycho - sociální poradna:
-

poskytuje podporu a psychoterapii pro rodiny, rodiče, pěstouny a jejich děti. Je třeba, aby
kromě komplexní práce s osobami a rodinami byl také řešen např. asistovaný styk, který není
na území dostatečně pokryt.
Na území bývalého okresu funguje pouze Mgr. Chvála a PhDr. Tawilová – obě služby jsou přetížené,
nemají dostatečnou kapacitu. V rámci přeshraniční spolupráce je možné navázat kontakt
s následujícími organizacemi města Tábor:
- PorCeTa, o. p. s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum
- RC Radost: nabízí jednak psychosociální služby - psychologické poradenství, krizovou intervenci a
terapii pro jedince, páry i rodinu, a pak také službu hlídání

Minimální síť služeb zahrnuje služby, které odpovídají aktuální potřebnosti a jsou podloženy a
zakotveny v komunitním plánu sociálních služeb. Tyto služby však mohou být v čase rozšiřovány na
základě monitorování sociálních jevů Odborem sociálních věcí MěÚ Votice.
Dokument Minimální síť sociálních služeb Vychází z následujících dokumentů a analýz:
Komunitní plán sociálních služeb na léta 2015 – 2019
Mapování potřeb OSPOD prostřednictvím lokálního síťaře ORP Votice - analytická část

Za Mikroregion Voticko zpracoval Bc. Jan Počepický
Listopad 2016

