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Důvodová zpráva

Sociální služby realizované dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou páteřním systémem nepeněžité 
pomoci osobám sociálně vyloučeným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením. Jedná se tedy velmi často o 
seniory, matky s dětmi, osoby v krizi, děti ohrožené rizikovým chováním, osoby se zdravotním postižením, rodiny 
s dětmi nebo osoby ohrožené závislostí.
 
Tyto služby jsou poskytovány neziskovými organizacemi, tedy takovými, které primárně negenerují zisk, ale bez 
jejichž činnosti by nebylo možné výše zmiňované skupině obyvatel pomoci. Přestože je město Prachatice 
vyhlášené kvalitou a přínosem zde působících sociálních služeb, nemá v současné době nastaven jakýkoli jasný a 
transparentní systém k přerozdělování finančních prostředků v rámci tohoto segmentu a k jejich přerozdělování 
dochází pouze na základě „zvykového práva“, které je vzhledem k rozsahu a proměně sociálních služeb naprosto 
nedostačující.



 
Předkládány materiál nabízí možnost odzkoušeného systému přerozdělování veřejných prostředků namísto 
individuálních a pocitových forem rozhodování.
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Rada města Prachatice na svém zasedání dne XX.XX.2019 schválila, v souladu 
s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, usnesením č. XX 
Programovou dotaci města Prachatice na podporu sociálních služeb pro rok 2020.  
  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Název programové dotace 

 
Programová dotace města Prachatice na podporu sociálních služeb pro rok 2020 (dále jen 
„Programová dotace“). 
 
Důvod vyhlášení programové dotace 
 
Tato Programová dotace je vyhlašována z důvodu zájmu města Prachatice o podporu 
kvalitních sociálních služeb, které respektují a podporují plnohodnotný, důstojný a svobodný 
život uživatelů sociálních služeb zřizovaných dle zákona 108/2006 Sb., jejichž snahou je 
umožnit osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci z důvodů věku, 
zdravotního či sociálního znevýhodnění, stát se (anebo zůstat) rovnocenným členem 
společnosti a současně předcházet možnostem se do nepříznivé sociální situace dostat 
a vyhnout se tak potencionální sociální exkluzi. 
 
Programová dotace zároveň respektuje nutnost komplexního přístupu v sociální oblasti a 
reflektuje potřebnost provázanosti se službami navazujícími na služby sociální zřizované dle 
zákona 108/2006 Sb. 
 
Primárním cílem programové dotace je tedy zachování stávajícího rozsahu poskytovaných 
služeb a rozvoj služeb definovaných v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ORP 
Prachatice schváleným Zastupitelstvem města Prachatice dne 19.12.2017 usnesením č. 
2528/2017.  
  
Prostřednictvím dostupných finančních prostředků z rozpočtu města Prachatice budou 
podporovány zejména dlouhodobé služby s celoročním provozem, které významnou měrou 
přispívají ke zvyšování kvality života obyvatel města Vodňany. 
 
   
Účel programové dotace 
 
Účelem programové dotace je zachování stávajících služeb a maximální naplnění  

- priorit v sociální oblasti v rámci města Prachatice dle Strategického plánu 
města Prachatice 

- Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na rok 2018.   
- Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na období 2020 

- 2022 
 
 
V rámci programové dotace budou podporovány pouze registrované sociální služby 
dle zákona o sociálních službách. 
 
 



Programová dotace města Prachatice 
na podporu sociálních služeb pro rok 2020 

 

3 

 

Čl. 2 
Veřejná podpora 

 
V souladu se zákonem o sociálních službách a evropskou legislativou v oblasti tzv. veřejné 
podpory, konkrétně v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011,  
č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu bude na poskytnuté 
dotace nahlíženo jako na veřejnou podporu. V případě, že bude žadatel pověřen výkonem 
služeb obecně hospodářského zájmu, bude se k tomuto pověření přistupovat a poskytnutá 
dotace bude zahrnuta do tzv. vyrovnávací platby.  
 
 
 

Čl. 3 
Alokace programové dotace 

 

Celková alokace (předpokládaná v Kč) 
1 000 000 

Minimální výše žádosti (Kč) 20 000 

Maximální výše žádosti (Kč) 80 000 

Spoluúčast žadatele min.10% 

 
 
 

 
Čl. 4 

Okruh způsobilých žadatelů 
 
Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, sociální 
družstva, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické společnosti, nadace a nadační 
fondy), příspěvkové organizace a jiné právnické nebo fyzické osoby poskytující sociální 
služby na území města Prachatice nebo prokazatelně zabezpečující tyto aktivity pro občany 
Prachatic. 
 
Žadatel není oprávněným žadatelem, přes splnění podmínek prvního odstavce, v případech, 
kdy: 
- má dluh vůči městu či jeho příspěvkovým organizacím, 
- nedoložil řádně předchozí vyúčtování se všemi náležitostmi v rámci kterékoli programové 

dotace, 
- je v konkurzu nebo likvidaci. 
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Čl. 5 
Podmínky pro podání žádosti 

 
a) Žádost o dotaci musí být doručena elektronicky (pouze žádost bez příloh) a 

současně v listinné podobě (žádost včetně příloh). Obě formy musí být doručeny 
na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí Programové dotace na podporu 
sociálních služeb pro rok 2020“), a to nejpozději posledního dne lhůty pro podání žádosti.  
 

Listinná podoba bude předána v jednom originále v zalepené obálce označené slovy 
„Programová dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2020“ na adresu: 

Město Prachatice 
Velké náměstí 3 

383 01 Prachatice 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelnu Městského 
úřadu v Prachaticích na stejné adrese. Součástí žádosti v listinné podobě musí být kopie 
všech požadovaných příloh. Pro posouzení dodržení lhůty předložení žádosti v listinné 
podobě je rozhodný den prokazatelného převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě 
osobního doručení žádosti den potvrzený podatelnou MÚ Prachatice. 

  
Elektronická podoba žádosti je podávána pouze prostřednictvím formuláře „Žádost o 
poskytnutí Programové dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2020“ (tedy bez 
požadovaných příloh) na adresu: 

xxx@mupt.cz 
 
 
Jedná se tedy o jeden formulář podaný listinné podobě s přílohami a v elektronické 
podobě bez příloh. 
 
b) Lhůta pro podání žádosti je od XX. XX. 2020 do XX.XX. 2020 

 
c) Pro zařazení do hodnocení a následného posuzování v rámci komise: 

- musí být žádost kompletní  
- musí obsahovat všechny povinné přílohy k žádosti 
- musí být řádně a kompletně vyplněná 
- nesmí chybět podpis oprávněné osoby 
- musí být podaná ve lhůtě pro podání 

  

Nesplnění výše uvedených podmínek bude důvodem pro 
nezařazení žádosti do dotačního řízení!!! 

 
Čl. 6 

Změny v realizaci projektu oproti podané a schválené žádosti   
 

O případné změně  
- nikoli nepodstatných údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace  
- v identifikačních údajích o aktivitách či o příjemci dotace  

je příjemce dotace povinen informovat XXX XXX v listinné formě co nejdříve, nejpozději 
však do 30 pracovních dnů ode dne, kdy takové změny nastaly.  
 
Jakákoli změna v rámci jednotlivých položek rozpočtu projektu vyšší než 20% včetně musí 
být písemně zdůvodněna a předložena spolu s vyúčtováním dotace.   
 
Neoznámení takové změny může být důvodem pro nepřidělení dotace v následujících letech. 
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Čl. 7 
Způsobilé a nezpůsobilé náklady  

 
a) Způsobilé náklady 

- Úhrada nákladů spojených s realizací aktivit, na kterou byla Programová dotace 
přidělena a pouze v daném kalendářním roce. 

- Běžné provozní náklady a veškeré ostatní náklady musí být nezbytnou součástí 
projektu. 

- Náklady musejí skutečně vzniknout a jsou doložitelné průkaznými doklady. 
 

b) Nezpůsobilé náklady 
- Jakýkoli náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou 

poskytovatelem nebo který není možno doložit písemnými doklady. 
- Daně, správní aj. poplatky, úvěry, úroky, směnky, kolky, vedení účetnictví, bankovní 

poplatky. 
- Dary s výjimkou věcných cen v soutěžích – nikoliv však dary s obsahem alkoholu. 
- Nákup alkoholu. 
- Pohoštění (rauty, nákup potravin a nápojů) s výjimkou odměn a cen při akcích. 
- Odvod daně z přidané hodnoty, pokud je příjemce jejím plátcem. 
- Penzijní spoření, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci, 

odstupné. 
- Odpisy hmotného i nehmotného majetku, akontace leasingu, leasingové splátky, 

pořízení nemovitostí, uměleckých děl a sbírek. 
- Krytí půjček a úvěrů včetně úroků a poplatků s tím souvisejících. 
- Pokuty, úroky z prodlení, penále, manka a škody a jiné majetkové sankce. 
- Finanční odměny pro soutěžící 

 
Rovněž jsou způsobilé pouze ty výdaje, které byly žadatelem uvedeny v rámci žádosti o 
poskytnutí Programové dotace, a to pouze do té výše, do které byly definovány 
v jednotlivých položkách rozpočtu projektu, není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace 
uvedeno jinak. 

 
Příjemce musí dotaci použít pouze hospodárně, efektivně a účelně v souladu s účelem  
a nesmí tyto finanční prostředky poskytovat jiným fyzickým nebo právnickým osobám.  
 
 
 

Čl. 8 
Hodnocení žádostí 

 
Proces hodnocení 
Vyhodnocovací proces začíná doručením návrhů na uvedenou adresu a končí rozhodnutím 
Zastupitelstva/Rady města Prachatice o udělení dotace vybraným žadatelům. Všechny řádně 
došlé a zaevidované žádosti budou vyhodnocovány ve dvou fázích: 

 
Kontrola formální správnosti 
Tato kontrola spočívá v ověření, zda je žádost úplná a v souladu s požadovanými 
náležitostmi. V případě drobných nedostatků vyzve XXX XXX žadatele k odstranění 
nedostatků a stanoví mu termín pro toto odstranění. 
 
Věcné hodnocení hodnoticí komise  
Formálně správné žádosti žadatelů jsou následně předloženy hodnotící komisi, která 
všechny žádosti vyhodnotí dle níže uvedených kritérií a předloží Radě města Prachatice své 
závěry a návrhy na finanční podporu, a to na základě následujících kritérií: 
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a) Soulad s prioritami v sociální oblasti města Prachatice 
b) Aktuální potřebnost obsahu projektu v daném rozsahu včetně posouzení realizovatelnosti 
c) Šíře dopadu projektu na obyvatele  
d) Spoluúčast žadatele 
e) Finanční efektivita projektu včetně porovnání finanční náročnosti se srovnatelnými 
žádostmi 
 
Hodnocen je každý projekt každým hodnotitelem. V rámci tohoto procesu neprobíhá 
hodnocení každé jednotlivé oblasti zvlášť, ale každý z hodnotitelů přidělí jednotlivým 
projektům počet bodů od 1 do 10, kdy 1 bod značí nejnižší kvalitu a naopak 10 bodů kvalitu 
nejvyšší.  
 
Následně bude proveden součet těchto bodů a jednotlivé projekty pak budou seřazeny dle 
obdrženého počtu bodů. Finanční alokace bude rozdělena mezi jednotlivé projekty dle počtu 
přidělených bodů. 
   
Hodnotící komise má vyhrazeno právo na individuální snížení výše navržených 
finančních prostředků s ohledem na celkovou výši požadovaných prostředků nebo na 
dílčí omezení rozpočtu. 
  
Schválení výše dotace 
Rada města Prachatice resp. Zastupitelstvo města Prachatice na svém jednání schválí 
finální výše dotací pro jednotlivé žadatele.  
 
O poskytnutí dotace do 50 tis. Kč včetně v jednotlivých případech rozhoduje Rada města 
Prachatice.    
 
O poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech rozhoduje Zastupitelstvo města 
Prachatice. 

 
 
 

Čl. 9 
Vyúčtování dotace 

 
Příjemce dotace je povinen ji vyúčtovat nejpozději do XX. XX. 2021, a to prostřednictvím 
předepsaného formuláře „Vyúčtování Programové dotace města Prachatice na podporu 
sociálních pro rok 2020“, který bude podložen kopiemi dokladů dokládajících využití 
přidělených finančních prostředků programové dotace, a to dle ustanovení dle zákona č. 
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
 
Účetní doklady musí obsahovat 
 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový 
záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 
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Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli závěrečnou zprávu. 
Závěrečná zpráva musí obsahovat komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků, 
popis a zhodnocení realizace projektu. Forma a rozsah závěrečné zprávy není definován 
a její podoba se zcela odvíjí od charakteristiky služby. 
 
V případě neúplného vyúčtování je příjemce povinen sjednat nápravu do 15-ti dnů od 
doručení výzvy. 
 
Pokud nebudou veškeré finanční prostředky vyčerpány nebo nebude projekt realizován, 
informuje příjemce neprodleně o této skutečnosti poskytovatele dotace a vrátí tyto prostředky 
na účet města Prachatice. Nejpozději však musí být tyto prostředky připsány na účet města 
Prachatice dne 31. 12. 2020. 
 
Uvedení nepravdivých údajů v žádosti, přílohách bude posuzováno jako neoprávněné 
použití poskytnuté dotace a zakládá povinnost příjemce vrátit tyto finanční prostředky na 
účet města neprodleně. Tím není dotčena případná trestněprávní odpovědnost žadatele. 

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
Příjemce dotace je povinen zajistit informování veřejnosti o tom, že daná služba je 
realizována rovněž s finanční podporou města Prachatice, což bude doloženo v rámci 
závěrečné zprávy o realizaci projektu. V rámci propagace a publicity je povoleno užívat 
znak města Prachatice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 11 
Harmonogram 

 
XX. XX. 2019   Schválení Programové dotace Radou města Prachatice 
XX. XX. 2019 Zveřejnění Programové dotace na úřední desce města 

Prachatice, webových stránkách města Prachatice 
07. 01. 2020 – 18. 01. 2020 Lhůta pro podání žádosti 
Druhá pol. ledna 2020  Hodnocení žádostí komisemi  
Únor 2020  Schvalování výsledků Programové dotace Radou města 

Prachatice 
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 Realizace činnosti 
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Čl. 12 
Přílohy žádosti 

 
K žádosti o dotaci připojí žadatel – právnická osoba: 
 
a) doklad o právní subjektivitě žadatele (běžná kopie) – např. zřizovací listina, stanovy, 

zakladatelská smlouva, výpis z obchodního rejstříku, popř. jiné státní evidence  
b) doklad prokazující oprávnění jednat jménem žadatele (běžná kopie) 
c) doklad o přidělení identifikačního a daňového identifikačního čísla žadateli (běžná kopie), 

je-li přiděleno  
d) čestné prohlášení (součást žádosti) 

 
K žádosti o dotaci připojí žadatel – fyzická osoba: 

 
a) čestné prohlášení (součást žádosti) 
 
 

Čl. 13 
Sankce 

 
Poskytovatel dotace je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen 
„Smlouva“) v případě, vyjde-li najevo, že sdělené údaje, které měly vliv na rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo využití dotace není v souladu s účelem stanoveným 
ve Smlouvě.  
 
V případě odstoupení poskytovatele od Smlouvy je příjemce povinen vrátit poskytnutou 
dotaci v plné výši do 15 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejímu vrácení. 
V písemné výzvě poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly 
k odstoupení od Smlouvy a požadavku vrácení dotace. Pokud dotace nebyla převedena na 
účet příjemce, má poskytovatel právo ji nevyplatit. 
 
V případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu nebo nedodržení 
povinnosti příjemce bude k této skutečnosti v následujících 2 letech při procesu 
schvalování programové dotace z rozpočtu města přihlíženo a současně je možno 
uložit příjemci nižší odvod za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 24/2015 ve výši 
stanovené v této tabulce: 
 

Typ porušení smluvních ujednání  
(procentní sazba bude v případě porušení jednotlivých ujednání 

uplatňována kumulativně) 

Výše odvodu v % 
z celkově 

poskytnuté dotace 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace 
s prodlením do 15 kalendářních dnů od stanoveného termínu 

5 % 

Předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o využití dotace 
s prodlením do 30 kalendářních dnů od stanoveného termínu 

10 % 

Předložení doplněného vyúčtování a závěrečné zprávy o využití 
dotace s prodlením do 30 kalendářních dnů od marného uplynutí 
náhradní lhůty, uvedené ve výzvě k doplnění vyúčtování 

15 % 

Nedodržení podmínek povinné propagace uvedených ve smlouvě 10 % 

Porušení povinnosti informovat poskytovatele o změnách 
zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního 
zástupce a o jiných změnách, které mohou podstatně ovlivnit způsob 
finančního hospodaření příjemce a náplň jeho aktivit ve vztahu 
k dotaci. 

10 % 
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Čl. 14 
Závěrečná ustanovení 

 
a) Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
b) O podmínkách poskytnutí dotace je se žadatelem uzavřena písemná smlouva. 
c) Město Prachatice má právo kontroly účelnosti a správnosti použití přidělených finančních 

prostředků. 
d) Příjemce dotace je povinen umožnit kontrolnímu orgánu města Prachatice kontrolní 

činnost provést. 
e) Žadatel odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádostech i poskytnutých dokladech. 
f) Výjimku z těchto uděluje rada města. 
 
 
 
 
 
 
V Prachaticích dne XX. XX. 2019 
 
 
 
..........................…… 
    Ing. Martin Malý 
          starosta 
 
 
 
 
 

 



Komunitní plánování sociálních služeb - věc veřejná 
Coje to komunitní plánování? Je to metoda. která umožňuje plánovat sociální Služby tak, aby odpovídaly místním potřebám občanů, 
ale i místním specifikům. Je založeno na vzájemné komunikaci všech účastníků, tzn. „uživatelů“ - to je člověk v nepříznivé sociální 
situaci, kterému jsou služby určeny, „poskytovatelů“ - může být fyzická osoba, nestátní organizace, organizace zřízená obcí, krajem. 
státem a „zadavatelů“ - ten, kdo je za zajištění sociálních služeb odpovědný. tj. obec nebo kraj. 
Komunitní plánování sociálních Služeb probíhá intenzivně na Prachaticku již od roku 2007. V letošním a příštím roce připravuje SOS 
Šumavsko, z.ů. ve spolupráci S Městem Prachatice v této oblasti několik dalších aktivit, ke kterým patří tvorba Akčního plánu rozvoje 
sociálních Služeb na Prachaticku pro rok 2018, monitoring plnění aktivit akčního plánu z roku 2017, exkurze za příklady dobré 
praxe, realizace výstavy velkoformátových fotografií v budově Měú za účelem informování široké veřejnosti o síti a dostupnosti soci- 
álních služeb a služeb doprovodných, tvorba spotu Sociální služby na Prachaticku, vzdělávací akce pro poskytovatele sociálních slu- 
žeb/uživatele/veřejnost. 
Do procesu komunitního plánování jste zváni, zapojit se můžete prostřednictvím účasti v pracovních skupinách a dalších aktivitách. 
informace sledujte na www.prachatı'ce.eu, www.sossumavsko.cz. 
Tyto aktivity jsou financovány v rámci zakázky Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni a projektu „Plánování 
sociálních služeb v Jihočeském kraji li. 

V rámci společné práce Města Prachatice a SOS Šumavsko, z. ú. zveřejňujeme pro potřeby občanů 
A Q' 0 ł A Y ADRESAR POSKYTOVATELU SOCIALNICH SLUZEB NA PRACHATICKII. 

socıĂLNi sLužBA 

1) AzYı.OvÉ DOMY 
0 Dům sv. Petra pro muže (Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic), pobytová služba pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi, etnické 
menšiny ve věku od 18-64 let - poskytovatel Parní charita Prachatice, 388 310 979 
azyl.2ab1ati@charítaprachaÍ`ice.cz, www.prachatíce.charita.L'2 

- Charitní domov sv. Dominika Savia pro matkys dětmi (Slunečná 1135, Prachatice 11, 383 01 Prachatice), pobytová služba pro 
oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby bez přístřeší, osoby v krizi ve věku od narození do 64 let věku - poskytovatel 
Farní charita Prachatice, 388 310 274 
aZ_yI.matk_y@charitaprachatı'ce.cz, www.prachat`ı`ce.charı'ta.cZ 

- Azylový dům Rybka Husinec (Komenského 73, 384 21 Husinec), pobytová služba pro oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, 
rodiny s dítětem/ dětmi, etnické menšiny bez rozdílu věku - poskytovatel Rybka, o. p. s., 388 331 274 
az. r_ybka@ı'o1. cz, www. rybka-az. cz 

2) DOMOVY PRO SENIORY 
' Domov pro seniory Pohoda (Budějovická 159, 384 11 Netolice), pobytová služba, pro osoby s tělesným postižením, osoby se zdra- 
votním postižením, seniory od 50 let věku - poskytovatel Domov pro seniory Pohoda, 388 385 312 
rediteI.pohoda@netolíce. cz, www.pohodanetoIı'ce.cz 

0 Domov seniorů Mistra Křišfana Prachatice (Bavorská 936, Prachatice II, 383 01 Prachatice), pobytová služba, pro seniory 
od 55 let věku - poskytovatel Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, 388 306 121 
domov@domovsenı'orupt.cz, www.domovsem'orupt.cz 

3) Kııızová ı›OMoc 
' Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem (Velké náměstí 14, Prachatice l, 383 01 Prachatice), ambulantní služba pro 
osoby v krizi od 6 let věku - poskytovatel PORTUS Prachatice, o. p. s., 736 213 002 
krizac@portusprachatı'ce. cz, www.portusprachatˇı'ce.cz 

4) NízKoı›ııAııOvA ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
' KLUB I. P. (Velké náměstí 14, Prachatice l, 383 01 Prachatice), ambulantní služba pro děti a mládež od 6 do 20 let ohrožené spole- 
čensky nežádoucími jevy, 723 206 051 
kIubı`p@portuspraehatice.cz, www.portusprachatíce.cz 

5) ODBORNÉ socıAı.NÍ PORADENSTVÍ 
' PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna (Neumannová 144, Prachatice l, 383 01 Prachatice), ambulantní služba pro osoby 

S chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi a seniory, 
ve věku od 19 let dále bez omezení věku, poskytovatel - Hospic sv. Jana N. Neumanna, O. p. S., 731 604 432 
vzde1avam'@hDspı'cpt.ez 

' Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. S., pracoviště Prachatice (SNP 559, Prachatice ll, 383 01 Pracha- 
tice), ambulantní služba, pro osoby se zdravotním postižením a seniory ve věku od 19 a dále bez omezení věku, poskytovatel - Jiho- 
české centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. S., 721 001 422 
prachat`ı`ce@_›7czps.cz, wwwjczpsxz 

' Občanská poradna Prachatice (Zlatá stezka 145, Prachatice Il, 383 01 Prachatice), ambulantní služba pro děti a mládež ve věku 
od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby do 26 let věku opouště- 
jící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny S dítětem/dětmi, 
seniory od 15 let věku, 723 123 093 
paradna@krebu1.cz, wwwjzrebul. cz 

' Společnost sv. Zdislavy z Lemberka 0. p. s. (náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí), terénní Služba pro osoby S jiným zdra- 
votním postižením a seniory ve věku od 27 let a pak již bez omezení, poskytovatel - Společnost sv. Zdislavy Z Lemberka o. p. S. , 603 
105 891 
sicrıerova@zdisIavaZlemberka. cz, www.zdı's1avazIemberka.cz 

5) socıÁLNĚ Aı‹TıvızAčNÍ sı.užııY ımo RODINY s DĚTMI 
' Rodinka (Velké náměstí 14. Prachatice l, 383 01 Prachatice), terénní Služba, pro rodiny s dítětem/dětmi, bez omezení věku, posky- 

tovatel - PORTUS Prachatice, 0. p. s. , 720 375 646 
rodinka@portusprachatı'ce.cz, www.portusprachatice.cz



7) socıÁı.ııĚ ̀ rEııAı›eu`rıcı‹É DÍLNY 
0 STROOM DUB o. p. s. (Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic), STROOM DUB 0. p. s. (Křišfanova 111, Prachatice l, 383 01 Prachatice), 
ambulantní služby, pro osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby S chronickým onemocně- 
ním, , osoby S kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým posti~ 
žením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi, seniory, etnické menšiny, věková 
kategorie klientů: STD Dub u Prachatic pro osoby ve věku 16-64 let - STD Prachatice od 15 let věku, poskytovatel - STROOM Dub 
O. p. S., 725 027 779 
info@stroomdub.‹.`z, www.stromdub.cZ 

a)TEıtÉNNí PROGRAMY 
° Most naděje (Vodñanská 375, Prachatice Il, 383 01 Prachatice), terénní služba pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící 
v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebojsou tímto způsobem života ohroženy. rodiny 
s dítětem /dětmi, etnické menšiny do 68 let, poskytovatel Farní charita Prachatice. 774 608 811 
most. nadęje@charitaprachatíce.cz, www.prachatice.charita.cZ 

9) noıvıovv si zvı.Ášı'Níıvı ııižııvıeıvı 
' D0movMatl(yV0jtěchy(Hradební 163, Prachatice Il, 383 01 Prachatice), pobytová služba, pro osoby S chronickým duševním one- 
mocněním od 27 let věku a dále bez omezení, poskytovatel - Hospic sv. .lana N. Neumanna, o. p. s., 388 310 231 
ı'nfo@alZheimerpt.cZ, www. alzheimerpt. cz 

0 Senior house Eden S. r. 0. (Vodňanská 1321, Prachatice ll, 383 01 Prachatice), pobytová služba, pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním, starší 57 let, poskytovatel - Senior house Eden S. r. o., 776 546 407 
m.kocan@eden.eu, www.sheden.eu 

10) KONTAKTNÍ CENTRA 
' Kontaktní centrum Prevent Prachatice (Primátorská 76, Prachatice ll, 383 01 Prachatice), ambulantní Služba pro osoby ohro- 
žené závislostí nebo závislé na návykových látkách, od 15 let, poskytovatel Prevent 99 z. ú., 388 310 147 
kcpt@prevent99,cZ, www.kcpt.prevent99.cZ 

11) ooıiııčovıcí sı.užııY 
' Hospic sv. Jana N. Neumanna (Neumannová 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice), pobytová služba pro seniory, osoby S jiným 
zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením od 19 a dále bez omezení věku, poskytovatel - Hospic sv. .lana N. Neu' 
manna, O. p. S., 388 310 231 
socialn ı'@h0spicpt. cz, www.hospı`cpt. cz 

1:) ı'EčovA`riı.sı‹Á sıužıı 
* Domov pro seniory Pohoda (Budějovická 159, 384 11 Netolice), terénní služba, pro osoby s tělesným postižením, seniory, osoby 

se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, od 4 let a dále bez omezení věku, poskytovatel - Domov pro seniory Pohoda, 
388 385 330 
redı'teI.pohoda@netoIı'ce.cz, www.pohoda.cZ 

° Charitní pečovatelská služba - Prachatice (Krátká 125/18, Vimperk il, 385 01 Vimperk), terénní služba, pro osoby se zdravot- 
ním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, seniory bez omezení věku, poskytovatel - Oblastní charita Vimperk, 731 402 992 
ı'›ıjb@fch-vímperk.cZ, www.vímperk.charita.cZ 

0 Charitní pečovatelská služba - Volary (Krátká 125/ 18, Vimperk Il, 385 01 Vimperk), terénní služba, pro osoby se zdravotním 
postižením, rodiny s dítětem/dětmi, seniory bez omezení věku, poskytovatel - Oblastní charita Vimperk, 731 402 992 
infO@fch - vímperk. cz, www. vimperk. charita. cz 

- Pečovatelská služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením (náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí), terénní 
služba, pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ve věku 27 a dále bez omezení věku, poskytovatel - Společnost sv. Zdislavy 
z Lemberka o. p. S., 603 105 891 
sı'cnerova@zdís1avazIemberka.cz, www.2disIavazIemberka.cZ 

13) socıúuıě Aımvızıčııí sıužııv rııo ssuıoııv A osoıv si zıııuvoruíuı rosrıžfluiuı 
0 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Vlachovo Březí (náměstí Svobody 56, 384 22 Vla- 
chovo Březí), terénní služba, pro osoby se zdravotním postižením, seniory, od 60 let věku. poskytovatel - Společnost sv. Zdislavy 
2 Lemberka o. p. s., 603 105 891 
sicnerova@ZdisIaııazlemberka. cz, www. Zdislavazlemberkmcz 

14) socıÁLNi ııEHAaıLı`rAc: 
' STROOM DUB o.p. s. (Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic), pobytové, ambulantní služby pro osoby s chronickým duševním onemoc- 
něním, osoby s chronickým onemocněním, 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. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy ve věku 16-64 let, 
poskytovatel STROOM Dub, o. p. S., 388 328 159 
ı'nfo@stroomdub.cz, www.sh'oomdub.cz 

Ostatní sociálně zdravotní služby a služby doprovodné jsou kompletně v sociální oblasti, na www. prachatı'ce.eu 
Bližší informace u Hanky RH+ Rabenhauptové - odborný referent pro samosprávu a komunitní plánování - KPSS ORP Prachatice - 

Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I, telefon: 724 188 864, email: KPSS@Prachatice.cz 
a nebo u Mgr. Ivety Frkové - realizátorka za SOS Šumavsko, Archiváře Teplého, 102, 387 06 Malenice, frkova@massumavsk0.cz 
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