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Úvodní informace
Jako jeden ze zdrojů informací pro tvorbu nového plánu rozvoje sociálních služeb na
Třeboňsku byla použita anketa pro veřejnost. Cílem ankety bylo zjistit názor obyvatel regionu
na kvalitu zajištění sociálních služeb na Třeboňsku a nalézt témata a cílové skupiny, kterým
by se mělo komunitní plánování věnovat. Důležitou funkcí ankety bylo informování veřejnosti
o sociálních službách v regionu a probíhajícím projektu plánování sociálních služeb. Otázky
do anketního lístku sestavila řídící skupina projektu.
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Distribuce a sběr anketních lístků
Anketní šetření probíhalo od 15. 7. do 24. 9. 2014.
Pro co největší návratnost ankety byla zvolena kombinace několika způsobů distribuce
anketních lístků:
•

Distribuce do poštovních schránek všech domácností v ORP Třeboň.
Jednak byla využita neadresná distribuce do schránek prostřednictvím České
pošty. Anketní lístky tímto způsobem obdrželo 6 498 domácností v obcích ORP
kromě domácností v Třeboni a Lomnici nad Lužnicí. V těchto dvou městech byly
lístky doručeny do domácností jako příloha místního tisku - Lázeňské pohody,
resp. Lomnických listů (náklad 4 000, resp. 800 ks)

•

Distribuce přímo k uživatelům sociálních služeb, kterou zajistili poskytovatelé: Domov
seniorů Třeboň, Domov seniorů České Velenice, Oblastní charita Třeboň, Ledax,
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň

•

Lístky byly umístěny k vyzvednutí na všech obecních a městských úřadech v ORP a
také na vybraných veřejných místech v Třeboni (knihovna, pošta, infocentrum, Lázně
Aurora, Bertiny Lázně)

•

Distribuce v místním tisku (kromě Lázeňské pohody a Lomnických listů byly lístky
distribuovány v rámci Suchdolského zpravodaje – náklad 600 ks)

•

Byla vytvořena elektronická podoba dotazníku, která byla umístěna na webových
stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s. (odkazy uveřejněny na webu Třeboně a webové
nástěnce projektu)

•

Dotazování veřejnosti studenty středních škol - studenti předali anketní lístky ve
svých rodinách, spolužákům a oslovovali veřejnost v ulicích Třeboně i dalších obcích.
Dotázaní mohli lístek vyplnit samostatně nebo formou rozhovoru se studentem. Lístky
odevzdali zpět studentovi. Cílem bylo získat odpovědi od 400 respondentů.

Odevzdat vyplněné anketní lístky bylo možné do sběrných schránek umístěných na všech
obecních a městských úřadech na území ORP Třeboň a na dalších místech v Třeboni.
Publicita ankety byla zajištěna uveřejněním tiskové zprávy v srpnovém vydání měsíčníku
Třeboňský svět a na webových stránkách města Třeboně v rámci aktualit.
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Úspěšnost ankety
Získáno bylo celkem 509 platných anketních lístků. Počet vybraných lístků odpovídá cca
2 % obyvatel ORP Třeboň. Ve srovnání s anketou z roku 2010 1 je to více než dvojnásobně
vyšší úspěšnost. Vyššího počtu vybraných lístků bylo dosaženo díky využití studentů jako
přímých tazatelů. Tato forma distribuce bylo nejúspěšnější. Cílem bylo získat 400 platných
odpovědí, což se studentům podařilo. Do schránek, v místním tisku, na veřejných místech a
u poskytovatelů sociálních služeb bylo distribuováno více než 12 700 anketních lístků,
vybráno však bylo pouze 93 platných lístků. Elektronický dotazník využilo pouze 16
respondentů. Tento špatný výsledek ukazuje na malý zájem či neinformovanost veřejnosti o
tématu sociálních služeb. Do budoucna jednoznačně doporučujeme využít tazatele a upustit
od ostatních forem distribuce, které se ukazují být velmi neefektivní.

Charakteristika respondentů
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Největší zájem o anketu byl mezi obyvateli města Třeboně, kteří tvoří 63,3 % všech
respondentů. Pro srovnání, na obyvatelstvu ORP se město Třeboň podílí z jedné třetiny.
Vyšší zájem o anketu v Třeboni můžeme přičíst vyšší publicitě ankety za strany MÚ, než
tomu bylo v jiných obcích. Zároveň tazatelé – studenti - realizovali anketu z větší části
v Třeboni. Zklamáním je malé zapojení obyvatel z ostatních měst v regionu. Zejména
v Českých Velenicích, kde bydlí 14 % obyvatel ORP (3,4 tis. obyv.), se podařilo vybrat pouze
10 lístků. Nadprůměrná účast byla naopak v některých menších obcích, jako je Cep nebo
Domanín. Počty získaných anketních lístků podle místa bydliště respondenta zachycuje
následující graf. Za obce Hrachoviště, Nová Ves nad Lužnicí, Ponědraž a Ponědrážka se
nepodařilo získat žádné odpovědi.
Složení respondentů podle věku je rovnoměrné. Na rozdíl od šetření v roce 2010 se podařilo
získat větší zastoupení mladých respondentů, a to díky zapojení studentů. Podrobné údaje
ukazuje graf na další straně.
Graf 1: Struktura respondentů ankety podle bydliště (n = 509)

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2014
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Anketa byla realizována v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou
působností Třeboň“, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/45.00144.
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Graf 2: Struktura respondentů ankety podle věku (n = 509)

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2014

Vyhodnocení odpovědí
1. Které skupině bychom se měli přednostně věnovat při plánování sociálních služeb
na Třeboňsku?
Cílem první otázky bylo zjistit, které skupiny obyvatel vnímá veřejnost jako nejpotřebnější a
jejichž problémy by proto měly být přednostně řešeny v rámci plánování sociálních služeb.
Respondentům bylo nabídnuto devět možných cílových skupin, u kterých měli obodovat na
škále 1 až 5 důležitost, s jakou se má plánování sociálních služeb této skupině věnovat.
Následující graf shrnuje strukturu odpovědí u jednotlivých cílových skupin. Jako nejvíce
potřebou skupinu obyvatel vnímá veřejnost osoby se zdravotním postižením. Pokud
sečteme počet odpovědí „1“ a „2“, dostáváme se přes 65 % všech respondentů. Podobně
jsou vnímáni senioři a rodiny pečující o nemocného či zdravotně postiženého člena
rodiny. Podle názoru veřejnosti by měla být věnována pozornost také rodinám s malými
dětmi a nezaměstnaným, jak si myslí 45 %, resp. 40 % respondentů.
Graf 3: Struktura respondentů ankety podle věku (n = 509)

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2014
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U skupiny děti a mládež do 26 let a osob ohrožených chudobou není výsledek jednoznačný,
jako prioritní je vnímá přibližně stejný počet lidí, jako je těch, kteří je považují za nejméně
potřebné. Podle výsledků šetření si nejmenší pozornost zaslouží osoby bez domova a osoby
ohrožené závislostí na drogách. Může to být způsobeno negativním vnímáním těchto skupin
veřejností nebo také tím, že není bezdomovectví a užívání drog chápáno jako častý problém.
Kromě nabídky devíti cílových skupin, které vybrala řídící skupina projektu, měli respondenti
možnost doplnit další cílové skupiny, které sami považují za důležité a jejichž problémy by
měly být řešeny. Cílem bylo odhalit cílové skupiny, které mohou být specifické pro region.
Bohužel respondenti většinou žádnou další cílovou skupinu neuváděli. Byli jmenováni:
- osmělí lidé, zj. senioři (2x)
- matky samoživitelky (2x)
- sociálně vyloučení a Romové (2x)
- osoby ohrožené domácím násilím (1x)
2. Dotýká se Vás nebo někoho ve Vašem nejbližším okolí některá z uvedených
životních situací?
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Druhá otázka směřovala přímo na vlastní zkušenost respondentů. Zjišťováno bylo, zda se
sami nebo někdo v jejich nejbližším okolí nachází v nějaké tíživé životní situaci. Cílem bylo
zjistit, s jakými problémy se občané nejčastěji setkávají. Respondentům byl nabídnut výčet
dvanácti možných životních situací, aby bylo jasné, co se pod pojmem myslí. Mohli
zaškrtnout libovolný počet situací a dopsat další. Je zajímavé, že pouze pětina respondentů
na otázku neodpověděla a nemá tedy zkušenost s podobnými životními situacemi.
Zbývajících 78 % dotazovaných má zkušenost s tíživou životní situací. Nejčastěji byla
uváděna jedna odpověď, ale vzhledem k tomu, že spolu řada situací souvisí, uváděla necelá
čtvrtina dotázaných 3 a více odpovědí (nejčastější kombinací byla nezaměstnanost,
zadluženost, nedostatek peněz na základní potřeby).
Graf 4: Počet životních situací uváděných respondenty v otázce č. 2 (396 resp. na otázku
odpovědělo, 113 neodpovídalo)

Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2014
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Nejčastějším problémem byla nezaměstnanost, kterou uvedlo dokonce 47 % těch, kteří na
otázku odpovídali – tedy 36 % všech respondentů. S odstupem následuje druhá nejčastější
situace, a sice zadluženost, se kterou má zkušenost 28 % odpovídajících. Tyto dva
nejčastější problémy primárně nebývají tématy plánování sociálních služeb, ale souvisí s ním
a jejich důsledky mohou být vážné. Témata si jistě zasluhují pozornost. Vysoký podíl
respondentů řeší potřebu umístění člena rodiny do zařízení, jako je domov pro seniory
(24 % odpovídajících), a problém ztráty schopnosti postarat se o sebe (23 %
odpovídajících). Možná překvapivý je velký počet respondentů uvádějící alkoholismus (18 %
odpovídajících). Osamělost a nedostatek kontaktů s lidí trápí 17 % odpovídajících. Další
odpovědi shrnuje následující graf. Respondenti většinou nedopisovali další životní situace.
Několikrát byl uveden problém nízkého příjmu (3 respondenti), případně další situace, které
jsou uvedeny ve spodní části tabulky.
Graf 5: Počet životních situací uváděných respondenty v otázce č. 2 (396 resp. na otázku
odpovědělo, 113 neodpovídalo)
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Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2014

3. Co Vám brání ve využívání sociálních (event. zdravotních) služeb na Třeboňsku?
Cílem této otázky bylo seznámit respondenty s nabídkou sociálních služeb v regionu a
zejména zjistit, co jim brání ve využívání služeb, které by potřebovali a rádi využívali. Dle
předpokladu většina dotazovaných v daný moment sociální služby nepotřebovala nebo
nechtěla využívat. Okolo 12 % respondentů na otázky neodpovídalo, což znamená, že
službu již využívají nebo si s otázkou nevěděli rady. Odpovědi jsou zpracovány samostatně
za každou sociální službu. Souhrnně můžeme konstatovat, že nejčastějším důvodem pro
nevyužívání služby byl nedostatek informací nebo neznalost služby. V případě služeb
poskytovaných v Českých Velenicích (DS, odhlehčovací služby) byla, vzhledem k jejich
periferní poloze, důvodem také velká vzdálenost od místa bydliště. Relativně známými
službami jsou domovy pro seniory. Vysoký podíl odpovědi „služby neznám/nemám o nich
dost informací“ se však nevyskytl pouze u nových služeb (jako je Hospicová péče sv.
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Kleofáše Třeboň nebo FOCUS Č. Budějovice), ale také u pečovatelských služeb, které
jsou v regionu zavedené. Neznalost služeb se navíc často vyskytovala u respondentů
bydlících v obcích, kde pečovatelská služba poskytována je. Odpovědi z jižní části regionu
na druhou stranu ukazují na zájem o pečovatelskou službu, neboť na českovelenicku je její
dostupnost omezená.
A. Domov seniorů Třeboň
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„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli respondenti bydlící v Domaníně (2 x), Novosedlech
nad Nežárkou (3 x), Staňkově (1 x) a Smržově (1 x). „Služby neznám/nemám o nich dost
informací“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (10 x), Suchdolu nad Lužnicí (2 x),
Lomnici n. L. (1 x), Novosedlech n. L. (1 x), Rapšachu (1 x) a Hamru (1x), věkem většinou
starší 60 let.
B. Domov seniorů České Velenice
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„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (5 x), Cepu (3 x),
Chlumu u Třeboně (2), Novosedlech nad Nežárkou (2 x), Staňkově (2 x), Domaníně (1 x),
Hamru (1 x), Lomnici n. L. (1 x) a Smržově (1 x). „Služby neznám/nemám o nich dost
informací“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (5 x), Majdaleně (2 x), Suchdolu nad Lužnicí
(1 x), Rapšachu (1 x) a Cepu (1 x), věkem většinou starší 60 let.
C. Domov seniorů České Velenice – odlehčovací služby

„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (4 x), Chlumu u Třeboně
(3 x), Cepu (2 x), Domaníně (1 x), Lomnici n. L. (1 x) a Suchdolu n. L. (1 x). „Služby
neznám/nemám o nich dost informací“ uváděli respondenti bydlící v Suchdolu n. L. (9 x),
Třeboni (4 x), Č. Velenicích (1 x), Chlumu u Třeboně (1 x), Majdaleně (1 x), Rapšachu (1 x) a
Staňkově (1 x).
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D. Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň (zdrav. zařízení, terénní odlehčovací služby,
poradenství)
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„Vysoké poplatky za služby“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (6 x), Cepu (2 x),
Č. Velenicích (1 x), Lužnici (1 x), Novosedlech n. N. (1 x). „Vzdálenost od místa bydliště“
uváděli respondenti bydlící v Č. Velenicích (2 x), Halámkách (1 x), Lomnici nad Lužnicí (1 x),
Staňkově (1 x), Suchdolu nad Lužnicí (1 x) a Třeboni (1 x).
„Služby neznám/nemám o nich dost informací“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (13 x),
Suchdolu nad Lužnicí (7 x), Domaníně (5 x), Chlumu u Třeboně (4 x), Cepu (3 x),
Novosedlech nad N. (2 x), Staňkově (2 x), Č. Velenicích (1 x), Hamru (1 x), Lomnici n. L.
(1 x), Lužnici (1 x) a Rapšachu (1 x).
E. Ledax o.p.s. – pečovatelská služba
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„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (3 x), Č. Velenicích (2 x)
a Novosedlech n. N. (2 x). „Jsou pro mě časově nedostupné“ uváděli respondenti bydlící
v Třeboni (1 x), Č. Velenicích (1 x) a Novosedlech n. N. (1 x).
„Služby neznám/nemám o nich dost informací“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (20 x),
Suchdolu n. L. (8 x), Chlumu u Třeboně (4 x), Staňkově (2 x), Domaníně (2 x), Cepu (2 x),
Č. Velenicích (1 x), Hamru (1 x), Lomnici n. L. (1 x), Lužnici (1 x), Majdaleně (1 x) a
Rapšachu (1 x).
F. Oblastní charita Třeboň - pečovatelská služba
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„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (3 x), Č. Velenicích
(1 x), Novosedlech n. N. (1 x), Suchdolu n. L. (1 x), Halámkách (1 x) a Cepu (1 x). „Jsou pro
mě časově nedostupné“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (1 x) a Č. Velenicích (1 x).
„Služby neznám/nemám o nich dost informací“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (14 x),
Suchdolu n. L. (5 x), Domaníně (4 x), Cepu (3 x), Chlumu u Třeboně (2 x), Č. Velenicích (1
x), Hamru (1 x), Lomnici n. L. (1 x), Lužnici (1 x), Majdaleně (1 x), Novosedlech N. L. (1 x),
Rapšachu (1 x) a Staňkově (1 x).
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G. Pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí
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„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli většinou respondenti bydlící v obcích vzdálených od
města Suchdol n. L., s výjimkou dvou místních obyvatel. Časovou nedostupnost služeb
uváděli také obyvatelé vzdálenějších obcí. Stejně tak tomu bylo u možnosti „Služby
neznám/nemám o nich dost informací“, z blízkých obcí se vyskytl 1 x Rapšach a 1x Halámky.
H. Oblastní charita Třeboň – občanská poradna
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„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli respondenti bydlící v Č. Velenicích (2 x), Chlumu u
Třeboně (1 x) a Cepu (1 x). „Jsou pro mě časově nedostupné“ uváděli respondenti bydlící
v Třeboni (5 x), Suchdolu n. L. (3 x) a Č. Velenicích (1 x). „Služby neznám/nemám o nich
dost informací“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (20 x), Staňkově (3 x), Suchdolu n. L.
(2 x), Domaníně (2 x), Lomnici n. L. (2 x), Cepu (1 x), Chlumu u Třeboně (1 x), Č. Velenicích
(1 x), Hamru (1 x), Halámkách (1 x), Majdaleně (1 x), Novosedlech N. L. (1 x) a
Rapšachu (1 x).
I. FOKUS České Budějovice, o.s.
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„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (8 x), Č. Velenicích
(2 x), Cepu (1 x), Domaníně (1 x), Halámkách (1 x), Lomnici n. L. (1 x), Novosedlech n. L.
(1 x), Chlumu u Třeboně (1 x). „Jsou pro mě časově nedostupné“ uváděli respondenti bydlící
v Třeboni (2 x), Suchdolu n. L. (1 x), Novosedlech n. L. (1 x) a Č. Velenicích (1 x). „Služby
neznám/nemám o nich dost informací“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (9 x), Suchdolu
n. L. (4 x), Cepu (5 x), Chlumu u Třeboně (3 x), Lomnici n. L. (3 x), Č. Velenicích (2 x),
Domaníně (1 x), Majdaleně (1 x), Novosedlech N. L. (1 x) a Rapšachu (1 x).
J. Agentura domácí péče Třeboň
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„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli respondenti bydlící v Č. Velenicích (2 x),
Suchdolu n. L. (2 x), Chlumu u Třeboně (1 x), Novosedlech N. L. (1 x) a Stříbřeci (1 x). „Jsou
pro mě časově nedostupné“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (2 x), Staňkově (2 x) a
Č. Velenicích (1 x). „Služby neznám/nemám o nich dost informací“ uváděli respondenti
bydlící v Třeboni (12 x), Suchdolu n. L. (2 x), Novosedlech N. L. (2 x), Cepu (1 x), Chlumu u
Třeboně (1 x), Lomnici n. L. (1 x), Č. Velenicích (1 x), Domaníně (1 x), Majdaleně (1 x),
Halámkách (1 x), Hamru (1 x), Lužnici (1 x), Stříbřeci (1 x) a Rapšachu (1 x).
Připomínka: domácí péče nemá žádnou rehabilitační sestru.
K. Domácí péče Antonínská Třeboň
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„Vzdálenost od místa bydliště“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (6 x), Novosedlech n. L.
(2 x), Č. Velenicích (1 x), Cepu (1 x), Halámkách (1 x), Lomnici n. L. (1 x) a Rapšachu (1 x).
„Jsou pro mě časově nedostupné“ uváděli respondenti bydlící v Třeboni (2 x), Suchdolu n. L.
(1 x) a Č. Velenicích (1 x). „Služby neznám/nemám o nich dost informací“ uváděli
respondenti bydlící v Třeboni (9 x), Cepu (3 x), Chlumu u Třeboně (3 x), Suchdolu n. L. (2 x),
Č. Velenicích (2 x), Domaníně (2 x), Majdaleně (1 x), Lužnici (1 x) a Staňkově (1 x).
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4. Jaké sociální či jiné služby, které poskytují péči, pomoc nebo podporu
znevýhodněným občanům, byste uvítali v dosahu Vašeho bydliště?
Respondentům byl nabídnut výčet 21 sociálních a příbuzných služeb, které by jim mohly na
území ORP Třeboň chybět. Úkolem bylo zaškrtnout ty služby, které by uvítali v dosahu
svého bydliště a zároveň uvést, proč jim daná služba chybí. Doplnit mohli i další služby mimo
nabídku. V následujícím grafu jsou seřazeny služby od nejžádanější po nejméně žádanou.
Graf 6: Sociální a doprovodné služby, které by respondenti uvítali v dosahu svého bydliště
(391 respondentů na otázku odpovědělo, 118 neodpovídalo)
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Zdroj: Anketa „Sociální služby na Třeboňsku“, 2014

Nejvíce respondentů by uvítalo hlídání dětí, jako alternativu k mateřské školce.
Nejčastěji bylo zdůvodňováno malým počtem mateřských škol a jejich plnou kapacitou.
Hlídání by jako flexibilnější služba mohlo usnadnit dřívější návrat rodičů do zaměstnání,
pomoci rodičům s náročným zaměstnáním a dlouhou pracovní dobou nebo by jej mohli
rodiče využívat jen nárazově, když si potřebují např. dojít k lékaři nebo na úřad. Za hlídáním
dětí následuje s odstupem několik služeb s podobným počtem hlasů. V rámci sociálního
poradenství si respondenti přejí poradenství v oblasti nezaměstnanosti, bydlení,
sociálních dávek, zadlužování, poradenství pro osoby se zdravotním postižením
(možnosti pomoci). U pedagogických asistentů byl zdůrazňován jejich nedostatečný počet,
kdy se nedostává na všechny děti, které by tuto službu potřebovaly. Denní stacionář byl
zmiňován jako služba, která umožní rodinám pečujícím o seniora chodit do zaměstnání, a
senior se zároveň dostane do kontaktu s lidmi s podobným osudem. Službu by uvítali
zejména obyvatelé Třeboně. Denní stacionář si přáli respondenti již v anketě realizované
v roce 2010. Domov pro osoby se zdravotním postižením získával hlasy zejména
s odůvodněním, že tato služba v regionu chybí. Je otázkou, jak si respondenti tuto službu
představovali. Podle některých odpovědí byla zřejmá záměna s domovem pro seniory nebo
s chráněným bydlením, proto je nutné brát tento výsledek s rezervou. Rodinné centrum si
respondenti často pletli s mateřskou školou. Mezi respondenty, kteří by si přáli rodinné
centrum, navíc převládali občané Třeboně, kde však mateřské centrum funguje (i když
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v době konání ankety bylo otevřeno teprve krátkou dobu). U této služby se tedy projevuje
nízké povědomí a informovanost veřejnosti.
Níže uvádíme přepis odpovědí respondentů u jednotlivých služeb, které by respondenti
uvítali v blízkosti svého bydliště. Pokud bylo patrné, že si respondent službu zaměnil za
jinou, odpověď neuvádíme. Nesrozumitelné odpovědi rovněž nebyly zapracovány.
1.
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2.













Hlídání dětí (alternativa k mateřským školám)
je málo školek, vzhledem k velkému počtu dětí jsou školky většinou plně obsazeny
existuje málo možností pro hlídání dětí, pouze soukromě
lepší alternativa školky, ale asi také dražší
větší možnost se dětem individuálně věnovat, MŠ jsou přeplněné
hlídání umožní mladým rodičům, zejména maminkám, pracovat - umožní např. nastoupit
dříve do zaměstnání; ocení jej rodiče, kteří mají náročné zaměstnání a dlouhou pracovní
dobu (prac. doba většinou končí později, než v provozní doba školy)
vhodné by bylo zejména hlídání v odpoledních a večerních hodinách (když už jsou MŠ
zavřeny), během dne při vyřizování neodkladných záležitostí
pro pomoc maminkám samoživitelkám, maminkám v tísni
v Suchdolu n. L. za rok 2014 cca 30 dětí neumístěno do MŠ
v Třeboni neexistuje místo, kde by bylo možno pohlídat děti, když jdou matky např. k
lékaři. Takové schůzky jsou ve většině případů v pracovní době, tudíž není možno jinak,
než že např. otec si musí kvůli tomu vzít dovolenou, nebo matka musí vzít děti s sebou,
což je často pro matku i dítě stresující (dlouhé čekací lhůty u lékařů)
vhodné by bylo, když se maminky domluví a hlídají si děti navzájem (1 hlídá děti
ostatním).
vytvořila by se nová pracovní místa v rámci této služby, pro studenty možnost přivýdělku
zajištění bezpečnosti dětí v rámci oficiální služby hlídání dětí (někteří rodiče se bojí svěřit
dítě někomu ve svém okolí)
Sociální poradenství
je to bezplatná služba a lidem často pomůže k vyřešení tíživé situace
lidé v nouzi by si komerční službu nemohli zaplatit
neznalost možností pomoci v tíživé situaci
osoby zdravotně postižené mají málo informací nebo jsou informace nepřehledné
více sociálního poradenství pro nezaměstnané
poradenství v oblasti bydlení
poradenství v oblasti sociálních dávek
ochrana osob před zadlužením
vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti
poradenství pro sociálně nepřizpůsobivé osoby
přibývá počet lidí, kteří službu potřebují
poradna v Třeboni je pro mě časově nedostupná

3. Pedagogický asistent do školských zařízení pro děti se zdr. postižením
 usnadní učení dětem, učitelům i rodičům
 děti pak vše lépe zvládnou, pokud jim někdo pomáhá, možnost aktuálně reagovat na
potřeby konkrétních žáků
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 pro lepší zapojení zdravotně postižených dětí (vč. mentálně postižených) ve škole i do
společnosti
 pomoc ve školách i školkách
 asistence je stále nedostatek (asistenta potřebují i jiné děti, než které ho nyní mají)
 nemožnost umístit některé děti do MŠ, kvůli jejich postižení
 je to velmi drahá služba, chybí finance na dostatečný počet asistentů – vzhledem
k dnešnímu trendu integrace by toto mělo být zajištěno.
4.











5.





Denní stacionář
služba není nikde v regionu dostupná
pomoc rodinám, které chodí do zaměstnání a zároveň se chtějí postarat o své blízké
nepřetržitá péče o seniora nebo člověka se zdrav. postižením může být pro rodinu velká
psychická a fyzická zátěž
blízcí mohou chodit do práce beze strachu, že se seniorovi doma něco stane
pro staršího člověka, který žije s rodinou, je velmi těžké vypořádat se s aktivitami rodiny
senioři i zdravotně postižení potřebují společnost, kontakt s lidmi i mimo rodinu, s lidmi
s podobným osudem
smysluplné trávení času přes den
oddálení ústavní péče
aby si osoby pečující o seniory mohli vyřídit neodkladné záležitosti u lékaře, na úřadech
apod.
pokrytí pečovatelskou službou je nedostačující nebo pečovatelka v místě vykonává jen
omezenou nabídku úkonů (Chlum, Staňkov)
Domov pro osoby se zdravotním postižením
péče o osoby se zdravotním postižením není dostupná
lidé s postižením by měli pociťovat bezpečí a mělo by se jim dostávat kvalitní péče
plnohodnotný život pro lidi se zdrav. postižením
možná spolupráce s lázněmi, pomoc při léčbě

6. Půjčovna kompenzačních pomůcek
 kompenzační pomůcky jsou drahé, služba umožní zapůjčit si za poplatek mnohdy
cenově nedostupné pomůcky
 rychlejší dostupnost a menší náklady
 ke zlepšení života nemobilních seniorům, lidem se ZP, omezením pohybu
 velice špatná spolupráce s nemocnicemi
 nevím, kde se půjčovna nachází, asi v regionu chybí
7.



-

Mateřské (rodinné) centrum
z hlediska důležitosti kontaktu lidí se stejnými zájmy a problémy
pro využití volného času pro rodiny s dětmi
rádi bychom využili, kdyby bylo v blízkosti
uvítali by zejména respondenti z Třeboně (21 x), Chlumu u T. (5 x), Domanína (5 x)
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8. Pečovatelská služba
 nejčastější odpověď je: „možná budu službu někdy potřebovat“, „myslím do budoucna na
své blízké“, „v obci žije mnoho seniorů“
 uvítali bychom větší kapacitu domu s pečovatelskou službou v Suchdole n. Lužnicí
- Pečovatelskou službu by uvítali respondenti z Třeboně (36 x), Chlumu u Třeboně (3 x),
Č. Velenic (2 x), Novosedel n. Než. (2 x), Cepu (2 x), Domanína (1 x), Dvorů n. L. (1 x),
Hamru (1 x), Lomnici n. L. (1 x), Lužnice (1 x), Smržova (1 x), Staňkova (1 x) a Suchdolu
n. L. (1 x) – tedy i z obcí, kde je služba dostupná. Ukazuje se zde nízké povědomí
veřejnosti o této službě.
9.
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Chráněné bydlení (pro osoby se zdravotním postižením)
v regionu chybí
alternativa ústavní péče
integrace do společností
je potřeba vědět a poznat druhou stránku věci, že tito lidé žijí a ne je někam schovávat –
naopak jim pomáhat
lidé mohou žít s pomocí ve vlastním bytě
přirozenější způsob života a psychicky snadnější
postižení lidé by měli pociťovat bezpečí
bezbariérová úprava

10. Azylový dům, noclehárna
 nocleh pro opuštěné lidi bez domova
 předcházet přespávání lidí bez domova na veřejných místech – pohoršuje to občany a
turisty
 pro bezdomovce by měla fungovat noclehárna minimálně v zimě
 azyl pro matky s dětmi (při domácím násilí)
11. Osobní asistence
 pro osamělé seniory se zdravotními problémy, pro osoby se zdrav. postižením
 doprovod k lékaři
 dostupnost by měla být zajištěna i ve vzdálenějších vesnicích
 v kombinaci s poradenstvím
 nevím, jestli je služba dostupná, kde je možné se o nich informovat
12. Jiné
 Nejčastěji byla zmiňována větší nabídka práce pro zdravotně postižené (6 x). Další
možnosti byly uvedeny zpravidla vždy 1 x. Rozděleno podle cílových skupin:
1) Senioři, osoby se zdravotním postižením
 domov se zvláštním režimem - alzheimer, parkinson (realizace v některém zařízení
okresu J. Hradec)
 dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory - u obojího je nedostatečná kapacita
lůžek vůči poptávce
 dostatečná kapacita bytů v pečovatelském domě (Suchdol n. L.) nebo malých bytů pro
seniory
 možnost přepravy k lékaři na injekce/kapačky za přijatelných podmínek
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2)






3)




4)






Agentura domácí péče Třeboň - péče není zatím "bezplatně" zajištěna
sociální rehabilitace
pomoc mentálně postiženým lidem
sociální rehabilitace
programy pro matky dětí s těžkým postižením vyžadující 24 hodinovou péči, viz projekt
"Nejsme chudinky" - motivační semináře pomáhají ženám pečujícím o autisty, děti s
mozkovou obrnou atd. vrátit se do "normálního" života a v 10 krocích se vyrovnat se
svou situací
více možností využití volného času pro zdravotně postižené
organizované zájezdy do NO v Praze, jednodenní zájezdy do lázní v ČR, Rakousku,
Německu a Maďarsko a poznávací zájezdy pro seniory spolu s kompetentním
zdravotníkem
Mládež, rodiny
MŠ - delší pracovní doba (nestíháme vyzvedávat děti kvůli dojíždění z práce),
(respondent z Třeboně)
psycholog, který by poradil rodičům s výchovou dětí
podpora rodin a matek samoživitelek
sportovní vyžití pro děti a mládež (skate park, venkovní bazén, více cyklostezek
vhodných pro jízdu na kolečkových bruslích)
místa pro setkávání mládeže
zařízení pro rehabilitaci dětí s poruchou pohybového aparátu
Osoby v nepříznivé soc. situaci
poradenství - okamžitá pomoc v dané situaci (drogy, alkohol, domácí násilí, zneužívání a
další)
startovací byty pro mladé, např. děti z dětských domovů
léčebna pro drogově závislé
právní pomoc pro chudé (např. 2 hod. týdně bezplatně dostupný právník)
Ostatní:
více zdravotních služeb - zubař, praktický lékař - zde to chybí a nebaví mě dojíždět
(respondent z Lužnice)
městská doprava v Třeboni - neznámé časy, zastávky. Mimo špičku by byl vhodnější
mikrobus.
centrum či brožura všech možných nabídek pomoci lidem
vždy přístupná pohotovost (Třeboň)
levné ubytování pro studenty

13. Programy pro drogově závislé
 omezení závislosti, popřípadě odstranění
 narůstající problém, je jich hodně, zaslouží si pomoc
 poradna až v ČB
 není v Třeboni dostatečně řešeno
 odvykací kurzy
 poradny v terénu
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14. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
 na Třeboňsku chybí
 případů domácího násilí všeobecně přibývá; znám někoho v této situaci
 potřebné je poradenství pro ženy, co mají v případě domácího násilí dělat
 v případě potřeby je nutné umístit ohrožené osoby mimo dosah násilníka
15. Sociálně terapeutické dílny
 na Třeboňsku chybí; mám v rodině člena, který by za tuto možnost dal snad všechno
 usnadní lidem se zdravotním postižením najít práci
 dobrý účinek na psychický stav
 i nemocné děti by měli mít možnost se něco naučit
16. Domácí hospicová péče
 důležitá je péče o umírajícího v domácím prostředí
 je potřeba pomoci rodině, která pečuje o umírajícího člověka
 nemocnice neposkytují takové služby
 Kleofáš je neziskový - tím pádem drahý pro klienty. Chce to, aby měl smlouvu
s pojišťovnami.
 chybí každému dostupné podrobné informace
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17. Lůžkový hospic
 na Třeboňsku chybí
 je to jedna z nejdůležitějších a nejvyužívanějších služeb, která zajišťuje důstojnost při
umírání
 zaujalo mě, nevěděl jsem, že něco podobného existuje
 chybí každému dostupné podrobné informace
18. Týdenní stacionář
 ulehčí rodině péči, může si odpočinout, oddychnout, odjet na dovolenou
 výhodou je dostupnost zdravotnického personálu 24 hodin denně
 není mi známo, že taková služba existuje a za jakých podmínek a kde
Více respondentů chápalo týdenní stacionář jako pobytovou službu, která zajistí péči o
seniora přes týden a na víkend si ho bere rodina domů:
 zabezpečím péči, nepřijdu o zaměstnání a o víkendu budeme v kontaktu
 pro rodiny, které pro své blízké tuto pomoc potřebují (musí chodit do práce), o víkendu
se jim chtějí věnovat
19. Služby pro duševně (psychiatricky) nemocné
 na Třeboňsku chybí
 obecně narůstá počet psychiatricky nemocných
 vhodné by byly různé kurzy, poradenství, chybí ergoterapie
 kdyby tato služba vznikla a lidé by o ní věděli, určitě by jí využívali… zejména rodiny
pečující o seniory se stařeckou demencí, ale rozhodně nejen oni
 potřebuji si s někým promluvit, ale nevím, kam mám jít
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20. Centrum pro děti a mládež ohrožené patologickými jevy
 na Třeboňsku chybí
 jsou zde děti, o které se rodina nestará dostatečně; mnoho rodin by tuto službu využilo
 myslím, že v Třeboni jsou drogy a další patologické jevy mezi mládeží velký problém
 lepší prevence než následné léčení
 služby pro děti ze sociálně slabších rodin
 i tyto děti musí „z života něco mít“
 aby děti získaly životní cíl, či kladný příklad pro život
 mládež se musí chránit a podchytit aktivitami, sportem
21. Krátkodobé odlehčovací pobyty v zařízení sociální péče
 možnost fyzického i duševního oddechu pro pečujícího
 kontakt s jinými lidmi
Další návrhy na nové sociální a doprovodné služby nebo požadavky na rozšíření
kapacit služeb na Třeboňsku:
- navýšit kapacitu v domovech pro seniory a domech s pečovatelskou službou
- nový domov pro seniory + dům s pečovatelskou službou např. v Suchdolu n. L. (DS a
DPS jsou ve vzdálenějších místech, kde jsou klientu daleko od svých rodin a známých a
připadají si osamělí)
- nový dům s pečovatelskou v Č. Velenicích
- pečovatelská služba v Č. Velenicích
- volnočasové centrum pro mládež
- prodejna kompenzačních pomůcek a zdravotní obuvi + lékárna v lázních Aurora
- kluby důchodců
- dostatek míst v mateřských školách (raději než drahé hlídání)
5. Znáte některá místa (bariéry) na Třeboňsku, kde je problém s dostupností pro
vozíčkáře, kočárky nebo obtížně se pohybující osoby? Uveďte, prosím, tato místa.
Cep:
 chybí cyklostezka, chodníky z Třeboně směr Cep (cesta pouze po hlavní silnici) (2x)
 obecní úřad Cep
České Velenice:
 ČSAD, vlaková doprava
 přechod přes tzv. "ostrůvek" na hlavní ulici v Č. Velenicích (když zaprší nebo taje, je plný
vody)
 vstup do zdravotního střediska
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 špatně rozvrženy prostory před prodejnou TREFA v Č. Velenicích (najíždění aut ohrožuje
všechny), na některých místech se nemůže s kočárkem najet na chodník ze silnice
(Revoluční ulice)
Domanín:






autobusové a vlakové nádraží
náměstí a okolí, obchody (2x)
autobusy, vlaky (2x)
městský úřad
lékaři (2x)

Chlum u Třeboně:
 lékárna Chlum u Třeboně (2x)
 kino Chlum
Lomnice nad Lužnicí:
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městský úřad
základní škola
pošta
nádraží
restaurace

Lužnice
 zadní cesta k vlakovému nádraží vedoucí okolo kolejí. Je využívána více než přední, ale
není v dobrém stavu
Majdalena
 obecní úřad Majdalena
Staňkov
 obchod
Suchdol nad Lužnicí
 budova a bankomat Česká spořitelna Suchdol nad Lužnicí (schody v zimě kluzké), (6x)
 spojovací chodník mezi Tuští a Suchdolem - nově postaven po povodních, vozíčkáři
nemají šanci najet na chodník v náhonu na začátku chodníku u Five Eaton
 vlakové nádraží Suchdol nad Lužnicí - problém i s kočarky
 vlakové zastávky, autobusové nádraží (nástup, výstup)
 nedostatek chodníků v Suchdole n. L. - z města na hořejší Suchdol, chodník chybí v
Žižkově ulici
Třeboň:
Zdravotní péče:
 Polikliniky v Třeboni (68x), další ordinace lékařů (3x)
 Lékárny, např. lékárna na předměstí Palackého náměstí (3x)
Školy:
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 Gymnázium, střední školy – chybí výtahy (21x), základní školy (2x)
 internáty, jídelna u internátu
Úřady:
 Úřad práce (schody, špatné umístění, minulé sídlo vyhovovalo více), (6x)
 Finanční úřad, katastrální úřad
Veřejná prostranství, turistické atraktivity, další občanská vybavenost:
 rozšířit a vyasfaltovat cyklostezku kolem Bertiných lázní - velmi nebezpečná pro cyklisty i
chodce
 chybí zvýraznění přechodů
 parkování při příjezdu na mši sv. do kostela
 před poliklinikou chybí lavičky
 vstup do zámeckého parku, zámecký park (4x)
 průchod Hradeckou bránou v Třeboni
 přístup do parku od světské hráze (Třeboň)
 nástupiště na parník/loď v Třeboni (3x)
 Zámek, Schwarzenberská hrobka (2x)
 Třeboňská věž na náměstí (7x)
 Lázně Aurora, vstup do bazénu (4x), restaurace Harmonie - chybí bezbariérové WC,
špatný terén v okolí lázní Aurora
 sportovní hala (2x)
 restaurace, obchody, banky (terasa pivovaru, FLOP, obchodní dům Beránek, Sahara fast
food, Česká spořitelna, GE money bank, ČSOB, Česká pojišťovna (11x)
 kino
Doprava:
 MHD, dálkové autobusy (4x)
 autobusové nádraží (3x), autobusová zastávka Třeboň - rozcestí - žel. stanice, směrem
od Veselí není jediný přechod pro chodce, pokud vystoupíte z autobusu
 vlakové nádraží (5x), vlaková zastávka Lázně Třeboň,
 vlaková doprava, např. na spoji s Prahou již léta trvají výluky, přestup ve Veselí
Rapšach:
 školy
 autobusové nádraží
Dále byly uváděny bariéry bez přesné specifikace, kde se nacházejí (chodníky, školy,
lékárny, obchody apod.)
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6. Co byste chtěl(a) k sociálním službám na Třeboňsku ještě dodat? Jakýkoli podnět,
námět, připomínku…
Pouze malá část respondentů (16,5 %) napsala dodatečnou připomínku či podnět
k sociálním službám na Třeboňsku. Nejvíce z obdržených podnětů se vztahovalo k vyšší
informovanosti o sociálních službách. Respondenti v této souvislosti zmiňovali jednak
nutnost více o službách informovat, jednak vyzdvihovali jako potřené informování i jinými
prostředky než je internet (není dostupný všem potenciálním uživatelům). Zmiňovány byly
letáky, plakáty a brožury, které mají být dostupné na úřadech a u lékařů a dále uveřejnění
informací v místním tisku. Respondenti by rádi informace našli na všech obecních úřadech
v ORP. Nabídku služeb by měli znát také lékaři, kteří mají pacientovi umět poradit.
Výběr příspěvků:
Tato oblast by se měla na Třeboňsku rozhodně více rozvíjet, ale je také důležité vznikající i
vzniklé nové sociální (či zdravotní) služby vnuknout do podvědomí občanů, aby se nebáli
využívat všech nových možností, na které nejsou doposud zvyklí.
Nemám dostatek informací o službách v Třeboni. Podávejte informace na místních úřadech.
Jelikož nevlastním internet, tak nevím o sociálních službách na Třeboňsku takřka nic.
Chybí mi větší provázanost poskytovatelů soc. služeb i dalších zdravotnických a soc.
subjektů, aby se k lidem dostala včas potřebná informace, pomoc, služba, atp.
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Staří lidé nemají možnost sehnat informace ohledně hospice, domácí péče atd. přes internet.
Bylo by dobré, kdyby věděli, že mají tyto služby (brožuru, tele. seznam, nabídky) k dispozici
na městském či obecním úřadě nebo u svých obvodních lékařů či na poště.
Více informací od praktických lékařů směrem ke klientovi.
Více informovat občany o službách, které nabízíte. Hlavně ve vesnicích.
České Velenice jsou hodně vzdálené od míst, kde se poskytuje péče (Třeboň, Borovany). Je
málo informací o tom, co se zajišťuje pro seniory a zdrav. postižené v Č. Velenicích.
Myslím, že problém střední a hlavně starší generace je vyhledávání informací, kterých je asi
nejvíce na internetu - tedy pro ně nedostupných. Asi nejvíce o stavu člověka by měl vědět
jeho ošetřující lékař (tam také tito lidé nejčastěji chodí). Ten by měl být - podle mého názoru
- prvním, kdo bude umět podat informaci o službě, kterou by mohl člověk využívat - i v
souvislosti s jeho zdravotním stavem. Neměla by mu v tom bránit časová vytíženost, protože
nemocný a obzvláště starý nemocný člověk si zaslouží pomoc a vlídné slovo.
Druhým nejčastějším tématem byla nedostatečná šíře či kvalita služeb pro mládež a
rodiny, zejména malá nabídka volnočasových aktivit. Nabídka služeb pro seniory je na
Třeboňsku dostatečně kvalitní, služeb pro děti, mládež a rodiny je málo. I pro některé další
cílové skupiny je nabídka služeb vnímána jako nedostatečná.
Výběr příspěvků:
Dobré služby pro seniory, méně dobré pro děti.
Rozšířit kapacitu mateřských školek.
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Dle mého názoru je na Třeboňsku dobře postaráno o seniory, nezaměstnané, ale chybí mi
péče o matky s dětmi, zdravotně postižené osoby bez domova, osoby ohrožené soc. exkluzí
a Romy.
Policie by měla více řešit problémy s drogově závislými občany.
Žádná pomoc samoživitelkám.
Chybí volnočasové centrum pro mládež hlavně za chladného/deštivého počasí (buď musí do
kroužků, nebo je alternativou knihovna). Potřebují místo, kde si můžou sednout, povídat,
přitom bude ""dohled"", že budou bez alkoholu a drog.
Lepší, než budovat centrum pro děti a ml. ohrožené patologickými jevy, by bylo předcházet
problému vybudováním sportovišť a vhodných míst pro využití volného času mládeže.
Vybudovat skate park
Několik námětů se týkalo využití volného času seniorů – poskytnutí slev pro seniory na
kulturní představení, přednášky, výlety za kulturou a další kulturní vyžití.
Více příspěvků kladlo důraz na vyšší financování sociálních služeb, vč. požadavků na
dotování sociálních služeb ze strany obcí (což se ovšem většina obcí již dělá). Někteří si
přejí vyšší uznání a finanční ohodnocení pro lidi pracující v sociálních službách. Vyšší by
měla být také podpora dobrovolnických organizací.
Několik respondentů hovořilo o malé nabídce práce a obtížnosti sehnat na Třeboňsku
zaměstnání. Místní úřady mají hledat nové způsoby, jak vytvořit či podpořit nové pracovní
příležitosti v regionu.
Na závěr řadíme vybraná poděkování respondentů:
Dík všem, kteří seniorům a nemocným pomáhají, je to těžká a záslužná činnost. Kdo to
nezažil v rodině, to nepochopí.
Líbí se mi přístup ředitelky hospice Sv. Kleofáše, z ní je cítiti opravdový zájem o klienta.
Pochvala Dr. Hladílkovi za jeho sociální cítění.
S pečovatelskou službou firmy Ledax jsme velmi spokojeni.
Děkuji za to, co děláte, maminka je vždy z akcí nadšená. Dále chci poděkovat peč. službě
pod vedením pí Kuchyňkové za rychlé jednání a vstřícnost. Dále mé poděkování charitě za
půjčování kompenzačních pomůcek.
Myslím, že sociální služby jsou zde na velmi dobré úrovni a jen chválím snahu je neustále
rozšiřovat a vylepšovat.
Všem přeji hodně sil a trpělivosti! Dík!
Hodně úspěchu, více financí, hodně zdraví.
Stárneme a přibývá lidí se zhoršenou pohyblivostí - už i v nižším věku. Stáří samo o sobě je
nemilou součástí našich životů a když se přidá ještě bezmocnost, nemoc a samota, ...! Co
dodat - více zájmu a pomocných rukou! ... A díky všem, kteří tyto ruce podávají!"
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