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Úvodní informace
Šetření v obcích, tedy mezi zadavateli sociálních služeb, probíhalo formou řízených
rozhovorů s představiteli obcí, zpravidla starostkami/starosty, případně dalšími zastupiteli a
úředníky zabývajícími se sociální agendou daného města. Většina rozhovorů probíhala od
října do prosince 2014. Někteří starostové, zejména ti, kteří byli ve svém úřadu krátce,
zažádali o uskutečnění rozhovoru až v roce 2015.
Cílem šetření bylo získat základní přehled o sociální situaci v obcích, nabídce sociálních a
doprovodných služeb, úrovni občanské vybavenosti a financování služeb obcemi. Zjištěné
informace představují názory starostů a jejich osobní pohled na situaci. Informace proto
nemusí být kompletní a je nutné počítat s určitou mírou subjektivity. Přehled poskytovatelů a
uživatelů sociálních služeb vychází ze zjištění u poskytovatelů sociálních služeb.
Důležitým cílem šetření bylo také informovat představitele obcí o nabídce sociálních služeb,
probíhajícím procesu plánování sociálních služeb a možnostech, jak se do procesu zapojit.
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Výsledky šetření v obcích ORP Třeboň

Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

Terénní hospicová péče sv. Kleofáše – 1 klient v roce 2014

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Pouze starší lidé, kteří potřebují pomoc
Problematika zadluženosti: pouze jednotlivci, kteří opakovaně spadají do dluhů, jednoho obec zaměstnává
Etnické menšiny v obci: nejsou

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Nejsou.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

V obci pracovní příležitosti pouze v zemědělství, v lese a na OÚ
Za prací se proto převážně dojíždí, nejčastěji do Suchdolu n. L. a do TŘ
Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP)

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec má sociální byty, dluhy nejsou – smluvně dobře ošetřeno

Cep

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Hasiči pořádají akce pro děti
Sport. hřiště (nohejbal a volejbal), dětské hřiště

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)? Ano
Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Zájezdy, den matek a další akce - pořádá obec
Senioři jezdí do Suchdolu n.L. do klubu seniorů

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

Do ZŠ i MŠ dojíždí děti do Třeboně, s kapacitou není problém, obec na děti přispívá
Lékařská péče je dostupná v Třeboni

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Nic akutního, jeden soc. byt jeden bezbariérový, nový obchod vybudovali již s bezbariérovou úpravou

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Dostávají letáky od poskytovatelů, letáky umístěny v obchodě

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Nejsou.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
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-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Starším obyvatelům přispívá obec 10 Kč na oběd (obědy vozí soukromá firma z Rapšachu)
Příspěvky na sociální služby nejsou

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

Domov seniorů Č. Velenice (kapacita 68 lůžek) – 18 klientů pochází z ČV
Odlehčovací služba v domově seniorů ČV (4 lůžka)
Meta – terénní protidrogový program – 21 klientů v ČV
Rozkoš bez rizika – terénní program – 50 klientů (žen) v ČV
FOKUS – sociální rehabilitace - 1 klient
Dále občané ČV využívají tyto služby mimo obec: DS v Třeboni– 1 klient původem z ČV
Město samo není zřizovatelem žádného poskytovatele, ani nezprostředkovává služby.
Doprovodné služby: Mateřský klub Piškůtek, Česko-rakouské komunitní centrum

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

České Velenice
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-

Prostituce (pouliční prostituce se vyřešila díky vyhlášce města, zůstávají veřejné domy – ty jsou podle vedení města
menším problémem, než byla pouliční prost.)
Drogy
Obchod se zbraněmi
Všeobecně je zde o něco vyšší kriminalita než v jiných obcích (i když v současnosti mírně klesá), je vázána na prostituci
Soužití s komunitami
Gamblerství a závislost – zákaz provozování herních automatů, kromě kasina – zde evidence návštěvníků, dobíhají licence
na video-herní terminály, možná se objeví kvizomaty
Ve městě existuje sociálně vyloučená romská lokalita – zde je problémem nezaměstnanost, prostituce, prodej drog,
kriminalita, zadlužování
Nefungují neorganizované volnočasové – mimoškolní – aktivity pro děti a mládež (šance je nově otevřené Česko-Rakouské
komunitní centrum, které bude mít svojí pracovnici pro kulturní animaci)
Problematika zadluženosti: viz vyloučené lokality
Etnické menšiny v obci: vietnamská a romská – problém vyloučené romské lokality)

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?

-

Chybí DPS – naráží to na finanční limity lidí – lidé odcházeli do DPS jinam
Není zájem o pečovatelskou službu – možným důvodem je také malá informovanost
Chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Potřeba jsou služby, které se budou věnovat vyloučené lokalitě, nezaměstnaným
Větší počet strážníků Policie ČR (ČV spadají pod obvodní oddělení v Suchdole nad Lužnicí, které má pro ČV vyčleněn
určitý počet policistů). Není nutné budovat služebnu přímo v ČV, ale navýšit počet policistů.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Nezaměstnanost je nízká, ale je zde skupina nezaměstnaných zejména ve vyloučené lokalitě
Nárazově docházelo ke skokovému nárůstu (skončily podniky Legios, Heavy machinary industry – 80 lidí ztratilo práci, část
„vstřebala“ Magna), sociální dopad ale nebyl až tak tvrdý
Naprostá většina občanů najde uplatnění přímo v ČV (je zde průmyslová zóna) nebo v Suchdolu (Eaton), méně lidí pracuje
v Třeboni – lázně a v ČB
Lidé také jezdí za prací do Rakouska – lázně, nemocnice – lékaři i sestry, konzervárna
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-

Sezónnost je zde menším problémem
Město zaměstnává znevýhodněné osoby v technických službách města, využívá náhradní plnění

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Pouze městské byty (cca 100), ale víceméně fungují jako sociální, nájem nevydělá na rekonstrukce
Při výběru žádostí zohledňují sociální hledisko
Dluhy na nájemném nejsou velkým problémem, případně se snaží zamezit navyšování dluhu nájemníka nejprve stanoven
splátkový kalendář, až pak rozhoduje Rada města o výpovědi – těžké rozhodování

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Kroužky při ZŠ, Mateřský klub Piškůtek, chybí mimoškolní organizované aktivity

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)? Ne (vzhledem k velké vlně
přistěhovalců, kteří mají hodně malých děti a i vzhledem k velké vietnamské komunitě).
Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Aktivity v rámci DS Č. Velenice.
Velmi aktivní klub důchodců, který několikrát ročně pořádá různé akce má družbu i s podobným klubem za hranicemi, takže
senioři pokud chtějí, aktivní být mohou

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

Praktici pro dospělé, jeden dětský lékař, zubař a ženský lékař
Rozšiřují se ordinace ve zdravotním středisku
Projekt ošetření českých pacientů v Gmundské nemocnici
Ambulantní služby i lůžkové nemocnice jsou vzdálené
MŠ, ZŠ ve městě

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Obecní úřad!
Zdravotní středisko je bezbariérové

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Info od poskytovatelů, informace zprostředkuje MěÚ

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Vybudovat DPS s kapacitou do 10 bytů (nový objekt, zastavění proluky v centru - Husova ulice), jakmile bude zajištěno
financování, může začít výstavba
Vybudovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Další záměry: skatepark, inline dráha, letní plovárna - záleží na dohodě v koalici, co bude prioritní

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Sociální odbor TŘ

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Město posuzuje ad hoc všechny žádosti o příspěvek od poskytovatelů služeb, příspěvek mohou získat ti poskytovatelé, kteří
alespoň teoreticky mohou poskytovat služby občanům ČV
Město přispívá těmto organizacím:
- DS Č. Velenice
- Meta - změna financování – na prevenci přispívá kraj (obce posílají příspěvek kraji, který peníze přerozdělí), na terénní
práci přispívají obce napřímo
- Oblastní charita Třeboň
- Hospicová péče svatého Kleofáše Třeboň
- Hospic sv. Jana N. Neumana Prachatice
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-

Obec

- Síť mateřských center
- Středisko rané péče SPRP ČB
- Linka bezpečí
- Další služby: Baby box, Nadace pro transplantaci kostní dřeně
- Dříve přispívali na PS Ledax – nyní nemá klienty

Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 92 000 Kč
- 2012: 96 200 Kč
- 2013: 96 015 Kč
- 2014: 146 985 Kč

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

PS Ledax (pouze donáška obědů, doprovod k lékaři) – 3 klienti
PS Oblastní charity Třeboň – 1 klient

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-
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Pouze starší lidé, kteří potřebují péči – péči jim poskytuje rodina (cca 4 rodiny)
Okrajově alkoholismus
Problematika zadluženosti: ano, vyskytuje se mezi lidmi (cca 3 rodiny dluží na poplatcích a nájmu za obecní prostory
k podnikání – na výzvy nereagují)
Etnické menšiny v obci: nejsou

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Nejsou.

Domanín

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

-

Nezaměstnanost okrajově, cca 12 lidí- jsou to lidé, kteří práci moc nevyhledávají, využívají sezónní práce v Rakousku
V obcí jsou 3 firmy, které zaměstnávají místní, jinak se dojíždí do TŘ, ČB – dobré autobusové spojení
Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP) – jeden člověk

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Nejsou.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Kroužek keramiky místních žen - obec půjčuje místnost, chodí děti s rodiči
Dětské hřiště pro malé děti
Staví se sportovní areál – fotbal, volejbal

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)? Ano
Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Nic, žádné organizované aktivity nejsou
Žádné výhody obec neposkytuje.

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

Za lékařskou péčí, do MŠ (17 dětí) a ZŠ (31 dětí) se dojíždí do TŘ

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:
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-

Nejsou.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Obec informuje o službách ve zpravodaji (příspěvky např. od Oblastní charity)
Většinou si obyvatelé dohledají vše sami a na obec se neobrací

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Nejsou, není potřeba.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Obec přispívá na PS Ledax – 1000 Kč na občana za čtvrt roku
Dále přispívá na PS oblastní charitě Třeboň 5 000 Kč za rok (OCH dále pořádá akce jako Vánoční večeře v Třeboni, sbírá a
rozdává ošacení, apod.)
Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 16 000 Kč
- 2012: 25 000 Kč
- 2013: 23 000 Kč

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

PS Ledax – 2 klienti
PS Oblastní charity Třeboň – 2 klienti

Dunajovice

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Sociálních problémů je hodně:
- Drogy – marihuana mezi mládeží
- Zadluženost a exekuce
- Gambling

-

Problematika zadluženosti: Ano, je to problém. Týká se cca 3 problémových lidí, vazba na závislost na alkoholu. Tito lidé
vyhlásili osobní bankrot, ale nejsou schopni dodržovat pravidla. Bydlí v provizorních obydlích. Nemají ani zájem, aby jim
obec pomohla.
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

-

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?

-

Jeden senior by potřeboval pečovatelskou službu
Léčit alkoholiky

-

V obci je jeden člověk se zdravotním postižením, ale péči o něj obstará rodiny

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Ano, poměrně hodně nezaměstnaných (asi 17 lidí) – alkoholici, starší lidé, ženy s více dětmi
Podpora znevýhodněných osob není.

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec nemá žádné byty.
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Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Pouze dětské hřiště, kurt na tenis/volejbal
Místní sdružení pro děti nic neorganizují. Komplikované vztahy na malé vsi – lidé nemají potřebu se družit

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?
Ano. Zatím sice mladí zůstávají. Ale je zde obava z dalšího stárnutí obyvatelstva – je zde silná generace 40 – 60 let, která až
půjde do důchodu, výrazně zvedne počet ekonomicky neaktivních.
Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Nabídka není.
Výhody neposkytuje.

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

Do MŠ a ZŠ se dojíždí do Třeboně (Břilice), praktická škola v TŘ
Lékařská péče je dostupná v Třeboň, případně ČB.

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Nejsou.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Informací moc nemá, ale když je něco potřeba řešit, obrací se na sociální odbor v Třeboni, kde vždy poradí.

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-
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Zvažuje se postavit dva byty (garsonky) pro staré občany, případně startovací byty pro udržení mladých v obci (zatím není
vůle v zastupitelstvu)

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Obec nepřispívá.

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

Nejsou.

Dvory nad Lužnicí

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

O žádných problémech neví. Prostituce se zde nevyskytuje.
Problematika zadluženosti: Sem tam nějaký případ je.
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Žádné požadavky.
Lidé, kteří potřebují péči jsou umístěni v DPS v Suchdole a v DS v Třeboni a Č. Velenicích.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Nezam. není nadprůměrná.
V obci je příležitostí málo. Nejvíce se dojíždí do Suchdolu – Eaton, ČV – průmyslová zóna, dále TŘ, ČV, JH
Obec zaměstnává jednoho člověka v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP) – možná mu nabídnou pracovní poměr, je to
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na trhu „nezaměstnatelný“ člověk
Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec byty nemá. Doposud neřešili žádné žádosti, neplánují stavět.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Nové dětské hřiště (za 500 tis. Kč, dotace z MMR), tenisový kurt, beach-volejbal – vše obecní, volně přístupné občanům
(ostatní za poplatek)
Hasiči pořádají dětský den
Obec pořádá 3 až 4x do roka akce pro děti (mikulášská, karneval, dětský den)

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ne, je zde velký zájem o výstavbu mezi místními i cizími

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Neorganizovaně se scházejí, navštěvují klub důchodců v Suchdole – organizuje zájezdy, návštěvy divadla
Výhody: sleva na poplatku za psy

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ a ZŠ v Rapšachu (ráno sváží děti autobus), kapacita dostatečná
Rodiče ale většinou umísťují děti tam, kde pracují: Suchdol (plná kapacita), TŘ
Praktický lékař a zubař je dostupný v Suchdole (dříve zajížděli do obce, teď již ne)
Celkově lékařů ubývá a začíná být problém s kapacitou.
Specialisté v TŘ, JH, ČB
Lidé si vzájemně pomáhají, když někdo potřebuje odvoz k lékaři

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Zřízen bezbariérový vstup do kulturního domu, jinak bariéry nejsou.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Chodí leták z Třeboně, jinak si dohledají vše potřebné na internetu.

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Nejsou.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Ne. V rámci svazků obcí se řeší jiná témata (Svazek obcí Lužnice – čistě pro kanalizaci, Svazek obcí Vitorazsko - kazdý rok
jiné téma, např. hřbitovy, radar na silnice atd.)

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

- Obec nepřispívá.
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Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

DS České Velenice – 1 klient původem z Frahelže
Doprovodné služby: Obědy dováženy z komerční vývařovny
Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Nejsou, pouze zadluženost.
Funguje výpomoc v rámci rodiny.
Problematika zadluženosti: Ano, určitý problém to je. Obec řešila případ jednoho občana, který přišel o bydlení, byl umístěn
do DPS v Lomnici. Jedna občanka řešila oddlužení.
- Etnické menšiny v obci: Nejsou.
Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
Nejsou.
Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Není to velký problém, v obci jsou cca 2 až 3 nezaměstnaní.
V minulosti v obci skončila velkovýkrmna prasat, ale lidé práci našli jinde
V obci nejsou pracovní možnosti, dojíždí se do Veselí n. L., TŘ, ČB, Lomnice
Jako malá obec nemají možnost podporovat znevýhodněné, sezónně zaměstnávají důchodce
Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:
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Frahelž

- Obec nevlastní byty.
Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?
-

Hasiči se významně starají – starají se o obecní dětské hřiště (za příspěvku obce)
Sportovní hřiště (zpevněná plocha)
Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)? Ano
Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

- Hasiči, chovatelé drobného zvířectva (obec podporuje)
Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):
-

Do škol se dojíždí do Lomnice
Praktický lékař v Lomnici, specialisté v TŘ, JH, ČB
Do obce zajíždí autobus, případně rodiny vozí seniory k lékaři

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Není to problém (pouze hospoda).

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Mají k dispozici katalog sociálních služeb, ve kterém hledají informace. Je přístupný občanům – v obchodě a na
OÚ/knihovně

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Nejsou.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec nepřispívá.
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Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

Rozkoš bez rizika – terénní program – 15 klientek v Halámkách

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Nejsou. Starších obyvatel je hodně, ale jsou samostatní.
Prostituce v obci je, ale pouze v nočním klubu, nikoli na ulici. Neváží se na ní další problémy. Obyvatelé to tolerují.
Problematika zadluženosti: Nějaké případy jsou.
Etnické menšiny v obci: komunita Rumunů o cca 15 lidech, která se do obce nedávno přistěhovala. Pracují v lese, pasou
ovce, které nechávají pobíhat po obci,… tedy nedodržují místní zvyklosti. Zajíždí tam často policie (krádeže?). Možný
problém do budoucna.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Problém je spojení veřejnou dopravou do Suchdolu.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:
-

-

Nezaměstnanost není problém - nemají žádné nezaměstnané.
Obec slouží k bydlení, pracovní příležitosti tu nejsou. Dojíždí se do Suchdolu a ČV.
Obec nepodporuje znevýhodněné na trhu práce, jako malá obec má pouze jednoho zaměstnance. Sezónně berou na
brigády důchodce.

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

Halámky

-

Obec nevlastní byty.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Dětské hřiště, sportovní, požární nádrž s rybami – závody , dětské dny
Svaz žen, baráčníci, TJ sokol, hasiči – všichni se zaměřují na děti, obec přispívá

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano, je to problém. Průměrný věk je 53 let, dětí je v obci málo. Chybí také „prostřední generace“, která se odstěhovala.
Není zájem o výstavbu.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Jednou za rok posezení s hudbou a večeří od obce
Senioři jsou sami hodně aktivní – často se scházejí

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ i ZŠ v Rapšachu, autobusem dostupné
Lékařská péče v Suchdolu, případně ČV, specialisté v TŘ
Senioři mají problém se dopravit k lékaři, pokud chtějí jet až do Třeboně – nejezdí přímý autobus
Zatím jinou dopravu obec nezvažuje – možná v rámci svazku by to šlo

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Problém je průtahová silnice 1. třídy - je zde intenzivní provoz, doprava kamionů
Někde chybí chodníky – budou se budovat
Pohyb je proto nebezpečný pro děti a seniory
Řešením jsou alespoň radary.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Chodí letáčky
Pokud potřebují informace, jsou schopni je dohledat na internetu
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Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Ne
Byl zde zájem od soukromého investora postavit DPS, ale realizace není jasná (podle názoru p. starosty není obec pro
výstavbu DPS vhodná, nejsou tam žádné služby).

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Obec nepřispívá.

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

Doprovodné služby: Svatava Nováková z Chlumu u T. – rozváží obědy, zajistí i další služby (nákup apod.). Službu využívá
8 až 10 lidí.

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Nejsou. Potřebné seniorky umístěny do DS
Problematika zadluženosti: Obec řešila jeden případ, kdy byla na občanku uvalena exekuce – paní zaměstnali na OÚ
Etnické menšiny v obci: Romové – bezproblémové soužití

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
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-

Nejsou. Obec neví o požadavcích lidí – na OÚ nepřijdou, stydí se.
Služby jsou placené, proto je lidé nechtějí.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

Hamr

-

Kdo pracovat chce práci má. V obci je několik mladých, kteří pracovat nechtějí. Neumějí hospodařit (sociální dávky ihned
utratí, pak nemají z čeho žít).
Obec zaměstnává jednu paní, která upadla do dluhů (celkem má obec dva zaměstnance). Dále v rámci veřejně
prospěšných prací (z ÚP) zaměstnává přes léta 2 až 3 lidi (nechce se jim ale pracovat).

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec pronajímá 6 obecních bytů, nájemné není tržní, jedná se o velmi levný nájem. Většinou zde bydlí mladě rodiny. Dluhy
na nájemném vznikají, resp. nájemníci platí pozdě. Problémoví nájemníci mají vždy smlouvy na 1 rok, ostatní pak dostanou
na 5 let.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Pouze dětské hřiště, fotbalové hřiště a kroužek Hasičů (40 dětí v kroužku)
Za dalším vyžitím se musí dojíždět (fotbal v Chlumu, …)

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano, zůstávají staří, mladí odcházejí. Celkově dochází k mírnému úbytku počtu obyvatel (skutečný počet obyv. bude menší,
než se eviduje)
Domy jsou pak využívány jako rekreační chalupy.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Jedenkrát ročně organizuje obec setkání důchodců - přednáška, oběd, hudba
Dále obec organizuje zájezd (pro kohokoli)
Obecní knihovna
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Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ a ZŠ v Chlumu + Majdaleně, několik dětí jezdí do TŘ
Praktický lékař a zubař je v Chlumu, specialisté v TŘ, nemocnice JH
Dostupnost autobusem je špatná – kvůli malé vytíženosti se ruší spoje, Jikord nespolupracuje s ČD (spoje nenavazují).
Není přímý spoj do Třeboně.
Senioři mají možnost využít dopravní zdravotní službu. Na špatné spoje si proto stěžují spíše mladší.

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

OÚ je bezbariérový, jinde většinou pár schodů, ale nikdo si nestěžuje

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Uvítali by detailní soupis služeb, který by informoval jak obecní úřad, tak by sloužil občanům
Od občanů zatím žádný dotaz neřešili, zřejmě o službách nic nevědí, neznají je a stydí se zeptat. Chtělo by to osvětu!
Představení služeb lidem – letáčky do schránek, prezentace služeb .

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Plánuje se rekonstrukce bytů.
Zastupitelstvo zvažuje pořídit herní prvky pro seniory – žádost o dotaci. Je nutné zjistit, jestli o to vůbec bude zájem.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

V sociální oblasti ne. Pouze pořízení herních prvků se řeší v rámci SORT (svazek je žadatelem).

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Obec přispívá na službu paní Svatavy Novákové. Obec platí cestu, oběd a manipulaci si hradí občan. Službu využívá 8 až
10 lidí. Příspěvek obce činí cca 1 000 Kč měsíčně.
Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 8 000 Kč
- 2012: 9 500 Kč
- 2013: 9 500 Kč

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

PS Ledax – 1 klient

Hrachoviště

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Žádné problémy
Žije zde více starších lidí, ale většinou bydlí s rodinou a ta se o ně stará – pečovatelskou službu nepotřebují.
Problematika zadluženosti: Není.
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Nejsou.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Jeden nezaměstnaný.
Za prací se dojíždí – převážně TŘ, ČB, Trhové Sviny
Obec nepodporuje znevýhodněné osoby.
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Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec nemá sociální byty, pouze jeden povodňový byt

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Pouze sportovní hřiště (fotbal, tenis), dětské hřiště budou stavět
Spolky v obci nic pro děti nepořádají

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)? Ano
Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Žádné možnosti nejsou, senioři prý nemají zájem.

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

V obci nejsou dostupné žádné služby
MŠ v Jílovicích, ZŠ v Třeboni
Veškerá lékařská péče v TŘ
Problém s dopravní dostupností není.

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Pouze OÚ – není nutné řešit.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Mají letáčky od poskytovatelů.
Občané se na OÚ neobracejí s požadavky nebo prosbou o radu.

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
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-

Nejsou.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Obec nepřispívá.

Zjištěné informace

Chlum u Třeboně

Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

DS Třeboň – 3 klienti pochází z Chlumu
DS České Velenice – 5 klientů pochází z Chlumu
FOKUS – 2 klienti
Terénní hospicová péče sv. Kleofáše – 2 klienti v roce 2014
Doprovodné služby:
Městys má svojí pečovatelku (Svatava Nováková) – není registrovaná, sídlí v pečovatelském domě, pracuje na
živnostenský list, obec přispívá. Zajišťuje rozvoz oběda, nákup léků a dále co senioři potřebují. Zajíždí také do Hamru a
Staňkova – celkově cca 60 lidí.
DPS (v majetku městyse, zajišťuje chod ) – 32 bytů, do 40 lidí, naplněná kapacita, obec vede seznam uchazečů – přednost
mají lidé z Chlumu
Home care

Jaké jsou sociální problémy v obci?
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-

Nezaměstnanost.
Problematika zadluženosti: Nevíme o velkých problémech.
Etnické menšiny v obci: Romové – nejsou problémy se soužitím

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Nejsou, pokud jsou problémy, pak se týkají pouze jednotlivců.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Situace asi průměrná – obec o detailech neví
Jsou zde občané, kteří si neumí sehnat práci – neumí ani přijít na kontaktní místa a zažádat o příspěvky na děti (mají více
dětí), příspěvek na bydlení atd., jsou to jednodušší lidé
Pak jsou tu i tací, kteří pracovat nechtějí
Práce je stále více vzdálenější, většinou se dojíždí do ČB, ženy pracují i v blízkosti (výroba látek, elektrotechniky – několik
set míst)
Před 10 lety skončila sklárna, malé obchody postupně končí (nakupuje se jinde, ale je to také důsledek uzavření sklárny,
tržby obchodů se snižovaly)
Turismus tu je a má nárůst – turistika – cyklistika – příležitosti jsou ale jen sezónní a sezóna je bohužel krátká (chtělo by to
alespoň 6 měsíců kvůli registraci na ÚP)
Obec nezaměstnává znevýhodněné osoby - zaměstnanci v technických službách musí mít technickou způsobilost, obec má
dále kemp

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec nemá sociální byty (neměla by finance je dotovat), ale nabídka bytů je tu velká a není problém pro lidi si bydlení najít
Obec nedávno postavila bytový dům (11 bytů), jsou zde i bezbariérové byty
měl by existovat seznam žádostí o bezbariérové byty
obec nedokáže pomoci rychle, pouze pokud je zrovna některý z bytů volný

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Dětská hřiště v majetku městyse, sportovní hřiště (fotbal, tenis, volejbal), stadion je v majetku TJ – úzká spolupráce s hasiči
Dům dětí (městyse ho bezúplatně pronajímá Sdružení pro děti a mládež v Chlumu u Třeboně) – kroužky pro děti
dětská knihovna

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?
Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Klub seniorů – schází se jednou za měsíc
Akce – jarní jarmarky, vodnické slavnosti, myslivečtí trubači, …
Koncerty na náměstí během roku apod.
Přednášky v DPS – zdravotní, cestovatelské, hudba, …
Výhody: příspěvek na uhlí.

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ a ZŠ mají vlastní
V městysi je dostupná základní zdravotní péče – 2 praktiční lékaři, zubař, dětský lékař, gynekolog, lékárna
Snaha je udržet tento rozsah – hlavně pro starší občany, zřejmě bude nutné lékařům poskytnout dotace
Síť autobusů je ještě dostačující, případně seniory pečovatelky zavezou

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

DPS a Dům dětí jsou bezbariérové
OÚ je bariérový, ale není to nutné řešit

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Ano. Informace zveřejňují na webu, na OÚ je katalog.
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Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Cílem je udržet stávající služby.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Obec přispívá na provoz DPS (opravy domu, příspěvky na energie atd.).
Příspěvek na pečovatelskou péči paní Novákové - základní příspěvek a případně navyšování podle aktuálních situace,
služba je zpoplatněna.
Hospic
Další příspěvky podle žádostí cca 20 tis. Kč za rok
Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 200 000 Kč
- 2012: 200 000 Kč
- 2013: 220 000 Kč
Částky nezahrnují provoz DPS.

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-
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Nejsou.

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Nejsou.
Péči zajišťují rodiny.
Problematika zadluženosti: Není.
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?

Klec

-

Podle názoru starosty má dostupnost služeb řešit sociální odbor v Třeboni
Všechny potřebné služby jsou asi v Třeboni (je ale poměrně daleko).

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

V obci nabídka není. Dojíždí se do TŘ, Lomnice, ČB, Veselí n. L.
Obec nepodporuje/nezaměstnává znevýhodněné osoby.

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec nevlastní byty. Investici neplánuje.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Sportovní areál – fotbal, tenis, volejbal – obecní, volně přístupný
Dětské hřiště není – dětí je málo, byla by to velká investice, která není potřeba
Hasiči pořádají dětské dny, kuželky, mikulášskou (obec přispívá)

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano, mladí se stěhují za prací, rodí se méně dětí. Staví se málo (protože jsou v záplavové oblasti jsou někde i omezení).

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?
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-

Spolu s Lomnickými seniory podnikají akce (např. vyjížďky na kole)
Setkání rodáků – sporadicky - organizuji Hasiči

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ , ZŠ v Lomnici – 3 km
Lékařská péče v Lomnici a TŘ
Dopravní spojení v pořádku, nejsou stížnosti

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Bezbariérový je obchod, jinde nejsou úpravy potřeba

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Nemá.

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Nejsou.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

V sociální oblasti ne.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Obec nepřispívá.

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

Lomnice nad Lužnicí

-

DS Třeboň – 2 klienti původem z Lomnice
DS České Velenice – 3 klienti původem z Lomnice
PS Ledax – 1 klient
FOKUS – 4 klienti
Doprovodné služby:
MěÚ zaměstnává paní, která roznáší obědy, zajišťuje pomoc v domácnosti – jak zájemcům z DPS, tak seniorům a OZP
žijícím ve vlastní domácnosti. Služba je určena pouze pro občany města. Kapacita cca 15 lidí denně. V roce 2015 dojde ke
změně – službu začne zajišťovat Ledax.
DPS
RC Klubíčko.

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Větší problémy nejsou
Nezaměstnanost
Okrajově gambling
Mají sociální komisi, která se snaží problémy ihned řešit
Problematika zadluženosti: „Jako všude jinde, pár lidí v insolvencích“
Etnické menšiny v obci: Romové, Vietnamci – žádné sociální problémy

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?

-

Ne, nejsou ani požadavky od občanů

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:
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-

Nezaměstnanost je na běžné úrovni
Dojíždí se do Třeboně, ČB
V Lomnici je příležitostí méně – továrna na okna, jinak jen obchody a služby
Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP) – 8 lidí, pokud se osvědčí, můžou zůstat
na stálo

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Město má klasické obecní byty (cca 50), ale ve více kategoriích (nájem od 2 do 9 tisíc), v žádosti zájemce uvede o jakou
cenovou kategorii má zájem
Žádosti o byty se daří uspokojit cca v rámci půl roku
Dluhy na nájemném jsou spíše výjimečné, dluží asi 5 až 10 lidí
Město nastaví splátkový kalendář, který dlužník většinou dodrží, jinak by mu nebyla prodloužena smlouva (sml. na dobu
určitou)

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Možnosti jsou dobré - kroužky na ZŠ, TJ Tatran, Skauti, včelaři,…
Pro menší děti RC Klubíčko
Další možnosti jsou v blízké Třeboni
Sportovní areál – fotbalové hřiště, ovál, hřiště s uměl. povrchem pro nohejbal/volejbal apod., tělocvična na posilování + další
menší hřiště (volně přístupná)
2 dětská hřiště - plánuje se rekonstrukce

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?
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-

Ne – dětí je hodně a přibývají, museli 2x navyšovat počet míst ve školce
Lidé se do Lomnice spíše stěhují (a to i z Třeboně, je zde levnější bydlení)

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Informační a kulturní středisko – pořádá zájezdy, besedy. Nyní zakládá Klub seniorů (scházet se budou v DPS).
Výhody:
Výhodné zájezdy, posezení (aktivity při info. středisku)
Obědy pro seniory za dobrou cenu ve školní jídelně

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ i ZŠ vlastní, kapacita navyšována a odpovídá nyní současné potřebě (nyní 80 míst)
MŠ i ZŠ přijímají děti z okolních obcí (všechny žádosti jsou uspokojeny)
Základní lékařská péče je dostupná ve městě – praktik, zubař, dojíždí gynekolog a dětský lékař
Za specializovanou péčí se dojíždí do TŘ, JH, ČB

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

MěÚ je v patře bez výtahu, ale je opatřen zvonkem (každému jsou ochotni vyjít vstříc, např. dojít za ním domů, aby nemusel
na úřad)
Bezbariérové úpravy jsou tam, kde jsou nezbytně nutné: lékař, některé obecní byty, celý DPS
Investice nyní neplánují

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Celkem ano, od poskytovatelů chodí nabídky – předává se okruhu občanů, kteří by mohli mít zájem

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

V sociální oblasti dojde ke změně stávající pečovatelské služby, kterou od 1.6.2015 začne vykonávat firma Ledax.
Snahou je rozšířit volnočasové aktivity pro občany, např. pro seniory – zřídit Klub seniorů apod.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:
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-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

-

Obec

Dům s pečovatelskou službou:
- Město hradí veškeré výdaje za tento objekt. Obyvatelé domu s pečovatelskou službou naopak hradí městu nájemné.
Celkový příjem z nájemného (včetně záloh na energie) činí ročně přibližně 600 tis. Kč.
- Výdaje na energie jsou každoročně přibližně stejné, to samé je i s potřebnými revizemi elektrospotřebičů, výtahu a
ostatních. Jediná částka, která se odlišuje, jsou výdaje za opravu a údržbu. S větší plánovanou částkou pro rok 2015
se počítá na opravu telefonních zvonků s otevíráním dveří. Na další roky nic konkrétního nepřipravují. Výdaje v
souvislosti s opravami budou vynakládány dle potřeby a v případě poruch.
- Ročně se provozní náklady pohybují přibližně 350 tis. Kč.
Pečovatelku platí město a částečně do rozpočtu města jde příspěvek od občanů za poskytnuté služby. Zdaleka tento příjem
nepokrývá náklady.
Dříve přispívali Ledaxu, ale pak ho nahradili vlastní neregistrovanou službou
Příspěvky pro RC Klubíčko (město jim pronajímá prostory)

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

PS Ledax – 2 klienti
PS Oblastní charity Třeboň – 1 klient
Doprovodné služby: Dovážka obědů soukromou firmou

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

O seniory pečují rodiny, případně zajíždí PS
Jeden problematický občan – starostka mu dělá opatrovníka, má omezené právní úkony, raději by nepracoval, žije na
sociálních dávkách

-

Problematika zadluženosti: Zadluženost se vyskytuje, i exekuce na několik domů, dražby. Pro jednoho občana vyřizovali
přes sociální odbor v TŘ sociální bydlení – pána se podařilo umístit.
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Lužnice

-

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?

-

Obec je v dobrém dosahu Třeboně, za službami se dá dojet.
Chybí jednoduché sociální bydlení, startovací byt

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Pracovních příležitostí je v obci minimum, dojíždí se do TŘ, ČB, Veselí n. L., Suchdolu
Dlouhodobě nezaměstnaných je několik, obec zaměstnává 2 z nich v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP), další
pracovat nechtějí.

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec pronajímá jeden rodinný dům
V současnosti dluží jen několik lidí na poplatcích

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Sportovní areál (fotbal, míčové hry), cvičební prvky pro seniory
Dětské hřiště v areálu MŠ a ZŠ volně přístupné veřejnosti
Osvětová beseda (příspěvková org. obce) – má na starosti knihovnu, kulturní akce a zaměřuje se hodně na děti – sportovní
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i kulturní akce (rozloučení se školním rokem, rozloučení s létem, kreslení na silnici, tvoření – perníčky, mozaika apod., se
školou připravuje vánoční představení v kostele).
Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Nyní se mírně snižuje věkový průměr – obyvatel přibývá, probíhá výstavba, stěhují se sem i mladí

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Menší nabídka – jednou za rok setkání seniorů s hudbou, občerstvením, občas přednáška – obec s osvětovou besedou
Výhody: poplatky za psi a rekreační poplatky se nad 70 let neplatí, dárky k výročí

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ a ZŠ do 4.třídy v obci, pak děti dojíždí do TŘ
Lékařská péče dostupná v TŘ

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Nejsou, OÚ vč. obchodu zrekonstruován a vybudován bezbariérový přístup

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Ano, dostávají podklady ze sociálního odboru Třeboně
Starší lidé jdou často nejprve s dotazem na OÚ – veškeré informace se daí zjistit na sociálním odboru TŘ (funguje to dobře)

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Možná příspěvky na obědy.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-
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Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Obec přispívá na pečovatelskou služby, dříve Ledaxu, nyní Oblastní charitě
Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 5 000 Kč
- 2012: 9 000 Kč
- 2013: 5 000 Kč

Zjištěné informace

Majdalena

Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

PS Ledax – 4 klienti
PS Oblastní charity Třeboň – 3 klienti
DS Třeboň – 2 klienti původem z Majdaleny
DS České Velenice – 1 klient původem z Majdaleny

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Chudoba (lidé, kt. neumí hospodařit s penězi)

-

Problematika zadluženosti: Ano, exekuce několik lidí
Etnické menšiny v obci: Romové, Vietnamci – žádné sociální problémy

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Nejsou.
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Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Situace průměrná. Za prací se jezdí do celého regionu – TŘ, ČB, Suchdol, Hamr
Obec nepodporuje/nezaměstnává znevýhodněné osoby

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec pronajímá dva byty (jeden řediteli školy, jeden povodňový byt), problémy s placením nejsou

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Dětský koutek, dětské hřiště – volně přístupné
Hasiči, myslivci, rybáři – pro děti okrajově
MŠ, ZŠ – kroužky

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano. Lidé neodcházejí, ale rodí se málo dětí.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Nabídka chybí.

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ a ZŠ do 4. třídy, později děti dojíždí do TŘ, Chlumu
Kapacita MŠ nedostačuje
Lékařská péče v Chlumu, specialisti v TŘ
spojení je dobré autobusy

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Schody na OÚ - nebudou upravovat, řeší se individuálně (za občanem mohou dojet)

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Vědí, kde je dohledat (katalog). Občané se neobrací na obec.

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Nejsou.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec přispívá paušálně poskytovatelům pečovatelské služby (5 000 Kč ročně).
Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 5 000 Kč (OCH Třeboň)
- 2012: 5 000 Kč (OCH Třeboň)
- 2013: 5 000 Kč (OCH Třeboň)
- 2014: 10 000 Kč (OCH Třeboň, Ledax)
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Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

Terénní hospicová péče sv. Kleofáše – 1 klient v roce 2014

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Mnoho seniorů, pečovatelskou službu využívají málo, je pro ně drahá a chybí povědomí
Alkoholismus
Prostituce – není v ulicích, ale v nočních klubech – celkem 3. Není v moci obce s tím něco dělat

-

Problematika zadluženosti: Ano, situace průměrná, exekuce se vyskytují.
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?

-

Nejsou.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:
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Nová Ves nad Lužnicí

-

Nezaměstnanost je podprůměrná. V obci je 11 nezaměstnaných, z toho 9 žen starších 50 let!
Problém jsou pracovní agentury, lidé musí být 24 hod. na telefonu a být schopni na zavolání přijít – nejedná se o stabilní
pracovní poměr
Za prací se dojíždí, nejčastěji do ČV, Suchdolu
Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP) – celkem 3 lidi na 8 měsíců

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

1 obecní byt, dluhy nejsou

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Nabídka je velmi omezená – fotbal, akce obce
Fotbalové hřiště, dětské hřiště, tělocvična – bude se rekonstruovat

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano, obec vybudovala 25 stavebních parcel k prodeji, aby si udrželi nebo přilákali mladé, ale příliv nových obyvatel nestačí
kompenzovat úmrtnost

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Nabídka chybí.

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ a ZŠ v Č. Velenicích a Rapšachu - kapacita dostatečná
Zdravotní péče je dostupná v ĆV, Suchdolu, Třeboni, ČB
Akutní péče v Gmund – díky podpoře EU, na každé směně je český překladatel

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Ne, OÚ má rozebíratelný nájezd

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Chybí osvěta mezi lidmi o nabídce služeb, ale je to obtížné - lidé nemají zájem (apatie)
OÚ si potřebné informace zjistí na sociálním odboru v Třeboni
Jednou na 2 měsíce posílají informační leták do domácností

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Ne, dokud nebudou nuceni investovat do sociálního bydlení.
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Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Příspěvky jsou jednorázové v závislosti na žádostech.

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

DS Třeboň – 1 klient původem z Novosedel
PS Ledax – 1 klient původem z Novosedel
Doprovodné služby: Dovážka obědů soukromou firmou

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Novosedly nad Nežárkou

-

Děti 14 – 18 let, které nemají smysluplnou náplň volného času, potulují se po obci
Péči o seniory zvládají rodiny nebo pomoc PS
Senioři ale mohou být doma přes den osamělí
Problematika zadluženosti: problém to je, lidé si berou rychlé půjčky, nezvládají platit hypotéky, rodiče hlásili dětem bydliště
na OU, aby k nim nechodili složenky a exekutoři
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Nejsou.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:
-

-

Nezaměstnanost průměrná
V obci fungují zemědělské podniky, pekárna, mlékárna
Za prací se dojíždí do ČB, JH, TŘ
Dobrá dopravní dostupnost obce, dobré autobusové spojení
Vyšší zaměstnanost v letní sezóně
Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP) – každý rok 2 až 3 lidé
Probíhal projekt ÚP „Se sousedy k vzdělávání“

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:
-

-

Obec má 2 sociální byty pro příjmově vymezené osoby a 10 klasických nájemních bytů
Obec využila dotaci MMR na rekonstrukci objektu a vybudování 8 „vstupních bytů“. Cílovou skupinou budou lidé po návratu
z výkonu trestu, svobodné matky s dětmi, starší lidé, kteří se již nemohou starat o svůj dům a další lidé v tíživé situaci.
Dokončeno bude v roce 2016.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?
-

-

Fotbalový oddíl, stolní tenis, mladí hasiči
Různé akce spolků finančně podporované obcí
Ve všech místních částech jsou dětská hřiště
Sportovní areál (volejbal, nohejbal, košíková, malý fotbal) volně přístupné

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)? Spíše ne.
Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?
-

Seniorské prvky – senioři je využívají, vhodně umístěno u dětského hřiště, kam chodí s vnoučaty
Akce školy – vánoční besídky
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-

-

Jedou za tři roky setkání rodáků
Včelaři, rybáři, TJ – členy jsou i starších lidé
O seniory je dobře postaráno rodinou po finanční stránce, ale jsou osamělí – rodina odejde do práce, do školy a senior
zůstává sám doma

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):
-

-

MŠ a ŽS 1. stupeň v obci
Děti pokračují v školách v TŘ 75 %, JH 10 %, Lomnice 10 %, ČB 5 %
Rodiče preferují školy jinde než v Lomnici, která je spádová – chybí tam nabídka kroužků

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Nejsou.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?
-

Informace si jsou schopni dohledat, nejsou nutné prezentace
Občané se velmi málo obracejí na OÚ, vyřizují si sami

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
-

Výstavba sociálních bytů, viz výše.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

V rámci Svazku obcí regionu Třeboňsko – např. cvičební prvky pro seniory se pořizovaly v rámci společného projektu obcí
tohoto svazku.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:
-
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-

Obec

Obec přispívá těmto organizacím:
Hospici Anežky české v Kostelci
Sdružení OKNA v JH (pomáhají při adventních výstavách, mají výstavu při setkání rodáku, na nové cyklostezce dělají
společnou akci se školou k setkávání občanů)
Diakonie Broumov
Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 10 000 Kč
- 2012: 10 000 Kč
- 2013: 10 000 Kč

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
-

Doprovodné služby: Dovážka obědů soukromou firmou z Veselí n. L.

Ponědraž

Jaké jsou sociální problémy v obci?
-

Jeden OZP – péči zajišťuje rodina

-

Problematika zadluženosti: Problém to je, spočívá ve špatném přístupu lidí, neochota pracovat
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Nejsou.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:
-

Nezaměstnanost je vyšší, ale to je dáno statistikou - řada lidí je v obci hlášena, ale fyzicky tam nebydlí
Kdo chce pracovat, práci si najde, někteří však nemají zájem – více se jim vyplatí pobírat dávky
V obci nabízí prac. příležitosti Místní zemědělská společnost a Středisko rybářství – k nim lidé dokonce dojíždí odjinud
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-

-

Do práce se jezdí do ČB, Lomnice, TŘ
Obec nepodporuje/nezaměstnává znevýhodněné osoby.

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:
-

-

V roce 2009 postavila obec 7 sociálních bytů
Velmi levný nájem, nepokryje ani hypotéku (cca 75 %)
Dříve dva neplatiči (pokud nájem nezaplatí, nevystav í obec potvrzení pro sociální odbor, že nedluží na bydlení)

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?
-

1 x za rok dětský karneval pořádaný obcí
Mají dětské hřiště, projekt na rekonstrukci sportoviště (tenis, volejbal, malý fotbal,..).

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?
-

Spíše ne – někteří se odstěhovali, ale někdo se stěhuje i do obce, v sociálních bytech jsou mladí
Obec má dobré spojení – ČB, Praha
Parcely jsou tu levnější – je zájem o stavění

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?
-

-

Hřiště pro seniory – cvičební prvky pro seniory (za využití dotace) – využívá to kdokoli
Kdo má kartu ZTP – má úlevy od místních poplatků (odpady, …)

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):
-

MŠ a ZŠ v Lomnici
Základní lékařská péče v Lomnici, specialisté jsou v ČB, JH, TŘ

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:
-

Schody na OÚ – ale domluví se individuálně, pokud potřebují na úřad
Investice by byla vysoká, nebude se to řešit

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?
-

Informace nemají kompletní
V případě potřeby se obrátí o radu na sociálním odboru v TŘ (může se jednat o odbornou věc a raději se obrátí na odborníky
- obec to nemůže obsáhnou) nebo na internetu
Občanovi předají kontakt na soc. odbor, většinou si ale lidé poradí sami (seniorům dohledá informace rodina)

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:
-

Nejsou.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec přispívá Ledaxu.

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.:
CZ.1.04/3.1.03/97.00023, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

25

Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

Nejsou.

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Nejsou. O potřebné seniory se postará rodina.
Problematika zadluženosti: Neví.
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Nejsou.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Nezaměstnaní, z toho jeden dlouhodobě.
Obec nepodporuje/nezaměstnává znevýhodněné osoby – jedná se o velmi malou obec

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

4 obecní byty pro soc. slabé, omezeno výší příjmů, smlouvy na dobu určitou
Dluhy nejsou
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Ponědrážka

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Pouze dětské a sportovní hřiště, rodin a dětí je málo, převažují starší lidé

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano, průměrný věk okolo 60 let

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Není. Obec má společenskou místnost, ale lidé to moc nevyužívají (1x za rok na Vánoce pořádá obec setkání)

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ, ZŠ v Lomnici
Praktický lékař v Lomnici, specialisté v TŘ a ČB

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Bariéry nejsou, OÚ je bezbariérový + 1 z bytů je bezbar.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Ne, ale pokud je požadavek od občana, informace mu na OÚ dohledají
Zatím nemuseli nic řešit

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Výhledově možná budou řešit ubytování pro seniory (DPS)

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec nepřispívá.
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Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

DS České Velenice – 2 klienti původem z Rapšachu
FOKUS – 1 klient

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Nezaměstnanost- najít práci je zde složité
Soužití s romskou komunitou
Zadluženost
Nedostupnost lékařské péče

-

Problematika zadluženosti: Je to velký problém – spousta lidí je zadlužena a v exekučním řízení (mnoho lidí vyhlásilo osobní
bankrot, mají nyní exekuce na bydlení). Důvodem zadlužování je finanční negramotnost.
Etnické menšiny v obci: Romové - historicky tu žijí dlouho, většina nemá problémy, ale některé rodiny mají problém se
začleněním a většinová populace je sleduje kriticky

-

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?

-

Spíš nechybí. Lidí drží při sobě - péče o seniory probíhá v rodinách.
Velké pozitivum je ZŠ, která funguje výborně – nabízí řadu volnočasových aktivit a plní i jiné funkce, než jen vzdělávají napomáhá např. k začlenění romských dětí

Rapšach

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Je to problém, pracovních příležitostí v obci je minimum
Lidé nejčastěji dojíždí do Eatonu v Suchdolu nebo Magny v ČV. Lidé také využívají sezónní práce do Rakousku.
Dále se dojíždí do TŘ, ČB, ČV – lidé jsou velmi adaptabilní, ochotni dojíždět
Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP) – jeden až dva lidé. Jinak nepodporuje.

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec si ponechala všechny obecní byty (celkem 49)
Nájemné udržuje obec na minimální hodnotě
Dluhy na nájemném vznikají, situaci řeší operativně, i tak, že občana zaměstnali na OÚ
Nové smlouvy jsou již na dobu určitou, pokud se nájemník osvědčí, prodlouží smlouvu na dobu neurčitou.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Velká nabídka je při ZŠ – turistický oddíl, pěvecký kroužek atd., dále hasiči pořádají akce - den dětí, SK Rapšach
Další: žensky taneční soubor, orchestr
Pouze fotbalové hřiště – nově domluva, že ho SK nechá volně přístupný dětem, dále dvě menší dětská hřiště

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ani ne. Lidé nejsou tolik sociálně mobilní, aby se ve velké míře stěhovali pryč. Staví se zde i nové rodinné domy.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Zatím je nabídka malá – senioři nemají zájem, pouze pěvecký sbor
Obec bude zkoušet pro seniory připravit aktivitu – čtvrtletní setkávání, uvidí se, jaká bude účast

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

Lékařská péče zcela chybí – to je veliký problém. Nejbližší praktický lékař je v Suchdolu (jeden), kde je také zubař a dva
dětští lékaři. Za specialisty se dojíždí až do Třeboně.
Částečně je zde možnost využít služby nemocnice v Gmundu, ale lidé ji asi moc nevyužívají.
Problém je dostupnost veřejnou dopravou, tedy zejména pro seniory. Autobus jezdí pouze do školy.
ZŠ i MŠ v obci. Kapacita je dostatečná, naopak v případě ZŠ v minulých letech ubývalo žáků.
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Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Do samoobsluhy byl zřízen bezbariérový přístup.
Jinde není nutné bariéry řešit.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Zatím mají málo informací.
Na webu města mají odkazy na agentury práce.

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Zatím ne.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Ano, spolupracují se Suchdolem n. L., kde je DPS.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

DS Třeboň – 1 klient původem ze Smržova

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Pouze nezaměstnaní.
Problematika zadluženosti: vědí pouze o jednom občanovi
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Smržov
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Přispívají sdružení Okna a na letní tábory pro mentálně a tělesně postižené (v obci žije jeden chlapec s tímto postižením).
Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 10 000 Kč
- 2012: 10 000 Kč
- 2013: 10 000 Kč
- 2014: 10 000 Kč

Nejsou.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Ano, je to problém
V obci je malá nabídka pracovních příležitostí - jedna farma zaměstnává 2 občany
Jinak se za prací dojíždí do TŘ, ČB
Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP)

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

2 sociální byty
Na přidělování bytů spolupracují se soc. odb. v Třeboni – většinou jsou to matky samoživitelky
Bývá zpoždění s platbami za nájemné

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Nabídka není. Knihovna je otevřena 2x týdně - dostupný počítač s připojením na internet .
Dětské a sportovní hřiště (volejbal, tenis, …)
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Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano, obec vymírá, snaží se s tím bojovat prodáváním levných parcel

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Není, pouze obec pořádá sporadicky akce (posezení s hudbou)

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ i ZŠ v Lomnici a Lužnici (obec přispívá na umístění dítěte do MŠ až 400 Kč)
Praktický lékař v Lomnici, specialisté v TŘ, JH, ČB
Chybí obchod – ale ten se v obci těžko uživí
Za nákupy a službami si lidé dojedou autem, není to problém, seniorům nakoupí jejich rodina
Funguje pojízdná prodejna

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Není problém- bezbariérový OÚ, hospoda i chodníky

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Ano, informace mají (nabídky od poskytovatelů)
Pokud přijde zajímavá nabídka, uveřejní ji pro občany na webu nebo nástěnce

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Nejsou. Investice do bydlení 4 roky staré, není nutné investovat.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Obec nepřispívá.

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

DS České Velenice – 1 klient původem ze Staňkova
Doprovodné služby: Pečovatelská péče Svatava Nováková– rozváží obědy, zajistí i další služby (nákup apod.).

Staňkov

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Nejsou. O seniory pečují rodiny.
Jeden bezdomovec, nepotřebuje služby
Problematika zadluženosti:
Etnické menšiny v obci:

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Zatím ne.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Několik nezaměstnaných.
Nabídka pracovních mást je malá, něco v cestovním ruchu
Dojíždí se do Suchdolu, JH, TŘ, ČB, Rakouska
V regionu chybí průmysl, uzavřena sklárna,… stát se nezajímá o situaci
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-

Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP) – 3 lidé.

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

4 obecní byty – smlouvy na dobu neurčitou
Nájemné je velmi nízké, dlužníci nejsou

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Soukromé hřiště pro děti přístupné veřejnosti
Hasiči dělají aktivity i pro mládež

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano, starší převládají. Mladí se stěhují za prací, do obce jezdí na víkendy.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

1x za rok organizuje obec sraz důchodců

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

ZŠ a MŠ v Chlumu (nejsou problémy s kapacitou)
Praktický lékař v Chlumu, specialisté v JH
Díky cestovnímu ruchu zde mají obchody, dva jsou otevřeny po celý rok (základní potraviny)

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Schody na OÚ – není nutné řešit

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-
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Informace mají, pokud si neví rady, obrátí se na soc. odbor v TŘ

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Nejsou.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec

Příspěvek na péči paní Svatavy Novákové – cca 450 až 500 Kč měsíčně. Blíže nevyčísleno.

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

Stříbřec

-

PS Ledax – 1 klient

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Nejsou. O potřebné se starají rodiny nebo využívají PS.

-

Problematika zadluženosti: Ano, běžná situace.
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Chybí startovací byty.
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Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

V obci jsou pracovní příležitosti (soukromý zemědělec – zaměstnává 8 lidí, stavební firma, firma na zemní práce a další).
Obec nepodporuje/zaměstnává znevýhodněné osoby.

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Obec pronajímá čtyři obecní byty (ne pro sociálně slabší), nejsou dluhy na nájemném.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Kulturní sál volně přístupný dětem (zejména v zimě si sem chodí hrát).
Zrekonstruovaná kovárna – také přístupná dětem, Zahrádkáři se zde pro děti pořádají různé aktivity
Dětská a sportovní hřiště jsou v každé místní části (tenisový kurt, nohejbal)

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano. Lidé sice z obce neodcházejí, ale rodí se málo dětí a populace postupně stárne.

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Zahrádkáři organizují zájezdy (obec finančně přispívá)
Obec pořádá akce pro občany – poutě, oslavy výročí obce,…

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ a ZŠ dostupná v TŘ a Stráži
Praktický lékař ve Stráži

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Ano, obecní úřad je de facto ve 2. patře, občané si stěžují. Bude nutné to řešit.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Ano, dostávají letáky - dávají je na vývěsku.

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Obec plánuje vybudovat startovací byty (záměr opravit budovy bývalé školy a vybudovat 4 byty, primárně pro místní občany).

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec nepřispívá.
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Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

Pečovatelská služba města Suchdol n. L. – 14 klientů
PS Ledax – 1 klient
FOKUS – 1 klient
DS České Velenice – 7 klientů původem ze Suchdolu
DS Třeboň – 5 klientů původem ze Suchdolu
Doprovodné služby:
DPS

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

-

Sociální vyloučení - nezaměstnanost, zadluženost, otázka bydlení (jedná se o jednotlivé bytové domy, kde se koncentrují
sociálně vyloučení občané)
Zhoršující se dostupnost zdravotní péče (praktická lékařka odešla do důchodu, VZP nechce zaregistrovat nového lékaře)
Vandalismus, užívání drog
Další související problémy:
Problémem města je bývalý vojenský areál v centru – je již v majetku města, bude zahájena diskuze s veřejností , jak
s objektem naložit
Problémem je chybějící územní plán, chybí strategické dokumenty, brzdí to rozvoj podnikání

-

Problematika zadluženosti:
Ano, je to problém – ředitelka úřadu práce doporučuje zřídit službu terénního pracovníka
Drasticky narůstají dluhy na obecních nájmech, vodném a stočném
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

-

32

Suchdol nad Lužnicí

-

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?

-

Terénní pracovník, který by pracoval se sociálně vyloučenými občany (řešil by problém nezaměstnanosti, pracoval by s dětmi
z vyloučených rodin)
Chybí mateřské centrum – setkávání a volnočasové aktivity pro děti
Chybí volnočasové aktivity pro dospělé, vzdělávání
Chybí jeden praktický lékař pro dospělé, chybí prevence v péči o zdraví
Zhoršuje se občanská vybavenost – uzavření pobočky banky, krátké otevírací hodiny pošty, ubývá služeb, město nemá
možnost to ovlivnit
Ubývá počet spojů ve veřejné dopravě – cestování je složitější

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Nezaměstnanost v normě díky tomu, že je zde velký zaměstnavatel Eaton (cca 800 zaměstnanců), nicméně trh práce je
nasycen, nabídka pracovních příležitostí je malá
Za prací se také dojíždí TŘ, ČV, ČB
Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP) + využívá náhradní plnění

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Město má již málo bytů, většinu privatizovali
Drasticky narůstají dluhy na obecních nájmech, vodném a stočném
Nicméně nyní zvažují rekonstruovat některé ze zchátralých nemovitostí v majetku města za účelem vybudování bytů pro
občany

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Nabídka je omezená, kroužků pro děti je málo
Cílem je vybudovat mateřské centrum

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.:
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-

Fotbalové hřiště přístupné veřejnosti, dětská hřiště

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)?

-

Ano, lidé se stěhují pryč, nechávají si nemovitosti pro rekreaci

Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Nabídka existuje: Klub aktivního stáří (s příspěvkem města), aktivity infocentra a knihovny
Dobrovolnická krátkodobá práce seniorů pro město

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

ZŠ a MŠ mají vlastní – kapacita je pro místní občany zatím dostačující, avšak okolní obce by rády umístily děti do suchdolské
MŠ – tlak na kapacitu
Pokud bude potřeba navýšit kapacitu MŠ, město má připraven projekt
Ve městě je pouze gynekolog, zubař, dětský lékař
Za dalšími odb. lékaři se dojíždí: TŘ, JH, ČB

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Veřejné budovy, MŠ, ZŠ jsou bezbariérové
Špatná kvalita chodníků a na mnoha místech špatné dopravní řešení, situace se daří zlepšovat pomalu
Kvůli odebírání kompetencí místních úřadů, musí lidé dojíždět do vzdálenějších úřadů

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Město informuje na webu, facebooku, rozhlasem, ve zpravodaji (informace od poskytovatelů)
Přednášky poskytovatelů soc. služeb pro občany

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Město plánuje vybudování druhého domu s pečovatelskou službou (stávající DPS má naplněnou kapacitu), případně DS
Vybudování mateřského centra
Zvažuje se možnost vybudování městských bytů, možná sociálních bytů

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Třeboň

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

-

Město každoročně přispívá Sdružení zdravotně postižených ve výši 8,5 tis. Kč, v roce 2014 poskytlo příspěvek Hospicové
péči sv. Kleofáše Třeboň ve výši 3 000 Kč. Na rok 2015 jsou schváleny příspěvky ve výši 23 500 Kč (8,5 tis. Kč pro Sdružení
zdrav. postiž., 10 tis. Kč pro Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň a 5 000 Kč pro Hospic Prachatice).
Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 8 500 Kč
- 2012: 8 500 Kč
- 2013: 8 500 Kč
- 2014: 11 500 Kč
Dále město přispívá na pečovatelskou službu, cca 150 000 Kč ročně a na provoz DPS cca 220 000 Kč ročně.
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Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:
-

DS Třeboň – 25 klientů původem z Třeboně
DS České Velenice – 2 klienti původem z Třeboně
PS Ledax o.p.s. - 101 uživatelů v Třeboni a místních částech
PS Oblastní charity Třeboň – 41 klientů
Oblastní charita Třeboň – Občanská poradna
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň o.p.s. (v roce 2014 žádný klient)
Fokus Tábor – sociální rehabilitace – 3 klienti
Meta – terénní program – 25 klientů v Třeboni
Doprovodné služby:
Dílny sv. Jiljí Třeboň o.p.s.
2x půjčovna kompenzačních pomůcek
Město Třeboň není poskytovatelem registrovaných sociálních služeb. Ze služeb nedefinovaných v zákoně o sociálních
službách Město Třeboň zřídilo rodinné centrum Kapřík, provozuje tísňovou péči, vlastní 3 DPS.

Jaké jsou sociální problémy v obci?
-

-

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?

Třeboň
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V menším rozsahu se vyskytují tyto problémy:
- Drogová problematika
- Trestná činnost
- Nezaměstnanost
- Zadluženost
Etnické menšiny v obci: nejsou problémy

-

Chybí chráněné dílny (20-30 osob)

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:
-

-

Pracovní příležitosti v lázeňství a cestovním ruchu
Za prací se nejčastěji dojíždí do ČB a JH
MěÚ Třeboň využívá náhradní plnění

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:
-

Obecní byty ano, sociální byty ne, ale plánuje se jejich vybudování

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?
-

-

Nabídka je široká:
- Rodinné centrum Kapřík
- Dům dětí a mládeže
- Lidová škola umění
- Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň
- Akce pro děti: Den dětí, Mikulášská besídka, Noc s Andersonem
Dětská hřiště, sportovní hřiště, dětské dopravní hřiště

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)? Ano
Jaké je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Svaz důchodců ČR
Cvičební prvky v parcích
Třeboňská rozvojová o.p.s.
Město Třeboň podporuje seniory/OZP formou příspěvků NNO (peněžní dary, prostory); dále bezplatně zapůjčuje a
provozuje bezpečnostní náramky
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Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

Lékařská péče je zatím dostupná, čv. LSPP, problém ale je bariérovost poliklinik
ZŠ, MŠ mají dostatečnou kapacitu

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

Bariérový přístup do Nestátního zdravotnického zařízení Třeboň
Bariérový přístup do Sportovní haly Třeboň

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Odbor školství a sociálních věcí má potřebné informace a poskytuje sociální poradenství občanům, katalog sociálních služeb
je uveřejněn na webu města

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Navýšení kapacity Domova seniorů Třeboň
Zachování pečovatelské služby Astra Oblastní charity Třeboň, Ledax
Zajištění dostupnosti pedagogicko-psychologického poradenství na Třeboňsku
Příprava a budování sociálních bytů v Třeboni
Podpora protidrogových aktivit
Vybudování skladu šatstva s výdejním místem
Zachování služeb terénního hospice
Zachování podpory rodin v evidenci OSPOD
Zachování odborného sociálního poradenství – Občanská poradna Oblastní charita Třeboň
Zachování rodinného centra Kapřík v Třeboni

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Spolupráce s městem České Velenice , Suchdol n. L, Lomnice n. Lužnicí při řešení problémů

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Město přispívá na činnost pečovatelských služeb PS Ledax a OCH Charita ve výši 50 haléřů na 1 Kč tržeb; dále přispívá na
Občanskou poradnu OCH Třeboň
Výše příspěvku v uplynulých letech:
- 2011: 471 187 Kč
- 2012: 640 550 Kč
- 2013: 739 757 Kč
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Obec

Zjištěné informace
Přehled poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v obci:

-

Nejsou.

Jaké jsou sociální problémy v obci?

-

Nejsou, nikdo nezaopatřený momentálně v obci není. K občanům dojíždí zdrav. sestřička

-

Problematika zadluženosti: Situaci nezná.
Etnické menšiny v obci: Nejsou.

Jaké jsou problémy / požadavky obce v sociální oblasti (např. chybějící sociální služby apod.)?
-

Ne.

Nezaměstnanost, pracovní příležitosti v obci (vč. příležitostí pro znevýhodněné osoby), dojížďka do zaměstnání:

-

Není nikdo nezaměstnaný (pouze lidé na nemocenské)
Nabídka prac. příležitostí v obci prakticky není (pouze jeden zemědělec)
Za prací se dojíždí: TŘ, ČB,
Obec zaměstnává znevýhodněné osoby v rámci veřejně prospěšných prací (z ÚP)

Nabídka obecních/sociálních/startovacích bytů obce:

-

Nemají.
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Záblatí

Jaká je nabídka volnočasových možností pro děti, mládež a rodiny s malými dětmi?

-

Pouze dětské hřiště.

Dochází v obci ke „stárnutí obyvatelstva“ (odchod mladých lidí z obce, nízká porodnost,…)? Ano, mladí odcházejí za prací.
Jaká je nabídka volnočasových možností pro seniory? Poskytuje obec nějaké výhody pro seniory/OZP?

-

Nabídka chybí.

Přehled dostupnosti dalších služeb v obci (zejména zdravotnictví, ZŠ, MŠ apod.):

-

MŠ, ZŠ - Lomnice, problém s umístěním není
Lékařská péče v Lomnici, TŘ, JH

Existují v obci nějaké bariéry pro obtížně se pohybující osoby, rodiče s kočárky apod.? Nejvýznamnějšími jsou:

-

OU je bezbariérový, hospoda také, žádnou bariéru není potřeba řešit.

Má obec dostatek informací o nabídce sociálních služeb? Jakým způsobem obec informuje o sociálních službách?

-

Informace nemají.
Zatím nemuseli pro žádného občana nic zjišťovat, obrátili by se na soc. odbor v TŘ

Plánované aktivity nebo změny týkající se sociální oblasti v obci:

-

Nejsou, není potřeba.

Spolupráce s dalšími obcemi v ORP:

-

Není.

Finanční prostředky vynakládané do sociální oblasti v obci:

-

Obec nepřispívá, nebyl žádný požadavek.
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