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Základní pojmy 

Akční plán 

Prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2019–2021. Upřesňuje 

strategický plán a určuje cíle a rozvojové aktivity sociálních služeb v letech 2019 a 2020. 

Cílové skupiny 

Skupina obyvatel, která je dotčena realizací projektu a má z něj užitek. 

Komunitní plánování 

Podstata metody spočívá v aktivní spolupráci osob, kterých se daná oblast či téma dotýká. 

Plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – zástupců uživatelů, poskytovatelů 

a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké. 

Koordinační skupina 

Koordinuje práci jednotlivých pracovních skupin. 

Navazující služby  

Služby, které svým charakterem nespadají do kategorie sociálních služeb definovaných 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale sociální služby doplňují či rozšiřují (např. 

služby volnočasového charakteru pro danou cílovou skupinu nabízející kulturní, sportovní a 

společenské aktivity). 

Nepříznivá sociální situace 

Různé životní situace, ve kterých je osoba ohrožena sociálním vyloučením (tj. může být 

ohrožena nebo narušena schopnost osoby uspokojovat základní potřeby či žít ve svém běžném 

prostředí způsobem, který je ve společnosti považován za obvyklý) a nemůže nebo má 

oslabenou schopnost tuto situaci sama řešit, např. z důvodu věku, nepříznivého zdravotního 

stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí atd. 

Pracovní skupina 

Je tvořena uživateli, poskytovateli, zadavateli a dalšími účastníky sociálních služeb. Řeší 

konkrétní úkoly, oblasti a témata projektu. 

Řídící skupina 

Odpovídá za úspěšnou tvorbu SPRSS podle podmínek programu OPZ a schváleného projektu. 

Sociální služba 

Činnost nebo soubor činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Podmínky poskytování sociálních služeb 

upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Sociální vyloučení 

Proces vydělování jedinců i sociálních skupin ze společnosti vedoucí k tomu, že někteří lidé v 

důsledku nepříznivé sociální situace nemají možnost zapojit se do běžného 

života společnosti a ocitají se izolovaní na jejím okraji či zcela mimo ni, čímž se kumulují další 

problémy.  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) 

Dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb. Sestavuje se pro 

střednědobé období, tj. na roky 2019–2021. 

Poskytovatel sociálních služeb 

Subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Uživatel sociálních služeb 

Osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci. 

Zadavatel sociálních služeb 

Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavatelé služeb jsou 

především obce a kraje, které prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za 

kvalitu a dostupnost sociálních služeb. 
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1 Úvod 

Sociální služby definované Zákonem č. 1028/2006 Sb., o sociálních službách jsou službami 

zajišťujícími pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Sociální služby 

mohou být občanům poskytovány v jejich domácím prostředí jako terénní služby (např. služby 

osobní asistence, pečovatelská služba apod.), ambulantně (uživatel dochází do zařízení – 

například denní centra, denní stacionáře apod.) nebo v pobytových zařízeních sociálních 

služeb. 

Komunitní plánování představuje metodu, jejímž prostřednictvím lze na úrovni obcí plánovat 

sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a reflektovaly konkrétní potřeby 

občanů žijících v daném regionu. Tuto metodu lze využít při zpracování rozvojových materiálů 

v různých oblastech veřejného života. Komunitní plánování se snaží zapojit do plánování 

sociálních služeb celou veřejnost a předpokládá spolupráci zadavatelů sociálních služeb, 

organizací poskytujících sociální služby a uživatelů sociálních služeb. Na základě dialogu této 

tripartity je potom utvářen plán rozvoje sociálních služeb. Smyslem komunitního plánování je 

vytvořit takový systém, jehož prostřednictvím budou naplňovány a uspokojovány potřeby 

obyvatel v oblasti sociálních služeb a který bude podporovat sociální začleňování a osob 

žijících na území obcí ORP Světlá nad Sázavou.  

Proces komunitního plánování představuje dlouhodobý opakující se proces zjišťování potřeb 

obyvatel regionu a hledání způsobů jejich uspokojování s efektivním využitím dostupných 

zdrojů. To znamená, že projekt komunitního plánování nekončí vytvořením a schválením plánu 

sociálních služeb, ale pokračuje jeho realizací, monitorováním a pravidelným vyhodnocováním 

dosažení vytyčených cílů. Plánování sociálních služeb je realizováno pro území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností města Světlé nad Sázavou (SO ORP), tedy pro město 

Světlá nad Sázavou a 32 obcí.  

Tabulka 1 Základní informace o projektu 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 

Název projektu Plánování sociálních služeb ORP Světlá nad Sázavou 

Zpracovatel projektu Místní akční skupina Královská stezka, o. p. s. 

Období zpracování projektu 1. 11. 2017 – 31. 10. 2019 

Období realizace projektu 1. 11. 2019 – 31. 12. 2021 

Území realizace projektu 

Obce SO ORP Světlá nad Sázavou: Bělá, Bojiště, Číhošť, Dolní 

Město, Druhanov, Hněvkovice, Horní Paseka, Hradec, Chřenovice, 

Jedlá, Kamenná Lhota, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kunemil, Kynice, Ledeč 

nad Sázavou, Leština u Světlé, Malčín, Nová Ves u Světlé, Ostrov, 
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Ovesná Lhota, Pavlov, Pohleď, Prosíčka, Příseka, Sázavka, Služátky, 

Světlá nad Sázavou, Trpišovice, Vilémovice, Vlkanov 

Zaměření projektu 

Vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na území správního obvodu ORP Světlá nad Sázavou pro 

období 2019 až 2021 a akční plán na roky 2019 a 2020 

Schvalovatel projektu Město Světlá nad Sázavou 

Forma schválení 
Schválení Radou města Světlá nad Sázavou a Zastupitelstvem 

města Ledeč nad Sázavou 

Datum schválení Září 2019 

Zdroj: vlastní zpracování 

2 Kontext vzniku a existence SPRSS 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mají krajské úřady povinnost zpracovávat 

pro svá území plány rozvoje sociálních služeb. Nižší územní správní celky zatím tuto povinnost 

uloženu nemají, ovšem s připravovanou novelou zákona o sociálních službách lze očekávat, že 

také obce s rozšířenou působností budou povinny zpracovávat střednědobé rozvojové 

dokumenty pro oblast sociálních služeb. Již nyní však zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení 

ukládá obcím povinnost vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb 

svých občanů, a právě realizace komunitního plánování sociálních služeb napomáhá obcím 

toto poslání naplňovat.  

V letech 2005 - 2007 byl vypracován Komunitní plán sociálních služeb regionu Světelsko-

Ledečsko na období 2007 - 2009. Pro následující roky nebylo komunitní plánování sociálních 

služeb v regionu realizováno. V roce 2015 vypracovalo město Světlá nad Sázavou Strategický 

plán rozvoje města Světlá nad Sázavou na období 2016 – 2026, oblast sociálních služeb však 

není však v dokumentu podrobněji rozpracována. V případě absence plánování a koncepčního 

směrování sociálních služeb se sociální služby obtížněji cílí tak, aby odpovídaly místním 

specifikům a potřebám jednotlivých občanů a uživatelů sociálních služeb. Hrozí, že finanční 

prostředky vynaložené na zajištění sociálních služeb nebudou efektivně využity. Absence 

střednědobého plánu sociálních služeb pro území SO ORP Světlá nad Sázavou může mít dále 

za následek nedostatečnou nabídku sociálních služeb v regionu.  

 

Z těchto důvodů došlo k vytvoření střednědobého plánu sociálních služeb v ORP Světlá nad 

Sázavou pro období 2019-2021 včetně jeho implementace a průběžného monitoringu 

naplňování stanovených aktivit a cílů. Tříleté období zpracování plánu bylo zvoleno s ohledem 

na sladění se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina. Akční plán 

potom upřesňuje a konkretizuje aktivity v sociální oblasti pro roky 2019 a 2020. 

Střednědobý plán sociálních služeb se tedy stane uceleným nástrojem pro dosažení 

udržitelného systému sociálních služeb v regionu Světelska.   
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3 Cíl SPRSS 

Účelem plánování sociálních služeb je nastavení systému sociálních služeb v regionu ORP 

Světlá nad Sázavou tak, aby odpovídal potřebám lokálních uživatelů sociálních služeb. 

Komunitní plán podává ucelený přehled o stavu sociálních služeb. Reaguje na nabídky 

poskytovatelů a snaží se vyjádřit potřeby uživatelů. Jedná se o nepřetržitý proces, jehož cílem 

je postupné nastavení mechanismů a podmínek pro koordinaci služeb, zajištění jejich kvality a 

sledování jejich potřebnosti a efektivity. 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb a navazujících služeb 

podporujících sociální začleňování na území Světelska.   

Realizace projektu bude napomáhat dosažení následujících cílů: 

 Sociální služby jsou dostupné (kapacitně, místně, časově) těm osobám, které je 

potřebují a využívají. 

 Poskytované sociální služby reagují na potřeby místních uživatelů.  

 Jsou financovány potřebné sociální služby. 

 Nabídka sociálních služeb v regionu je přehledná a srozumitelná.  

4 Postup tvorby SPRSS  

4.1 Metodologie zpracování  

Jak již bylo uvedeno výše, plán sociálních služeb byl tvořen metodou komunitního plánování 

v tzv. triádě, tedy partnerstvím mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. 

Práce na projektu byly rozděleny do tří fází – analytické a strategické a implementační.  

Významným zdrojem informací pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb byla 

zpracovanápředstavuje analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Analýza 

sloužíměla sloužit k identifikaci hlavních potřeb, na které by měl komunitní plán 

v následujících letech reagovat. Jednalo Jedná se především o potřeby aktuální a potřeby 

blízké budoucnosti. V rámci analýzy byly zjišťovány potřeby uživatelů sociálních služeb pomocí 

dotazníkového šetření. Dále bylo provedeno šetření s poskytovateli sociálních služeb na území 

regionu a byly realizovány rozhovory se starosty vybraných obcí jakožto se zadavateli 

sociálních služeb. Informace byly dále doplněny o sociodemografická data týkající se regionu 

Světelska. V rámci strategické fáze byly analyzovány získané poznatky, dále byly stanoveny cíle 

a opatření v oblasti sociálních služeb na tříleté období a způsob kontroly plnění plánu.  

4.2 Organizační zajištění projektu 

Na počátku realizace projektu byla nastavena organizační struktura a realizační tým. Na 

vytvoření plánu sociálních služeb pro region ORP Světlá nad Sázavou se podílelo ca 20 osob. 
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Obrázek 1 Organizační schéma zajištění procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.1 Řídicí skupina 

Řídicí skupina řídila celkový proces tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

(SPRSS). Mezi její činnosti patřilo zejm. zadávání činnosti pracovním skupinám, vyjadřování se 

k předloženým návrhům a řešení připomínek v rámci tvorby SPRSS. Členové Řídící skupiny 

vyjadřovali stanoviska k předloženým návrhům a následně je schvalovali. 

V Řídicí skupině byli zastoupeni představitelé následujících organizací: 

 Háta, o. p. s. 

 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou 

 Mmístostarosta MěÚ Světlá nad Sázavou  

 Vvedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Světlá nad Sázavou 

 Zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor sociálních věcí 

 MAS Královská stezka 

4.2.2 Koordinační skupina 

Úkolem Koordinační skupiny bylo zejm. připomínkování, schvalování a aktualizace SPRSS. 

Koordinační skupina se dále podílela na zpracování analytické, strategické i implementační 

části SPRSS. 

Řídící 
skupina

Koordinační 
skupina

Pracovní 
skupiny 

Senioři 
a duševní zdraví

Rozvoj ostatních 
sociálních služeb

Partner projektu

Město Světlá nad 
Sázavou
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V Koordinační skupině byli zastoupeni představitelé následujících organizací: 

 Mmístostarosta MěÚ Světlá nad Sázavou  

 MAS Královská stezka 

4.2.3 Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny představovaly základní článek plánování sociálních služeb. Byly složeny ze 

zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, kteří se chtěli aktivně podílet 

na tvorbě a realizaci komunitního plánu a rozvoji sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou. 

Složení pracovních skupin bylo stanoveno s ohledem na rovnoměrné zastoupení subjektů v 

regionu. Byly ustanoveny 2 pracovní skupiny: 1. Senioři a duševní zdraví, 2. Rozvoj ostatních 

sociálních služeb (služby pro zdravotně a mentálně postižené, rodina, přechodná krize, osoby 

závislé na drogách, etnické menšiny, děti a mládež). 

Členové pracovní skupiny Senioři a duševní zdraví pocházeli z následujících organizací: 

 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou  

 Pečovatelská služba města Ledeč nad Sázavou 

 Senior Care sociální služby o.p.s. 

 FOKUS Vysočina  

 Oblastní charita Havlíčkův Brod 

 Mmístostarosta MěÚ Světlá nad Sázavou  

 MěÚ Ledeč nad Sázavou 

 

V pracovní skupině Rozvoj ostatních sociálních služeb byli zastoupeni představitelé 

následujících organizací: 

 Domov Háj 

 Háta, o. p. s. 

 Oblastní charita Havlíčkův Brod 

 MěÚ Světlá nad Sázavou  

 Úřad práce Světlá nad Sázavou 

 

Mezi aktivity členů pracovních skupin patřilo zejména:  

 Diskuse nad potřebami uživatelů sociálních služeb v ORP a způsoby uspokojování 

těchto potřeb, 

 definice problémových okruhů s ohledem na zaměření pracovních skupin,  

 předkládání návrhů priorit, cílů, opatření, aktivit a změn v území týkajících se sociální 

oblasti s ohledem na dosahování cílů projektu. 
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5 Cílové skupiny projektu 

Osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Sociální vyloučení je procesem vydělování jedinců i sociálních skupin ze společnosti vedoucí k 

tomu, že se někteří lidé v důsledku nepříznivé sociální situace nemají možnost zapojit se do 

běžného života společnosti a ocitají se izolovaní na jejím okraji či zcela mimo ni, čímž se 

kumulují další problémy jednotlivců. Uživatelé sociálních služeb jsou potom osoby, kterým 

jsou poskytovány sociální služby z důvodu jejich nepříznivé sociální situace. V procesu 

komunitního plánování mohou vyjádřit své zájmy a potřeby, jsou experty na rozmanité životní 

situace a mohou aktivně přispět k budování systému sociálních služeb, který na tyto potřeby 

bude účinně reagovat. 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty zajišťující rozmanité druhy sociálních služeb v 

praxi. Jde nejčastěji o nestátní neziskové organizace a subjekty zřizované orgány samosprávy 

(obce, kraje), případně státem. Jejich přínos v procesu komunitního plánování spočívá v 

praktických zkušenostech s poskytováním sociálních služeb a jsou odborníky na cílové skupiny, 

kterým sociální služby poskytují. 

Zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního 

začleňování a zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné či zdravotní 

problematice  

Zadavatelé sociálních služeb zodpovídají za zajištění sociálních služeb na svém území a 

poskytují procesu komunitního plánování politickou podporu. Zadavateli služeb jsou 

především obce a kraje, které prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za 

kvalitu a dostupnost sociálních služeb. 

 

  

 

 

 



 

12 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region ORP Světlá nad Sázavou na období 2019-2021 byl zpracován v rámci projektu 

Plánování sociálních služeb ORP Světlá nad Sázavou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006515, který je financován z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

6 Výchozí strategické dokumenty týkající se plánování sociálních 

služeb 

6.1 Sociální politika a plánování sociálních služeb na úrovni vlády ČR 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Vyhláška MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách 

 Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 

 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2015 – 2020 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

 

6.2 Sociální politika na úrovni kraje a obce 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2020  

 Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 – 2019 

 Koncepce rodinné a seniorské politiky na roky 2017 – 2021 

 Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 
 Strategický plán rozvoje města Světlá nad Sázavou na období 2016 – 2026 
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7  Analýza území ORP Světlá nad Sázavou 

7.1  Socio-demografická analýza území 

SO Světlá nad Sázavou se rozprostírá po severozápadní části Vysočiny, kde na jihu sousedí 

s obcemi ORP Humpolec, na západní a severní straně se Středočeským krajem a na východě 

s ORP Havlíčkův Brod. ORP Světlá nad Sázavou se skládá z celkově 32 obcí a na celkovém počtu 

obyvatel Kraje Vysočina se podílí čtyřmi procenty. Obcí, která je považována v tomto správním 

obvodu za nejstarší, je město Ledeč nad Sázavou, o kterém se dochovala první písemná zmínka 

z roku 1257.  Vývoj bilance obyvatel probíhá v celé oblasti nepříznivě, což dokládá také fakt, 

že místní obyvatelstvo je starší, než je průměr Kraje Vysočina. Vzhledem ke složení správního 

obvodu z malých či velmi malých obcí dochází k soustředění více jak 60 % obyvatel ve městech.  

Obrázek 2 Mapa území ORP Světlá nad Sázavou 

 

Zdroj: ČSÚ 
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7.1.1 Vývoj počtu obyvatelstva a počet obyvatelstva v obcích ORP Světlá nad 

Sázavou 

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v dlouhodobém horizontu 1869-2011 

 

Zdroj: ČSÚ. Historický lexikon obcí 1869-2015. Dostupný z: https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-

obci-1869-az-2015 

Křivka vývoje počtu obyvatel v ORP Světlá nad Sázavou vykazujemá od roku 1869 až do roku 

2011 mírně klesající tendenci. K největšímu poklesu počtu obyvatel došlo v roce 1950, tedy 

v roce, ve kterém probíhala celková reorganizace územní samosprávy.  

Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v území 2011-2018 
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Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze. Údaje k 31. 12. Dostupný z:  https://vdb.czso.cz/vdbvo2 

 

V letech 2011-2018 dochází k dalšímu poklesu počtu obyvatel, a to zejména z důvodu migrace 

do velkých měst.  Důvody, které vedou ke stěhování do velkých měst, jsou následující: 

stěhování se z důvodu nedostatečně vybavené infrastruktury malých obcí, stěhování se za 

lepšími pracovními nabídkami a podmínkami.  

Tabulka 2 Základní informace o obcích ORP Havlíčkův Brod 

SO ORP Světlá nad Sázavou 
Počet 

obyvatel 
celkem 

Pohlaví Průměrný 
věk 

muži ženy 

ORP Světlá nad Sázavou 19 840 9 924 9 916 43,7 

Bělá 212 113 99 47,3 

Bojiště 269 141 128 41,5 

Číhošť 332 177 155 43,5 

Dolní Město 890 455 435 44,4 

Druhanov 153 70 83 38,6 

Hněvkovice 578 297 281 41,1 

Horní Paseka 77 44 33 50,3 

Hradec 238 120 118 43,9 

Chřenovice 158 82 76 47,3 

Jedlá 83 43 40 41,8 

Kamenná Lhota 258 129 129 39,7 

Kouty 191 96 95 43,4 

Kozlov 233 113 120 42,9 

Kožlí 800 415 385 43,0 

Kunemil 111 59 52 44,9 

Kynice 84 41 43 44,4 

Ledeč nad Sázavou 5 151 2 515 2 636 45,6 

Leština u Světlé 581 300 281 43,1 

Malčín 213 110 103 42,0 

Nová Ves u Světlé 551 278 273 38,2 

Ostrov 144 76 68 39,2 

Ovesná Lhota 178 92 86 43,2 

Pavlov 141 77 64 37,1 

Pohleď 71 31 40 49,6 

Prosíčka 143 70 73 39,5 

Příseka 406 208 198 40,7 

Sázavka 324 170 154 42,2 

Služátky 165 80 85 42,7 

Světlá nad Sázavou 6 637 3 286 3 351 43,8 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2
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Trpišovice 169 84 85 41,8 

Vilémovice 250 124 126 40,4 

Vlkanov 49 28 21 41,3 
Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze. Údaje k 31. 12. 2016. Dostupný z: https://www.czso.cz/csu/czso/ 

Průměrný věk obyvatel ve zkoumaném území činil 43,7 let (údaj ke konci roku 2016), což je 

více než např. v sousedním ORP Havlíčkův Brod. Výše uvedená tabulka zobrazuje, že 

nejvyššíětší věkový průměr obyvatel mají obce Horní Paseka a Pohleď, která je zároveň také 

obcí s nejnižším počtem obyvatel. Z výše uvedené tabulky je tedy patrné, že v malých obcích 

do 200 obyvatel jsou průměrné věkové hodnoty vyšší než ve větších obcích.  

7.1.2 Věkové složení obyvatelstva 

Graf 3 Vývoj počtu obyvatel ve věku 65 a více let 

 
Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze. Údaje k 31. 12. Dostupný z:  https://vdb.czso.cz/vdbvo2 

Graf č. 3 zobrazuje postupný nárůst počtu obyvatel ve věku 65 a více let v posledních osmi 

letech. Tento jev odpovídá celostátnímu trendu stárnutí populace a provází také sousedící 

správní obvod Havlíčkův Brod. Zvyšující se počet seniorů však s sebou nese především nárůst 

zájemců o ubytování v domovech pro seniory či v domovech s pečovatelskou službu, zvyšující 

se poptávku po terénních sociálních službách a s tím souvisící nárůstzvýšení poptávky po 

zdravotní péči. S rostoucí poptávkou po sociálních a zdravotních službách velmi úzce souvisí 

růst nákladů na hrazení těchto služeb, a proto je nutné, aby se území na tento fakt začalo 

odpovídajícím způsobem připravovat.   

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/
https://vdb.czso.cz/vdbvo2
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Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel dle věkových kategorií 2010-2018 
S

O
 O

R
P

 S
v

ě
tl

á
 n

a
d

 S
á

z
a
v

o
u

  

Věk 0-14 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 609 2 631 2 631 2 662 2 671 2 674 2 721 2 728 2 773 

Věk 15-64 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

14 164 14 047 13 930 13 749 13 572 13 336 13 131 12 903 12 734 

Věk 65 a více 

3 368 3 458 3 573 3 643 3 763 3 882 3 988 4 140 4 252 

Průměrný věk obyvatel 

42,0 42,3 42,6 42,8 43,1 43,5 43,7 44 44,1 

Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze. Údaje k 31. 12. Dostupný z:  https://vdb.czso.cz/vdbvo2 

Výše uvedená tabulka ilustruje postupné stárnutí obyvatelstva na území regionu. Můžeme 

sledovat postupný pokles obyvatel v produktivním věku 15 – 64 let a napoak kontinuální 

nárůst počtu obyvatel starších 65 let. V roce 2018 činil průměrný věk občanů území ORP Světlá 

nad Sázavou 44,1 let, což je vyšší hodnota než průměr za celý Kraj Vysočina (42,8).  

Graf 4 Vývoj indexu stáří 2010-2016 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ 

Graf č. 4 vypovídá o výše uvedených faktech, které informují o nárůstu počtu seniorů v ORP 

Světlá nad Sázavou. Hodnota indexu stáří udává poměr počtu obyvatel starších 65 let  

k počtu obyvatel ve věku 0-14 let. Při Sčítání lidu, domů a bytů se index stáří pohyboval lehce 

nad hodnotou 130, tedy v posledních pěti letech došlo k jeho zvýšení téměř o 15 %. 

129,091606
131,4329152

135,8038769

136,851991

140,8835642 145,1757666

146,5637633

120

125

130

135

140

145

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Rok

Vývoj indexu stáří na území ORP Světlá nad Sázavou
v letech 2010-2016

https://vdb.czso.cz/vdbvo2


 

18 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region ORP Světlá nad Sázavou na období 2019-2021 byl zpracován v rámci projektu 

Plánování sociálních služeb ORP Světlá nad Sázavou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006515, který je financován z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

Graf 5 Věková struktura obyvatelstva 

                                                                     
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ, 2015 

Věková struktura obyvatel ve zkoumaném území vypovídá o vyšší hranici dosaženého věku u 

žen, což je způsobeno tzv. nadúmrtností mužů, která je dána biologickými vlastnostmi člověka. 

Složení věkové struktury dále nezobrazuje žádné výrazné výkyvy mezi oběma pohlavími.  

7.1.3 Základní údaje o demografickém pohybu obyvatel 

Pohyb obyvatelstva je demografickým ukazatelem vyjadřujícím změny v počtu obyvatel 

v daném regionu. Skládá se z přirozeného pohybu, tzn. rozdílu živě narozených a zemřelých, a 

mechanického pohybu, rozdílu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel (výsledkem je kladné 

či záporné saldo migrace). 

Tabulka 4 Pohyb obyvatelstva na území SO ORP Světlá nad Sázavou v letech 2010 – 2018 

Rok 

SO Světlá nad Sázavou 

Živě 
narození 

Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek (úbytek) 

přirozený stěhováním celkový 

2010 202 220 237 279 -18 -42 -60 

2011 176 210 319 241 -34 78 44 

2012 173 228 327 274 -55 53 -2 

2013 202 242 279 319 -40 -40 -80 

2014 185 198 246 281 -13 -35 -48 

2015 182 204 257 349 -22 -92 -114 

2016 197 234 267 282 -37 -15 -52 

2017 211 207 236 309 4 -73 -69 
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2018 199 239 289 261 -40 28 -12 
Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze. Údaje k 31. 12. Dostupný z:  https://vdb.czso.cz/vdbvo2 

O snižujícím se počtu obyvatel ve sledovaném správním obvodu vypovídá také tabulka 

uvedená výše, ze které je patrný  úbytek obyvatel v posledních letech a především mezi roky 

2015-2016, kdy došlo k výraznému úbytku počtu obyvatel z důvodu stěhování. K dalším 

důvodům snižujícího se počtu obyvatel patří také poměr živě narozených/ zemřelí, který 

vypovídá o stárnutí obyvatelstva především v menších obcích.  

7.1.4 Nezaměstnanost 

V posledních letech dochází ke snižování podílu počtu nezaměstnaných osob v celé České 

republice. Výjimkou není ani sledované území ORP Světlá nad Sázavou. 

I když se míra nezaměstnanosti postupně snižuje, z dat uvedených v tabulce č. 5 můžeme 

sledovat značný nárůst uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením. Naopak klesá počet 

evidovaných absolventů (s výjimkou roku 2017). Počet osob s délkou evidence na ÚP nad 12 

měsíců taktéž vykazuje klesající tendenci, i přesto je však podíl těchto osob na celkové 

nezaměstnanosti značný. Z údajů tedy vyplývá, že mezi celkovým počtem uchazečů o 

zaměstnání činí nejvyšší procento skupina zdravotně postižených a osob dlouhodobě 

nezaměstnaných. 

Tabulka 5 Vývoj nezaměstnanosti v regionu ORP Světlá nad Sázavou 

 Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze. Dostupný z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2 

Výše zmíněná tabulka nezahrnuje rok 2012, jelikož v tomto roce nejsou dostupná data. 

Zároveň je potřeba zmínit, že od ledna 2013 došlo ke změně výpočtu nezaměstnanosti. U míry 

nezaměstnanosti je vykazován nový ukazatel, který uvádí podíl nezaměstnaných osob vůči 

obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let. Do přelomového roku míra nezaměstnanosti poměřovala 

uchazeče pouze k ekonomicky aktivním osobám. 

 

 

NEZAMĚSTNANOST (dle MPSV k 31. 12.) 
SO ORP Světlá nad Sázavou 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání 1 041 1 073 1 003 925 727 540 

z toho dosažitelní (%) 98,7 98,1 98,9 99,7 99,2 98,3 

z toho občané se zdravotním postižením (%) 15,1 17,1 18,9 22,1 26,7 29,6 

z toho absolventi (%) 5,7 5,1 4,6 4,6 2,5 3,3 

z toho osoby s délkou evid. nad 12 měsíců 
(%) 41,7 39,3 41,3 40,9 41,0 36,1 

Volná pracovní místa 22 52 62 77 113 132 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 47,3 20,6 16,2 12,0 6,4 4,1 

Podíl nezaměstnaných osob (%) 3) 7,31 7,56 7,22 6,79 5,41 4,04 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2
https://vdb.czso.cz/vdbvo2
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7.2 Charakteristika sociálních služeb ve vybraném území 
 

Tabulka 6 Sociální služby v ORP Světlá nad Sázavou 

Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze 

 

 

 

 

 

Poskytovatelé 

sociálních služeb 

ORP Světlá nad 

Sázavou 

Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 

zařízení 

Počet 

míst v 

zařízení 

Počet 

zařízení 

Počet 

míst v 

zařízení 

Počet 

zařízení 

Počet 

míst v 

zařízení 

Počet 

zařízení 

Počet 

míst v 

zařízení 

Počet 

zařízení 

Počet míst 

v zařízení 

 

Centra denních 

služeb 

- - - - - - - - - - 

Denní stacionáře 1 - 1 19 1 - 1 - 1 - 

Týdenní stacionáře - - - - - - - - - - 

Domovy pro osoby 

se zdravotním 

postižením 

1 80 1 81 1 80 1 80 1 80 

Domovy pro seniory 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 

Domovy se zvláštním 

režimem 

- - - - - - - - - - 

Chráněné  bydlení - - - - - - - - 1 4 

Azylové domy - - - - - - - - - - 

Domy na půl cesty - - - - - - - - - - 

Zařízení pro krizovou 

pomoc 

- - - - - - - - - - 

Nízkoprahová denní 

centra 

- - - - - - - - - - 

Nízkoprahová 

zařízení pro děti  

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Noclehárny - - - - - - - - - - 

Terapeutické 

komunity 

- - - - - - - - - - 

Sociální poradny - - - - - - - - - - 

Sociálně 

terapeutické dílny 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Centra sociálně 

rehabilitační  

- - - - - - - - - - 

Pracoviště rané péče  - - - - - - - - - - 

Intervenční centra - - - - - - - - - - 

Služby následné 

péče 

- - - - - - - - - - 
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7.2.1 Analýza aktuálního stavu sociálních služeb v regionu 

Na území města Světlá nad Sázavou a jeho SO ORP působilo v době zpracování plánu sociálních služeb celkem 13 poskytovatelů sociálních služeb, 

kteří v souhrnu poskytují 232 registrovaných sociálních služeb. Níže uvedená tabulka nabízí přehled sociálních služeb a jejich poskytovatelů na 

území ORP Světlá nad Sázavou. (Pozn.: V tabulce č. 76 nejsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb se sídlem mimo region ORP, jejichž služeb 

obyvatelé regionu využívají; jedná se např. o Centrum denních služeb MEDOU v Humpolci a dalšínebo sociální služby zejm. nadregionální 

charakteru). 

Tabulka 7 Přehled organizací poskytující registrované sociální služby na území ORP Světlá nad Sázavou 

Název poskytovatele/služby Zařízení poskytovatele 
Poskytovaná sociální 

služba 
Kapacita (pokud lze stanovit) 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Centrum sociálních služeb Petrklíč Denní stacionář 35 - okamžitá 

Charitní pečovatelská služba Pečovatelská služba  

Chráněné bydlení Petrklíč  Chráněné bydlení 4 lůžka 

Sociálně-terapeutická dílna Ledeč nad 
Sázavou 

Sociálně terapeutická 
dílna 

6 klientů 

eNCéčko nízkoprahové centrum pro děti  
a mládež Světlá nad Sázavou 

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 

20 - ambulantní 

Domácí hospicová péče Odlehčovací služby 6 - okamžitá kapacita 

Šipka - sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi 

Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi 

2 - okamžitá kapacita, 8 - denní 
kapacita 
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Středisko rané péče Havlíčkův Brod Raná péče 3 - okamžitá kapacita 

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod Osobní asistence 10 - okamžitá kapacita 

Sociální centrum města Světlá nad 
Sázavou 

Denní stacionář Denní stacionář 10 uživatelů/den 

Pečovatelská služba Pečovatelská služba   

Domov pro seniory Domov pro seniory 115 klientů 

FOKUS Vysočina, z.ú.  Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod Sociální rehabilitace celková kapacita 30 klientů 

Háta, o. p. s.  Centrum denních služeb Barborka Centrum denních služeb 20 klientů 

Senior Care pečovatelská služba 
o.p.s. 

Služby jsou poskytovány v domácnosti klienta 
Pečovatelská služba, 
osobní asistence, 
sociálně-aktivizační služba 

40 klientů (souhrnný údaj pro 
území humpolecka, 
pelhřimovska, brodska, 
světelska) 

Město Ledeč nad Sázavou Pečovatelská služba Pečovatelská služba ambulantní - 1, terénní - 12 

Domov Háj, p.o.* Domov Háj 
Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

Domov Háj - 60, Komunitní 
bydlení Světlá nad Sázavou - 
12 

Centrum pro neslyšící a 
nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje 
Vysočina 

Tlumočnické služby 
ambulantní 11 klientů, terénní 
10 klientů 
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Centrum pro zdravotně postižené 
Kraje Vysočina 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory  

Odborné sociální 
poradenství, půjčovna 
kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek 

ambulantní 5 klientů, terénní 5 
klientů 

SPEKTRUM - Kolpingovo dílo ČR 
z.s.s 

terénní program 
Terénní program - osoby 
závislé na návykových 
látkách 

  

STŘED, z.ú., Třebíč tel. krizová pomoc Tel. krizová pomoc   

Oblastní charita Třebíč - AL PASO  
Vysočina  

Terénní programy 

Terénní program - osoby 
vracející se z výkonu 
trestu, osoby s trestní 
minulostí a blízké osoby v 
krizi 

max. okamžitá kapacita 4 
klienti 

Psychocentrum - manželská a 
rodinná poradna Kraje Vysočina, 
přís. org 

Psychocentrum 
Intervenční centrum, 
Odborné sociální 
poradenství 

ambulantní 4 klienti, terénní 1 
klient, 13 klientů ambulantní 
forma soc. poradenství 

Zdroj: Vlastní šetření, stav k 12.2.2019 

 
*V procesu transformace - přeměna na komunitní bydlení (Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Golčův Jeníkov). 
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Obrázek 1 Terénní, ambulantní a pobytové sociální služby poskytované ve zkoumaném území 
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Pozn.:  Domov Háj aktuálně prochází procesem transformace, tedy přeměnou velkokapacitního ústavního pobytového zařízení pro osoby se 

zdravotním postižením na komunitní bydlení v přirozeném prostředí obcí Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chotěboř, 

Golčův Jeníkov. Ve Světlé nad Sázavou  již fungují dvě místa komunitního bydlení, která využívá celkem 12 klientů.
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7.2.2 Přehled služeb návazných na registrované sociální služby v území 

Tabulka 8 Návazné služby 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Název poskytovatele/služby Organizace  Služby 

Charitní ošetřovatelská 
služba Světlá nad Sázavou, 
Ledeč nad Sázavou 

Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

domácí zdravotní péče 

Dobrovolnické centrum v 
regionu Humpolec a Světlá 
nad Sázavou 

FOKUS Vysočina dobrovolnický program 

Dobrovolnické centrum  
Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

charitní dobrovolnický program 

Mateřské centrum Ledňáček 
Ledeč nad Sázavou 

Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
volnočasové aktivity, zajištění kulturního 
programu, podpora fungování rodiny, 
sociální kontakt 

Mateřské centrum Rolnička 
Světlá nad Sázavou 

Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
volnočasové aktivity, zajištění kulturního 
programu, podpora fungování rodiny, 
sociální kontakt 

Potravinová banka Vysočina 
Ledeč nad Sázavou 

Háta 
shromažďování potravin a jejich distribuce 
potřebným osobám 

Sociální bazar Ledeč nad 
Sázavou 

Háta 
ošacení, obuv, bytové zařízení pro 
potřebné 

Komunitní centrum Ledeč 
nad Sázavou 

Háta 
sociální začleňování osob se zdravotním 
postižením 

Úřad práce ČR, pracoviště 
Světlá nad Sázavou 

Úřad práce 
dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro 
osoby se zdravotním postižením, příspěvek 
na péči, dávky státní sociální podpory 

Úřad práce ČR, pracoviště 
Ledeč nad Sázavou 

Úřad práce 
dávky státní sociální podpory, dávky 
pomoci v hmotné nouzi 
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7.2.3 Financování sociálních služeb 

Financování sociálních služeb je založeno na systému vícezdrojového financování, které je 

upraveno zákonem o sociálních službách a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. Financování úzce 

souvisí s plánováním sociálních služeb a s odpovědností za jejich síť. Současný model 

financování sociálních služeb se liší podle jednotlivých služeb a právních forem organizací. 

Nejčastějšími zdroji financování sociálních služeb jsou dotace MPSV a územních rozpočtů, 

příspěvky od uživatelů, dotace a granty strukturálních fondů, úhrady ze zdravotních 

pojišťoven, dary a příjmy z vlastní činnosti.  

Možné finanční zdroje sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina jsou následující: 

1) Dotace MPSV 

Od roku 2015 došlo ke změně financování sociálních služeb. Prostředky již nerozděluje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ale Kraj Vysočina. Ministerstvo poskytuje Kraji 

Vysočina účelovou dotaci na zajištění poskytování sociálních služeb na území kraje. Výši 

procentního podílu Kraje Vysočina na celkovém ročním objemu finančních prostředků 

vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok 

stanovuje příloha k zákonu o sociálních službách a činí 5,3 %. Zastupitelstvo Kraje Vysočina 

následně schvaluje Zásady pro financování sociálních služeb a vyhlašuje výzvy pro podávání 

žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu na podporu poskytování sociálních 

služeb. Vyrovnávací platba představuje maximální výši veřejné podpory, kterou může 

poskytovatel sociální služby získat za předem definovaný výkon (úvazek/lůžkoden) 

poskytované sociální služby; příspěvek na vyrovnávací platbu je potom podpora Kraje 

Vysočina na zajištění provozu služby registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a je vždy 

nižší než vypočtená vyrovnávací platba. 

2) Krajské zdroje 

Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina, které kraj vydá na spolufinancování 

sociálních služeb na svém území a pro občany kraje. 

Systém financování sociálních služeb v Kraji Vysočina vychází z principu vícezdrojového 

financování. Z tohoto důvodu byl u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoven podíl 

spolufinancování sociálních služeb z jiných zdrojů, zejména se jedná o finanční prostředky z 

rozpočtů samospráv. Stanovený podíl spolufinancování sociálních služeb z jiných zdrojů uvádí 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu. Podíl 

kraje na spolufinancování sociálních služeb je dán částkou finančních prostředků vyčleněných 

na tento účel v rámci rozpočtu Kraje Vysočina na příslušný rok. 
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3) Obecní zdroje 

O přidělení příspěvků na sociální služby rozhodují obce ve své samostatné působnosti. Obec 

má povinnost se postarat o své občany, avšak nikde není definováno, jakým způsobem. Zákon 

o sociálních službách tuto problematiku neřeší. Obec může poskytnout ze svého rozpočtu 

registrovaným poskytovatelům sociálních služeb účelové dotace k financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb. V praxi funguje spíše spolufinancování 

sociálních služeb ze strany větších obcí, jelikož služby se většinou nachází v jejich katastru. Z 

dlouhodobého hlediska lze však  očekávat vyšší požadavky na spolupodílení se obecních 

rozpočtů na financování sítě sociálních služeb, a to zejména u sociálních služeb s místní či 

lokální dostupností (terénní, popř. ambulantní sociální služby). 

Tabulka 9 Přehled příspěvků z rozpočtu města Světlá nad Sázavou poskytnutých NNO a PO v letech 
2017 - 2018 

 Organizace Rok 2017  
(v Kč) 

Vyplaceno k  
31. 12. 2018  

(v Kč) 

Poznámka 

1 Sociální centrum města Světlá 
nad Sázavou – pečovatelská 
služba 

2 183 600 2 830 000 PO města Světlá 
n.S. 

Sociální centrum města Světlá 
nad Sázavou – domov pro seniory 

1 674 500 778 000 PO města Světlá 
n.S.,  

Sociální centrum města Světlá 
nad Sázavou - denní stacionář 

750 100 900 000 PO města Světlá 
n.S.,  

Celkem  4 608 200 4 508 000  

2 Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště 
Havlíčkův Brod – odborné sociální 
poradenství 

5 000 5 000  

Fokus Vysočina, z.ú., Havlíčkův 
Brod  

22 000 24 000  
(23 000 Kč 

dobrovolnické 
centrum, 1 000 

Kč sociální 
rehabilitace) 

 

Oblastní charita Havlíčkův Brod - 
eNCéčko (nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež, sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s 
dětmi, odborné sociální 
poradenství -občanská poradna) 

330 000 330 000  

Oblastní charita Havlíčkův Brod – 
raná péče 

50 000 50 000  
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Oblastní charita Havlíčkův Brod -
mateřské centrum 

25 000 25 000  

Háta o.p.s. Ledeč nad Sázavou-
centrum denních služeb 

15 000 15 000  

Centrum pro neslyšící a 
nedoslýchavé kraje Vysočina, 
o.p.s. – odborné sociální 
poradenství 

25 000 25 000  

Potravinová banka Vysočina, z.s. 15 000 20 000  

Střed z.ú. Třebíč – telefonická 
krizová pomoc (linka důvěry) 

1 000 1 000  

Kolpingovo dílo Žďár n.S.- terénní 
program drogy 

30 000 31 000 Celkem 2017 - 
40 000 Kč,  

2018 - 45 000 
Kč 

Kolpingovo dílo Žďár n.S.-primární 
prevence 

10 000 14 000 

Domov Háj, příspěvková 
organizace – domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
(komunitní bydlení Světlá n.S.) 

22 000 
(domov 

17 000 Kč, 
komunitní 

bydlení 
5 000 Kč) 

15 000 PO Kraje 
Vysočina 

 Celkem  550 000 555 000  

 CELKEM 1+2 5 158 200 5 063 000  
Zdroj: město Světlá nad Sázavou 

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty dotace pro oblast sociálně patologických jevů.  

Tabulka 10 Dotace poskytnuté na prevenci sociálně patologických jevů z rozpočtu města Světlá nad Sázavou v 
letech 2017 - 2018 

Organizace Účel dotace 
Dotace 
2017 (v 

Kč) 

Dotace 
2018 (v 

Kč) 

Akademie-Vyšší odborná škola,Gymnázium a 
Střední odborná škola uměleckoprůmyslová 
Světlá nad Sázavou                   
besedy na téma protiprávní jednání, sexuální 
a reprodukční zdraví, protidrogová prevence, 
bezpečně na netu, násilí ve společnosti, 
seminář s etopedem pro sborovnu-práce s 
dětmi s výchovnými problémy    

odměny lektorům 
preventivních aktivit 

30 000 
30 000 

(vráceno      
1 000 Kč) 

Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 
699, příspěvková organizace                                                                                   
besedy na téma  prevence závislostí pro 1. a 
2. stupeň) 

odměny lektorům 
preventivních aktivit 

27 000 27 000 
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Základní škola Světlá nad Sázavou, 
Komenského 234, příspěvková organizace                                                               
besedy na téma finanční 
gramotnost,prevence závislostí, rizikové 
faktory v dospívání, program prevence 
rizikového chování 

odměny lektorům 
preventivních aktivit, 
materiální vybavení 

23 000 23 000 

Kolpingovo dílo České republiky z.s.                                      
Terénní program zaměřený na uživatele 
drog:kontakty 2x měíčně s cílovou skupinou, 
distribuce zdravotního materiálu, motivace k 
abstinenci, poradenství, testování na inf. 
choroby, informace pro veřejnost;Centrum 
primární prevence:realizace komplexních 
programů všeobecné školské primární 
prevence na ZŠ a SŠ (mimo výše uvedené 
aktivity škol) 

mzdové náklady, 
cestovní náklady, PHM, 
zdravotní materiál 
vydávaný klientům, 
supervize, tisk 
materiálů a další 
související nutné 
náklady 

40 000 45 000 

Celkem   120 000 125 000 
Zdroj: město Světlá nad Sázavou 

4) Úhrady z veřejného zdravotního pojištění 

Jedná se o zdroje veřejného zdravotního pojištění určené k hrazení zdravotní péče 

poskytované osobám, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb 

(týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, 

domovy se zvláštním režimem), pokud je zdravotní péče těmto osobám poskytována vlastními 

zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb. 

5) Úhrady uživatelů za služby  

U některých sociálních služeb se uživatel podílí na financování služby. Nejvíce se jedná o 

pobytové služby, dále pak služby pro občany, kteří pobírají příspěvek na péči. Maximální 

možnou výši úhrady stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. V budoucnosti lze očekávat, že nároky na finanční 

spoluúčast ze strany klientů služeb budou narůstat.  

6) Dotační programy Evropské unie 

V rámci programovacího období 2014 – 2020 dochází k financování části služeb 

prostřednictvím strukturálních fondů EU, konkrétně se jedná o Evropský sociální fond. 

Poskytovatelé sociálních služeb si mohou individuálně podávat žádosti o dotaci do konkrétních 

výzev v rámci grantového programu OP Zaměstnanost (OPZ). Výzvy v rámci OPZ vyhlašuje jak 

MPSV jakožto Řídicí orgán OPZ, tak místní akční skupiny (MAS). 
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7.2.4 Analýza stávajících strategických dokumentů týkajících se oblasti sociálních 

služeb v regionu 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Světelsko-Ledečsko 2007 – 2009 

Plán sociálních služeb byl vytvářen v letech 2005 – 2007 v rámci projektu Kraje Vysočina s 

názvem „Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina“. Plán řešil jak sociální služby 

definované zákonem o sociálních službách, tak i služby návazné. Na vypracování plánu 

sociálních služeb pro region Světelsko-Ledečsko se podílelo občanské sdružení Agora Central 

Europe Praha, se kterou město Světlá nad Sázavou uzavřelo partnerskou smlouvu, na jejímž 

základě byla zajištěna metodická podpora procesu komunitního plánování v regionu a byly 

vypracovány analýzy poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. 

Co se týká strategické části, byly vytyčeny následující cíle a opatření: 

 společné cíle v oblasti bezbariérovosti, informovanosti a podpory stávajících sociálních 

služeb – celkem 11 opatření, 

 pro cílovou skupinu „Senioři a zdravotně postižení“ bylo stanoveno 6 opatření, 

 pro cílovou skupinu Osoby s omezujícími zdravotním postižením, osoby v přechodné 

krizi, společensky nepřizpůsobení občané, minority“ bylo vytyčeno 5 opatření, 

 pro cílovou skupinu „Péče o rodinu, děti a mládež, osoby ohrožené závislostí, 

nezaměstnaní“ bylo stanoveno 9 opatření.  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina 2016-2020 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb zpracovaný odborníky z odboru SS Kraje Vysočina 

definuje cíle a jednotlivé priority v oblasti provozu a rozvoje investic v oblasti sociálních služeb. 

Celý plán se zabývá systémem financování jednotlivých sociálních služeb a obsahuje informace 

potřebné pro všechny relevantní aktéry v sociálních službách.   

Strategický plán rozvoje města Světlá nad Sázavou 2016 – 2026 

Strategický plán byl taktéž vytvořen prostřednictvím komunitní metody strategického 

plánování. Stanovuje 5 hlavních politik rozvoje města a stanovuje pro ně priority tak, aby bylo 

zcela patrné, které činnosti a které aktivity mnohou tvořit hlavní rozvojové směry budoucího 

sociálně ekonomického rozvoje. Souhrnný dokument, oblast SS není detailněji rozpracována 

(není to účelem dokumentu). 

Strategický plán rozvoje města Ledeč nad Sázavou 2015-2025 

Strategický dokument, který je založen hned na několika principech a slouží jako výchozí 

nástroj strategického řízení města. Problematikou sociálních služeb se strategický plán taktéž 

stručně zabývá. Zmiňuje „Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Světelsko-Ledečsko 

z období 2007-2009. Dále uvádí seznam poskytovatelů sociálních služeb na území města Ledeč 

nad Sázavou včetně jejich kontaktních údajů.  
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7.2.5 Závěry z dotazníkového šetření s uživateli sociálních služeb 

V průběhu měsíců července a srpna 2018 bylo na území ORP Světlá nad Sázavou provedeno 

dotazníkové šetření určené osobám, které sociální služby pravidelně využívají a patří do 

cílových skupin nadefinovaných na počátku tvorby SPRSS. Prostřednictvím dotazníkového 

šetření vyjádřili uživatelé sociálních služeb svůj názor na jejich fungování a zároveň poukázali 

na možné nedostatky v této oblasti. Dotazník se skládal ze čtrnácti otázek, včetně tří otázek 

určených pro identifikaci dotazovaných. Obsahové zaměření otázek bylo schváleno na jednání 

řídící skupiny tak, aby jejich vypovídající hodnota byla co nejvyšší a přiblížila tak přehled, jaké 

sociální služby jsou nejvíce využívány, jak je s nimi uživatel spokojen a jak jsou pro něj 

dostupné.  

Dotazníkové šetření bylo provedeno za pomoci jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 

v daném území. Celkový počet respondentů se rovnal 55 osobám ze sedmi organizací 

poskytujících SS. Mezi zapojené organizace patří: Domov Háj, Háta o.p.s., e-NCéčko Světlá nad 

Sázavou, Dům s pečovatelskou službou Ledeč nad Sázavou, Sociální odbor města Světlá nad 

Sázavou, Centrum sociálních služebSociální centrum města Světlá nad Sázavou.  

Z dotazníkového šetření je patrné, že více než 75 % uživatelů SS využívá službu několikrát do 

týdne či denně, což svědčí nejen o hojném využívání SS, ale také o potřebnosti služeb ve 

sledovaném území. Poskytování sociálních služeb je velmi úzce propojeno se spokojeností 

jejich klientů. Více než 50 % uživatelů je se SS spokojeno, a to především z následujících 

důvodů: služby jsou poskytovány kvalitně, doba poskytování služby je také vyhovující se 

širokým spektrem zájmových aktivit a dotazování si také chválí dobré zázemí poskytované 

služby. Více než 75 % respondentů považuje propagaci SS jako dostatečnou, nicméně téměř 

15 % se k dané otázce vůbec nevyjádřilo. K nejvíce využívaným způsobům propagace  

a předávání informací patří: reference od ostatních uživatelů sociálních služeb, doporučení od 

známých, přátel a rodiny a informační prospekty jednotlivých organizací. Část respondentů 

uvedla, že není tak úplně spokojena s kvalitou poskytovaných SS, a to především z důvodu 

nevyhovující doby poskytování soc. služby a komplikované dopravní dostupnosti. Téměř 19 % 

dotazovaných dokonce uvedlo, že podle jejich názoru služby nejsou vůbec kvalitně 

poskytovány. V Domově pro seniory ve Světlé nad Sázavou vyvstaly k řešení dvě otázky týkající 

se provozních nesrovnalostí, které byly projednány a vyřešeny paní ředitelkou Sociálního 

centra. Na další doplňující otevřené otázky většina klientů vůbec neodpověděla, což je 

zapříčiněno dvěma fakty: jednak složitostí porozumění pro některé uživatele SS a jednak 

většinovou spokojeností s nabídkou poskytovaných služeb.  

Součástí analýzy dotazníkového šetření jsou také grafické výstupy, které jsou uvedeny 

v příloze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na str. 75.  
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7.2.6 Vyhodnocení setkání s poskytovateli sociálních služeb ORP Světlá nad Sázavou 

 

Metodika 

Při tvorbě SPRSS 2019-2021 v ORP Světlá nad Sázavou byly v průběhu roku 2018 uskutečněny 

návštěvy u poskytovatelů sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou. Setkání se uskutečnila 

v zařízeních daných sociálních služeb a byla prováděna formou řízeného rozhovoru doplněného 

o ukázku chodu daného zařízení.  

Výsledky 

Dotazování poskytovatelé odpovídali na otázky ohledně stávajících kapacit služby, zabezpečení 

terénní služby, financování soc. služeb, dostupnosti služby, problémech aj.  

Většina poskytovatelů uvedla fakt, že s pominutím obtížného získávání finančních prostředků se 

nyní setkávají s nedostatkem kvalifikovaného personálu či pracovních kapacit.  

CS Senioři + duševní zdraví 

Z hlediska zabezpečení služeb pro seniory a duševně nemocné osoby si zkoumané území vede 

velmi dobře. O pacienty s duševním onemocněním se prostřednictvím terénní služby zajímá 

organizace FOKUS Vysočina z Havlíčkova Brodu, která zase klienty opakovaně dojíždí a pomáhá 

jim řešit jejich problémy a situaci. Péči o seniory zabezpečuje Domov pro seniory ve Světlé nad 

Sázavou a Dům s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou a Světlé nad Sázavou. V daném 

území je také poskytována terénní pečovatelská služba již výše zmíněnými organizacemi či 

charitní pečovatelská služba a služby org. VČELKA Ssenior care. Mezi největší problémy řadí 

poskytovatelé, již zmiňovaný, nedostatek kvalifikovaného personálu a přeplněnost pobytových 

zařízení.  

CS Rozvoj ostatních sociálních služeb 

V rámci této cílové skupiny byly navštíveny následující organizace: Háta, o.p.s., Domov Háj,  

eNCÉČKO – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Spektrum Žďár nad Sázavou a AL PASO 

Vysočina. Všichni uvedení poskytovatelé zajišťují ať už pobytovou či terénní formu sociální služby 

v ORP Světlá nad Sázavou. Dotazování uvádí za velký klad, dobrou spolupráci zejména v oblasti  

zaměstnávání osob se zdravotním či mentálním postižením a nadále v této spolupráci pokračují 

a snaží se ji rozšířit. Samozřejmě i tato cílová skupina se musí potýkat s problémy, které se při 

provozu sociálních služeb vyskytují. Za největší problémy označují poskytovatelé nedostatek 

personálu, obtížnější zaměstnávání zdravotně a mentálně postižených osob, nedostatek investic 

do rekonstrukcí budov, ve kterých jsou sociální služby poskytovány, a možnosti sociální 

rehabilitace.  
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7.2.7 Závěry ze setkání se zástupci obcí 

V období leden - březen 2019 probíhalo šetření s představiteli obcí či zástupci sociálních 

odborů měst z území ORP. Cílem průzkumu bylo zmapování cílových skupin (CS) – uživatelů a 

potenciálních uživatelů sociálních služeb a zjištění, jaké potřeby mají obce a jejich občané 

v sociální oblasti. V rámci šetření byli osloveni starostové všech obcí z území ORP Světlá nad 

Sázavou. Zapojilo se celkem šest obcí z regionu ať už formou osobního setkání s pracovníky 

MAS či zasláním vyplněného dotazníku elektronickou cestou; konkrétně se jednalo o tyto obce 

a města: Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Dolní Město, Příseka, Hněvkovice, Ovesná 

Lhota. 

Naprostá většina zástupců obcí si je vědoma skutečnosti, že jsou na jejich území poskytovány 

sociální služby. Představitelé obcí taktéž znají organizace poskytující tyto služby a v případě 

menších obcí má většina starostů povědomí, kolik občanů sociální služby využívá; pouze jeden 

respondent si nebyl jistý, jaké organizace poskytují sociální služby v obci, a neměl přehled, jací 

občané jsou klienty těchto služeb. Čtyři dotazovaní uvedli, že jsou představitelé obcí i jejich 

občané spokojeni s činností organizací a poskytovanými službami, dva dotazovaní nedokážou 

posoudit.  

Co se týká informovanosti představitelů menších obcí v oblasti sociálních služeb, pět 

respondentů uvedlo, že ví, kde získat informace o sociálních službách v regionu (své občany 

by v případě potřeby odkázali většinou na MěÚ Světlá n./Sáz. či na organizaci poskytující 

služby v dané obci). Pouze v jednom případě bylo uvedeno, že starosta pravidelně získává 

informace o sociálních službách od jejich poskytovatelů. Tři respondenti uvedli, že informace 

nezískávají; města Ledeč a Světlá nad Sázavou  taktéž nejsou s poskytovateli služeb 

v pravidelném kontaktu, ovšem v případě potřeby řešení situace konkrétního klienta, na 

neformálních akcích apod. se setkávají. 

Ohledně spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí uvedli tři dotázaní, že se 

obec/město podílí na úhradě nákladů za poskytované služby za své občany. Dva starostové 

uvedli, že poskytovatelům sociálních služeb finanční příspěvky neposkytují (v jednom případě 

bylo ovšem doplněno, že obec by byla ochotna podílet se na financování sociálních služeb 

využívaných jejími občany). Jeden respondent tuto otázku nezodpověděl.  

CS Senioři 

Tři představitelé obcí uvedli, že jejich starší občané využívají terénní pečovatelskou službu; 

většinou se jedná o jednotky osob. Oblíbenou službou je také rozvoz obědů (pozn.: nejedná 

se ovšem o registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb.). Pokud není starší osoba 

schopna samostatného bydlení a potřebuje vyšší míru podpory, většinou situaci řeší 

individuálně v rámci rodiny prostřednictvím žádosti o umístění do pobytového zařízení 

(nejčastěji se jedná o domovy pro seniory ve Světlé nad Sázavou, Humpolci a Zruči nad 
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Sázavou). Problémem je ovšem nedostatečná kapacita pobytových zařízení pro seniory 

v regionu.  

Největším problémem je špatná dopravní dostupnost a omezená zdravotní péče v menších 

obcích. 

CS Rodiny s dětmi 

Dva starostové uvedli, že na území jejich obce žijí ca 2-3 rodiny nacházející se v nepříznivé 

sociální situaci pramenící většinou z nedostatku finančních prostředků. Na Světelsku by se dle 

odhadů mohlo jednat o ca 20 takovýchto rodin. Ve všech obcích žije minimálně jedna rodina 

pečující o dítě s handicapem (fyzickým či psychickým). 

CS Osoby s handicapem  

Co se týká menších obcí, v každé z nich žije osoba s handicapem (jedná se povětšinou o 

jednotky osob, v jednom případě bylo uvedeno odhadem 10 občanů). Pouze jeden respondent 

uvedl, že na území obce nežije žádná osoba se zdravotním postižením, a jeden dotázaný 

nedokázal odpovědět. 

CS Bezdomovci, uživatelé drog a návykových látek, příslušníci menšin 

Problémy týkající se těchto cílových skupin se ve větší míře nevyskytují ani v menších obcích, 

ani ve městech. Obyvatelé bez domova se vyskytují pouze v Ledči nad Sázavou (1-2 osoby) a 

Světlé nad Sázavou (max. jednotky osob), ale jedná se spíše o jimi zvolený styl života. Obce ani 

města nemusí řešit ani problémy v souvislosti příslušníky menšin žijícími v regionu. 

Výhled na další roky 

V průběhu následujících let neočekávají představitelé obcí a měst zásadní změny. 

V dlouhodobějším horizontu bude narůstat potřeba zajištění pečovatelských a pobytových 

služeb zejména  v souvislosti se stárnutím populace. Ze strany představitelů měst byla 

zmíněna potřeba realizace těchto konkrétních záměrů: zřízení domova pro seniory a 

startovacích bytů ve městě Ledeč nad Sázavou, nastavení systému prostupného bydlení ve 

městě Světlá nad Sázavou, příp. také zřízení oddělení paliativní péče v domě s pečovatelskou 

službou ve městě Světlá nad Sázavou.  
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8 Strategická část 
 

8.1 Struktura strategické části  

Pro řazení jednotlivých cílů byla stanovena hierarchická struktura, která bude v době realizace 

SPRSS umožňovat kvalitnější a přehlednější tvorbu akčních plánů a následně přispěje  

k hodnotné evaluaci. 

Obrázek 4 Hierarchie cílů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.2 Swot analýza sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou 

SWOT analýza je základní metoda strategické analýzy. SWOT analýza poskytuje odklady 

k tvorbě jednotlivých strategických cílů komunitního plánu. Jedná se o zkratku z anglického 

originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities 

(Příležitosti), T = Threats (Hrozby). SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky a 

příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. 

 

 

 

• představa žádoucího budoucího 
cílového stavuVize

• základní pilíře rozvoje sociálních 
služeb v horizontu 3 let

Strategické 
cíle

• způsoby naplňování vize a 
cílůOpatření

• soubor konkrétních 
aktivit k určitému 
opatření

Aktivity
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Tabulka 11  SWOT analýza PS1 – CS Senioři a duševní zdraví 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) Příležitosti (O) Ohrožení (T) 

Spolupráce 
poskytovatelů SS se 
zdravotními službami 

Nevyhovující 
zajištěnost terénní 
pečovatelské služby 
mimo město Světlá 
n./Sáz. 

Rozšíření terénní 
pečovatelské služby do 
okrajových obcí 
regionu 

Neochota obcí 
přispívat na klienty 
využívající SS 

Zájem obcí o 
nastavení vzájemné 
spolupráce v oblasti 
SS 

Přeplněnost kapacit 
pobytových služeb 

Zaměstnávání osob 
s handicapem (zejm. 
s duševním 
onemocněním) 

Nevyhovující kvalita a 
kapacita zařízení 
následných 
pobytových služeb 
pro seniory 

 Nedostatečné investice 
do zázemí SS 

 Nedostatek finančních 
prostředků na 
investiční záměry 

 Nízká motivace 
k zaměstnávání osob 
s handicapem (zejm. 
s duševním 
onemocněním) 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 12 SWOT analýza PS2 – CS Rozvoj ostatních sociálních služeb 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) Příležitosti (O) Ohrožení (T) 

Dostačující 
zajištěnost SS  

Nedostatek odborníků 
v sociálně-zdravotních 
službách 
(psychologové, 
psychiatři) 

Rozšíření personálních 
kapacit sociálních 
pracovníků městaá 
Světlá nad Sázavou 

Neustálý pokles 
odborníků v sociálně- 
zdravotních službách 
(psychologové, 
psychiatři) 

Fungující spolupráce 
aktérů SS s Krajem 
Vysočina 

Časová náročnost 
dohledu sociálního 
pracovníka pro klienty 

Podpora rozvoje 
dobrovolnictví 

Rozšiřování SS na úkor 
kvality 

Dobrá zajištěnost 
propagace a 
přenosu informací 
mezi aktéry SS 

Absence sociálních 
bytů 

Zajištění prostupného 
bydlení nejen pro osoby 
s mentálním postižením 

 

 Nedostatečné 
zabezpečení SS 
preventivní  

Podpora výstavby 
sociálních bytů ze 
strany města Světlá 
n./Sáz. 

 

  Rozvoj terénních 
podpůrných sociálních 
služeb (např. sociální 
rehabilitace, sociální 
asistence) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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8.3 Vize, strategické cíle, opatření a aktivity 

Vize: Na území ORP Světlá nad Sázavou existuje komplexní sít sociálních služeb. Je kladen 

důraz na podporu sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí klientů. Je nastaven 

udržitelný systém financování sociálních služeb, obce z regionu se zapojují do financování 

sociálních služeb. 

Tabulka 13 Přehled cílů, opatření a aktivit 

CÍL 1: PODPORA POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB 

 

1.1 OPATŘENÍ – Podpora rozšiřování terénní pečovatelské služby a osobní asistence pro 
seniory a zdravotně postižené 

AKTIVITY 

1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní Pečovatelskou službu města Ledeč nad Sázavou 

1.1.2 Rozšíření terénní pečovatelské služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP 

1.1.3 Rozšíření sociálně-aktivizační služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP 

1.1.4 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod v rámci regionu 
ORP 

1.1.5 Pořízení automobilu pro terénní pečovatelskou službu Sociální centrum Světlá nad 
Sázavou 

1.1.6 Pořízení automobilů pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

1.1.7 Zajištění služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a popř. dalších 
osob na území města Ledeč nad Sázavou  

 

CÍL 2: DOSTUPNÉ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP 

 

2.1 OPATŘENÍ – Vytvoření fungujícího systému prostupného bydlení ve městě Světlá nad 
Sázavou  

AKTIVITY 

2.1.1 Nastavení modelu prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či sociálním 
vyloučením ohrožené 

 

CÍL 3: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP 

 

3.1 OPATŘENÍ – Rozvoj a zkvalitňování služeb sociální prevence a sociální péče 

AKTIVITY 

3.1.1 Zajištění vhodných prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko 
Světlá nad Sázavou 

3.1.2 Vznik sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou 

3.1.3 Vznik sociálně-terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou 
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3.1.4 Zřízení pobytové odlehčovací služby na území ORP 

3.1.5 Modernizace koupelny Střediska osobní hygieny org. Sociální centrum města Světlá 
nad Sázavou 

3.1.6 Pořízení osobního automobilu pro organizaci Domov Háj 

 

3.2 OPATŘENÍ – Podpora zaměstnávání osob s handicapem 

AKTIVITY 

3.2.1 Nastavení spolupráce mezi městem Světlá nad Sázavou, Úřadem práce, obcemi 
v regionu a org. FOKUS Vysočina 

3.2.2 Podpora organizací zaměřených na vytváření pracovních míst pro osoby 
s handicapem a zaměstnávajících osoby s handicapem 

 

3.3 OPATŘENÍ – Podpora zkvalitňování stávajících sociálních služeb 

AKTIVITY 

3.3.1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb v regionu Světelska 

 

3.4 OPATŘENÍ – Rozšíření pobytových služeb pro seniory  

AKTIVITY 

3.4.1 Zajištění sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území města Ledeč 
nad Sázavou 

 

Cíl 4: PODPORA SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

 

4.1 OPATŘENÍ – Zajištění psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé 

AKTIVITY 

4.1.1 Zajištění služeb psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou 
 

CÍL 5: ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

5.1 OPATŘENÍ – Motivace dobrovolníků k práci v sociálních službách  

AKTIVITY 

5.1.1 Navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se vzdělávacími institucemi 

5.1.2 Podpora propagace dobrovolnictví  

5.1.3 Využití práce dobrovolníků v LDN/ODN na území regionu 
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CÍL 6: NASTAVENÍ UDRŽITELNÉHO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB  

 

6.1 OPATŘENÍ – Motivace místních samospráv k podílení se na financování SS za své 
klienty 

AKTIVITY 

6.1.1 Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na 
území ORP 

 

8.4 Cíl 1: Podpora poskytování terénních služeb 
 

CÍL 1: PODPORA POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB 

 

1.1 OPATŘENÍ – Podpora rozšiřování terénní pečovatelské služby a osobní asistence pro 

seniory a zdravotně postižené 

AKTIVITY 

1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní Pečovatelskou službu města Ledeč nad Sázavou 

1.1.2 Rozšíření terénní pečovatelské služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP 

1.1.3 Rozšíření sociálně-aktivizační služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP 

1.1.4 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod v rámci regionu 

ORP 

1.1.5 Pořízení automobilu pro terénní pečovatelskou službu Sociální centrum Světlá nad 

Sázavou 

1.1.6 Pořízení automobilů pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

1.1.7 Zajištění služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a popř. dalších 

osob na území města Ledeč nad Sázavou  

 

1.1 OPATŘENÍ – Podpora rozšiřování terénní pečovatelské služby a osobní asistence pro 

seniory a zdravotně postižené  

Popis opatření:  

Terénní pečovatelská služba a služby osobní asistence jsou určeny zejména osobám 

s handicapem, seniorům a dalším osobám se sníženou soběstačností.  Lze předpokládat, že 

význam a potřebnost těchto terénních služeb bude vzhledem k demografickému vývoji a 

stárnutí obyvatelstva nadále růst. Taktéž kapacita pobytových služeb (domovů pro seniory) 

v regionu ORP je již nyní na samém maximu.  
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V regionu OPR Světlá nad Sázavou bylo zjištěno, že je nutné navýšit kapacitu osobní 

asistence s ohledem na narůstající počet žádostí o službu z řad obyvatel ORP. Dále také 

vzrůstá zájem o delší časový rozsah poskytování služby. S ohledem na skutečnost, že 

poptávka po službách terénní pečovatelské služby taktéž stoupá, není vyloučena možnost 

navýšení kapacity stávajících poskytovatelů těchto služeb či zapojení nových subjektů.  

Rozšíření a dostupnost terénních služeb je důležitou podmínkou pro udržitelnost kvality 

života osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

Sociální služby poskytované v domácím prostředí uživatelů taktéž přináší nižší náklady na 

provoz než služby pobytového charakteru. Služby budou nadále poskytovány v domácím 

prostředí uživatelů, kteří chtějí za pomoci rodiny a známých zůstat doma a neztratit kontakt 

se svým přirozeným prostředím. Díky dostupné terénní pečovatelské službě a osobní 

asistenci si klienti mohou v maximální možné míře zachovat dosavadní způsob života. 

Aktivity naplňující opatření: 

1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní Pečovatelskou službu města Ledeč nad Sázavou 

1.1.2 Rozšíření terénní pečovatelské služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP 

1.1.3 Rozšíření sociálně-aktivizační služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu ORP 

1.1.4 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod v rámci regionu 

ORP 

1.1.5 Pořízení automobilu pro terénní pečovatelskou službu Sociální centrum Světlá nad 

Sázavou 

1.1.6 Pořízení automobilu pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

1.1.7 Zajištění služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a popř. dalších 

osob na území města Ledeč nad Sázavou  

 

AKTIVITA: 1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní Pečovatelskou službu města Ledeč nad 

Sázavou 

 

Charakteristika aktivity 

Počet uživatelů, kterým v současné době 

terénní pečovatelská služba poskytuje 

služby, je limitován nedostatečným 

materiálně technickým zázemím pro 

poskytování kvalitní služby. Pořízením 

automobilů se zvýší dostupnost terénní 

pečovatelské služby v regionu a tím vzroste i 

její kvalita, služba bude moci být 

nasmlouvána s více uživateli. 
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Předpokládané dopady opatření 

- Zvýšení kvality terénní pečovatelské služby, 

- zajištění dostupnosti terénní pečovatelské 

služby cílové skupině, 

- zlepšení zázemí pro pracovníky v přímé 

péči, 

- bezpečná přeprava kompenzačních 

pomůcek. 

Předpokládaný termín realizace 
Podání žádosti o dotaci – duben 2019, 

pořízení automobilů – 4. Q 2019 

Charakter opatření 

(investiční/neinvestiční) 
Investiční akce – ca 1,3 mil. Kč 

Realizátor 
Pečovatelská služba Města Ledeč nad 

Sázavou 

Předpokládané spolupracující subjekty MAS Královská stezka 

Cílová skupina uživatelů 

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu 

chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení a věku; rodiny s dětmi, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby 

Předpokládané výstupy  
Pořízení 2 osobních automobilů pro účely 

poskytování terénní pečovatelské služby 

Předpokládané roční provozní náklady ------ 

Předpokládané zdroje financování 

8. výzva MAS Královská stezka -IROP-Sociální 

služby, Pečovatelská služba Města Ledeč nad 

Sázavou 

 

AKTIVITA: 1.1.2 Rozšíření terénní pečovatelské služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci 

regionu ORP 

Charakteristika aktivity 

Organizace VČELKA senior care o.p.s. 

plánuje rozšíření terénní pečovatelské 

služby v rámci obcí ORP Světlá nad 

Sázavou. Pečovatelská služba bude 

rozšiřována v závislosti na stoupající 

poptávce po těchto službách.  

Předpokládané dopady opatření Nárůst počtu zaměstnanců 

Předpokládaný termín realizace 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 
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Realizátor VČELKA senior care o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty VČELKA domácí péče 

Cílová skupina uživatelů Senioři, zdravotně znevýhodněné osoby 

Předpokládané výstupy  
Rozšíření působnosti do dalších obcí 

ORP Světlá nad Sázavou 

Předpokládané roční provozní náklady 1.760.600,- 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, KÚ Vysočina, Kraj Vysočina 

(podmíněno zařazením do Krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina), obce 

 

AKTIVITA: 1.1.3 Rozšíření sociálně-aktivizační služby VČELKA senior care o.p.s. v rámci 

regionu ORP 

Charakteristika aktivity 

Organizace VČELKA senior care o.p.s. 

plánuje rozšíření sociálně-aktivizační 

služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením do obcí na území 

ORP Havlíčkův Brod. Služba bude 

rozšiřována v závislosti na stoupající 

poptávce po těchto službách. 

Předpokládané dopady opatření Nárůst počtu zaměstnanců 

Předpokládaný termín realizace 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor VČELKA senior care o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty VČELKA domácí péče 

Cílová skupina uživatelů Senioři, zdravotně znevýhodněné osoby 

Předpokládané výstupy  
Rozšíření působnosti do dalších obcí 

z území ORP 

Předpokládané roční provozní náklady 1.025.100,- 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, KÚ Vysočina, Kraj Vysočina 

(podmíněno zařazením do Krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina), obce 
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AKTIVITA: 1.1.4 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Charakteristika aktivity 

Zajistit služby osobní asistence pro 

seniory a zdravotně postižené dle 

zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů v rámci regionu 

ORP 

Předpokládané dopady opatření 

- Navýšení kapacity služby osobní 

asistence, 

- navýšení hodin přímé péče u klientů. 

Předpokládaný termín realizace 2021 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty ----- 

Cílová skupina uživatelů Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Předpokládané výstupy  

Zajištění služeb osobní asistence pro 

více klientů a ve větším rozsahu 

poskytnutých hodin péče dle zákona č. 

108/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Předpokládané roční provozní náklady 
11 700 000,- Kč (náklady na provoz 

celého střediska OA)  

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, KÚ Vysočina, Kraj Vysočina 

(podmíněno zařazením do Krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina), města 

a obce, úhrady uživatelů 

 

AKTIVITA: 1.1.5 Pořízení automobilů pro terénní pečovatelskou službu Sociální centrum 

Světlá nad Sázavou 

Charakteristika aktivity 

Pořízení 2 automobilů přizpůsobených 

pro převoz imobilních uživatelů a osob 

se sníženou pohyblivostí pečovatelské 

služby. 

Předpokládané dopady opatření 
Zajištění dostupnosti terénní 

pečovatelské služby cílové skupině 

Předpokládaný termín realizace 2020+ 
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Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční – v řádu statisíců Kč 

Realizátor 
Sociální centrum Města Světlá nad 

Sázavou/město Světlá nad Sázavou 

Předpokládané spolupracující subjekty MAS Královská stezka 

Cílová skupina uživatelů Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Předpokládané výstupy  
Pořízení osobních automobilů pro účely 

poskytování terénní pečovatelské služby 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování 

MAS -– IROP, Sociální centrum Města 

Světlá nad Sázavou/město Světlá nad 

Sázavou 

 

AKTIVITA: 1.1.6 Pořízení automobilů pro Centrum osobní asistence Oblastní charita 

Havlíčkův Brod 

Charakteristika aktivity 
Pořízení 2 automobilů pro výkon služby 

osobní asistence. 

Předpokládané dopady opatření 
Zajištění dostupnosti osobní asistence 

cílové skupině 

Předpokládaný termín realizace 2020+ 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční – v řádu statisíců Kč 

Realizátor Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty MAS Královská stezka 

Cílová skupina uživatelů Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Předpokládané výstupy  
Pořízení 2 osobních automobilů pro 

účely poskytování osobní asistence 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování MAS – IROP, Oblastní charita HB 
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AKTIVITA: 1.1.7 Zajištění služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a 

popř. dalších osob na území města Ledeč nad Sázavou  

Charakteristika aktivity 

Nabídka zajištění přepravy zejm. pro 

seniory a zdravotně postižené, případně 

i pro další cílové skupiny. Svoz lze využít 

např. na cestu do/z nemocnice, k lékaři, 

na úřady či k jiným soukromým 

aktivitám. Tato služba bude 

poskytována pro přepravu osob na 

území města Ledče nad Sázavou, příp. 

v blízkém okolí města. 

Předpokládané dopady opatření 

Zajištění dopravní obslužnosti pro osoby 

z cílových skupin v rámci města Ledeč 

nad Sázavou a jeho místních 

částech/blízkém okolí. 

Předpokládaný termín realizace 2020 - 2021 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) 

Investiční – pořízení automobilu – 

v řádu statisíců Kč 

Neinvestiční – provoz služby 

Realizátor Není stanoveno 

Předpokládané spolupracující subjekty Město Ledeč nad Sázavou 

Cílová skupina uživatelů 
Zejm. senioři, osoby se zdravotním 

postižením 

Předpokládané výstupy  

- Pořízení adekvátního automobilu pro 

přepravu osob z cílových skupin, 

- zavedení a provozování nové služby – 

svozu osob z cílových skupin 

Předpokládané roční provozní náklady Ca 300 000 – 400 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 
Město Ledeč nad Sázavou, sponzoři, 

sbírky, spoluúčast klientů 
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8.5 Cíl 2: Dostupné bydlení na území ORP 
 

CÍL 2: DOSTUPNÉ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP 

 

2.1 OPATŘENÍ – Vytvoření fungujícího systému prostupného bydlení ve městě Světlá nad 

Sázavou  

AKTIVITY 

2.1.1 Nastavení modelu prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či sociálním 

vyloučením ohrožené 

 

2.1 OPATŘENÍ – Vytvoření fungujícího systému prostupného bydlení ve městě Světlá nad 

Sázavou 

Popis opatření:  

Podpora bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel je důležitým bodem při snaze vymanit 

tyto osoby ze sociálního vyloučení. K tomu by mělo pomoci vytvoření systému prostupného 

bydlení, který postupně klienty těchto služeb připraví na přechod do běžného života a 

zapojení do společnosti. 

Aktivity naplňující opatření: 

2.1.1 Nastavení modelu prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či sociálním 

vyloučením ohrožené 

 

AKTIVITA: 2.1.1 Nastavení modelu prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či 

sociálním vyloučením ohrožené 

Charakteristika aktivity 

Zavedení systému prostupného bydlení 

pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (vč. 

seniorů, osob se zdravotním 

postižením), rodiče samoživitele a 

rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení 

a s tím spojeným sociálním vyloučením. 

Bydlení je určeno jednotlivcům a 

rodinám, jež nedosáhnou na běžné 

nájemní bydlení. Systém prostupného 

bydlení bude disponovat nájemními 

byty v běžné zástavbě, které budou 
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volně rozptýleny na území města Světlá 

nad Sázavou. 

Zavedení třístupňového modelu: 

1) Krizové bydlení (např. ve formě 

vyhrazené místnosti se sociálním 

zařízením), jehož účelem je poskytnout 

okamžitou pomoc v případě bytové 

nouze.  

2) Sociální bydlení v tréninkových 

bytech s podporou terénní sociální 

práce (sociálně aktivizační služba a 

terénní sociální práce), příp. 

s pečovatelskou službou. Osobám bude 

poskytována podpora ze strany 

sociálního pracovníka, která bude 

nastavena individuálně dle potřeb 

jedince či rodiny. Cílem je příprava osob 

na samostatný život a jejich postupné 

zapojení do běžného života. Podpora 

sociálního pracovníka bude postupně 

utlumována (dle možností klientů). 

3) Samostatné neboli dostupné bydlení 

bez podpory sociálního pracovníka. 

Předpokládané dopady opatření 

- Poradenství a pomoc při hledání a 

udržení dlouhodobého nájemního 

bydlení pro osoby sociálně 

vyloučené/sociálním vyloučením 

ohrožené, 

- dlouhodobá podpora těchto osob 

vedoucí k vymanění rodin či jedinců z 

pasti sociálního vyloučení (zamezení 

pobytu na ubytovnách, azylových 

domech apod.). 

Předpokládaný termín realizace 2020 - 2026 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční, neinvestiční 

Předpokládaný realizátor Město Světlá nad Sázavou 
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Předpokládané spolupracující subjekty Poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů 

Nízkopříjmové skupiny obyvatel, 

senioři, osoby se zdravotním 

postižením, rodiče samoživitelé, rodiny 

s dětmi, osoby hrožené sociálním 

vyloučením/sociálně vyloučené. 

Předpokládané výstupy  Funkční systém prostupného bydlení 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování Dotační tituly, město Světlá nad Sázavou 

 

8.6 Cíl 3: Rozvoj sociálních služeb na území ORP 

 

CÍL 3: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP 

 

3.1 OPATŘENÍ – Rozvoj a zkvalitňování služeb sociální prevence a sociální péče 

AKTIVITY 

3.1.1 Zajištění vhodných prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko 

Světlá nad Sázavou 

3.1.2 Vznik sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou 

3.1.3 Vznik sociálně-terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou 

3.1.4 Zřízení pobytové odlehčovací služby na území ORP 

3.1.5 Modernizace koupelny Střediska osobní hygieny org. Sociální centrum města Světlá 

nad Sázavou 

3.1.6 Pořízení osobního automobilu pro organizaci Domov Háj 

 

3.2 OPATŘENÍ – Podpora zaměstnávání osob s handicapem 

AKTIVITY 

3.2.1 Nastavení spolupráce mezi městem Světlá nad Sázavou, Úřadem práce, obcemi 

v regionu a org. FOKUS Vysočina 

3.2.2 Podpora organizací zaměřených na vytváření pracovních míst pro osoby 

s handicapem a zaměstnávajících osoby s handicapem 

 

3.3 OPATŘENÍ – Podpora zkvalitňování stávajících sociálních služeb 

AKTIVITY 

3.3.1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb v regionu Světelska 
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3.4 OPATŘENÍ – Rozšíření pobytových služeb pro seniory  

AKTIVITY 

2.3.1 Zajištění sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území města Ledeč 
nad Sázavou 

 

3.1 OPATŘENÍ – Rozvoj a zkvalitňování služeb sociální prevence a sociální péče 

Popis opatření:  

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

sociálním vyloučením ohroženy z důvodu krizové sociální situace, nebo pro jejich životní 

návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností. Cílem služeb sociální prevence 

je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé životní situace, dále zamezují 

prohlubování potíží a chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských 

jevů. 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich soběstačnost. Jejich cílem je podpora 

života v přirozeném prostředí osob a umožnění jejich zapojení do běžného života. Pokud 

osoby nemohou setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí, sociální služby jim zajišťují 

důstojné prostředí a zacházení.  

Aktivity naplňující opatření: 

3.1.1 Zajištění vhodných prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko 

Světlá nad Sázavou 

3.1.2 Vznik sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou 

3.1.3 Vznik sociálně-terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou 

3.1.4  Zřízení pobytové odlehčovací služby na území ORP 

3.1.5 Modernizace koupelny Střediska osobní hygieny org. Sociální centrum města Světlá 

nad Sázavou 

3.1.6 Pořízení osobního automobilu pro organizaci Domov Háj 

 

AKTIVITA: 3.1.1 Zajištění vhodných prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež 

eNCéčko Světlá nad Sázavou 

Charakteristika aktivity 

S ohledem na aktuální nevyhovující 
prostory eNCéčka (hrozící havarijní 
situace) je třeba zajistit pro tuto službu 
prostory, které by splňovaly podmínky 
bezpečnosti jak pro pracovníky, tak i pro 
klienty. 
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Prostory by se měly skládat 
z následujících místností: 
Velká místnost (klub) – místnost, kde se 
bude odehrávat většina činností. 
K dispozici zde bude většina vybavení 
(společenské hry, materiály na vyrábění, 
knihy, posezení, preventivní či jiné 
informace a kuchyňský kout tzv. bar). 
Součástí by měla být i počítačová část, 
ve které bude k dispozici počítač. Velká 
místnost by měla být o rozloze alespoň 
170m2. 
 
Kancelář pracovníků – zázemí 
pracovního týmu by se mělo nacházet 
v kanceláři. Kancelář by se měla skládat 
z šatny a malého kuchyňského kouta. 
V kanceláři se bude nacházet 
kancelářské vybavení a dokumentace o 
službě a klientech.  Místnost by měla být 
o rozloze alespoň 25m2. 
 
Kontaktní místnost – Místnost, která 
bude sloužit pro osobní rozhovory 
s klienty, pro jednání se zájemcem a 
individuálnímu plánování. Místnost by 
měla být o rozloze alespoň 15m2. Tato 
místnost by zaručovala klidné a 
anonymní prostředí bez přítomnosti 
ostatních klientů k řešení i citlivých 
témat. Častá přítomnost klientů 
v kanceláři pracovníků totiž aktuálně 
narušuje soukromí a práci ostatních 
pracovníků. 
 
Toalety pro chlapce a dívky – určené 
pouze pro klienty, kteří do zařízení 
budou docházet.  
 
Toalety pro zaměstnance a úklidová 
místnost – společně s toaletou pro 
zaměstnance, se zde bude nacházet i 
sklad, ve kterém budou veškeré uklízecí 
prostředky.  
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Sklad eNCéčka – budou se zde 
uskladňovat materiály, které nebudou 
tak často využívány.  
 
Budova by měla být umístěna na 
frekventovaném místě s dobrou 
dostupností, nejlépe v blízkosti škol. 
Dále by služba měla mít samostatný 
vstup z důvodu zajištění anonymity 
klientů. 

Předpokládané dopady opatření 

Vhodné větší prostory umožní vznik 
kontaktní místnosti, která by sloužila 
k individuálním rozhovorům s klientem 
a k jednání se zájemci.  
Díky tomu také dojde k zlepšení 
pracovních podmínek sociálních 
pracovníků, kteří budou mít klid na práci 
a nebudou rušeni klienty, kteří potřebují 
individuální konzultaci, která nyní 
probíhá v kanceláři.  Také dojde ke 
zlepšení sociální práce s klienty – osobní 
rozhovory, individuální plánování apod. 
Dojde k zajištění bezpečnosti klientů i 
pracovníků. 
Bude splněna podmínka zajištění 
anonymity klientů sociální služby. 

Předpokládaný termín realizace 
2020 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) 
Investiční 

Realizátor 
Město Světlá nad Sázavou 

Předpokládané spolupracující subjekty 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Cílová skupina uživatelů 
Děti a mládež od 10 do dosažení věku 21 
let  

Předpokládané výstupy  
Stejný, příp. vyšší počet klientů ve službě 
za rok. 
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Zvýšení kvality poskytované sociální 
služby. 
Zajištění bezpečnosti klientů i 
pracovníků sociální služby. 
Zlepšení pracovních podmínek 

pracovníků sociální služby. 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování  

 

AKTIVITA: 3.1.2 Vznik sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou 

Charakteristika aktivity 

Sociálně – terapeutická dílna vznikne 
jako nová služba poskytovaná 
Domovem Háj. Bude otevřená jak pro 
klienty pobytové služby Domova Háj, tak 
i pro zájemce z řad veřejnosti. Klienti 
budou mít možnost rozvíjet se v nových 
dovednostech a budou si moci vytvářet 
a upevňovat pracovní návyky. Pracovní 
aktivity budou zahrnovat ruční výrobu a 
práci se dřevem. 

Předpokládané dopady opatření 
Dostupná ambulantní sociální služba 
pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením.  

Předpokládaný termín realizace 

Zázemí pro tuto sociální službu by mělo 
být dle současného harmonogramu 
projektu dokončeno ke konci roku 2020. 
Poskytování služby klientů by 
pravděpodobně začalo v prvním pololetí 
roku 2021. 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční  

Realizátor Kraj Vysočina 

Předpokládané spolupracující subjekty Domov Háj, p. o. 
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Cílová skupina uživatelů 
Uživatelé s mentálním a kombinovaným 
postižením 

Předpokládané výstupy  

- Vytvoření zázemí pro sociálně 
terapeutickou dílnu z dotačních 
prostředků ESF se spoluúčastí Kraje 
Vysočina,  
-poskytování STD Domovem Háj, p. o., 
- okamžitá kapacita STD bude 8 osob. 

Předpokládané roční provozní náklady 1 900 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování Kraj Vysočina 

 

AKTIVITA: 3.1.3 Vznik sociálně-terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou 

Charakteristika aktivity 
Dopomoci lidem s handicapem naučit se 
pracovním návykům, dennímu režimu 
aj. 

Předpokládané dopady opatření 

Možnost naučit se pravidelným 
pracovním návykům a dle možnosti 
připravit člověka s handicapem na trh 
práce. 

Předpokládaný termín realizace 
Po zařazení do Krajské sítě sociálních 
služeb Kraje Vysočina 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Háta,o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty Kraj Vysočina 

Cílová skupina uživatelů 
Lidé s mentálním a kombinovaným 
postižením 

Předpokládané výstupy  
Zařazení do Krajské sítě sociálních 
služeb Kraje Vysočina 
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Předpokládané roční provozní náklady Mzda jednoho zaměstnance 

Předpokládané zdroje financování 
MPSV, Kraj Vysočina (v případě zařazení 
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 
Vysočina) 

 

AKTIVITA: 3.1.4 Zřízení pobytové odlehčovací služby na území ORP 

Charakteristika aktivity 

Odlehčovací služba je velice potřebnou 

sociální službou, která umožňuje 

zajištění péče v době, kdy není možné 

na přechodnou dobu zabezpečit péči o 

osobu v přirozeném prostředí (např. 

z důvodu nemoci pečující osoby). Na 

území ORP není pobytová odlehčovací 

služba poskytována, přičemž poptávka 

po této službě v území je velice vysoká. 

Tato sociální služba je velice potřebná, 

zejména v některých obdobích roku 

(např. doba dovolených).  

Předpokládané dopady opatření 

-Možnost umožnit rodinám a pečujícím 

osobám dočasně umístit osobu 

v pobytovém zařízení, 

-nabídka krátkodobého pobytu (max. na 

3 měsíce) pro seniory a zdravotně 

postižené, o které po přechodnou dobu 

nemůže pečovat rodina (dovolená, 

nemoc apod.). 

Předpokládaný termín realizace 2021 - 2026 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) 

Investice – zřízení zázemí - v řádech mil. 

Kč 

Provoz – v řádech mil. Kč/rok 

Realizátor Není stanoveno 
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Předpokládané spolupracující subjekty Není stanoveno 

Cílová skupina uživatelů Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Předpokládané výstupy  

Zřízení pobytové odlehčovací služby pro 

seniory a zdravotně postižené – kapacita 

zařízení ca 10 lůžek 

Předpokládané roční provozní náklady V řádech mil. Kč 

Předpokládané zdroje financování 

Obce, Kraj Vysočina (v případě zařazení 

do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 

Vysočina), organizace poskytující 

sociální služby, úhrady klientů 

 

AKTIVITA: 3.1.5 Modernizace koupelny Střediska osobní hygieny org. Sociální centrum 

města Světlá nad Sázavou 

 

Charakteristika aktivity 

Rekonstrukce, modernizace a zvětšení 

stávajícího střediska osobní hygieny, 

které bude i nadále  sloužit pro účely 

pečovatelské služby a přispěje tak 

k většímu komfortu uživatelů služby. 

Předpokládané dopady opatření 

Kvalitnější poskytované služby pro 

osoby vyžadující pomoc jiné osoby nebo 

pro osoby, které mají doma nevyhovující 

podmínky. 

Předpokládaný termín realizace 2020 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 

Realizátor 
Sociální centrum města Světlá nad 

Sázavou/město Světlá nad Sázavou 

Předpokládané spolupracující subjekty MAS Královská stezka 
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Cílová skupina uživatelů 

Osoby vyžadující pomoc jiné osoby 

(zejm. senioři, osoby se zdravotním 

postižením) 

Předpokládané výstupy  

Modernizované vybavení a prostory 

koupelny pro poskytování služby osobní 

hygieny. 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování 

MAS – IROP, Sociální centrum města 

Světlá nad Sázavou/město Světlá nad 

Sázavou 

 

AKTIVITA: 3.1.6 Pořízení osobního automobilu pro organizaci Domov Háj 

Charakteristika aktivity 

V rámci transformace ústavů sociální 

péče vzniká komunitní bydlení pro 

osoby se zdravotním postižením 

v těchto obcích: Ledeč nad Sázavou, 

Světlá nad Sázavou, Havlíčkův brod, 

Chotěboř a Golčův Jeníkov. V souvislosti 

s tím bude ve Světlé nad Sázavou zřízena 

ambulantní služba sociálně-

terapeutické dílny, která bude sloužit 

nejenom klientům komunitního bydlení, 

ale také zájemcům z řad veřejnosti. 

Osobní automobil by byl využit pro 

zajištění svozu klientů z komunitního 

bydlení i z veřejnosti v regionu do 

sociálně-terapeutické dílny (STD) ve 

Světlé nad Sázavou. 

Předpokládané dopady opatření 

Dobrá dostupnost sociální služby pro 

lidi, kteří ji budou využívat. Zajištění 

svozu pro některé klienty, kteří by se 

jinak do STD nedopravili. 

Předpokládaný termín realizace 2020 
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Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 

Realizátor Domov Háj 

Předpokládané spolupracující subjekty MAS Královská stezka 

Cílová skupina uživatelů Osoby se zdravotním postižením 

Předpokládané výstupy  

Pořízení osobního automobilu pro 

zajištění svozu klientů sociálně-

terapeutické dílny ve Světlé nad 

Sázavou. 

Předpokládané roční provozní náklady --------- 

Předpokládané zdroje financování MAS – IROP, Domov Háj 

 

3.2 OPATŘENÍ – Podpora zaměstnávání osob s handicapem 

Popis opatření:  

Osoby se zdravotním postižením se potýkají se ztíženým uplatněním na trhu práce, proto je 

třeba vytvořit podmínky pro jejich lepší zaměstnatelnost.  

Aktivity naplňující opatření: 

3.2.1 Nastavení spolupráce mezi městem Světlá nad Sázavou, Úřadem práce, obcemi 
v regionu a org. FOKUS Vysočina z. ú. – Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod 
3.2.2 Podpora organizací zaměřených na vytváření pracovních míst pro osoby s handicapem 

a zaměstnávajících osoby s handicapem 

 

AKTIVITA: 3.2.1 Nastavení spolupráce mezi městem Světlá nad Sázavou, Úřadem práce, 

obcemi v regionu a org. FOKUS Vysočina 

Charakteristika aktivity 

Sociální služba Tým podpory 

v zaměstnávání má za cíl poskytnout 

podporu lidem se zdravotním 

znevýhodněním v získání a udržení si 

vhodného pracovního místa. V rámci 



 

59 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region ORP Světlá nad Sázavou na období 2019-2021 byl zpracován v rámci projektu 

Plánování sociálních služeb ORP Světlá nad Sázavou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006515, který je financován z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

propagace služby a navazování 

spolupráce v ORP proběhne 

informování pracovníků sociálního 

odboru města Světlá n/S a pracovníků 

kontaktního pracoviště ÚP pobočka 

Světlá n/S o hlavních parametrech 

služby a jejích možnostech. 

Předpokládané dopady opatření 

Pracovníci budou informovat 

potenciální zájemce (osoby se 

zdravotním znevýhodněním hledající 

práci) o službě Týmu podpory 

v zaměstnávání a v případě potřeby jim 

zprostředkují kontakt. 

Předpokládaný termín realizace 2019 - 2020 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční  

Realizátor 
Fokus Vysočina, z. ú. – Tým podpory 

v zaměstnávání Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty 

Odbor sociálních věcí města Světlá n/S a 
kontaktní pracoviště ÚP pobočka Světlá 

n/S 

Cílová skupina uživatelů 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním a osoby se zdravotním 
postižením 

Předpokládané výstupy  

Pracovníci v případě potřeby budou 
schopni poskytnout základní informace 
o službě Tým podpory v zaměstnávání 
Havlíčkův Brod 

Předpokládané roční provozní náklady 
----- 

Předpokládané zdroje financování 
V režii projektu Podpora vybraných 
sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina Individuální projekt VI 

 

AKTIVITA: 3.2.2 Podpora organizací zaměřených na vytváření pracovních míst pro osoby 

s handicapem a zaměstnávajících osoby s handicapem 
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Charakteristika aktivity 

Podpora organizací vytvářejících 

podmínky pro zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce, např. 

sociální podniky v regionu ORP Světlá 

nad Sázavou.   

Předpokládané dopady opatření 
Rozvoj služeb pracovní rehabilitace, 

sociálního podnikání a zaměstnávání. 

Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční, neinvestiční 

Realizátor Není stanoveno 

Předpokládané spolupracující subjekty Není stanoveno 

Cílová skupina uživatelů 

Osoby znevýhodněné na trhu práce, 

např. osoby vracející se z rodičovské 

dovolené, osoby se zdravotním 

postižením aj.  

Předpokládané výstupy  
Zvýšení pracovního uplatnění osob 

z cílových skupin 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování Dotační tituly – OPZ, IROP 

 

3.3 OPATŘENÍ – Podpora zkvalitňování stávajících sociálních služeb 

Popis opatření:  

Zajistit udržení stávající sítě sociálních služeb na území ORP Světlá nad Sázavou a zároveň 

zefektivnit jejich kvalitu a dostupnost. Udržení sociálních služeb alespoň ve stávající 

kapacitě.  

Aktivity naplňující opatření: 

3.3.1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb v regionu Světelska 
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AKTIVITA: 3.3.1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb v regionu 

Světelska 

Charakteristika aktivity 

Zachování stávajících sociálních služeb 

působících na území ORP: 

- Podpora stávajících ambulantních a 

terénních sociálních služeb (včetně 

podpory setrvání seniorů a zdravotně 

postižených v domácím prostředí), 

- udržení stávajících pobytových služeb 

poskytovaných v regionu, 

- podpora procesu transformace 

Domova Háj a vzniku komunitního 

bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením – komunitní bydlení v Ledči 

nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, 

Havlíčkově Brodě, Chotěboři a Golčově 

Jeníkově; podpora zavedení 

ambulantních sociálních služeb pro 

osoby se zdravotním postižením 

v souvislosti se vznikem komunitního 

bydlení. 

Dotčené sociální služby 

Stávající organizace poskytující sociální 

služby dle zákona 108/2006 Sb. na 

území ORP Světlá nad Sázavou 

Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Převážně neinvestiční 

Cílová skupina  Uživatelé sociálních služeb 

Předpokládané výstupy  

Zachování a udržení stávající regionální 

sítě sociálních služeb. 

Stejný nebo obdobný počet klientů 
jednotlivých sociálních služeb. 
Stejný nebo obdobný počet hodin přímé 

péče poskytnutých klientům sociálních 

služeb. 
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Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování 
Obce, Kraj Vysočina, úhrady uživatelů, 

dotační tituly 

 

3.4 OPATŘENÍ – Rozšíření pobytových služeb pro seniory 

Popis opatření:  

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje nejen v Kraji 

Vysočina, ale i v dalších krajích na území České republiky. Délka dožití se neustále prodlužuje 

a přibývá osob starších věkových kategorií, které nemohou nadále žít  ve své vlastní 

domácnosti z důvodu vyššího věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu či nepříznivé 

sociální situace. Reakcí na tyto potřeby je zajištění dostatečné kapacity pobytových služeb 

na území regionu. 

Aktivity naplňující opatření: 

3.4.1 Zajištění sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území města Ledeč 

nad Sázavou 

 

AKTIVITA: 3.4.1  Zajištění sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území 

města Ledeč nad Sázavou 

Charakteristika aktivity 

Zřízení sociální služby pro osoby 

vyžadující vyšší míru podpory. Jednou 

z možností je rozšíření Domu 

s pečovatelskou službou v Ledči nad 

Sázavou a vyčlenění části kapacity pro 

zajištění pobytových služeb pro seniory, 

kterým by byla poskytována nepřetržitá 

24 hodinová péče. 

Předpokládané dopady opatření 

-Zajištění dostatečné nabídky 

pobytových služeb pro seniory, 

-uspokojení potřeb seniorů se 

zhoršujícím se zdravotním stavem, kteří 

již nemohou žít bez částečné nebo plné 

pomoci druhé osoby a kteří již nemohou 

využívat terénní pečovatelské služby či 

osobní asistenci (potřeba vyšší míry 

podpory). 
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Předpokládaný termín realizace 2020 - 2030 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční, neinvestiční 

Realizátor Město Ledeč nad Sázavou 

Předpokládané spolupracující subjekty ----- 

Cílová skupina uživatelů Senioři 

Předpokládané výstupy  

Dlouhodobá pobytová služba pro 

seniory s nepřetržitou péčí na území 

města Ledče nad Sázavou.  

Předpokládané roční provozní náklady V řádech mil. Kč 

Předpokládané zdroje financování 

Město Ledeč nad Sázavou, Kraj Vysočina 

(v případě zařazení do Krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina), obce, 

úhrady klientů 

 

8.7 Cíl 4: Podpora sociálně-zdravotní péče 
 

Cíl 4: PODPORA SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

4.1 OPATŘENÍ – Zajištění psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé 

AKTIVITY 

4.1.1 Zajištění služeb psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou 

 

4.1 OPATŘENÍ – Zajištění psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé 

Popis opatření:  

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor sociálních věcí, jako orgán sociálně-právní ochrany 

dětí již delší dobu sleduje, že klienti, ale i jiní spoluobčané, kteří pracují s rodinami, dětmi a 

mládeží, pociťují špatnou dostupnost odborného rodinného psychologického a 
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psychoterapeutického poradenství, případně i krizové pomoci. Rozvod nebo rozchod rodičů 

je pro všechny členy rodiny dlouhodobou stresující situací. Obtížné je pro rodiče i řešení 

výchovných problémů s dítětem a potřebují podporu stejně tak, jako další cílové skupiny 

ohrožených dětí. Zřízení dostupné ambulance psychologického poradenství včetně služby 

dětského psychologa a psychoterapeutických služeb a mediace by znamenalo zvýšení 

ochrany dětí před traumatizací při dlouhodobém konfliktu rodičů a před poškozením 

psychické, mravní a citové stránky jejich osobnosti. Služba by mohla fungovat i jako náhrada 

za školního psychologa několik dní v týdnu tak, že by se v ambulanci střídali jednotliví 

odborníci. 

Vzhledem k probíhající reformě péče o osoby s duševním onemocněním bude podpora 

psychiatrické péče důležitější více, než tomu bylo dříve. Díky předpokládanému částečnému 

odchodu pacientů z léčeben do běžného života bude potřebná podpora sociálních služeb 

souvisejících s touto problematikou. 

Obce z území ORP se potýkají s nedostatkem odborníků poskytujících psychoterapeutickou 

a psychiatrickou péči. Dlouhé čekací doby na tyto služby způsobují, že podpora se nedostává 

ke klientům včas, což může vést k rozvoji a prohloubení nemoci. Včasné podchycení a řešení 

vztahových problémů, nepříznivé sociální situace atd. sníží procento lidí, kteří v důsledku 

prohloubení problémů a rozvinutí nemoci musí vyhledat vysoce specializovanou 

psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc. 

Aktivity naplňující opatření: 

4.1.1 Zajištění služeb psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou  

 

AKTIVITA: 4.1.1 Zajištění služeb psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou  
 

Charakteristika aktivity Zřízení dostupné ambulance 
psychologického poradenství včetně 
služby dětského psychologa a 
psychoterapeutických služeb a mediace. 
Optimální by bylo, pokud by v místě 
psychologické ambulance byly 
poskytovány i služby: 
- dětského psychiatra (hrazené 
zdravotními pojišťovnami pro děti 
s ADHD, poruchami autistického 
spektra, tiky, úzkostnými poruchami, 
enurézou, poruchami příjmu potravy 
atd.), 
- etopeda (speciálně pedagogická služba 
zabývající se pomocí dětem s poruchami 
emocí a chování /disociální, asociální, 
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antisociální chování/ a jejich rodičům, 
pedagogům apod.) 
 

Předpokládané dopady opatření Poskytování ambulantního odborného 
poradenství a zvýšení ochrany dětí před 
traumatizací při dlouhodobém konfliktu 
rodičů a před poškozením psychické, 
mravní a citové stránky jejich osobnosti. 
Současně by poradna poskytovala i 
odbornou a psychosociální podporu 
dalším skupinám ohrožených dětí. 

Předpokládaný termín realizace 2019-2026 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční – případné stavební úpravy 
prostor, vybavení poradny. 
Neinvestiční – provozní náklady, podíl 
úhrad za odborné služby. 

Realizátor město Světlá nad Sázavou 

Předpokládané spolupracující subjekty Psychologická ambulance PhDr. Sojka 
s.r.o., dětský psychiatr, rodinní 
terapeuté, mediátor, etoped. 

Cílová skupina uživatelů Rodiče nezletilých dětí, nezletilé děti. 

Předpokládané výstupy  Dostupná a funkční ambulance 
psychologického poradenství, rodinné 
terapie, dětského psychiatra, mediace a 
etopeda. 

Předpokládané roční provozní náklady velmi hrubý odhad podílu města 
Provozní náklady 100 000 Kč 
Odborné služby – podíl města 100 000 - 
200 000 Kč (nyní 50 000 Kč pouze 
psycholog dojíždějící cca 2x měsíčně) 

Předpokládané zdroje financování město Světlá nad Sázavou, zdravotní 
pojišťovny, případně i s menším 
podílem klienti. 
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8.8 Cíl 5: Rozvoj dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb 
 

CÍL 5: ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

5.1 OPATŘENÍ – Motivace dobrovolníků k práci v sociálních službách 

AKTIVITY 

5.1.1 Navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se vzdělávacími institucemi 

5.1.2 Podpora propagace dobrovolnictví  

5.1.3 Využití práce dobrovolníků v LDN/ODN na území regionu 

 

5.1 OPATŘENÍ – Motivace dobrovolníků k práci v sociálních službách 

Popis opatření:  

Dobrovolnictvím se rozumí činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. 

Tato aktivita může být naplňována prací se seniory, lidmi s hendikepem, s dětmi a dalšími 

cílovými skupinami. Od roku 2017 působí v regionu Dobrovolnické centrum pro region 

Humpolec a Světlá nad Sázavou organizace FOKUS Vysočina, které dobrovolníky vybírá, 

eviduje a připravuje pro výkon dobrovolnické služby.  Dobrovolníci ve Světlé nad Sázavou 

mohou aktivně trávit volný čas s klienty Sociálního centra Světlá nad Sázavou, Domova Háj 

či komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou. Dobrovolnické programy jsou realizovány 

také ve většině zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod a zkušenosti s dobrovolnictvím mají 

také další organizace poskytující sociální služby na území ORP. 

Rozšíření služeb dobrovolníků představuje významnou příležitost v oblasti sociálních služeb. 

Dobrovolnictví vede ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a může také přinést 

organizaci zpětnou vazbu. Je taktéž vhodným nástrojem k aktivizaci seniorů a zvyšování 

jejich kvality života. Podpora dobrovolnické činnosti v sociálních službách je také jedním 

z dlouhodobých cílů rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina. 

Aktivity naplňující opatření: 

5.1.1 Navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se vzdělávacími institucemi 

5.1.2 Podpora propagace dobrovolnictví 

5.1.3 Využití práce dobrovolníků v LDN/ODN na území regionu 

 

AKTIVITA: 5.1.1 Navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb se vzdělávacími 

institucemi 
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Charakteristika aktivity 

Významnou příležitostí k získání nových 

dobrovolníků je nábor studentů SŠ, VOŠ 

a VŠ působících v regionu. 

Poskytovatelé sociálních služeb 

v případě zájmu osloví studenty nejen 

odborně zaměřených vzdělávacích 

oborů (sociální práce, zdravotní školy), 

ale také studenty gymnázií a ostatních 

středních škol. 

Jako vhodné se jeví zejména tyto 

vzdělávací instituce:  

 Vysoká škola polytechnická 

Jihlava (zejm. studenti oborů 

Zdravotně sociální pracovník, 

Všeobecná sestra, Porodní 

asistentka) 

 Soukromá vyšší odborná škola 

sociální v Jihlavě 

 Akademie Světlá nad Sázavou – 

zejm. sociální a zdravotní obory, 

gymnázium 

 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 

nad Sázavou 

Předpokládané dopady opatření 

- Smysluplné využití volného času (jak 

uživatelů sociálních služeb, tak 

dobrovolníků), 

- podpora odborného pracujícího 

personálu, 

- mezigenerační kontakt, „výchova“ 

mladých lidí k sociálnímu cítění 

přirozenou nenásilnou formou. 

Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor 
Poskytovatelé sociálních služeb, 

Dobrovolnické centrum 
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Předpokládané spolupracující subjekty Školská zařízení z území regionu 

Cílová skupina uživatelů 

Široká škála uživatelů sociálních služeb, 

zejm. senioři, osoby se zdravotním 

postižením 

Předpokládané výstupy  

- Navýšení počtu dobrovolníků, 

-navýšení počtu hodin odvedené 

dobrovolnické práce. 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování ----- 

 

AKTIVITA: 5.1.2 Podpora propagace dobrovolnictví 

Charakteristika aktivity Podpora různých forem propagace 

s cílem šíření osvěty týkající se institutu 

dobrovolnictví a náboru nových 

dobrovolníků. Dobrovolnické centrum 

FOKUS je aktivní na sociálních sítích, 

dále také organizuje vzdělávací 

workshopy pro veřejnost. Nabízí se 

navázání spolupráce s městskými úřady 

a zveřejňování informací na jejich 

webových stránkách.   Jako další vhodné 

formy propagace dobrovolnictví se jeví 

účast na akcích se sociální tématikou 

(např. Festival sociálních služeb 

pořádaný každoročně v Havlíčkově 

Brodě) či informování prostřednictvím 

regionálního tisku (Světelský zpravodaj, 

Ledečský zpravodaj a další obecní 

zpravodaje). 

Předpokládané dopady opatření Zvýšení informovanosti o dobrovolnické 

práci v sociálních službách. 
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Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Poskytovatelé sociálních služeb, 

Dobrovolnické centrum 

Předpokládané spolupracující subjekty Městský úřad Světlá nad Sázavou – 

Odbor sociálních věcí, Městský úřad 

Ledeč nad Sázavou – Odbor vnitřní 

správy 

Cílová skupina uživatelů Široká škála uživatelů sociálních služeb, 

zejm. senioři, osoby se zdravotním 

postižením 

Předpokládané výstupy  Zvýšení počtu dobrovolníků 

 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování ------ 

 

AKTIVITA: 5.1.3 Využití práce dobrovolníků v LDN/ODN na území regionu 

Charakteristika aktivity Kromě zařízení sociálních služeb lze 

dobrovolnictví využít také ve 

zdravotnických zařízeních, jako jsou 

léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) 

a nemocnice s odděleními dlouhodobě 

nemocných (ODN). Dobrovolníci zde 

působí jako společníci seniorů s cílem 

zpříjemnit a vyplnit těmto osobám volný 

čas, a to jak pravidelnými aktivitami, tak 

jednorázovými činnostmi (hudební 

vystoupení, přednášky apod.).  
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Předpokládané dopady opatření - Zlepšení kvality života pacientů v LDN a 

ODN, 

-podpora odborného pracujícího 

personálu. 

Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Poskytovatelé sociálních služeb, 

Dobrovolnické centrum 

Předpokládané spolupracující subjekty Zdravotnická zařízení s ODN, LDN 

Cílová skupina uživatelů Senioři 

Předpokládané výstupy  Navýšení počtu dobrovolníků v LDN a 

ODN v regionu 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 Cíl 6: Udržitelný systém financování sociálních služeb 
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CÍL 6: NASTAVENÍ UDRŽITELNÉHO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

6.1 OPATŘENÍ – Motivace místních samospráv k podílení se na financování SS za své 

klienty 

AKTIVITY 

6.1.1 Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na 

území ORP 

 

6.1 OPATŘENÍ – Motivace místních samospráv k podílení se na financování SS za své 

klienty 

Popis opatření:  

Co se týká finančního zabezpečení sociálních služeb, je uplatňován systém vícezdrojového 

financování. Na financování se podílí především stát, kraj, obce a uživatelé služeb formou 

úhrad nákladů za poskytování sociálních služeb. Dle předpokladů podíl státního rozpočtu, 

resp. rozpočtu Kraje Vysočina na financování organizací poskytujících sociální služby 

v následujících letech neporoste, bude tedy nutné posílit financování z ostatních zdrojů.  

Předpokladem financování sociálních služeb systémem vyrovnávací platby je 

spolufinancování  sociálních služeb zařazených v krajské síti ze strany obcí, na jejichž území, 

resp., pro jejichž uživatele je sociální služba poskytována. Předpokládané procento 

spolufinancování z jiných zdrojů  stanovené Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina se 

pohybuje od 5 % do 40 % v závislosti na druhu poskytované služby, ve většině případů se 

jedná o 5 % - 10 %. Zákonem není stanovena výše podílu financování sociálních služeb obcí 

za své občany, ovšem s ohledem na zvyšující se náklady spojenými s poskytováním 

sociálních služeb se jeví jako nutnost brát v potaz zmíněnou doporučenou míru 

spolufinancování. 

Aktivity naplňující opatření: 

6.1.1 Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na území 

ORP 

 

 

 

 

 

AKTIVITA: 6.1.1 Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb 

poskytovaných na území ORP 
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Charakteristika aktivity 

Spolufinancování sociálních služeb ze 

strany obcí funguje na bázi 

dobrovolnosti, tzn., že obce nemají 

zákonem stanovenou povinnost 

finančně přispívat na zajištění sociálních 

služeb poskytovaných jejich občanům. 

Cílem je, aby se každá obec z regionu 

ORP Světlá nad Sázavou podílela na 

financování sociálních služeb 

poskytovaných jejím občanům (např. 

formou platby za konkrétního klienta a 

výkon). Pro dosažení stanoveného cíle 

bude probíhat široká diskuse, které se 

budou účastnit zadavatelé, 

poskytovatelé a uživatelé sociálních 

služeb. Cílem jednání bude nalezení a 

nastavení nejlepšího možného systému 

financování sociálních služeb na úrovni 

regionu. 

Předpokládané dopady opatření 

-Zefektivnění systému financování 

sociálních služeb, 

-nastavení spravedlivého financování 

sociálních služeb z veřejných rozpočtů, 

- každá obec se podílí na nákladech 

sociálních služeb poskytovaných jejím 

občanům nebo poskytovaných na jejím 

území. 

Předpokládaný termín realizace 2020 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor MAS Královská stezka 
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Předpokládané spolupracující subjekty Obce z území ORP 

Cílová skupina  
Všichni uživatelé sociálních služeb 

v regionu ORP 

Předpokládané výstupy  

Maximální počet obcí z území ORP 

přispívá na finanční zajištění sociálních 

služeb poskytovaných jejich 

občanům/na jejich území. 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

74 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region ORP Světlá nad Sázavou na období 2019-2021 byl zpracován v rámci projektu 

Plánování sociálních služeb ORP Světlá nad Sázavou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006515, který je financován z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

9 Implementace strategie 
 

9.1 Plán realizace aktivit pro jednotlivé roky 

Plán realizace aktivit pro roky 2019 - 2020 je k dispozici v Akčním plánu, který je součástí 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Světlá nad Sázavou na období  

2019 – 2021. Jedná se  o předpoklad, přičemž aktivity mohou být upravovány/doplňovány na 

základě monitorování a vyhodnocování plnění plánu sociálních služeb. V případě možnosti 

získání dotačních prostředků na projektové záměry je žádoucí, aby nositel projektu jednal 

operativně s ohledem na výzvy konkrétních dotačních titulů k předkládání žádosti o dotace. 

 

9.2 Monitoring a vyhodnocování plánu 

Monitoring slouží k průběžnému ověřování shody mezi plánem realizace činností a skutečným 

stavem realizace. Jedním z ukazatelů, jak proces komunitního plánování funguje a pokračuje, 

jsou setkávání pracovních skupin. Po ukončení projektu a schválení střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na období 2019 – 2021 se i nadále budou scházet členové 

realizačního týmu projektu (zástupci pracovních skupin a řídicí skupiny), kteří se budou 

zabývat monitorováním a vyhodnocováním stanovených cílů, opatření a aktivit strategického 

plánu. Setkání realizačního týmu projektu bude organizovat zástupce MAS Královská stezka 

jakožto zpracovatel střednědobého plánu, a to min. 1x ročně.   

Dále bude jedenkrát v roce zpracována zpráva o průběhu plnění akčního plánu  

s vyhodnocením jeho naplňování a bude nastaven akční plán na následující rok.  
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