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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 - 2021. 

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 

Zákon č. 1028/2006 Sb., o sociálních službách definuje sociální služby jako služby, které 

zabezpečují podporu a pomoc lidem, kteří se právě ocitli v nepříznivé životní situaci. Sociální 

služby mohou být svým uživatelům poskytovány formou pobytové služby (např. domov  

pro seniory), terénní služby (pečovatelská služba) či ambulantně, kdy klient dochází do zařízení 

na omezenou dobu (např. denní stacionář).  

Krajské úřady mají dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách povinnost zpracovávat 

pro svá území již výše zmíněné plány rozvoje sociálních služeb. Územní samosprávní celky 

s nižší působností povinnost vytvářet komunitní plány danou tímto zákonem nemají, nicméně 

s připravovanou novelou zákona o sociálních službách lze do budoucna tuto povinnost 

očekávat. V současné době však zákon o obcích č. 128/2000 Sb., nařizuje obcím, aby byly 

vytvářeny podmínky pro rozvoj sociální oblasti a docházelo tak k uspokojování potřeb občanů, 

čemuž právě napomáhá vhodně vytvořený a nastavený komunitní plán sociálních služeb.  

Komunitní plánování v oblasti sociálních služeb je definováno jako „otevřený proces zjišťování 

potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb“ (Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, www.mpsv.cz). V rámci komunitního plánování jsou na územích obcí 

vytvářeny komunitní plány sociálních služeb, které reflektují potřeby obyvatel (uživatelů 

sociálních služeb) a vedou ke spolupráci zadavatelů, organizací a uživatelů sociálních služeb. 

Otevřený proces komunitního plánování však nekončí vytvořením plánu sociálních služeb, ale 

má pokračování ve formě realizace záměrů a opatření, pravidelného monitoringu  

a vyhodnocování nadefinovaných cílů. Komunitní plánování sociálních služeb je prováděno  

na území správního obvodu obce s rozšířenou působní města Havlíčkův Brod (dále SO ORP).  

Tabulka 1 Základní informace o projektu 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 

Název projektu Plánování sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod 

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 Havlíčkův Brod: Bačkov, Bartoušov, Boňkov, 

Břevnice, Česká Bělá, Dlouhá Ves, Dolní Krupá, Golčův Jeníkov, 

Habry, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní Krupá, 

Hurtova Lhota, Chrtníč, Kámen, Knyk, Kochánov, Kojetín, Krásná 

Hora, Krátká Ves, Květinov, Kyjov, Leškovice, Lípa, Lipnice nad 

Sázavou, Lučice, Michalovice, Modlíkov, Nová Ves u Leštiny, 

Okrouhlice, Okrouhlička, Olešenka, Olešná, Podmoky, Pohled, 

Přibyslav, Radostín, Rozsochatec, Rybníček, Skorkov, Skryje, 
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Skuhrov, Slavníč, Stříbrné Hory, Šlapanov, Štoky, Tis, Úhořilka, 

Úsobí, Veselý Žďár, Věž, Vysoká, Zvěstovice, Ždírec, Žižkovo Pole.  

Zaměření projektu 

Vytvoření souhrnného střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod pro období 

2019 až 2021 a akční plán na roky 2019 a 2020 

Schvalovatel projektu Město Havlíčkův Brod 

Forma schválení Schválení orgány města Havlíčkův Brod - zastupitelstvem/radou 

Datum schválení Září 2019 

Zdroj: vlastní zpracování  

2 Vznik a existence SPRSS ORP Havlíčkův Brod  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále SPRSS) představuje základní strategický 

dokument, který slouží ke vzniku kvalitní a dostupné sítě sociálních služeb. Komunitní 

plánování má ve městě Havlíčkův Brod velmi dobrou základnu. V roce 2002 se město Havlíčkův 

Brod prostřednictvím Kraje Vysočina zapojilo do tzv. „Výcviku k podpoře komunitního 

plánování“ a tím získala tzv. TRIÁDA (= zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb) 

licenci k zavedení komunitního plánování v soc. službách. Město Havlíčkův Brod se tak stalo 

jedním z pilotních projektů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti komunitního 

plánování.  

V lednu roku 2005 byl vytvořen Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod  

na období let 2005, 2006 a 2007.  Po delší časové odmlce byl ve městě vytvořen Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb 2013-2015 a Akční plán sociálních služeb 2016. V roce 2017 byl 

Agenturou pro sociální začleňování pro Havlíčkův Brod vytvořen Strategický plán sociálního 

začleňování pro období 2018 -2021.  

SPRSS pro území ORP Havlíčkův Brod pro období 2019-2021 navazuje na všechny výše 

uvedené strategické dokumenty a zároveň kooperuje se Střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb Kraje Vysočina na období 2016-2020.  Na rozdíl od předešlých strategických 

dokumentů se však zabývá komplexně celým územím ORP Havlíčkův Brod, tedy i všemi 56 

obcemi, které do správního obvodu náleží. Společně se střednědobým plánem byl také 

vytvořen Akční plán pro období 2019-2020, který konkretizuje opatření a aktivity navržené 

v SPRSS.   

Okomentoval(a): [H1]: Bude doplněno 
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3 Cíl SPRSS 

Cílem projektu je podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb  

na úrovni obcí v ORP Havlíčkův Brod pomocí tvorby střednědobého plánu prostřednictvím 

efektivního plánování za aktivní účasti relevantních aktérů v daném území.   

Střednědobý plán bude nápomocen pro dosažení následující vize:  

 Sociální služby (dále SS) jsou místně, časově a finančně dostupné. 

 SS jsou propojené a vzájemně reagují na potřeby osob v nepříznivé životní situaci.  

 Aktéři v SS komunikují a spolupracují.  

 Veřejnost je dostatečně informována o SS.  

 Existuje udržitelný systém financování SS, obce v území se podílí na financování SS. 

 

4  Postup tvorby SPRSS 

4.1 Metodologie zpracování  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb byl vytvořen v tzv. triádě tj. partnerstvím mezi 

zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Plán je rozdělen do tří částí, tedy: 

analytické, strategické a implementační.  

Výchozím zdrojem informací pro vznik sociálního plánu byla analýza potřeb uživatelů 

sociálních služeb a schůzky s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb v území. Analýza 

zjištění potřeb uživatelů byla provedena promocí dotazníkového šetření, jehož výstupy jsou 

shrnuty dále v analytické části. Dalším podkladem pro tvorbu komunitního plánu byly řízené 

rozhovory se starosty vybraných obcí na území ORP Havlíčkův Brod jakožto zadavateli 

sociálních služeb. Analytická část byla dále doplněna o dostupná statistická a demografická 

data a predikce týkající se území ORP Havlíčkův Brod. Strategickou část plánu sociálních služeb 

tvoří poznatky získané v průběhu jednání pracovních skupin, kde byly definovány strategické 

cíle. K jednotlivým cílům byla přidělena opatření, pomocí kterých bude stanovených cílů 

dosaženo.  

4.2 Organizační zajištění projektu 

Při zahájení realizace projektu byla sestavena organizační struktura projektu a sestaven 

seznam členů realizačního týmu. V průběhu celého komunitního plánování probíhalo 

setkávání celkem 31 členů realizačního týmu z celkově sedmnácti zastoupených organizací  

a zástupců sociálních odborů.   
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Obrázek 1 Organizační struktura projektu, vlastní zpracování 

 

4.2.1 Řídící skupina 

Řídící skupina byla sestavena ze zástupců z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. 

Mezi její hlavní náplň práce patřilo řízení celého procesu plánování, vyjadřování se 

k předloženým návrhům, schvalování návrhů a opatření, definování zadání činnosti pracovním 

skupinám a zpracování připomínek k SPRSS.   

V Řídící skupině byli zastoupeni představitelé následujících organizací:  

 Městský úřad Havlíčkův Brod – Odbor sociálních věcí a školství 

 Místostarosta města Havlíčkův Brod 

 Fokus Vysočina, z.ú. 

 Zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor sociálních věcí 

 Sociální služby města Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 

 Oblastní charita Havlíčkův Brod 

 MAS Královská stezka 

 MAS Českomoravské pomezí 

Řídící 
skupina

Koordinační 
skupina

Pracovní 
skupiny 

Senioři 
Rozvoj ostatních 
sociálních služeb

Partner projektu 
Město Havlíčkův Brod



 

10 
 

4.2.2 Koordinační skupina 

Koordinační skupinu tvořili členové realizačního týmu projektu a zástupci ze skupiny Řídící. 

Náplň činnosti byla následující: příprava organizačního a jednacího řádu, schvalování, 

připomínkování a aktualizace SPRSS, prezentace výstupů veřejnosti, podílení se na analýzách 

a průzkumech, podílení se na zpracování analytické, strategické a implementační části SPRSS.  

Zastoupení představitelů následujících organizací: 

 Město Havlíčkův Brod – Odbor Sociálních věcí a školství 

 MAS Královská stezka 

4.2.3 Pracovní skupiny 

Zástupci organizací v pracovních skupinách tvořili základní část v rámci plánování sociálních 

služeb. Pracovní skupiny byly složeny ze zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních 

služeb, kteří měli aktivní zájem podílet se na realizaci střednědobého plánu SS v ORP Havlíčkův 

Brod. Pracovní skupiny byly dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb rozděleny na dvě 

podskupiny, a to: 1. Senioři, 2. Rozvoj ostatních sociálních služeb (služby pro zdravotně a 

mentálně postižené, rodina, přechodná krize, osoby závislé na drogách, etnické menšiny, děti 

a mládež). Hlavní náplní činnosti pracovních skupin byla pomoc při mapování aktuálního stavu 

sociálních služeb, řešení problémů v oblasti sociálních služeb, stanovení vize, definování 

hlavních a strategických cílů a poté sestavení následných opatření, jejichž pomocí bude 

stanovených cílů dosaženo.  

Do pracovních skupin byli zapojeni zástupci následujících organizací: 

 Oblastní charita Havlíčkův Brod 

 Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Kraje Vysočina 

 Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 

 Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč, AL PASO Vysočina 

 Domov ve Zboží, příspěvková organizace Kraje Vysočina 

 Kolpingovo dílo České republiky z.s. 

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

 Úsvit – zařízení SPMP Havlíčkův Brod 

 Fokus Vysočina, z.ú. 

 Senior Care pečovatelská služba o.p.s. 

 Sociální služby města Havlíčkův Brod, příspěvková organizace města Havlíčkův Brod 

 Pečovatelská služba města Havlíčkův Brod 

 Pečovatelská služba města Přibyslav 

 Domov ve Věži, příspěvková organizace Kraje Vysočina 

 Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina 

 Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s. 

Naformátováno: Barva písma: Automatická
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V rámci sociálního plánování proběhlo celkem xx jednání pracovních skupin.  

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 z 

a kvalitu a dostupnost sociálních služeb.  

Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice 
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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 

 Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období let 2005, 2006, 

2007 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období  

2013 – 2015 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2016 

 Strategický plán sociálního začleňování města Havlíčkův Brod pro období 2018-2021 
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7 Analýza území ORP Havlíčkův Brod 

 

Obrázek 2 Území ORP Havlíčkův Brod 

7.1 Základní charakteristika území ORP Havlíčkův Brod  

SO ORP Havlíčkův Brod, o celkové rozloze 6 494 ha, se nachází v severní části Kraje Vysočina. 

Celé území SO ORP Havlíčkův Brod zahrnuje celkem 56 obcí, které spadají pod pověřené 

obecní úřady Přibyslav, Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov. Mezi nejstarší obce patří obec 

Habry, jejíž původ je datován již k roku 1101, dále také Havlíčkův Brod a Lipnice nad Sázavou. 

Vzhledem k četnému výskytu malých obcí na území ORP Havlíčkův Brod dochází v několika 

posledních letech k růstu indexu stáří, který značí postupné stárnutí obyvatelstva v dané 
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lokalitě. Průměrná hodnota indexu stáří činí 114,52. O stárnutí populace v této lokalitě svědčí 

také vzrůstající podíl obyvatel ve věku 65 a více let. V roce 2016 se rovnal podíl obyvatel 

v důchodovém věku hodnotě 19,4 %.  

 

7.1.1 Geografické podmínky 

Krajina ORP Havlíčkův Brodu disponuje typickým rázem vrchoviny s výjimkou výběžku 

v severní části v okolí Golčova Jeníkova, kde jsou vhodné přírodní podmínky zejména  

pro zemědělství, které je v tomto správním obvodu velmi rozšířené.  

 

7.1.2 Základní informace o obcích a vývoj počtu obyvatel 

Správní obvod obcí s rozšířenou působnostní Havlíčkův Brod čítá celkově 52 280 obyvatel, 

z čehož více jak polovinu tvoří ženy. Průměrný věk obyvatel ve správním obvodu činí 42,2 let. 

Z tabulky níže uvedené je patrné, že nejvyšší průměrný věk obyvatel je v obcích Rybníček, 

Podmoky a Chrtníč, které mají méně než 150 obyvatel. Naopak u obcí s 200-600 obyvateli 

převládá značně nižší průměrný věk obyvatel pohybující se v hodnotách do 42 let průměrné 

věkové hodnoty.  

Tabulka 2 Základní informace o obcích ORP Havlíčkův Brod 

SO ORP Havlíčkův Brod 

Počet 

obyvatel 

celkem 

Pohlaví Průměrný 

věk 
muži ženy 

ORP Havlíčkův Brod 52 280 25 879 26 401 42,2 

Bačkov 119 62 57 44,4 

Bartoušov 149 83 66 44,6 

Boňkov 68 35 33 43,8 

Břevnice 147 72 75 43,2 

Česká Bělá 1 034 516 518 40,2 

Dlouhá Ves 426 209 217 40,1 

Dolní Krupá 420 213 207 39,6 

Golčův Jeníkov 2 639 1 290 1 349 42,3 

Habry 1 324 683 641 42,3 

Havlíčkova Borová 954 491 463 41,6 

Havlíčkův Brod 23 145 11 266 11 879 43,2 

Herálec 1 132 558 574 42,6 

Horní Krupá 561 284 277 37,8 

Hurtova Lhota 237 126 111 41,2 

Chrtníč 119 59 60 45,7 

Kámen 381 199 182 43,6 

Knyk 426 222 204 39,3 

Kochánov 168 73 95 36,3 

Kojetín 158 78 80 46,0 
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Krásná Hora 519 259 260 42,8 

Krátká Ves 141 78 63 44,8 

Květinov 238 127 111 43,5 

Kyjov 145 81 64 41,9 

Leškovice 77 32 45 42,1 

Lípa 1 154 571 583 40,0 

Lipnice nad Sázavou 651 336 315 44,2 

Lučice 636 330 306 42,0 

Michalovice 205 106 99 36,7 

Modlíkov 163 85 78 39,5 

Nová Ves u Leštiny 120 57 63 40,6 

Okrouhlice 1 350 661 689 41,1 

Okrouhlička 249 119 130 38,1 

Olešenka 184 100 84 39,6 

Olešná 349 174 175 38,0 

Podmoky 127 64 63 48,0 

Pohled 768 377 391 42,7 

Přibyslav 4 022 2 013 2 009 41,0 

Radostín 162 88 74 38,0 

Rozsochatec 503 267 236 41,7 

Rybníček 60 29 31 55,3 

Skorkov 84 41 43 44,0 

Skryje 181 92 89 43,9 

Skuhrov 286 139 147 39,1 

Slavníč 59 30 29 36,6 

Stříbrné Hory 249 129 120 39,1 

Šlapanov 806 399 407 41,8 

Štoky 1 920 966 954 38,8 

Tis 364 173 191 42,4 

Úhořilka 49 26 23 40,5 

Úsobí 671 330 341 45,1 

Veselý Žďár 555 285 270 42,2 

Věž 826 413 413 43,9 

Vysoká 216 106 110 37,8 

Zvěstovice 77 31 46 44,6 

Ždírec 141 66 75 39,0 

Žižkovo Pole 366 180 186 43,3 

Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze. Údaje k 31. 12. 2016. Dostupný z: https://www.czso.cz/csu/czso/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel 1869-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

obci-1869-az-2015 

 

Počet obyvatel v ORP Havlíčkův Brod od roku 1869 procházel postupným vývojem s mírnými 

změnami. K největšímu poklesu počtu obyvatel došlo po roce 1950, kdy proběhla reorganizace 

územní samosprávy. Od tohoto roku se již dále počet obyvatel v území výrazně nelišil  

a pohyboval se v hodnotách lehce přes 52 000 obyvatel.  

 

Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v území 2010-2016 

 

Zdroj: ČSÚ. Demografické ročenky správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Údaje k 31. 12. Dostupný z:  

https://www.czso.cz/csu/czso/ 

https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/


 

17 
 

Tabulka 3 Pohyb obyvatelstva na území SO ORP Havlíčkův Brod 

Zdroj: ČSÚ, 2016 

Tabulka výše vypovídá o nárůstu počtu obyvatel v posledních dvou letech, čemuž přispívá 

jednak přirozený přírůstek obyvatel a jednak počet přistěhovalých. 

Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze, obyvatelstvo 

Od roku 2010 je patrný nárůst obyvatel ve věku nad 65 let. Za tímto faktem stojí současné 

stárnutí populace, které provází nejenom ORP Havlíčkův Brod, ale také celé území ČR.  

Postupné zvyšování počtu seniorů ve sledovaném území je třeba pravidelně monitorovat, 

neboť kapacita zařízení, která jsou určena pro seniory, je již nyní nedostačující. S dalším 

stárnutím obyvatelstva budou narůstat také náklady na lékařskou pomoc, na ošetřování, 

osobní asistenci, dojde k dalšímu zvýšení zájmu o umístění do domovů pro seniory a domů 

s pečovatelskou službou. S tímto faktem také souvisí zvýšení nákladů v oblasti sociálních 

služeb, jako např. zajištění dodatečné pracovní síly. Zejména z těchto důvodů je nutné se  

na postupné stárnutí obyvatelstva připravovat a pružně na něj reagovat. O rostoucí tendenci 

Rok 

SO ORP Havlíčkův Brod 

Živě 

narození 
Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přírůstek (úbytek) 

přirozený stěhováním celkový 

2010 614 498 667 766 116 -99 17 

2011 534 520 597 696 14 -99 -85 

2012 563 529 631 605 34 26 60 

2013 521 537 650 648 -16 2 -14 

2014 608 487 654 682 121 -28 93 

2015 548 552 686 708 -4 -22 -26 

2016 553 503 676 666 50 10 60 

8 348 8 674 8 981 9 258 9 607 9 808 10 156
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 Graf 3 Vývoj počtu obyvatel ve věku 65 a více let 
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počtu seniorů vypovídá také tabulka uvedená níže, která zachycuje zvýšení počtu seniorů 

v období let 2010–2016 téměř o 2 000 obyvatel.  

Tabulka 4 Vývoj počtu obyvatel dle věkových kategorií 2010-2016 

S
O

 O
R

P
 H

a
v

lí
č

k
ů

v
 B

ro
d

  

Věk 0-14 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7776 7820 7913 7966 8089 8150 8282 

Věk 15-64 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

36 348 35 613 35 273 34 929 34 550 34 262 33 842 

Věk 65 a více 

8348 8674 8981 9258 9607 9808 10156 

Průměrný věk obyvatel 

40,7 41,1 41,3 41,5 41,8 42 42,2 

Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze, obyvatelstvo 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ 

Hodnota ukazatele vývoje indexu stáří udává poměr počtu obyvatel ve věku 65 a více let 

k počtu obyvatel ve věku 0-14 let. Při posledním Sčítání lidu, domů a bytů (tedy v roce 2011) 

dosáhl index stáří v celé České republice hodnoty 110. Na území ORP Havlíčkův Brod se 

v posledních šesti letech tato hodnota neustále zvyšovala a v roce 2012 dokonce přesáhla 

celkovou hodnotu indexu stáří České republiky, což značí jasný nárůst stárnutí populace 

v daném území, jak je již zmíněno výše.  
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Vývoj indexu stáří ORP Havlíčkův Brod 
v letech 2010 - 2016

 Graf 4 Vývoj indexu stáří 2010-2016 
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Graf 5 Věková struktura obyvatelstva 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ 

 

Z obrázku uvedeného výše je patrná věková struktura obyvatel v ORP Havlíčkův Brod, ze které 

je zřejmé, že se ženy v území dožívají vyššího věku než muži, což je dáno biologickými 

vlastnostmi (tzv. nadúmrtností mužů). Naopak dolní polovina pyramidy vypovídá o vyšším 

počtu mužů – dětí (0-4 roky).  

 

7.1.3 Nezaměstnanost  

 

Tabulka 5 Nezaměstnanost v území 2010-2016 

NEZAMĚSTNANOST (dle MPSV  

k 31. 12.) 

SO ORP Havlíčkův Brod 

2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání 2 607 2 227 2 426 2 208 1 833 1 513 

z toho dosažitelní (%) 99,1 98,8 97,3 98,9 99,7 99,1 

z toho občané se zdravotním 

postižením (%) 
14,5 15,6 14,2 15,2 19,0 22,1 

z toho absolventi (%) 6,7 7,9 5,9 5,7 5,9 4,5 

z toho osoby s délkou evid. nad 12 

měsíců (%) 
27,9 32,6 35,9 37,0 34,4 33,9 

Volná pracovní místa 141 115 223 327 526 620 
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7.1.4 Sociálně vyloučené lokality (SVL) 

Jedná se o místa či územní oblasti, které jsou obývané významnou měrou osobami sociálně 

vyloučenými nebo jsou sociálním vyloučením ohrožené.  

Sociálně vyloučeným občanem se dle Agentury pro sociální začleňování (ASZ) rozumí ti 

občané, kteří mají ztížený přístup k institucionální pomoci (tedy službám a institucím), jsou 

vyloučeni ze společenských sítí a mají nedostatek kontaktů mimo oblast sociálně vyloučené 

lokality.  

Ze vstupní analýzy, která byla realizována v říjnu roku 2017 pro město Havlíčkův Brod vyplývá, 

že přímo v samotném městě a spádovém centru ORP Havlíčkův Brod se nachází celkem pět 

sociálně vyloučených lokalit. Mezi zmiňované sociálně vyloučené lokality patří ulice Reynkova 

a vilové domy na Mírové a Havířské, ubytovna Sport a ubytovna Čechovka (která se v současné 

době mezi SVL již neřadí, neboť se její tzv. sociálně vyloučení jedinci přestěhovali).  

 

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní 

místo 
18,5 19,4 10,9 6,8 3,5 2,4 

Podíl nezaměstnaných osob (%) 7,11 6,18 6,69 6,25 5,29 4,38 

Zdroj: ČSÚ, MPSV 

V současné době je na většině území České republiky hodnota ukazatele nezaměstnanosti velmi 

nízká. Výjimkou není také zkoumané území ORP Havlíčkův Brod, kde se hodnota podílu 

nezaměstnaných osob oproti roku 2010 snížila o 3 %. Jak ukazuje tabulka uvedená níže, vyšší 

procentní podíl nezaměstnaných osob ve zkoumaném území tvoří muži, což může být zapříčiněno 

jejich nedostatečným či málo motivujícím finančním ohodnocením.   Z tabulky je také patrný pokles 

uchazečů o zaměstnání, čemuž přispívá ekonomický růst celé ČR.  

Tabulka 6 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob 

Rok  

Uchazeči o zaměstnání v evidenci 

ÚP 

Podíl nezaměstnaných osob  

(v %) 

Dosažitelní Celkem Muži Ženy Celkem 

2010 2583 2607 7,84 6,35 7,11 

2011 2200 2227 6,56 5,78 6,18 

2012 2184 2208 6,37 6,13 6,25 

2014 2184 2208 6,37 6,13 6,25 

2015 1828 1833 5,26 5,33 5,29 

 

Zdroj: MPSV 
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Tabulka 7 Počty sociálně vyloučených lokalit a obyvatel v nich žijících dle ORP Kraje Vysočina 

Zdroj: AUGUR Consulting s.r.o. a GAC spol. s.r.o. (Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina 

2016-2020) 

V samotném městě Havlíčkův Brod se nachází jedna sociálně vyloučená lokalita s romskými 

obyvateli, kterou tvoří dva domy v centru města s celkově šestnácti byty, kde většina bytů má 

velkost 1+kk.

ORP Kraje Vysočina Gabalova analýza 2015 Krajská analýza 2015 

Počet 

SVL 

Počet soc. 

vyloučených 

obyvatel 

Počet 

SVL 

Počet soc. 

vyloučených 

obyvatel 
ORP Jihlava 3 300 - 400 6 400 -  500 

ORP Třebíč 2 0 - 200 5 300 - 400 

ORP Havlíčkův Brod 2 0 - 100 5 100 - 200 

ORP Moravské Budějovice 1 0 - 100 4 100 - 200 

ORP Pelhřimov 1 0 - 100 3 0 - 100 

ORP Chotěboř 1 0 - 100 2 100 - 200 

ORP Pacov 0 0 1 0 - 100 

ORP Telč 1 0 - 100 1 0 - 100 

ORP Žďár nad Sázavou 1 0 - 100 1 200 - 300 

ORP Humpolec 1 0 - 100 1 0 - 100 

ORP Velké Meziříčí 0 0 0 0 

ORP Nové Město na Moravě 0 0 0 0 

ORP Světlá nad Sázavou 0 0 0 0 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 0 0 0 0 

ORP Náměšť nad Oslavou 0 0 0 0 

CELKEM 13 300 – 1 300 29 1 200 – 2 200 
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7.2 Charakteristika sociálních služeb ve vybraném území 

 

Tabulka 8 Sociální služby v ORP Havlíčkův Brod 

Sociální služby ORP Havlíčkův Brod 

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 2 20 2 - 2 20 2 - 2 - 

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

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 

Domovy pro seniory 2 159 2 141 2 193 2 193 2 193 

Domovy se zvláštním režimem 3 111 3 129 3 133 3 133 3 141 

Chráněné bydlení 2 4 2 4 2 4 2 4 2 16 

Azylové domy 1 18 1 18 1 18 1 18 1 20 

Domy na půl cesty 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 

Zařízení pro krizovou pomoc - - - - - - - - - - 

Nízkoprahová denní centra - - - - - - - - - - 

Nízkoprahová zařízení pro děti  - - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Noclehárny - - - - - - - - - - 

Terapeutické komunity - - - - - - - - - - 

Sociální poradny 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Sociálně terapeutické dílny 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Centra sociálně rehabilitační  3 - 3 - 2 - 3 - 1 - 

Pracoviště rané péče  1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

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

Služby následné péče - - - - - - - - - - 

Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze 
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7.2.1 Analýza aktuálního stavu sociálních služeb v regionu 

Ve správním obvodu ORP Havlíčkův Brod působilo během zpracovávání střednědobého plánu sociálních služeb celkově 17 organizací poskytujících 

sociální služby. O přehledu jednotlivých sociálních služeb ve sledovaném území vypovídá tabulka uvedená níže. V tabulce jsou uvedeny pouze 

sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.  

Tabulka 9 Aktuální stav sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod 

Název poskytovatele/služby Zařízení poskytovatele Poskytovaná sociální služba Kapacita (pokud lze stanovit) 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Charitní domov Havlíčkův Brod Charitní domov pro matky s dětmi  20 lůžek 

Občanská poradna Havlíčkův Brod Odborné sociální poradenství 2 - okamžitá kapacita 

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod Osobní asistence 10 - okamžitá kapacita 

Šipka - sociálně aktivizační služba pro 

rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny 

s dětmi 

terénní – okamžitá: 4, denní: 8 

ambulantní – okamžitá: 2, 

denní: 2 

Středisko rané péče Havlíčkův Brod Raná péče 3 - okamžitá kapacita 

Domácí hospicová péče Odlehčovací služby 6 - okamžitá kapacita 

Nízkoprahový klub BAN 
Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež 
20 - ambulantní 

Charitní pečovatelské služby s místem 

poskytování Lipnice nad Sázavou a Golčův 

Jeníkov 

Dům s pečovatelskou službou    

Domovy  pro seniory Havlíčkův 

Brod, p.o. Kraje Vysočina 

Husova Domov pro seniory 

120 klientů 
Břevnice 

 

 

 

 

Domov se zvláštním režimem 
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U Panských Domov pro seniory 

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Dům na půl cesty, krizová pomoc 8 lůžek 

Oblastní charita Třebíč - AL PASO  

Vysočina  
Terénní programy 

Terénní program pro osoby vracející 

se z výkonu trestu, osoby s trestní 

minulostí a blízké osoby v krizi 

max. okamžitá kapacita 4 klienti 

Domov ve Zboží, příspěvková 

organizace Kraje Vysočina 
Domov ve Zboží 

Domov pro osoby se zdravotním 

postižením 
60 lůžek 

Kolpingovo dílo České republiky z.s. 
Kontaktní a poradenské centrum v oblasti 

drogové problematiky Spektrum 
Kontaktní centra (terénní forma) okamžitá – 2 klienti 

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 

Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod Denní stacionář Denní stacionář, chráněné bydlení   

FOKUS Vysočina, z.ú.  

Chráněné bydlení Havlíčkův Brod  Chráněné bydlení  14 klientů 

Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův 

Brod 
Sociální rehabilitace 

ambulantní 1 klient, terénní 2 

klienti 

Komunitní tým Havlíčkův Brod Sociální rehabilitace 
ambulantní 1 klient, terénní 30 

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) 

Psychocentrum - manželská a 

rodinná poradna Kraje Vysočina, 

přís. org 

Psychocentrum 
Intervenční centrum, Odborné sociální 

poradenství 

terénní 1 klient, 13 klientů 

ambulantní forma soc. 

poradenství 

Pečovatelská služba - městys Štoky Dům s pečovatelskou službou Pečovatelská služba 27 klientů 

Sociální služby města Havlíčkův 

Brod, příspěvková org. Města 

Havlíčkův Brod 

Centrum služeb pro seniory - denní 

stacionář 
Denní stacionář 20 klientů 

Domov se zvláštním režimem Reynkova 
Služby pro osoby se sníženou 

soběstačností (specifickými 

potřebami) 

28 klientů 
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Dům s pečovatelskou službou Na Výšině Pečovatelská služba 
5 klientů 

 

 

 

Domov pro seniory Reynkova 
Služby pro seniory 60 a více let, 

odlehčovací služba 
98 lůžek 

Spolek pro lůžkový hospic Mezi 

stromy, z.s. 
Poradna mezi stromy 

Odborné sociální poradenství 

(ambulantní, terénní) 
okamžitá kapacita 1 klient 

Pečovatelská služba město Přibyslav Dům s pečovatelskou službou Pečovatelská služba 120 klientů 

Domov ve Věži, příspěvková 

organizace Kraje Vysočina 
Domov se zvlášním režimem  

Služby pro osoby se sníženou 

soběstačností (specifickými 

potřebami) 

88 klientů 

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 

Zdroj: Vlastní šetření, stav k 14. 2.2019    
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Obrázek 3 Terénní a ambulantní sociální služby poskytované ve zkoumaném území, vlastní zpracování  
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Obrázek 4 Pobytové sociální služby poskytované na území ORP Havlíčkův Brod, vlastní zpracování 
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7.2.2 Přehled služeb návazných na registrované sociální služby v území 

 

Tabulka 710 Návazné služby 

Název poskytovatele/služby Organizace Služby 

Dobrovolnické centrum  Oblastní charita Havlíčkův Brod charitní dobrovolnický program 

Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina dobrovolnický program 

Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod Oblastní charita Havlíčkův Brod 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění 

kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek Havlíčkův Brod 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 

zapůjčení pomůcek pro nemocné, osoby po úrazech či operaci, seniory 

nebo pro zdravotně postižené občany – např. polohovací postele, invalidní 

vozíky, chodítka, antidekubitní matrace aj. 

Centrum primární prevence Spektrum Kolpingovo dílo České republiky z.s. 
programy primární prevence pro kolektivy ve školách a školských 

zařízeních 

Centrum duševního zdraví Havlíčkův Brod FOKUS Vysočina 

poskytování sociálních a zdravotních služeb - propojení sociálních 

pracovníků FOKUSu Vysočina a zdravotních pracovníků Psychiatrické 

nemocnice v multidisciplinární tým 

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův 

Brod 
ambulantní a pobytová léčba 
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Úřad práce ČR, pracoviště Havlíčkův Brod Úřad práce 
dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, 

příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory 

Úřad práce ČR, pracoviště Golčův Jeníkov Úřad práce dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi 

Úřad práce ČR, pracoviště Přibyslav Úřad práce dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi 

Okresní správa sociálního zabezpečení Havlíčkův 

Brod 
ČSSZ 

důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojištění OSVČ, lékařská 

posudková služba, odškodnění 

Probační a mediační služba Havlíčkův Brod  Probační a mediační služba 
zprostředkovatelské služby v spojené s integrací pachatele, participací 

poškozeného a ochranou společnosti 

Oblastní spolek Českého červeného kříže - 

SeniorPoint 
Český červený kříž kontaktní místo pro seniory 

Family Point Havlíčkův Brod 
Informační a poradenské centrum 

Vysočina o.p.s. 

poskytování informací pro podporu rodiny, volnočasové aktivity, 

přednášky 

Mamma centrum Havlíčkův Brod Zapsaný ústav vzdělávání dětí od narození do 14 let  

Rodinné centrum Tiliánek obec Lípa  Spolek TILIA  programy pro děti, trávení volného času  
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Alfa - klub x podpora výkonnostního sportu paraplegiků 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí v ČR - klub HB 
Občanské sdružení rehabilitační programy péče o zdravotně postižené děti a mládež 

Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR 

Havlíčkův Brod 
Občanské sdružení podpora zájmů a potřeb členů 

Parkinson - klub Havlíčkův Brod Humanitární společnost sdružení osob s Parkinsonovou chorobou 

ROSKA Havlíčkův Brod - regionální organizace 

Unie ROSKA v ČR 
Zdravotnické sdružení a spolek pomoc lidem s roztroušenou sklerózou 

Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých oblastní pobočka Havlíčkův Brod 
Oblastní odbočka Havlíčkův Brod občanské sdružení 

Svaz diabetiků ČR - územní organizace Pobočný spolek oblastní sdružení pomoci diabetikům 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská 

organizace Vysočina 
Pobočný spolek Havlíčkův Brod pomoc neslyšícím a nedoslýchavým 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - 

základní organizace 
Pobočný spolek rehabilitační a rekondiční programy 
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Tělovýchovná jednota zdravotně postižených 

Havlíčkův Brod 
Občanské sdružení 

provozování sportů vyhovujících členům organizace (lehká atletika, 

turistika, jízda na kole, stolní tenis a různé stolní hry) 

Svaz tělesně postižených ČR - základní organizace 

Havlíčkův Brod 
Pobočný spolek Havlíčkův Brod zajišťování potřeb a zájmů členů 

Aqua club Žabičky x plavání dětí (od 6. měsíce věku) v Havlíčkově Brodě  

Nadační fond Aktivní ženy na venkově Golčův 

Jeníkov 
Nadační fond 

klubovna pro seniory, cvičebna, kavárna, dětská herna, multifunkční 

učebna, kurzy AJ pro děti i dospělé 

KVC Harmonie – klub maminek a dětí v Přibyslavi Občanské sdružení mateřské centrum  

Charitní ošetřovatelská služba s místy 

poskytování Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov, 

Přibyslav 

Oblastní charita Havlíčkův Brod domácí zdravotní péče 

Zdroj: MÚHB, vlastní šetření
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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: 

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. 

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. 

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 



 

33 
 

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 811 Finance poskytnuté na registrované sociální služby z rozpočtu města Havlíčkův Brod - rok 2017 

Poskytovatel Služba Vyplaceno v Kč 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Domov pro seniory 3.225 000,00 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Domov se zvláštním režimem 511.000,00 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Odlehčovací pobytová služba  440.000,00 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Pečovatelská služba 3.444 000,00 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Denní stacionář 978.000,00 

Centrum pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 7.854,00 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Osobní asistence 149.112,00 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Raná péče 23.417,50 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Odborné sociální poradenství 32.150,00 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Odlehčovací služby 11.963,00 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež 

189.662,50 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

10.795,50 

Fokus Vysočina Chráněné bydlení  8.905,50 

Fokus Vysočina Denní stacionář 11.675,50 

Kolpingovo dílo ČR Kontaktní a poradenské centrum 

v oblasti drogové problematiky 

Spektrum 

44.583,00 

ÚSVIT zařízení SPMP HB Denní stacionář 226.237,00 
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ÚSVIT zařízení SPMP HB Chráněné bydlení 1.790,00 

 CELKEM: 9.316 145,50 

Zdroj: MěÚ Havlíčkův Brod 

Tabulka 912 Finance poskytnuté na neregistrované sociální služby a další aktivity z rozpočtu města Havlíčkův 

Brod - rok 2017 

Poskytovatel Služba / aktivita Vyplaceno v Kč 

Fokus Vysočina  Dobrovolnické centrum 45.000,00 

SEMiTAM - sociální firma Veřejná služba 12.000,00 

Potravinová banka Vysočina Potravinová pomoc 20.000,00 

Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Havlíčkův Brod 

Senior Point 180.000,00 

Infor. a poradenské centrum Vysočina Family Point 180.000,00 

 CELKEM: 437.000,00 

Zdroj: MěÚ Havlíčkův Brod 

 

Tabulka 1013 Finance poskytnuté na registrované sociální služby z rozpočtu města Havlíčkův Brod - rok 2018 

Poskytovatel Služba Vyplaceno v Kč 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Domov pro seniory 4.200 000,00 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Domov se zvláštním režimem 740.000,00 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Odlehčovací pobytová služba 570.000,00 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Pečovatelská služba 4.000 000,00 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu Denní stacionář 1.182 000,00 

Centrum pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 25.145,00 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Osobní asistence 387.231,00 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Raná péče 29.235,00 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Odborné sociální poradenství 58.464,00 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Odlehčovací služby 38.146,50 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež 

212.439,50 
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Oblastní charita Havlíčkův Brod Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

34.258,00 

Fokus Vysočina Chráněné bydlení  15.688,50 

Fokus Vysočina Denní stacionář 16.833,50 

Fokus Vysočina Soc. rehabilitace - kom. tým 19.866,00 

Kolpingovo dílo ČR Kontaktní a poradenské centrum 

v oblasti drogové problematiky 

Spektrum 

60.559,50 

ÚSVIT zařízení SPMP HB Denní stacionář 278.278,00 

ÚSVIT zařízení SPMP HB Chráněné bydlení 2.395,00 

 CELKEM: 11.870 539,50 

Zdroj: MěÚ Havlíčkův Brod 

Tabulka 1114 Finance poskytnuté na neregistrované sociální služby a další aktivity z rozpočtu města Havlíčkův 

Brod - rok 2018 

Poskytovatel Služba / aktivita Vyplaceno v Kč 

Fokus Vysočina  Dobrovolnické centrum 50.000,00 

Potravinová banka Vysočina Potravinová pomoc 20.000,00 

Kolpingovo dílo ČR Spoluúčast na projektu soc.  

výcviku 

4.000,00 

Oblastní charita Havlíčkův Brod Veletrh sociálních služeb 60.000,00 

Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Havlíčkův Brod 

Senior Point 180.000,00 

Infor. a poradenské centrum Vysočina Family Point 180.000,00 

 CELKEM: 434.000,00 

Zdroj: MěÚ Havlíčkův Brod 

 

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. 
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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.  

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 z oblasti sociálních služeb v ORP 

Havlíčkův Brod 

 

a) Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období let 2005, 2006, 

2007 

V roce 2005 byl zpracován komunitní plán v rámci projektu Kraje Vysočina „Výcvik k podpoře 

ke komunitnímu plánování“.  Město Havlíčkův Brod se tak stalo pilotním městem Ministerstva 

práce a sociálních věcí v ČR v procesu komunitního plánování SS.  

Komunitní plán se zabýval sociálními službami, které byly poskytovány následujícím cílovým 

skupinám: Senioři, Rodiny, děti, mládež, minority, osoby společensky nepřizpůsobivé, 

zdravotně a mentálně postižení a duševně nemocní.  

b) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod  

na období 2013 – 2015 

V letech 2011-2013 byl vytvořen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, jehož hlavním 

cílem bylo stanovení priorit a opatření, pomocí kterých bude po schválení zastupitelstvem 

města dosahováno vytyčených cílů a priorit.  

Společně s tímto projektem byl také vytvořen „Elektronický katalog sociálních služeb a systém 

sledování a vyhodnocování poskytovaných sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod“. 

V současné době není systém plně aktualizovaný, vše je v řešení města Havlíčkův Brod.  

Dalším důležitým výstupem plánu sociálních služeb byl Veletrh poskytovatelů sociálních 

služeb, který byl pořádán ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Kraje Vysočina  

a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých.  

c) Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2016 

V průběhu měsíců října až prosince 2015 byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb, 

jehož cílem bylo zkonkrétnění střednědobého plánu města Havlíčkův Brod a aktualizace sítě 

SS. Akční plán se zabývá popisem, tvorbou a aktualizací sítě sociálních služeb.  

d) Strategický plán sociálního začleňování města Havlíčkův Brod pro období 2018-2021 

V roce 2017 byla na popud města zahájena tvorba strategického plánu sociálního začleňování, 

na jehož tvorbě se podílela Agentura pro sociální začleňování, zástupci města Havlíčkův Brod 

a další dotčení aktéři v daném území. Účelem plánu bylo nastavení takových opatření, která 

pomohou ke zlepšení situace ve městě v oblastech: bydlení, vzdělávání, bezpečnosti, 

zaměstnanosti a SS.  

Strategický dokument byl rozdělen do tří základních částí, kdy první část zobrazuje principy 

Koordinovaného přístupu k lokalitám sociálně vyloučeným, druhá část se zaměřuje na analýzu 
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sociálních problémů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a třetí část je věnována 

realizaci a monitorování náplně plánu. 

e) 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.   

f) Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014-2024 

Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod byl vypracován na období deseti let jakožto 

základní rozvojový dokument, který slouží jako podklad pro další vývoj a rozvoj města 

Havlíčkův Brod. Dokument je rozdělen do několika hlavních částí, jejíchž součástí je také popis 

a predikce současné situace v Sociálních službách. Podkapitola o sociálních službách uvádí 

současné zabezpečení města poskytovateli sociálních služeb včetně jejich kapacit. Blíže jsou 

sociální služby specifikovány v komunitních plánech, jež jsou zmíněny výše.  

g) Strategie rozvoje města Golčův Jeníkov 2015-2020 

Strategický rozvojový dokument města Golčův Jeníkov byl vytvořen na pětileté období 

metodou komunitního plánování (tedy spoluprací občanů a subjektů v obci). Popisuje situaci 

v oblasti sociálních služeb ve městě, udává informace o zabezpečení sociálních služeb a jejich 

poskytovatelích. V současné době se město Golčův Jeníkov zapojuje do komunitního 

plánování soc. služeb v ORP Havlíčkův Brod.  

h) Strategie rozvoje města Přibyslav 2016-2021  

Strategický dokument města Přibyslav byl zpracovaný na období šesti let a konkretizuje 

současnou situaci vybavenosti a rozvojových záměrů města Přibyslav. V tomto dokumentu je 

mimo jiné popsána také sociální situace ve městě Přibyslav a zabezpečení a stav sociální péče.  

Dokument popisuje současné zabezpečení města sociálními službami, zmiňuje poskytovatele 

sociálních služeb, které ve městě působí a udává zmínku o komunitním plánování, které  

ve městě proběhlo v roce 2010.  V současné době se město Přibyslav podílí na  komunitním 

plánování soc . služeb v ORP Havlíčkův Brod.   
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7.2.5 Vyhodnocení dotazníkového šetření s uživateli sociálních služeb 

Během prázdninových měsíců července a srpna 2018 bylo v rámci celého ORP Havlíčkův Brod 

provedeno dotazníkové šetření určené uživatelům sociálních služeb z cílových skupin dle 

rozdělení na konkrétní pracovní skupiny v daném území. Pomocí dotazníkového šetření mohli 

uživatelé sociálních služeb vyjádřit svůj názor na fungování soc. služeb a poukázat na mnohá 

pozitiva či naopak nedostatky v této oblasti. Dotazník obsahoval  celkově čtrnáct otázek 

včetně tří otázek spojených s identifikací respondenta. Otázky byly obsahově zaměřené tak, 

aby byla jejich vypovídající hodnota co nejvyšší a přiblížila tak přehled, jaké sociální služby jsou 

nejvíce využívány, jak jsou pro klienty dostupné či jak jsou s nimi spokojeni.  

Dotazníky byly k uživatelům distribuovány za pomoci jednotlivých poskytovatelů sociálních 

služeb. Bylo osloveno 116 respondentů a celkově dotazníky vyplnilo 116 uživtaelů sociálních 

služeb z  deseti zařízení poskytujících sociální služby (návratnost dotazníků tedy byla 100%). 

Nápomocny nám byly následující organizace: Centrum pro neslyšící  a nedoslýchavé kraje 

Vysočina, o.p.s.; Domov pro seniory Kraje Vysočina Havlíčkův Brod; Fokus Vysočina, z.ú.; 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace; SPEKTRUM, Kolpingovo dílo ČR  z.s.; Centrum J.J. 

Pestalozziho, o.p.s.; Sociální služby města Havlíčkův Brod, příspěvková organizace a Oblastní 

charita Havlíčkův Brod.   

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina dotazovaných využívá sociální službu 

několikrát do měsíce či dokonce několikrát týdně, což je důkazem toho, že sociální služby jsou 

opravdu hojně využívány a tudíž jsou v daném území velmi potřebné. S poskytováním sociální 

služby je také velice úzce propojena spokojenost jejích uživatelů. Respondenti jsou  

se sociálními službami spokojeni především z důvodu jejich dobré kvality, vyhovující doby 

poskytování SS a dobrému zázemí SS pro uživatele. Více než 70 % odpovídajících uživatelů 

uvedlo dostatečnou informovanost o nabídce sociálních služeb. Necelých 65 % dotazovaných 

vnímá propagaci SS jako dostatečnou, téměř 20 % osob se však k této otázce vůbec 

nevyjádřilo. Mezi nejčastější formy propagace SS či předávání informací o SS ve sledovaném 

území patří: doporučení od známých, přátel a rodiny, reference od ostatních uživatelů SS  

a webové stránky organizací či úřadů. Hlavními nedostatky v hodnocení kvality SS jsou nejen 

nedostatky aktivit k trávení volného času či komplikovaná dopravní dostupnost služby, ale 

také pro mnohé vysoká výše úhrady za danou SS. Řada respondentů uvedla také aktivity, které 

jim v sociální oblasti schází či jsou zajišťovány pouze omezeně např.: aktivity pro malé děti, 

sociální šatník, aktivity pro zdravotně postižené, rozvážka nedělních obědů pro seniory či 

krizové lůžko v nedalekém městě Chotěboř.  

Grafické výstupy dotazníkového šetření jsou součástí přílohy Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb (od str. 75.) 
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7.2.6 Vyhodnocení setkání s poskytovateli sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod  

 

Metodika 

V rámci tvorby SPRSS 2019-2021 v ORP Havlíčkův Brod byly v průběhu roku 2018 konány 

schůzky téměř se všemi poskytovateli sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod. Schůzky se 

uskutečnily přímo v zařízeních poskytovatelů a byly vedeny formou řízeného rozhovoru 

s následnou ukázkou chodu sociálního zařízení.  

Výsledky 

Všichni dotazovaní poskytovatelé sociálních služeb odpovídali na otázky týkající se kapacity 

služby, zabezpečení terénní služby, spokojenosti s financování sociálních služeb, aj.  

Téměř všichni poskytovatelé uvedli, že mimo ideálních podmínek finančního zabezpečení 

provozu soc. služby se čím dál více setkávají s problémem nedostatku pracovních sil či 

nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.  

CS Senioři 

V ORP Havlíčkův Brod jsou dle rozhovorů služby pro seniory zabezpečeny v dostatečné míře  

a v požadované (vyhovující) kvalitě. V Havlíčkově Brodě se nachází dva domovy pro seniory, 

které jsou doplněny domy s pečovatelskou službou v okolních městech např. v  Přibyslavi, 

Golčově Jeníkově aj. Téměř v celém OPR jsou poskytovány terénní pečovatelské služby buď 

samotnými domovy, charitní pečovatelskou službou či službou VČELKA senior care. V současné 

době je třeba podporovat trend rozšiřování terénních pečovatelských služeb, aby došlo k 

vykrytí tzv. bílých míst, o což se právě místní poskytovatelé ve vzájemné kooperaci s Krajem 

Vysočina a obcemi v území snaží. Za největší problém považují respondenti přeplněnost 

pobytových služeb a nekonečný seznam „čekatelů“ na místo v domovech.  

      CS Rozvoj ostatních sociálních služeb 

Zabezpečení služeb pro ostatní cílové skupiny je ve zkoumaném území momentálně 

dostačující, k čemuž především přispívá současné rozšiřování kapacit a možností služeb  

pro osoby z této cílové skupiny. I zde dochází k ústupu ústavní péče a rozšiřování bydlení  

pro zdravotně a mentálně postižené osoby prostřednictvím tzv. chráněného bydlení či 

podporovaného sociálního bydlení. Bohužel se poskytovatelé služeb pro uvedenou cílovou 

skupinu potýkají s řadou problémů a překážek, které jim provozování dané služby velmi 

ztěžují. Mezi největší problémy poskytovatelé řadí: nedostatek kvalifikovaného personálu 

(zdravotních sester, foniatrů, odborníků na duální diagnózy), nedostatek lékařů a zubařů  

pro pacienty s postižením či duševním onemocněním, nedostatek tlumočníků pro osoby 

neslyšící a nedoslýchavé, zaměstnávání klientů s postižením a nedostatečná podpora ze strany 

zdravotních pojišťoven.  
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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 Havlíčkův 

Brod. Zapojilo se celkem osm 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: Havlíčkův Brod, Habry, Golčův Jeníkov, Pohled, Knyk, Rybníček, Kyjov u Havl. Brodu, 

Lipnice nad Sázavou a Kámen. 

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. Tito respondenti také 

uvedli, že jsou jak představitelé obcí, tak jejich občané spokojeni s činností organizací  

a poskytovanými službami. Tři dotázaní uvedli, že v jejich obci nejsou poskytovány sociální 

služby. 

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

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

by v případě potřeby odkázali většinou na organizace poskytující služby v dané obci, příp.  

na MěÚ v regionu). Pouze ve dvou případech bylo uvedeno, že obec pravidelně nezískává 

informace o sociálních službách od jejich poskytovatelů.  

Ohledně spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí uvedlo pět dotázaných, že se 

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

uvedli, že poskytovatelům sociálních služeb finanční příspěvky neposkytují; ve dvou případech 

bylo ovšem doplněno, že obec by byla ochotna (po zvážení konkrétní situace) podílet se 

 na financování sociálních služeb využívaných jejími občany. 

CS Senioři 

Představitelé obcí, ve kterých jsou poskytovány sociální služby, uvedli, že jejich starší občané 

využívají následující služby: dům s pečovatelskou službou (Lipnice n./Sáz. a Golčův Jeníkov), 

terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci; v případě terénních služeb se v každé obci 

jedná o jednotky osob. 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 v Havlíčkově 

Brodě). Kapacita pobytových zařízení pro seniory v regionu je ovšem na hraně.  

Největším problémem je omezená dostupnost služeb a zdravotní péče především v menších 

obcích. Např. obec Kámen tuto situaci řeší nabídkou svozů pro své občany do města Habry, 

které disponuje větší občanskou vybaveností.  
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CS Rodiny s dětmi 

Naprostá většina respondentů uvedla, že na území jejich obce nežijí žádné rodiny nacházející 

se v nepříznivé sociální situaci. Ze strany zástupce města Havlíčkův Brod byly zmíněny finanční 

problémy rodičů – samoživitelů a dále potřeba služby hlídání malých dětí (zejm. 2letých). 

Někteří rodiče by také přivítali prodlouženou provozní dobu mateřských škol do večerních 

hodin. Ve dvou obcích žije minimálně jedna rodina pečující o dítě s handicapem (fyzickým či 

psychickým). 

CS Osoby s handicapem  

Co se týká menších obcí, tři starostové vypověděli, že na území obce žijí osoby s handicapem 

(jedná se povětšinou o jednotky osob, v jednom případě bylo uvedeno odhadem 6 občanů). 

Město Havlíčkův Brod se z důvodu existence psychiatrické nemocnice na svém území potýká 

s větším množstvím osob s duševním onemocněním, jež po propuštění z léčby zůstávají  

ve městě a řeší zejm. potřebu bydlení.  

CS Bezdomovci, uživatelé drog a návykových látek, příslušníci menšin 

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

Obyvatelé bez domova se vyskytují v Havlíčkově Brodě, kde zejm. v zimním období řeší 

potřebu jejich přenocování. Obce ani města nemusí řešit problémy v souvislosti s příslušníky 

národnostních menšin žijícími v regionu. 

Výhled na další roky 

Spektrum nabízených sociálních služeb v regionu je široké. 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. Dále je třeba řešit zajištění pobytových služeb pro osoby sociálně 

vyloučené/sociálním vyloučením ohrožené. 

Ze strany představitelů obcí jsou zvažovány realizace těchto konkrétních záměrů: rozšíření 

rozvážky obědů ve městě Golčův Jeníkov a jeho okolí, možné zřízení denního stacionáře 

v Golčově Jeníkově v souvislosti se vznikajícím komunitním bydlením na území města, zajištění 

bytů pro seniory v obci Pohled. 
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8 Strategická část 
 

8.1 Struktura strategické části 

Za účelem řazení jednotlivých cílů byla definována hierarchická struktura, která bude po celou 

dobu realizace SPRSS umožňovat přehlednější a více kvalitní tvorbu akčního plánu a přispěje 

tak k vypovídající evaluaci.  

 

 

Obrázek 5 Hierarchie cílů, vlastní zpracování 

8.2 SWOT analýzy sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod 

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 1215 SWOT analýza – CS Senioři 

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

Dobrá dostupnost SS 

na území města 

Havlíčkův Brod 

Nedostatečná kapacita 

terénní pečovatelské 

služby 

Podpora 

bezbariérového 

bydlení pro seniory 

Stárnutí populace 

Fungující spolupráce 

aktérů v SS 

Nedostatečná 

zajištěnost služeb 

osobní asistence 

Vybudování lůžkového 

hospice ve městě 

Havlíčkův Brod 

Nedostatečné 

personální zajištění 

v SS  

Nadstandardní 

zajištěnost 

volnočasových aktivit 

pro klienty DPS a 

DSPS 

Nízká informovanost 

lékařů o sociálních 

službách v regionu 

Navýšení kapacit 

terénní pečovatelské 

služby  

 

 
Přeplněnost 

pobytových služeb 
  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 1316 SWOT analýza – CS Ostatní sociální služby 

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

 

Ohrožení (T) 

 

Dobrá zajištěnost a 

dostupnost základní 

sítě SS 

Nedostupnost 

terénních služeb 

mimo město 

Havlíčkův Brod 

Vybudování 

návazného/sociálního 

bydlení ve spojitosti se 

sociální službou (např. 

sociální asistence, terénní 

poradenství) 

 

Nedostatek finančních 

prostředků, především 

na zajištění nově 

vznikajících SS 

Dostatečné 

vícezdrojové 

financování  

Absence azylového 

domu pro rodiče s 

dětmi a pro muže 

Zřízení krizového centra pro 

osoby nacházející se 

v krizové situaci 

Nízká informovanost 

odborné i laické 

veřejnosti o 

problematice SS.  

Funkční spolupráce 

aktérů v SS 

Nedostatečná 

kapacita sociálního 

bydlení 

Zřízení adiktologické 

ambulance v regionu 

Neustálý pokles 

odborníků v sociálně- 

zdravotních službách 

(psychologové, 

psychiatři) 

Fungující spolupráce 

poskytovatelů SS a 

škol v rámci 

primárně 

preventivních 

programů  

Nedostatečné pokrytí 

drogově závislých 

mladších 25 let 

Provoz nízkoprahového 

denního centra  

Upadající zájem obcí o 

SS 

 

Nedostatek odborníků 

v sociálně-

zdravotních službách 

(psychologové, 

psychiatři) 

Zapojení obcí na území 

regionu do spolufinancování 

SS za své občany 

 

 Absence noclehárny   

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

Vize:  

Na území ORP Havlíčkův Brod jsou poskytovány místně, časově a finančně dostupné sociální 

služby, které v dostatečné propojenosti a vzájemné návaznosti reagují na potřeby osob  

v nepříznivé sociální situaci. Aktéři v sociálních službách spolu komunikují a spolupracují a laická 

i odborná veřejnost je dostatečně informována o sociálních službách. Existuje udržitelný systém 

financování sociálních služeb, obce na území regionu se podílí na spolufinancování sociálních 

služeb. 

 

Tabulka 1417 Přehled cílů, opatření a aktivit 

CÍL 1: PODPORA POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB  

 

1.1 OPATŘENÍ – Rozšíření terénní pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené v rámci 

regionu ORP 

AKTIVITY 

1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní pečovatelskou službu Sociální služby města Havlíčkův Brod 

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 

 

1.2 OPATŘENÍ – Rozšíření osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené v rámci regionu ORP 

AKTIVITY 

1.2.1 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod  

1.2.2 Pořízení automobilu pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

 

1.3 OPATŘENÍ – Rozšíření poradenství pro osoby v krizi v rámci regionu ORP 

AKTIVITY 

1.3.1 Nákup automobilu pro terénní službu odborného sociálního poradenství - Spolek pro lůžkový 

hospic Mezi stromy, z.s 

 

CÍL 2: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

2.1 OPATŘENÍ – Zajištění pobytových služeb pro osoby z CS 

AKTIVITY 

2.1.1 Zřízení azylového domu pro ženy na území regionu ORP 

2.1.2 Zřízení azylového domu pro muže na území regionu ORP 

2.1.3 Zřízení azylového domu pro rodiče s dětmi na území regionu ORP 

2.1.4 Zřízení komunitního domu pro osoby s duševním onemocněním 



 

47 
 

2.1.5 Zřízení komunitního domu pro seniory a zdravotně postižené 

2.1.6 Podpora výstavby sociálních bytů na území regionu ORP 

 

2.2 OPATŘENÍ – Zajištění ambulantních a terénních služeb pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením  

AKTIVITY 

2.2.1 Zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší 

2.2.2 Rozšíření terénního programu Al Paso Vysočina zejm. mimo město Havlíčkův Brod 

2.2.3 Rozšíření denního stacionáře org. Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

2.2.4 Zajištění primární pomoci dětem s poruchou autistického spektra 

 

2.3 OPATŘENÍ – Posílení služeb v oblasti problematiky závislostí a závislostí na procesech 

(ambulantní a terénní práce) 

AKTIVITY 

2.3.1 Zřízení Adiktologické ambulance v Havlíčkově Brodě 

2.3.2 Rozšíření terénního programu  se zázemím pro uživatele nelegálních návykových látek 

v Havlíčkově Brodě 

2.3.3 Realizace terapeutických skupin pro klienty s adiktologickou obtíží 

 

2.4 OPATŘENÍ – Podpora výstavby lůžkového hospice pro nevyléčitelně nemocné a umírající všech 

věkových kategorií a jejich blízké  a stacionáře pro onkologicky nemocné v Havlíčkově Brodě  

AKTIVITY 

2.4.1 Darování pozemku města Havlíčkův Brod Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy za účelem 

výstavby kamenného hospice 

 

2.5 OPATŘENÍ – Posílení služeb krizové intervence  

AKTIVITY 

2.5.1 Zřízení krizového centra J. J. Pestalozziho v Havlíčkově Brodě  

 

CÍL 3: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH A OSVĚTOVÝCH AKTIVIT PRO ODBORNOU I 

LAICKOU VEŘEJNOST A PRO OSOBY Z CÍLOVÝCH SKUPIN 

 

3.1 OPATŘENÍ – Zvýšení informovanosti představitelů místních samospráv v regionu o 

problematice sociálních služeb 

AKTIVITY 

3.1.1 Předávání informací v rámci setkávání starostů z regionu ORP na MěÚ Havlíčkův Brod 

3.1.2 Předávání informací ze strany Krajského úřadu v rámci setkávání starostů a tajemníků  

3.1.3 Předávání informací ze strany MAS Královská stezka v rámci setkávání MAS se starosty obcí 

regionu 

 

3.2 OPATŘENÍ – Podporovat informovanost o sociálních službách poskytovaných v regionu 

Havlíčkobrodska 
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AKTIVITY 

3.2.1 Podpora festivalu sociálních služeb  

3.2.2 Realizace osvětových aktivit pro žáky ZŠ, SŠ týkající se problematiky sociálních služeb 

3.2.3 Realizace kampaně týkající se řešení obtíží s užíváním návykových látek u dětí a dospívajících 

 

CÍL 4: UDRŽITELNÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

4.1 OPATŘENÍ – Nastavení udržitelného systému financování sociálních služeb v regionu 

AKTIVITY 

4.1.1   Nastavení systému spolupráce a komunikace mezi obcemi z regionu ORP a Krajem Vysočina 

4.1.2 Zapojení obcí z regionu ORP do tvorby systému spolufinancování sociálních služeb 

poskytovaných v regionu Havlíčkobrodska 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.4 Cíl 1: Podpora poskytování terénních služeb 

 

CÍL 1: PODPORA POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB 

 

1.1 OPATŘENÍ – Rozšíření terénní pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené v rámci 

regionu ORP 

AKTIVITY 

1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní pečovatelskou službu Sociální služby města Havlíčkův Brod 

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 OPATŘENÍ – Rozšíření terénní pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené v rámci 

regionu ORP 

Popis opatření:  

Terénní pečovatelská služba je určena zejména osobám s handicapem, seniorům a dalším osobám 

se sníženou soběstačností.  Lze předpokládat, že význam a potřebnost terénní pečovatelské služby 

a 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.  

S ohledem na skutečnost, že poptávka po službách terénní pečovatelské služby stále 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 si klienti mohou v maximální možné míře zachovat dosavadní způsob života.  

Aktivity naplňující opatření: 

1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní pečovatelskou službu Sociální služby města Havlíčkův Brod 
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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 

 

AKTIVITA: 1.1.1 Pořízení automobilů pro terénní pečovatelskou službu Sociální služby města 

Havlíčkův Brod 

Charakteristika aktivity 

Organizace Sociální služby města Havlíčkův 

Brod (dále SSMHB) plánuje rozšíření terénní 

pečovatelské služby i do okolních obcí 

města Havlíčkův Brod, jelikož poptávka po 

těchto službách se zvyšuje a kapacita se 

stává nedostatečnou. Tohoto záměru bude 

dosaženo pořízením dvou osobních 

automobilů, které přispějí ke zvýšení kvality 

a dostupnosti terénní pečovatelské služby 

pro vyšší počet potřebných osob i v časově 

náročně dostupných lokalitách. 

Pečovatelská služba SSMHB dále zajišťuje 

dovoz obědů svým klientům a pořízením 

automobilů by bylo možné zajistit 

dostupnost této služby v časově kratším 

úseku.  

Předpokládané dopady opatření 

- Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti terénní 

pečovatelské služby v regionu ORP 

Havlíčkův Brod, 

- zabezpečení služby širšímu počtu uživatelů 

v jeden den, zkrácení času přesunů 

pečovatelek mezi jednotlivými uživateli 

služby. 

Předpokládaný termín realizace 

Podání žádosti o dotaci – duben 2019, 

pořízení automobilů – konec roku 2019/1. 

pololetí 2020 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční akce – ca 740 000 Kč 

Realizátor Sociální služby města Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty MAS Královská stezka 

Cílová skupina uživatelů 

Osoby s chronickým onemocněním, osoby 

se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, 

senioři 

Předpokládané výstupy  
Pořízení 2 osobních automobilů pro účely 

poskytování terénní pečovatelské služby 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 
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Předpokládané zdroje financování 8. výzva MAS-IROP-Sociální služby, SSMHB 

 

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 Havlíčkův Brod. 

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 

Realizátor VČELKA senior care o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty VČELKA domácí péče 

Cílová skupina uživatelů Senioři a zdravotně znevýhodnění 

Předpokládané výstupy  
Rozšíření působnosti do dalších obcí ORP 

Havlíčkův Brod 

Předpokládané roční provozní náklady 1.760.600,- 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, obce, Kraj Vysočina (pozn.: 

podmíněno souhlasným stanoviskem 

města Havlíčkova Brodu a zařazením služby 

do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 

Vysočina) 

 

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 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 a zdravotně znevýhodnění 

Předpokládané výstupy  Rozšíření působnosti do dalších obcí 

Předpokládané roční provozní náklady 1.025.100,- 

Předpokládané zdroje financování MPSV, obce, Kraj Vysočina (pozn.: 

podmíněno souhlasným stanoviskem 

města Havlíčkova Brodu a zařazením služby 

do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 

Vysočina) 

 

1.2 OPATŘENÍ – Rozšíření osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené v rámci regionu ORP 

AKTIVITY 

1.2.1 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod  

1.2.2 Pořízení automobilu pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

 

1.2 OPATŘENÍ – Rozšíření osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené v rámci regionu ORP 

Popis opatření:  

Cílem osobní asistence je poskytnout pomoc jakékoliv osobě se sníženou soběstačností se 

začleněním do společnosti a pomoci klientům setrvat v jejich domácím prostředí. Osobní asistent 

pomáhá klientovi překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života. 

V regionu OPR Havlíčkův Brod bylo zjištěno, že je nutné navýšit kapacitu sociální služby osobní 

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

zájem o delší časový rozsah poskytování služby. 

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 osobní 

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

Aktivity naplňující opatření: 

1.2.1 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod  

1.2.2 Pořízení automobilů pro poskytování osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

 

AKTIVITA: 1.2.1 Rozšíření služeb osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Charakteristika aktivity 
Zajistit služby osobní asistence pro seniory a 

zdravotně postižené dle zákona č. 108/2006 
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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, města a obce, úhrady uživatelů, Kraj 

Vysočina (pozn.: podmíněno souhlasným 

stanoviskem města Havlíčkova Brodu a 

zařazením do Krajské sítě sociálních služeb 

Kraje Vysočina) 

 

AKTIVITA: 1.2.2 Pořízení automobilu pro Centrum osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův 

Brod 

Charakteristika aktivity 
Pořízení automobilu 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 osobního automobilu pro účely 

poskytování osobní asistence 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 
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Předpokládané zdroje financování MAS - IROP 

 

1.3 OPATŘENÍ – Rozšíření poradenství pro osoby v krizi v rámci regionu ORP 

AKTIVITY 

1.3.1 Nákup automobilu pro terénní službu odborného sociálního poradenství - Spolek pro lůžkový 

hospic Mezi stromy, z.s 

 

1.3 OPATŘENÍ – Rozšíření poradenství pro osoby v krizi v rámci regionu ORP 

Popis opatření:  

Zvýšení dostupnosti služeb odborného sociálního poradenství osobám, jež se nachází v těžké životní 

situaci (podpora pozůstalých, podpora dlouhodobě pečujících osob, odborné psychologické 

poradenství a psychoterapie, podpora v době diagnostiky onemocnění, v době čekání na diagnózu, 

v průběhu a po ukončení léčby apod.). 

Aktivity naplňující opatření: 

1.3.1 Nákup automobilu pro terénní službu odborného sociálního poradenství - Spolek pro lůžkový 

hospic Mezi stromy, z.s 

 

AKTIVITA: 1.3.1 Nákup automobilu pro terénní službu odborného sociálního poradenství - Spolek 

pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s 

Charakteristika aktivity Nákup automobilu pro poskytování 

terénního sociálního a psychologického 

poradenství všem cílovým skupinám. 

Předpokládané dopady opatření Zvýšení dostupnosti poradenské služby 

v terénu 

 

Předpokládaný termín realizace Podání žádosti o dotaci – duben 2019, 

pořízení automobilů – konec roku 2019/1. 

pololetí 2020 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční akce – ca 500 000 Kč 

Realizátor Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s 

Předpokládané spolupracující subjekty MAS Královská stezka 

Cílová skupina uživatelů Osoby v krizi – zejm. onkologicky nemocní 

v jakékoliv fázi onemocnění, nevyléčitelně 

nemocní v paliativní péči, dlouhodobě 

pečující, pozůstalí, rodiče po perinatální 

ztrátě. 

Předpokládané výstupy  Pořízení automobilu pro výkon terénní 

poradenské služby. 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování 8. výzva MAS-IROP-Sociální služby, Spolek 

pro lůžkový hospic Mezi stromy 
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8.5 Cíl 2: Rozvoj sociálních služeb 

 

CÍL 2: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

2.1 OPATŘENÍ – Zajištění pobytových služeb pro osoby z CS 

AKTIVITY 

2.1.1 Zřízení azylového domu pro ženy na území regionu ORP 

2.1.2 Zřízení azylového domu pro muže na území regionu ORP 

2.1.3 Zřízení azylového domu pro rodiče s dětmi na území regionu ORP 

2.1.4 Zřízení komunitního domu pro osoby s duševním onemocněním 

2.1.5 Zřízení komunitního domu pro seniory a zdravotně postižené 

2.1.6 Podpora výstavby sociálních bytů na území regionu ORP 

 

2.1 OPATŘENÍ – Zajištění pobytových služeb pro osoby z CS 

Popis opatření:  

Zajištění dostupných služeb azylových domů, které  poskytují pobytové služby na přechodnou dobu 

osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba nabízí ubytování, poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. Cílem je poskytnout osobám na přechodnou dobu ubytování a 

poradenství při řešení jejich nouzové situace. 

Zajištění dostupného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Zajištění dostupného bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel za účelem vymanit tyto osoby ze 

sociálního vyloučení (jednotlivci a rodiny, jež nedosáhnou na běžné nájemní bydlení). 

Aktivity naplňující opatření: 

2.1.1 Zřízení azylového domu pro ženy na území regionu ORP 

2.1.2 Zřízení azylového domu pro muže na území regionu ORP 

2.1.3 Zřízení azylového domu pro rodiče s dětmi na území regionu ORP 

2.1.4 Zřízení komunitního domu pro osoby s duševním onemocněním 

2.1.5 Zřízení komunitního domu pro seniory a zdravotně postižené 

2.1.6 Podpora výstavby sociálních bytů na území regionu ORP 

 

AKTIVITA: 2.1.1 Zřízení azylového domu pro ženy na území regionu ORP 

Charakteristika aktivity Zřízení azylového domu pro ženy 

Předpokládané dopady opatření Vznik nové sociální služby 

Předpokládaný termín realizace Rok 2022 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 12 000 000,- Kč/3 000 000,- Kč 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty Oblastní charita Havlíčkův Brod  

Cílová skupina uživatelů Ženy sociálně vyloučené či ohrožené 
sociálním vyloučením. 

Předpokládané výstupy  Azylový dům pro 8 žen 

Předpokládané roční provozní náklady Cca. 2 000 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, dotační titul MPSV 
ČR, MMR ČR 
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AKTIVITA: 2.1.2 Zřízení azylového domu pro muže na území regionu ORP 

Charakteristika aktivity Zřízení azylového domu pro muže 

Předpokládané dopady opatření Vznik nové sociální služby 

Předpokládaný termín realizace Rok 2022 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 17 000 000,- Kč/3 000 000,- Kč 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Cílová skupina uživatelů Muži sociálně vyloučení či ohrožení 
sociálním vyloučením. 

Předpokládané výstupy  Azylový dům pro 12 mužů 

Předpokládané roční provozní náklady Cca. 2 000 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, dotační titul MPSV 
ČR, MMR ČR 

 

AKTIVITA: 2.1.3 Zřízení azylového domu pro rodiče s dětmi na území regionu ORP 

Charakteristika aktivity Zřízení azylového domu pro rodiče s dětmi. 

Předpokládané dopady opatření Vznik nové sociální služby. 

Předpokládaný termín realizace Rok 2022 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 17 000 000,- Kč/ 3 000 000,- Kč 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Cílová skupina uživatelů Rodiče s dětmi - sociálně vyloučení či 
ohrožení sociálně vyloučením. 

Předpokládané výstupy  Azylový dům s 8-mi byty pro rodiče 
s dětmi. 

Předpokládané roční provozní náklady Cca. 2 000 000,- KČ. 

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, dotační titul MPSV 
ČR, MMR ČR. 

 

AKTIVITA: 2.1.4 Zřízení komunitního domu pro osoby s duševním onemocněním 

Charakteristika aktivity Zřízení komunitního domu pro osoby 
s duševním onemocněním. 

Předpokládané dopady opatření Vznik nové služby pro osoby s duševní 
nemocí. 

Předpokládaný termín realizace Podání žádosti rok 2020, realizace stavby 
rok 2021 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 17 000 000,- Kč 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty Fokus Vysočina 

Cílová skupina uživatelů Osoby s duševním onemocněním.  

Předpokládané výstupy  Výstavba komunitního domu s 12-ti 
bytovými jednotkami. 

Předpokládané roční provozní náklady Cca. 2 000 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, dotační titul MPSV 
ČR, MMR ČR. 
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AKTIVITA: 2.1.5 Zřízení komunitního domu pro seniory a zdravotně postižené 

Charakteristika aktivity Zřízení komunitního domu pro seniory a 
zdravotně postižené. 

Předpokládané dopady opatření Vznik nové služby pro seniory a zdravotně 
postižené. 

Předpokládaný termín realizace Podání žádosti rok 2020, realizace stavby 
rok 2021 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 17 000 000,- Kč 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

Cílová skupina uživatelů Osoby s chronickým onemocněním, osoby 
se zdravotním postižením, senioři.  

Předpokládané výstupy  Výstavba komunitního domu s 12-ti 
bytovými jednotkami. 

Předpokládané roční provozní náklady Cca. 2 000 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, program Výstavba - 
Státní fond rozvoje bydlení 

 

AKTIVITA: 2.1.6 Podpora výstavby sociálních bytů na území regionu ORP 

Charakteristika aktivity Výstavba sociálních bytů. 

Předpokládané dopady opatření Nabídka bydlení pro skupinu osob 
ohrožených sociálním vyloučením.  

Předpokládaný termín realizace Podání žádosti červenec 2019, realizace 
stavby rok 2020 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 17 000 000,- Kč 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

Cílová skupina uživatelů Osoby s chronickým onemocněním, osoby 
se zdravotním postižením, rodiče s dětmi, 
senioři.  

Předpokládané výstupy  Výstavba sociálního domu s 12-ti bytovými 
jednotkami. 

Předpokládané roční provozní náklady Cca. 2 000 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, program Výstavba - 
Státní fond rozvoje bydlení 

 

2.2 OPATŘENÍ – Zajištění ambulantních a terénních služeb pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením  

AKTIVITY 

2.2.1 Zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší 

2.2.2 Rozšíření terénního programu Al Paso Vysočina zejm. mimo město Havlíčkův Brod 

2.2.3 Rozšíření denního stacionáře org. Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

2.2.4 Zajištění primární pomoci dětem s poruchou autistického spektra 
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2.2 OPATŘENÍ – Zajištění ambulantních a terénních služeb pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Popis opatření:  

Účinným způsobem, jak zajistit poskytování sociálních služeb osobám nacházejícím se v sociálně 

nepříznivé životní situaci, je pracovat s nimi terénní formou v jejich přirozeném prostředí, příp. 

nabídnout možnost ambulantní formy pomoci. 

Aktivity naplňující opatření: 

2.2.1 Zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší 

2.2.2 Rozšíření terénního programu Al Paso Vysočina zejm. mimo město Havlíčkův Brod 

2.2.3 Rozšíření denního stacionáře org. Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

2.2.4 Zajištění primární pomoci dětem s poruchou autistického spektra 

 

2.2.1 AKTIVITA: Zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší 

Charakteristika aktivity Vybudování nízkoprahového centra pro 
osoby bez přístřeší. 

Předpokládané dopady opatření Personální zajištění ze strany realizátora 
projektu. 

Předpokládaný termín realizace Rok 2021. 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 11 000 000,- Kč/1 500 000,- Kč 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty Sociální firma Semitam 

Cílová skupina uživatelů Osoby bez přístřeší, osoby sociálně 
vyloučené, či ohrožené sociálním 
vyloučením.  

Předpokládané výstupy  Nízkoprahové centrum pro osoby bez 
přístřeší pro cca 10 klientů - aktuální 
kapacita. 

Předpokládané roční provozní náklady Cca. 2 000 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, dotační titul MPSV 
ČR, MMR ČR. 

 

2.2.2 AKTIVITA: Rozšíření terénního programu Al Paso Vysočina zejm. mimo město Havlíčkův 

Brod 

Charakteristika aktivity Jednu ze skupin osob ohrožených sociálním 

vyloučením představují osoby vracející se 

z výkonu trestu odnětí svobody. Tyto osoby 

zpravidla potřebují podporu při zvládání 

přechodu z režimového systému věznice do 

běžného společenského prostředí, zejm. co 

se týká zajištění bydlení či adekvátního 

zaměstnání. Oblastní charita Třebíč 

provozuje terénní program AL PASO 

Vysočina určený osobám vracející se z 

výkonu trestu, osobám s trestní minulostí, 

jejich rodinám a dalším blízkým osobám. 

Cílem programu je poskytnutí pomoci 
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těmto osobám při odstraňování bariér 

bránících v sociálním začleňování. Klientům 

jsou bezplatně poskytovány následující 

služby: individuální poradenství, informační 

servis, pomoc v krizové situaci, motivační 

rozhovory, nácvik sociálních dovedností, 

asistenční služba, zprostředkování další 

návazné péče. Záměrem organizace 

Oblastní charita Třebíč je navýšení kapacity 

poskytovaných terénních služeb. Pro možné 

rozšíření služeb do více obcí Kraje Vysočina 

(mj. i do obcí z území ORP Havlíčkův Brod) 

je třeba personálního posílení Oblastní 

charity Třebíč. Z tohoto důvodu bude 

podána žádost o navýšení kapacity stávající 

sociální služby do Krajské sítě sociálních 

služeb Kraje Vysočina pro rok 2020. 

Předpokládané dopady opatření -zvýšení dostupnosti a rozšíření kapacity 

poskytovaného terénního programu 

-personální posílení služby (aktuální max.  

okamžitá kapacita jsou 4 klienti) 

Předpokládaný termín realizace Od 1. 1. 2020 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) neinvestiční 

Realizátor Oblastní charita Třebíč 

Předpokládané spolupracující subjekty ----- 

Cílová skupina uživatelů Pachatelé trestné činnosti a osoby s trestní 

minulostí starší 18 let žijící nebo vracející se 

do Kraje Vysočina, osoby vedoucí rizikový 

způsob života či ohrožené tímto způsobem 

života  

Předpokládané výstupy  Posílení personálních kapacit terénního 

programu Al Paso. 

Předpokládané roční provozní náklady 2 300 000 Kč (rok 2020) 

Předpokládané zdroje financování MPSV, město Třebíč, ostatní obce 

z regionu,  Kraj Vysočina (pozn.: 

podmíněno vydáním souhlasného 

stanoviska města Havlíčkův Brod a 

schválením žádosti o navýšení kapacity 

služby, která bude podána do Krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina) 
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2.2.3 AKTIVITA: Rozšíření denního stacionáře org. Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

Charakteristika aktivity Vybudování denního stacionáře  

Předpokládané dopady opatření Personální zajištění ze strany realizátora 
projektu. 

Předpokládaný termín realizace Rok 2021. 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 7 000 000,- Kč/2 000 000,- Kč 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Cílová skupina uživatelů Senioři, osoby se zdravotním postižením. 

Předpokládané výstupy  Denní stacionář pro cca 10 klientů.  

Předpokládané roční provozní náklady Cca. 2 000 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, dotační titul MPSV 
ČR, MMR ČR. 

 

2.2.4 AKTIVITA: Zajištění primární pomoci dětem s poruchou autistického spektra 

Charakteristika aktivity Spolek AUTIS-HB z. s. byl založen v dubnu 

2019 skupinou rodičů dětí s poruchami 

autistického spektra s cílem zajistit podporu 

rodičů a jejich dětí, dospívajících 

s poruchou autistické spektra nebo jiným 

zdravotním znevýhodněním. Mezi poruchy 

autistického spektra (PAS) patří např.: 

Atypický autismus, Dětský autismus, AS 

(Asperger syndrom), Hyperkinetické 

poruchy - ADHD (Deficit Hyp Attention 

eractivity Disorder/porucha pozornosti s 

hyperaktivitou), ADD (Attention Deficit 

Disorder/porucha pozornosti bez 

hyperaktivity), LMR (lehká mentální 

retardace, mentální retardace) a jejich 

kombinace.  

Spolek AUTIS-HB nabízí podporu rodičů, 

funguje jako mezičlánek  mezi rodinou 

a odborníky, je místem, kde se mohou lidé 

poradit o stávajícím stavu jejich dětí nebo 

jich samotných. Mohou zde čerpat první 

rady a zkušenosti, jak dál postupovat ve 

výchově dětí s postižením. 

V současné době jsou poradenské služby 

poskytovány 1x měsíčně formou setkávání 

s rodiči v prostorách SPŠ stavební 

v Havlíčkově Brodě. V prvotní fázi je nutné 

nalézt vhodné prostory (ideálně v blízkosti 

centra města Havlíčkova Brodu) a vytvořit 

vyhovující zázemí pro poskytování služeb s 
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předpokladem dalšího rozšiřování činnosti 

zaměřené přímo na osoby se zdravotním 

znevýhodněním – komunikační a 

rehabilitační aktivity zahrnující: 

- Kluby pro děti a dospívající - 

muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie - 

kreativní vyrábění, elektrotechnický 

kroužek, IT kroužek, komunikace, nácvik 

sebeobsluhy, komunikace s vrstevníky, 

rodiči, pedagogy, nácvik situací – jak se 

chovat ve škole, obchodě, na ulici, rozvíjení 

pracovní návyků, 

- arteterapii, 

-jógu, 

- ergoterapii – šití, pletení z papíru, pletení 

z proutí, výroba koberečků, mýdel, svíček, 

ubrousková metoda, keramická dílna aj., 

- canisterapii, hipoterapii aj. 

Předpokládané dopady opatření - Dostupné odborné poradenství, 

poskytování praktických informací rodinám 

(na koho se obrátit před nástupem dítěte do 

školky/školy, výběr vhodné školky/ školy 

nebo zaměstnání, pomoc s výběrem 

vhodného asistenta pedagoga, jak  

komunikovat s pedagogy během působení 

dítěte ve školském zařízení apod.), 

- pomoc se stanovením diagnózy - 

komunikace s odborníky, psychická 

podpora rodičů, 

- šíření osvěty a informovanosti o 

problematice poruch autistického spektra, 

-zlepšení kvality života osob s PAS a 

poruchou chování a jejich blízkých. 

Předpokládaný termín realizace Zajištění vhodných prostor – 2019 

Další rozvoj činnosti, rozšiřování aktivit a 

nabídky služeb – 2020+ 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) 
Investiční, Neinvestiční 

Realizátor 
AUTIS - HB z. s. 

Předpokládané spolupracující subjekty MAS Královská stezka, město Havlíčkův 

Brod 

Cílová skupina uživatelů Děti a dospívající s PAS a poruchami chování 

a jejich rodiny 
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Předpokládané výstupy  Nalezení vhodných prostor pro činnost 

spolku jako předpoklad pro poskytování 

výše uvedených služeb, které budou trvale 

a pravidelně dostupné 

Předpokládané roční provozní náklady Provozní náklady – nájemné cca 60,000,-

Kč, energie cca 22 000 Kč, mzda jednoho 

stálého pracovníka cca 400,000 Kč  

 

Vybavení prostor cca 150 000 Kč včetně PC 

a tiskárny.  

Předpokládané zdroje financování Do budoucna se počítá s víceúrovňovým 

financováním.  

 

2.3 OPATŘENÍ – Posílení služeb v oblasti problematiky závislostí a závislostí na procesech 

(ambulantní a terénní práce) 

AKTIVITY 

2.3.1 Zřízení Adiktologické ambulance v Havlíčkově Brodě 

2.3.2 Rozšíření terénního programu  se zázemím pro uživatele nelegálních návykových látek 

v Havlíčkově Brodě 

2.3.3 Realizace terapeutických skupin pro klienty s adiktologickou obtíží 

 

2.3 OPATŘENÍ – Posílení služeb v oblasti problematiky závislostí a závislostí na procesech 

(ambulantní a terénní práce) 

Popis opatření:  

Na území regionu je nedostatečná kapacita pro práci s uživateli nelegálních návykových látek  a se 

závislostním chováním, dále také pro osoby, které se chtějí ambulantně léčit a doléčovat ze závislostí 

(alkohol, léky, pervitin a ostatní drogy, gambling, sázení aj.). 

Aktivity naplňující opatření: 

2.3.1 Zřízení Adiktologické ambulance v Havlíčkově Brodě 

2.3.2 Rozšíření terénního programu se zázemím pro uživatele nelegálních návykových látek 

v Havlíčkově Brodě 

2.3.3 Realizace terapeutických skupin pro klienty s adiktologickou obtíží 

 

AKTIVITA: 2.3.1 Zřízení Adiktologické ambulance v Havlíčkově Brodě 

 

Charakteristika aktivity Založení Adiktologické ambulance  pro 

pravidelnou léčbu a podporu osob, které se 

rozhodly abstinovat. 

Předpokládané dopady opatření -Dostupná ambulantní diagnostická, 

preventivní a poradenská péče pro osoby 

závislé na alkoholu a jiných návykových 

látkách 

Předpokládaný termín realizace 1. 1. 2020 – 30. 4. 2022 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční, investiční 
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Realizátor Kolpingovo dílo České republiky z.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty Psychiatrická nemocnice, azylový dům, 

občanská poradna, PMS, sociální odbor 

MěÚ Havlíčkův Brod 

Cílová skupina uživatelů Osoby potýkající se se závislostí a jejich 

blízcí. 

Předpokládané výstupy  Zřízení adiktologické ambulance o 

okamžité kapacitě 2 osob 

Předpokládané roční provozní náklady 800 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Výzva MAS Královská stezka OPZ – Sociální 

služby  

 

AKTIVITA: 2.3.2 Rozšíření terénního programu se zázemím pro uživatele nelegálních návykových 

látek v Havlíčkově Brodě 

Charakteristika aktivity Projekt vychází ze současného stavu, který 

již delší dobu neodpovídá potřebám v 

lokalitě. Rozšíření a rozvoj bude zajištěn 

novým úvazkem terénního pracovníka ve 

výši 0,5 úvazku, zajištěním zázemí pro práci 

s klienty a zajištěním vzdělávání a supervize 

terénního pracovníka. 

Předpokládané dopady opatření Dostupná terénní služba pro uživatele 

nelegálních návykových látek. 

Předpokládaný termín realizace 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Kolpingovo dílo České republiky z.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty Sociální odbor MěÚ Havlíčkův Brod 

Cílová skupina uživatelů Osoby potýkající se se závislostí na 

nelegálních návykových látkách a jejich 

blízcí. 

Předpokládané výstupy  Navýšení kapacity služby - okamžitá 

kapacita: 2 osoby 

Předpokládané roční provozní náklady 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování OPZ: výzva 52, KPSVL HB 

 

AKTIVITA: 2.3.3 Realizace terapeutických skupin pro klienty s adiktologickou obtíží 

Charakteristika aktivity Realizace terapeutických skupin je 

důležitým prvkem ve skutečném řešení 

adiktologických obtíží u klientů s 

adiktologickou obtíží a jejich rodinných 

příslušníků či blízkých. Předpokládá se 

realizace 4 skupin v délce 10 měsíců. 

Předpokládané dopady opatření ----- 

Předpokládaný termín realizace 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022 
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Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Kolpingovo dílo České republiky z.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty Sociální odbor MěÚ Havlíčkův Brod, 

Probační a mediační služba 

Cílová skupina uživatelů Osoby potýkající se se závislostí na 

návykových látkách a procesech a jejich 

blízcí. 

Předpokládané výstupy  Realizace 4 terapeutických skupin, 

okamžitá kapacita skupiny: 12 osob 

Předpokládané roční provozní náklady 281 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování OPZ: výzva 52, KPSVL HB 

 

2.4 OPATŘENÍ – Podpora výstavby lůžkového hospice pro nevyléčitelně nemocné a umírající všech 

věkových kategorií a jejich blízké  a stacionáře pro onkologicky nemocné v Havlíčkově Brodě  

AKTIVITY 

2.4.1 Darování pozemku města Havlíčkův Brod Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy za účelem 

výstavby kamenného hospice 

 

2.4 OPATŘENÍ – Podpora výstavby lůžkového hospice pro nevyléčitelně nemocné a umírající všech 

věkových kategorií a jejich blízké  a stacionáře pro onkologicky nemocné  v Havlíčkově Brodě 

Popis opatření:  

Kraj Vysočina je jediným krajem v ČR, který na svém území nedisponuje kamenným hospicem.  

V současné době tedy není na území regionu ORP poskytována specializovaná lůžková paliativní 

péče pro osoby v terminálním stádiu onemocnění; v rámci Nemocnice Jihlava funguje stanice 

paliativní péče o kapacitě 10 lůžek. Na území regionu ORP Havlíčkův Brod funguje domácí hospicová 

péče, ovšem některé osoby nemohou z různých důvodů tuto službu využívat a zároveň nechtějí 

trávit poslední čas svého života v nemocnici. O zřízení lůžkového hospice usiluje Spolek pro lůžkový 

hospic Mezi stromy.  

Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení sloužící k péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby, tedy 

k tzv. paliativní péči. Hlavním účelem hospice je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné 

fázi a umožnit důstojné umírání. 

Aktivity naplňující opatření: 

2.4.1 Darování pozemku města Havlíčkův Brod Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy za účelem 

výstavby kamenného hospice 

 

AKTIVITA: 2.4.1 Darování pozemku města Havlíčkův Brod Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy 

za účelem výstavby kamenného hospice 

Charakteristika aktivity 

Prvním krokem pro realizaci výstavby 

kamenného hospice na území města 

Havlíčkův Brod je darování pozemku ve 

vlastnictví města Havlíčkův Brod neziskové 

organizaci Spolek pro lůžkový hospic Mezi 

stromy. Zastupitelstvo města schválilo dne 

11. 2. 2019 darování pozemku č. 785/1 v 
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katastrálním území Havlíčkův Brod Spolku 

pro lůžkový hospic Mezi stromy. Darovací 

smlouva bude uzavřena za podmínky, že 

bude vydáno stavebního povolení na 

kamenný hospic (dle předpokladu 1. pol. 

roku 2020). 

Předpokládané dopady opatření ----- 

Předpokládaný termín realizace 
Zahájení výstavby – 2. pol. roku 

2020/1.pol. roku 2021 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční akce – ca 100 mil. Kč  

Realizátor Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy 

Předpokládané spolupracující subjekty ------ 

Cílová skupina uživatelů 

Osoby nemocné a umírající, u kterých již 

není možná léčba nemoci, která by vedla 

k uzdravení, ale je možné mírnit důsledky 

onemocnění 

Předpokládané výstupy  
Výstavba lůžkového hospice o kapacitě 18 

lůžek pro dospělé osoby a 2 lůžek pro děti  

Předpokládané roční provozní náklady V řádech mil. Kč20 mil. Kč 

Předpokládané zdroje financování 

Investiční náklady na výstavbu budovy – 

Min. zdravotnictví 

Provozní náklady – příspěvky klientů, 

zdravotní pojišťovny, Kraj Vysočina,  MPSV, 

dary 

 

2.5 OPATŘENÍ – Posílení služeb krizové intervence  

AKTIVITY 

2.5.1 Zřízení krizového centra J. J. Pestalozziho v Havlíčkově Brodě  

 

2.5 OPATŘENÍ – Posílení služeb krizové intervence 

Krizová pomoc poskytuje psychosociální služby osobám všech věkových kategorií (děti, mládež, 

mladí dospělí, dospělí, senioři), kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit (např. 

úmrtí blízké osoby, oběť/svědek násilí, vážný zdravotní úraz, partnerské problémy aj.). Jde o akutní 

jednorázovou, příp. krátkodobou psychologickou a sociální pomoc. V krizové intervenci s klientem 

se odborník zaměřuje na problém, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a 

teď".  Krizová intervence je poskytována osobně nebo telefonicky. 

Aktivity naplňující opatření: 

2.5.1 Zřízení krizového centra J. J. Pestalozziho v Havlíčkově Brodě 

 

AKTIVITA: 2.5.1 Zřízení krizového centra J. J. Pestalozziho v Havlíčkově Brodě 

Charakteristika aktivity Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní 

nezisková organizace, která poskytuje 

poradenské, vzdělávací a sociální služby 

ohroženým nebo znevýhodněným 
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skupinám. Aktuálně provozuje mj. 4 krizová 

centra (Chrudim, Jihlava, Svitavy, Žamberk) 

a plánuje založit krizové centrum také 

v Havlíčkově Brodě. 

Ve 4. Q 2019 proběhne jednání s Krajem 

Vysočina o možnosti poskytování služeb 

krizového centra a navýšení úvazků této 

sociální služby. V roce 2020 bude podána 

žádost na Kraj Vysočina na zřízení nových 

míst poskytování služby krizového centra 

v Havlíčkově Brodě, v případě kladného 

vyřízení žádosti bude služba poskytována 

dle předpokladů od r. 2021.   

Předpokládané dopady opatření -Dostupná krizová intervence (zpracování 

krizového stavu uživatele – např. myšlenky 

na sebevraždu, vztahové problémy, domácí 

násilí apod.). 

-dostupné psychologické a sociální 

poradenství pro osoby řešící krizovou 

situaci. 

Předpokládaný termín realizace 2020 – podání žádosti na Kraj Vysočina 

2021 – předpoklad zahájení poskytování 

služby 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Převážně neinvestiční 

Realizátor Centrum J. J. Pestalozziho 

Předpokládané spolupracující subjekty Kraj Vysočina 

Cílová skupina uživatelů Osoby v těžké životní situaci (např. úmrtí 

blízkého člověka, výpověď ze zaměstnání, 

vážný zdravotní úraz, oběť/svědek násilí 

aj.). 

Předpokládané výstupy  Rozšíření služby krizové pomoci Centra J. J. 

Pestalozziho do regionu ORP Havlíčkův 

Brod. 

Předpokládané roční provozní náklady Není stanoveno 

Předpokládané zdroje financování Kraj Vysočina (pozn.: podmíněno  vydáním 

souhlasného stanoviska města Havlíčkův 

Brod s poskytováním služeb krizového 

centra v Havlíčkově Brodě a zařazením 

služby do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 

Vysočina),  Centrum J. J. Pestalozziho 
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8.6 Cíl 3: Realizace vzdělávacích a osvětových aktivit 

 

CÍL 3: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH A OSVĚTOVÝCH AKTIVIT PRO ODBORNOU I 

LAICKOU VEŘEJNOST A PRO OSOBY Z CÍLOVÝCH SKUPIN 

 

3.1 OPATŘENÍ – Zvýšení informovanosti představitelů místních samospráv v regionu o 

problematice sociálních služeb 

AKTIVITY 

3.1.1 Předávání informací v rámci setkávání starostů z regionu ORP na MěÚ Havlíčkův Brod 

3.1.2 Předávání informací ze strany Krajského úřadu v rámci setkávání starostů a tajemníků  

3.1.3 Předávání informací ze strany MAS Královská stezka v rámci setkávání MAS se starosty obcí 

regionu 

 

3.1 OPATŘENÍ – Zvýšení informovanosti představitelů místních samospráv v regionu o 

problematice sociálních služeb 

Popis opatření:  

Cílem opatření je zvýšit povědomí představitelů obcí z území ORP o problematice sociálních služeb, 

a to formou osobních setkávání aktérů v sociálních službách. 

Aktivity naplňující opatření: 

3.1.1 Předávání informací v rámci setkávání starostů z regionu ORP na MěÚ Havlíčkův Brod 

3.1.2 Předávání informací ze strany Krajského úřadu v rámci setkávání starostů a tajemníků 

3.1.3 Předávání informací ze strany MAS Královská stezka v rámci setkávání MAS se starosty obcí 

regionu 

 

AKTIVITA: 3.1.1 Předávání informací v rámci setkávání starostů z regionu ORP na MěÚ Havlíčkův 

Brod 

Charakteristika aktivity 

Předávání informací o sociálních službách 

prostřednictvím setkávání představitelů 

obcí v územním obvodu ORP Havlíčkův 

Brod, jež organizuje Městský úřad Havlíčkův 

Brod. Předávání informací např. o nabídce 

sociálních služeb, o potřebách v území 

apod. 

Předpokládané dopady opatření 

- Zvýšení informovanosti představitelů obcí 

o poskytovaných službách, 

- lepší orientace  představitelů obcí v 

poskytovaných službách. 

Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 
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Předpokládané spolupracující subjekty 
MAS Královská stezka, obce, poskytovatelé 

sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů Obce 

Předpokládané výstupy  
Zařazení tématu sociálních služeb do 

programu porady starostů - 1x ročně 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování ----- 

 

AKTIVITA: 3.1.2 Předávání informací ze strany Krajského úřadu v rámci setkávání starostů a 

tajemníků 

Charakteristika aktivity 

Předávání informací o sociálních službách 

prostřednictvím pracovních porad 

tajemníků a setkání starostů obcí s Krajem 

Vysočina, jež organizuje KÚ.  

Předpokládané dopady opatření 

- Zvýšení informovanosti představitelů obcí 

o poskytovaných službách, 

- lepší orientace  představitelů obcí v 

poskytovaných službách. 

Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Kraj Vysočina 

Předpokládané spolupracující subjekty 
Obce, MAS Královská stezka, poskytovatelé 

sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů Obce 

Předpokládané výstupy  
Zařazení tématu sociálních služeb do 

programu porady tajemníků - 1x ročně 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování ----- 

 

AKTIVITA: 3.1.3 Předávání informací ze strany MAS Královská stezka v rámci setkávání MAS se 

starosty obcí regionu 

Charakteristika aktivity 
Předávání informací o sociálních službách 

prostřednictvím akcí organizovaných MAS. 

Předpokládané dopady opatření 

- Zvýšení informovanosti představitelů obcí 

o poskytovaných službách, 

- lepší orientace  představitelů obcí v 

poskytovaných službách. 

Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor MAS Královská stezka 

Předpokládané spolupracující subjekty Obce 

Cílová skupina uživatelů Obce 

Předpokládané výstupy   

Předpokládané roční provozní náklady ----- 
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Předpokládané zdroje financování ----- 

 

3.2 OPATŘENÍ – Podporovat informovanost o sociálních službách poskytovaných v regionu 

Havlíčkobrodska 

AKTIVITY 

3.2.1 Podpora festivalu sociálních služeb  

3.2.2 Realizace osvětových aktivit pro žáky ZŠ, SŠ týkající se problematiky sociálních služeb 

3.2.3 Realizace kampaně týkající se řešení obtíží s užíváním návykových látek u dětí a dospívajících 

 

3.2 OPATŘENÍ – Podporovat informovanost o sociálních službách poskytovaných v regionu 

Havlíčkobrodska 

Popis opatření:  

Opatření si klade za cíl zvýšit všeobecné povědomí o sociálních službách u široké veřejnosti. 

Aktivity naplňující opatření: 

3.2.1 Podpora festivalu sociálních služeb 

3.2.2 Realizace osvětových aktivit pro žáky ZŠ, SŠ týkající se problematiky sociálních služeb 

3.2.3 Realizace kampaně týkající se řešení obtíží s užíváním návykových látek u dětí a dospívajících 

 

AKTIVITA: 3.2.1 Podpora festivalu sociálních služeb 

Charakteristika aktivity 

Oblastní charita Havlíčkův Brod každoročně 

pořádá od roku 2017 akci s názvem „Bez 

bariér jsme si blíž“. Jedná se o celodenní 

akci, v jejímž rámci prezentují organizace 

své sociální služby. Akce konající se 

v Havlíčkově Brodě je určena pro širokou 

veřejnost a je doplněna také o kulturní 

program. Tuto akci je třeba i nadále 

finančně podporovat.  

Předpokládané dopady opatření 

-Zvýšení informovanosti veřejnosti o 

existenci sociálních služeb, 

-navýšení počtu osob využívající sociální 

služby. 

Předpokládaný termín realizace Průběžně, 1x ročně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční – ca 70 000 Kč 

Realizátor Oblastní charita HB (příp. jiná organizace) 

Předpokládané spolupracující subjekty 
Město Havlíčkův Brod, poskytovatelé 

sociálních služeb, obce 

Cílová skupina uživatelů 
Široká škála uživatelů sociálních služeb, 

odborná i laická veřejnost. 

Předpokládané výstupy  
Pořádání celodenní akce propagující 

sociální služby poskytované v regionu.  

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování 
Organizátor akce, město Havlíčkův Brod, 

obce, sponzorské dary 
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AKTIVITA: 3.2.2 Realizace osvětových aktivit pro žáky ZŠ, SŠ týkající se problematiky sociálních 

služeb 

Charakteristika aktivity 

Osvěta o sociálních službách na základních a 

středních školách v regionu – pořádání 

přednášek na různá témata týkajících se 

sociální oblasti.  

Předpokládané dopady opatření 

-Zvýšení povědomí dětí a mládeže o 

sociální problematice, 

-zlepšení orientace dětí a mládeže v 

poskytovaných službách. 

Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Poskytovatelé sociálních služeb  

Předpokládané spolupracující subjekty Město Havlíčkův Brod 

Cílová skupina uživatelů Žáci ZŠ, studenti SŠ 

Předpokládané výstupy  Přednášky na ZŠ, SŠ v regionu ORP 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování ----- 

 

AKTIVITA: 3.2.3 Realizace kampaně týkající se řešení obtíží s užíváním návykových látek u dětí a 

dospívajících 

Charakteristika aktivity 

Jedná se o místní kampaň zaměřenou na 

prevenci závislostního chování pro školy, 

pedagogy, rodiče a širokou veřejnost. 

Realizovat se bude ve Světlé nad Sázavou 

nebo v Havlíčkově Brodě. 

Obsah aktivity: Dojednání, získání politické 

a odborné podpory, žádost o dotaci na 

město, grafická příprava letáků a 

prezentační venkovní banner, probrání 

s řediteli/metodiky, tisk letáků a banneru, 

školení pro metodiky, prezentace v tisku, na 

sociálních sítích, webech, distribuce letáků 

rodičům, prezentace na třídních schůzkách.  

Předpokládané dopady opatření 
Školy, pedagogové a rodiče jsou ochotnější 

řešit závislostní problematiku u dětí.  

Předpokládaný termín realizace 9-12/2019 (případně 3-6/2020) 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) 

Neinvestiční aktivita: koordinace o rozsahu 

cca 20h, grafická příprava a tisk materiálů, 

vytvoření venkovní plachty s potiskem, 

realizace besedy, školení pro metodiky, 

lektorné.  

Realizátor Kolpingovo dílo České republiky z.s. 
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Předpokládané spolupracující subjekty 
Pedagogicko-psychologická poradna, ZŠ a 

SŠ v lokalitě 

Cílová skupina uživatelů 
Školy (ředitel, metodik, třídní učitelé), 

rodiče, veřejnost v lokalitě 

Předpokládané výstupy  

Proškolení metodici, informovaní 

pedagogové a rodiče, veřejnost vstřícnější 

k řešení této problematiky 

Předpokládané roční provozní náklady 20.000,- 

Předpokládané zdroje financování obce 

 

8.7 Cíl 4: Udržitelný systém financování sociálních služeb 

 

CÍL 4: UDRŽITELNÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

4.1 OPATŘENÍ – Nastavení udržitelného systému financování sociálních služeb v regionu 

AKTIVITY 

4.1.1   Nastavení systému spolupráce a komunikace mezi obcemi z regionu ORP a Krajem Vysočina 

4.1.2 Zapojení obcí z regionu ORP do tvorby systému spolufinancování sociálních služeb 

poskytovaných v regionu Havlíčkobrodska 

 

4.1 OPATŘENÍ – Nastavení udržitelného systému financování sociálních služeb v regionu ORP 

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: 

4.1.1   Nastavení systému spolupráce a komunikace mezi obcemi z regionu ORP a Krajem Vysočina 

4.1.2 Zapojení obcí z regionu ORP do tvorby systému spolufinancování sociálních služeb 

poskytovaných v regionu Havlíčkobrodska 

 

AKTIVITA: 4.1.1 Nastavení systému spolupráce a komunikace mezi obcemi z regionu ORP a Krajem 

Vysočina 
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Charakteristika aktivity 

Aby bylo možné dosáhnout optimálního 

pokrytí celého území ORP Havlíčkův Brod 

sociálními službami v dostatečné kapacitě i 

kvalitě a jejich dostatečného finančního 

zajištění, je nutné nastavit fungující 

spolupráci mezi obcemi a Krajem Vysočina 

spočívající zejména v: 

- Zapojení maximálního počtu obcí do 

procesu tvorby a aktualizace střednědobých 

plánů rozvoje sociálních služeb Kraje 

Vysočina a akčních plánů, 

- společné jednání zástupců Kraje Vysočina 

a obcí v rámci tvorby základní sítě sociálních 

služeb (tj. systém základních sociálních 

služeb, které by měly být poskytovány na 

území ORP), 

- nastavení spolupráce a systému 

komunikace mezi zástupci Kraje Vysočina a 

obcí jakožto partnerů ohledně stanovení 

výše finanční spoluúčasti obcí na zajištění 

sociálních služeb.    

Předpokládané dopady opatření 

- Vyšší míra zapojení obcí do rozhodování a 

tvorby systému sociálních služeb na území 

ORP,  

- vyšší míra ochoty obcí na spolufinancování 

sociálních služeb.  

Předpokládaný termín realizace Průběžně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Kraj Vysočina, obce 

Předpokládané spolupracující subjekty Obce, MAS Královská stezka 

Cílová skupina uživatelů 
Představitelé obcí z území ORP Havlíčkův 

Brod a Kraje Vysočina 

Předpokládané výstupy  

- Společné jednání obcí a Kraje Vysočina 

týkající se tvorby a aktualizace 

střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb Kraje Vysočina/akčních plánů, 

- společné jednání obcí a Kraje Vysočina 

ohledně tvorby základní sítě sociálních 

služeb a systému financování sociálních 

služeb. 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování ----- 
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AKTIVITA: 4.1.2 Zapojení obcí z regionu ORP do tvorby systému spolufinancování sociálních služeb 

poskytovaných v regionu Havlíčkobrodska 

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 Havlíčkův Brod 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, obce z území ORP 

Předpokládané spolupracující subjekty Obce z území ORP, Kraj Vysočina 

Cílová skupina uživatelů 
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 ------- 
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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 plánu – vyhodnocení jeho 

naplňování a akční plán plnění na aktuální rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Implementace strategie 
 

9.1 Plán realizace aktivit pro jednotlivé roky 

 

Plán realizace aktivit pro jednotlivé roky 2019 - 2021 a výhled na roky následující je k dispozici 

v Akčním plánu, který je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  

ORP Havlíčkův Brod 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.  



 

74 
 

 

10 Seznam tabulek, obrázků a grafů 
 

Tabulka 1 Základní informace o projektu ................................................................................................ 6 
Tabulka 2 Základní informace o obcích ORP Havlíčkův Brod ................................................................ 14 

Tabulka 3 Pohyb obyvatelstva na území SO ORP Havlíčkův Brod ......................................................... 17 

Tabulka 4 Vývoj počtu obyvatel dle věkových kategorií 2010-2016 ..................................................... 18 

Tabulka 5 Nezaměstnanost v území 2010-2016.................................................................................... 19 

Tabulka 6 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob ......................................................... 20 

Tabulka 7 Počty sociálně vyloučených lokalit dle ORP Kraje Vysočina……………………………………………….21                                

Tabulka 8 Sociální služby v ORP Havlíčkův Brod………………………………………………………………………………..22 

Tabulka 9 Aktuální stav sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod……………………………………………………….23 

Tabulka 10 Návazné služby .................................................................................................................... 28 

Tabulka 11 Finance poskytnuté na registrované sociální služby z rozpočtu města Havlíčkův Brod - rok 

2017 ....................................................................................................................................................... 33 

Tabulka 12 Finance poskytnuté na neregistrované sociální služby a další aktivity z rozpočtu města 

Havlíčkův Brod - rok 2017 ..................................................................................................................... 34 

Tabulka 13 Finance poskytnuté na registrované sociální služby z rozpočtu města Havlíčkův Brod - rok 

2018 ....................................................................................................................................................... 34 

Tabulka 14 Finance poskytnuté na neregistrované sociální služby a další aktivity z rozpočtu města 

Havlíčkův Brod - rok 2018 ..................................................................................................................... 35 

Tabulka 15 SWOT analýza – CS Senioři ................................................................................................. 44 

Tabulka 16 SWOT analýza – CS Ostatní sociální služby ......................................................................... 45 

Tabulka 17 Přehled cílů, opatření a aktivit ............................................................................................ 46 

 

Obrázek 1 Organizační struktura projektu .............................................................................................. 9 

Obrázek 2 Území ORP Havlíčkův Brod ................................................................................................... 13 

Obrázek 3 Terénní a ambulantní sociální služby poskytované ve zkoumaném území ......................... 26 

Obrázek 4 Pobytové sociální služby poskytované na území ORP Havlíčkův Brod ................................. 27 

Obrázek 5 Hierarchie cílů ...................................................................................................................... 43 

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel 1869-2011 ................................................................................................ 16 

Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v území 2010-2016 .................................................................................. 16 

Graf 3 Vývoj počtu obyvatel ve věku 65 a více let ................................................................................. 17 

Graf 4 Vývoj indexu stáří 2010-2016 ..................................................................................................... 18 

Graf 5 Věková struktura obyvatelstva ................................................................................................... 19 

 

  

file:///C:/Users/kralovska-stezka/Desktop/SPRSS_FINAL%20VERZE/SPRSS%20HB%20FINÁLNÍ%20VERZE%20CELÝ%20DOKUMENT.docx%23_Toc10447308
file:///C:/Users/kralovska-stezka/Desktop/SPRSS_FINAL%20VERZE/SPRSS%20HB%20FINÁLNÍ%20VERZE%20CELÝ%20DOKUMENT.docx%23_Toc10447310
file:///C:/Users/kralovska-stezka/Desktop/SPRSS_FINAL%20VERZE/SPRSS%20HB%20FINÁLNÍ%20VERZE%20CELÝ%20DOKUMENT.docx%23_Toc10447311


 

75 
 

 

11 Přílohy 
 

Příloha 1: Výsledky dotazníkového šetření s uživateli sociálních služeb – grafy 
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