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Tabulka 1: Výčet plánovaných záměrů – rok 2019 

Náklady na akce investičního charakteru - rok 2019 

Cíl/opatření 
Vymezení aktivity 

Realizátor 
Výdaje na akci (v 

Kč) 

Zdroje  

financování 

1/1.1 

Pořízení 2 

osobních 

automobilů pro 

účely poskytování 

terénní 

pečovatelské 

služby - 

Pečovatelská 

služba města 

Ledeč nad Sázavou 

Pečovatelská 

služba Města 

Ledeč nad 

Sázavou 

1 380 354 

8. výzva MAS 

Královská stezka -

IROP-Sociální 

služby, 

Pečovatelská 

služba Města 

Ledeč nad 

Sázavou 

                                         Popis plnění cíle 

 Záměr zrealizován v rámci 8. výzvy MAS IROP – Sociální služby. Byly pořízeny dva služební     

automobily pro pečovatelskou službu vhodné pro bezpečnou dopravu handicapovaných osob, 

včetně osob používajících invalidní vozík a zároveň pro výkon činností terénní pečovatelské 

služby. Jedno vozidlo nahradilo starý již nevyhovující automobil. Došlo k navýšení celkového 

počtu vozidel pro výkon terénní  pečovatelské služby (nyní 5 automobilů). 

Celkové výdaje projektu: 1 380 354 Kč 

 SPLNĚNO 

 

Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2019 

Cíl/opatření 
Vymezení aktivity 

Realizátor 
Výdaje na akci (v 

Kč) 

Zdroje  

financování 
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1/1.1 

Rozšíření terénní 

pečovatelské 

služby VČELKA 

senior care o.p.s. 

v rámci regionu 

ORP - nárůst 

počtu 

zaměstnanců  

v závislosti na 

stoupající 

poptávce 

VČELKA senior 

care 

1 760 600 

(předpokládané 

roční provozní 

náklady) 

MPSV, Kraj  

Vysočina 

(podmíněno 

zařazením do 

Krajské sítě 

sociálních služeb 

Kraje Vysočina), 

obce 

                                         Popis plnění cíle 

Služba je zařazena v krajské síti sociálních služeb. Poskytované služby: pečovatelská služba, 
osobní asistence, sociálně aktivizační služba. Co se týká poskytování služeb na Vysočině, zatím 
nejvíce klientů je evidováno v ORP Humpolec a ORP Pelhřimov. V ORP Světlá nad Sázavou  
aktuálně působí ve 4 obcích. V dohledné době navázání spolupráce se starosty obcí ORP Světlá 
nad Sázavou za účelem jejich informování o nabízených službách.  
Pozn.: Od dubna 2020 změna názvu organizace na VČELKA sociální služby o.p.s. 
V REALIZACI 

1/1.1 

Rozšíření sociálně 

aktivizační služby 

VČELKA senior 

care o.p.s. v rámci 

regionu ORP - 

nárůst počtu 

zaměstnanců  

v závislosti na 

stoupající 

poptávce 

VČELKA senior 

care 

1 025 100 

(předpokládané 

roční provozní 

náklady) 

MPSV, Kraj 

Vysočina 

(podmíněno 

zařazením do 

Krajské sítě 

sociálních služeb 

Kraje Vysočina), 

obce 

                                         Popis plnění cíle 

Služba je zařazena v krajské síti sociálních služeb. Poskytované služby: pečovatelská služba, 
osobní asistence, sociálně aktivizační služba. Co se týká poskytování služeb na Vysočině, zatím 
nejvíce klientů je evidováno v ORP Humpolec a ORP Pelhřimov. O služby SAS nejeví klienti 
takový zájem jako o PS a OA. V dohledné době navázání spolupráce se starosty obcí ORP Světlá 
nad Sázavou za účelem jejich informování o nabízených službách.  
Pozn.: Od dubna 2020 změna názvu organizace na VČELKA sociální služby o.p.s. 
V REALIZACI 
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Tabulka 2: Výčet plánovaných záměrů – rok 2020 

Náklady na akce investičního charakteru - rok 2020 

Cíl/opatření 
Vymezení aktivity 

Realizátor 
Výdaje na akci (v 

Kč) 

Zdroje  

financování 

1/1.1 

Pořízení 2 

osobních 

automobilů pro 

terénní 

pečovatelskou 

službu - org. 

Sociální centrum 

města Světlá nad 

Sázavou (1 

automobil s 

plošinou pro 

handicapované 

osoby a osoby se 

sníženou 

pohyblivostí, 1 

automobil 

standardní) 

Sociální centrum 

města Světlá nad 

Sázavou/ město 

Světlá nad 

Sázavou 

1 000 000 

(odhad) 

MAS – IROP – 

Sociální služby, 

Sociální centrum 

města Světlá nad 

Sázavou/ město 

Světlá nad 

Sázavou 

                                         Popis plnění cíle 

Záměr realizován v rámci 11. výzvy MAS IROP – Sociální služby II. Obsahem projektu je pořízení dvou 

automobilů pro výkon pečovatelské služby. 

Celkové výdaje: 687 200 Kč 

V REALIZACI 

3/3.1 

Modernizace 

koupelny Střediska 

osobní hygieny 

org. Sociální 

centrum města 

Světlá nad Sázavou 

Sociální centrum 

města Světlá nad  

Sázavou/město 

Světlá nad 

Sázavou 

500 000 (odhad) 

MAS – IROP – 

Sociální služby, 

Sociální centrum 

města Světlá nad  

Sázavou/město  

Světlá nad 

Sázavou 

                                         Popis plnění cíle 
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Projekt nebyl prostřednictvím výzvy MAS IROP – Sociální služby zrealizován. Záměr je stále aktuální a 

zřizovatel má v plánu jej realizovat. Další možností je přesunutí Střediska osobní hygieny do zcela nových 

prostor.  

V ŘEŠENÍ 

1/1.1 

Pořízení 2 

osobních 

automobilů pro 

službu osobní 

asistence - org. 

Oblastní  

charita Havlíčkův  

Brod 

Oblastní charita 

Havlíčkův Brod 

550 000 –  

600 000 (odhad) 

IROP, Oblastní  

charita Havlíčkův  

Brod 

                                         Popis plnění cíle 

Záměr realizován v rámci 11. výzvy MAS IROP – Sociální služby II. Obsahem projektu je pořízení dvou 

automobilů pro výkon osobní asistence. Jeden vůz nahradí starý technicky nevyhovující automobil, jedno 

vozidlo pořízeno nově.  

Celkové výdaje: 793 000 Kč 

V REALIZACI 

 

1/1.1 

Zajištění služby 

individuální 

přepravy seniorů, 

zdravotně 

postižených a 

popř. dalších osob 

na území města 

Ledeč nad 

Sázavou  - 

pořízení 

automobilu 

Není stanoveno 500 000 (odhad) 

Město Ledeč nad 

Sázavou, sponzo- 

ři, sbírky 

                                         Popis plnění cíle 

V řešení ze strany města Ledče nad Sázavou. 

V ŘEŠENÍ 
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3/3.1 

Pořízení osobního 

automobilu pro 

org. Domov Háj 

(svoz klientů v 

rámci nově 

poskytované soc. 

služby sociálně 

terapeutické dílny) 

Domov Háj 500 000 (odhad) 

MAS – IROP – 

Sociální služby,  

Domov Háj 

                                         Popis plnění cíle 

Projekt nebyl realizován prostřednictvím výzvy MAS IROP – Sociální služby, ale automobil byl pořízen 

v rámci jiného dotačního titulu.  

SPLNĚNO 

2/2.1 

Nastavení modelu 

prostupného 

bydlení pro osoby 

sociálně vyloučené 

či sociálním 

vyloučením 

ohrožené ve městě 

Světlá nad Sázavou 

– stavební úpravy 

bytů 

Město Světlá nad 

Sázavou 
250 000 (odhad) 

Město Světlá nad 

Sázavou, dotační 

tituly 

                                         Popis plnění cíle 

V ŘEŠENÍ 

2/2.3 

Zajištění pobytové 

služby s 

nepřetržitým 

provozem pro 

seniory na území 

města Ledeč nad  

Sázavou 

Město Ledeč nad 

Sázavou 
Není stanoveno 

Město Ledeč nad 

Sázavou, dotační 

tituly 
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                                         Popis plnění cíle 

V ŘEŠENÍ 

 

3/3.1 

Zajištění vhodných 

prostor pro 

nízkoprahové 

centrum pro děti a 

mládež eNCéčko 

Světlá nad Sázavou 

Město Světlá nad 

Sázavou 
Není stanoveno 

Město Světlá nad 

Sázavou 

                                         Popis plnění cíle 

V ŘEŠENÍ 

3/3.1 

Vznik sociálně 

terapeutické dílny 

ve Světlé nad 

Sázavou – zřízení  

dílny, pořízení 

vybavení 

Kraj Vysočina,  

Domov Háj 

Není stanove- 

no (v režii Kraje  

Vysočina) 

Kraj Vysočina 

                                         Popis plnění cíle 

Objekt, ve kterém bude sociálně terapeutické dílny provozována, by měl být dle plánu během srpna 

letošního roku dostavěn a v září zkolaudován. STD by měla začít fungovat od roku 2021, okamžitá 

kapacita dílny bude 8 osob.    

V REALIZACI 

4/4.1 

Zajištění služeb 

psychologické 

poradny ve 

městě Světlá nad 

Sázavou - 

stavební úpravy  

prostor, vybavení 

poradny 

Město Světlá nad 

Sázavou 
200 000 (odhad) 

Město Světlá nad 

Sázavou 
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                                         Popis plnění cíle 

Služby psychologa jsou na MěÚ dostupné nepravidelně dle nasmlouvaných klientů.  

V ŘEŠENÍ 

 

Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2020 

Cíl/opatření 
Vymezení aktivity 

Realizátor 
Výdaje na akci (v 

Kč) 

Zdroje  

financování 

1/1.1 

Zajištění služby 

individuální přepravy 

seniorů, zdravotně 

postižených a popř. 

dalších osob na území 

města Ledeč nad 

Sázavou  - 

provozování služby 

Není stanoveno 
300 000 - 400  

000 

Město Ledeč nad 

Sázavou, sponzo- 

ři, sbírky, 

spoluúčast klientů 

                                         Popis plnění cíle 

V ŘEŠENÍ 

2/2.1 

Provoz prostupného 

bydlení pro osoby 

sociálně vyloučené či 

sociálním vyloučením 

ohrožené ve městě 

Světlá nad  

Sázavou 

Město Světlá nad 

Sázavou 
Není stanoveno 

Město Světlá nad 

Sázavou 

                                         Popis plnění cíle 
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V ŘEŠENÍ 

2/2.3 

Provoz pobytové 

služby s nepřetržitým 

provozem pro seniory 

na území města Ledeč 

nad Sázavou 

Město Ledeč nad 

Sázavou 
Není stanoveno 

Město Ledeč nad 

Sázavou, úhrady 

uživatelů 

                                         Popis plnění cíle 

V ŘEŠENÍ 

4/4.1 

Zřízení dostupné 

ambulance 

psychologického 

poradenství včetně 

služby dětského 

psychologa a 

psychoterapeutických 

služeb a mediace 

Město Světlá nad 

Sázavou 

Podíl města Světlá 

nad Sázavou 

(odhad): provozní 

náklady 100 000, 

odborné služby  

- 100 000 - 200  

000 

Město Světlá nad 

Sázavou, zdravotní 

pojišťovny, 

případně i s  

menším podílem  

klienti 

                                         Popis plnění cíle 

V ŘEŠENÍ 

 


