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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 fi 

nancování 

1/1.1 

Pořízení 2 

osobních 

automobilů pro 

terénní 

pečovatelskou 

službu - org. 

Sociální služby 

města Havlíčkův 

Brod 

Sociální služby 

města 

Havlíčkův Brod 

738 000 

(zajištění 

finančních 

prostředků 

předjednáno z 

IROP) 

8. výzva MAS  

Královská stezka -

IROP-Sociální 

služby, Sociální 

služby města 

Havlíčkův Brod 

                                         Popis plnění cíle 

Záměr realizován v rámci 8. výzvy MAS IROP – Sociální služby. Náplní projektu je pořízení dvou 

automobilů pro výkon pečovatelské služby. 

Celkové výdaje: 738 000 Kč 

 SPLNĚNO 

1/1.3 

Nákup automo- 

bilu pro terénní 

službu 

odborného 

sociálního 

poradenství - 

Spolek pro 

lůžkový hospic 

Mezi stromy, z.s 

Spolek pro 

lůžkový 

hospic Mezi 

stromy 

416 000 

(zajištění 

finančních 

prostředků 

předjednáno 

z IROP) 

8. výzva MAS  

Královská stezka -

IROP-Sociální 

služby, Spolek pro 

lůžkový hospic 

Mezi stromy 

                                         Popis plnění cíle 

 Záměr realizován v rámci 8. výzvy MAS IROP – Sociální služby. Obsahem projektu je nákup automobilu         

pro terénní formu služby odborné sociální poradenství. 

 Celkové výdaje: 416 045 Kč 

 SPLNĚNO 
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2/2.2 

Zázemí pro 

činnost spolku 

AUTIS-HB 

(poradenství pro 

osoby s poruchou 

autistického 

spektra) - pořízení 

vybavení vč. PC, 

tiskárny 

AUTIS - HB 150 000 
víceúrovňové - 

není stanoveno 

                                         Popis plnění cíle 

 Spolek má stálé zázemí v budově Městského divadla a kina Ostrov v Havlíčkově Brodě (Na Ostrově 28,   

vchod F). Aktuálně jsou organizována setkání rodičů s dětmi s PAS a je poskytováno odborné poradenství, 

dále tvořivé dílny, terapie (muzikoterapie, arteterapie, cvičení apod.). Spolek zatím funguje na dobrovolné   

bázi. 

 V REALIZACI 

 

Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2019 

Cíl/opatření 
Vymezení aktivity 

Realizátor 
Výdaje na akci (v 

Kč) 

Zdroje 

financování 

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 Havlíčkův Brod aktuálně působí v 6 obcích vč. 
Havlíčkova Brodu a jsou evidovány další 3 žádosti o poskytování sociální služby. V dohledné době 
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navázání spolupráce se starosty obcí ORP Havlíčkův Brod 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 Havlíčkův Brod za účelem jejich informování 
o nabízených službách.  
Pozn.: Od dubna 2020 změna názvu organizace na VČELKA sociální služby o.p.s. 
 V REALIZACI 

3/3.2 

Realizace 

kampaně 

zaměřené na 

prevenci 

závislostního 

chování pro školy, 

pedagogy, rodiče a 

širokou veřejnost 

Kolpingovo dílo  

České republiky  
20 000 

Obce z regionu  

ORP 

                                         Popis plnění cíle 

 Kampaň primární prevence závislostí pro žáky a studenty bude na podzim 2020 realizována na území škol  

ORP Světlá nad Sázavou. V Havlíčkově Brodě je v případě zájmu naplánováno na rok 2021. 

ODLOŽENO 
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3/3.2 

Pořádání 

festivalu sociálních 

služeb 

v Havlíčkově  

Brodě 

Oblastní charita 

Havlíčkův Brod 
70 000 

Organizátor akce, 

obce, sponzorské 

dary 

                                         Popis plnění cíle 

Akce pro širokou veřejnost „Bez bariér jsme si blíž“ byla realizována v termínu 19. 9. 2019 v Havlíčkově 

Brodě.  

SPLNĚNO 

 

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 fi 

nancování 

1/1.2 

Pořízení osobního 

automobilu pro 

službu osobní 

asistence - org. 

Oblastní charita 

Havlíčkův Brod 

Oblastní charita 

Havlíčkův Brod 
500 000 (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 bude pořízeno nově.  

Celkové výdaje: 793 000 Kč 

V REALIZACI 
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2/2.2 

Výstavba 

sociálních bytů pro 

skupinu osob 

ohrožených 

sociálním 

vyloučením na 

území regionu ORP 

Havlíčkův Brod 

Město 

Havlíčkův Brod 
17 000 000 

Město 

Havlíčkův Brod, 

program Výstavba - 

Státní fond rozvoje 

bydlení 

                                         Popis plnění cíle 

Žádost o dotaci byla podána v květnu 2020 na Státní fond podpory investic (dříve Státní fond rozvoje 
bydlení). Záměrem projektu je výstavba 12 sociálních bytů; za přispění města budou postaveny další 2 
byty, celkem tedy vznikne 14 sociálních bytů. Předpoklad uvedení bytů do provozu v případě schválení 
dotace: léto 2022. Celková výše předpokládaných výdajů činí 31 758 401 Kč, předpokládaná výše dotace 
činí 17 708 825 Kč. 
V REALIZACI 

2/2.2 

Rozšíření denního 

stacionáře org. 

Sociální služby 

města Havlíčkova 

Brodu 

Město 

Havlíčkův Brod 

7 000 000/ 

2 000 000 

Město Havlíčkův 

Brod, dotační  

titul MPSV ČR,  

MMR ČR 

                                         Popis plnění cíle 

Záměr realizován v rámci 11. výzvy MAS IROP – Sociální služby II. Na základě projektu dojde k rekonstrukci 

nebytových prostor - nevyhovujícího stravovacího provozu v Domově s pečovatelskou službou Na Výšině, 

čímž dojde k rozšíření kapacity poskytované služby denního stacionáře z 20 na 30 osob. V rámci 

rekonstrukce vzniknou další bezbariérové prostory denního stacionáře – jídelna, společenská místnost, 

koupelna a 2 WC, 2 odpočinkové místnosti, šatna pro klienty apod. 

Celkové výdaje: 3,9 mil. Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 mil. Kč 

V REALIZACI 
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2/2.4 

Zahájení výstavby 

kamenného 

hospice v 

Havlíčkově 

Brodě 

(předpoklad 

výstavby - srpen  

2020 - prosinec  

2022) 

Spolek pro 

lůžkový 

hospic Mezi 

stromy 

76 600 000 

(65 800 000 

Ministerstvo 

zdravotnictví, Kraj 

Vysočina; 10 800 

000 Norské fondy, 

nadace, dary) 

(zajištění fi 

nančních 

prostředků 

předjednáno) 

Ministerstvo 

zdravotnictví ČR,  

Kraj Vysočina,  

Norské fondy 

(v jednání), nadace, 

dary 

                                         Popis plnění cíle 

Dokončuje se projektová dokumentace lůžkového hospice, je hotová vizualizace exteriérů a interiérů. Dle 

plánů by mohla být výstavba zahájena na jaře 2021. Finanční zajištění projektu v součtu 67 mil. Kč 

přislíbilo Min. zdravotnictví a Kraj Vysočina. 

V REALIZACI 
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Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2020 

Cíl/opatření 
Vymezení aktivity 

Realizátor 
Výdaje na akci (v 

Kč) 

Zdroje 

financování 

2/2.2 

Provoz činnosti 

spolku AUTIS-HB 

(poradenství pro 

osoby s poruchou 

autistického 

spektra) - 

nájemné 

kanceláře, 

energie,  

mzda 

1 pracovníka 

AUTIS - HB 482 000 
víceúrovňové - není 

stanoveno 

                                         Popis plnění cíle 

V současné době je činnost spolku provozována na dobrovolné bázi. Finance jsou zajišťovány z různých 

zdrojů, zejm. se jedná o příspěvek města Havlíčkova Brodu a členské příspěvky. Do budoucna se nabízí 

možnost podpory z evropských fondů v rámci nového programového období 2021+ (zejm. provozní 

náklady).  

V REALIZACI 

2/2.2 

Rozšíření terénního 

programu Al Paso 

Vysočina zejm. 

mimo město 

Havlíčkův Brod - 

personální posílení 

služby  

Oblastní charita 

Třebíč 
2 300 000  

MPSV, Kraj 

Vysočina 

(podmíněno 

zařazením do 

Krajské sítě 

sociálních služeb 

Kraje Vysočina), 

město Třebíč, 

ostatní obce z 

regionu 

                                         Popis plnění cíle 

Aktuálně je terénní program (pro osoby vracející se z výkonu trestu/trestní minulostí) zajišťován 3 
pracovníky v celkové výši 1,95 úvazku pro celý kraj Vysočina. Záměr navýšení až na 4,5 úvazku pro rok 
2021, žádost bude Krajem Vysočina projednána na podzim 2020.  
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V rámci ORP navázána spolupráce s mnoha subjekty (město HB, personální agentura DeWaarde, 
SEMITAM, probační a mediační služba HB). V plánu oslovení psychiatrické nemocnice a Dům na půli cesty 
J. J. Pestalozziho pro navázání budoucí spolupráce. 
V REALIZACI 

2/2.2 

Rozšíření denního 

stacionáře org. 

Sociální služby 

města Havlíčkova 

Brodu 

Město 

Havlíčkův Brod 
2 000 000 

MPSV, Kraj 

Vysočina, města a 

obce, úhrady 

uživatelů 

                                         Popis plnění cíle 

Na základě realizace projektu navýšení kapacity stacionáře o 

10 klientů dojde k personálnímu posílení: 4 pracovníci 

zajišťujících sociální práci (sociální pracovník – 1 úvazek, 

pracovník v sociálních službách – 3 úvazky) a 1 THP pracovník 

na 0,5 úvazku. Mzdové výdaje budou hrazeny z dotací MPSV.  

V REALIZACI 

2/2.2 

Provoz sociálních 

bytů pro skupinu 

osob ohrožených 

sociálním 

vyloučením na 

území regionu ORP 

Havlíčkův Brod 

Město Havlíčkův 

Brod, Sociální 

služby města 

Havlíčkova Brodu 

2 000 000 

MPSV, Kraj 

Vysočina, města a 

obce, úhrady 

uživatelů 

                                         Popis plnění cíle 

Pro rok 2020 nerelevantní (záměr výstavby sociálních bytů je ve fázi podání projektu).  
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2/2.3 

Zřízení a provoz 

Adiktologické 

ambulance 

v Havlíčkově 

Brodě 

Kolpingovo dílo 

České republiky 

3 099 431 

(zajištění fi 

nančních 

prostředků 

předjednáno z 

OPZ) 

Výzva MAS 

Královská stezka 

OPZ – Sociální 

služby, Kolpingovo 

dílo; Pozn.: projekt 

realizován od 1.1. 

2020 do 30.4. 2022 

                                         Popis plnění cíle 

Adiktologická ambulance poskytující odborné soc. poradenství v Havlíčkově Brodě funguje dle plánů od 

ledna 2020.  

Celkové způsobilé výdaje: 3 049 431,25 Kč  

V REALIZACI 

2/2.3 

Rozšíření 

terénního 

programu pro 

uživatele 

nelegálních 

návykových látek v 

Havlíčkově Brodě 

(navýšení 

personální 

kapacity na 2 

osoby) 

Kolpingovo dílo  

České republiky  

500 000/rok 

(zajištění fi 

nančních 

prostředků 

předjednáno z 

OPZ) 

Výzva č. 52 OPZ, 

KPSVL HB; Pozn.: 

projekt realizován 

od 1. 10.  

2019 do 30. 6. 

2022 

                                         Popis plnění cíle 

Projekt je realizován dle plánů od 1. 10. 2019. 

V REALIZACI 

2/2.3 

Realizace 

terapeutických 

skupin pro klienty 

s adiktologickou 

obtíží 

Kolpingovo dílo  

České republiky  

281000/rok 

(zajištění fi 

nančních 

prostředků 

Výzva č. 52 OPZ, 

KPSVL HB; Pozn.: 

projekt realizován 

od 1. 10.  

2019 do 30. 6. 

2022 
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předjednáno z 

OPZ) 

                                         Popis plnění cíle 

Projekt je realizován dle plánů od 1. 10. 2019. 

V REALIZACI 

3/3.2 

Pořádání festivalu 

sociálních služeb 

v Havlíčkově  

Brodě 

Oblastní charita 

Havlíčkův Brod 
70 000 

Organizátor akce, 

obce, sponzorské 

dary 

                                         Popis plnění cíle 

V roce 2020 nebude festival sociálních služeb pořádán. Festival sociálních služeb se bude v Havlíčkově 

Brodě konat každý druhý rok (střídání s městem Humpolec). Akce „Bez bariér jsme si blíž“ tedy bude 

v Havl. Brodě pořádána v roce 2021.  

 


