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Základní hodnoticí škála u jednotlivých opatření a aktivit je následující: 

1. Naplněno – opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, bylo 
dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven. 

2. Průběžně naplňováno – jedná se o cíle a opatření, která jsou naplňovány v průběhu 
každého roku platnosti dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich 
naplnění.  

3. Rozpracováno/částečně naplněno – skupina cílů a opatření, v nichž jsou aktivity vedoucí 
k dosažení cíle rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl být naplněn, případně je 
naplněna část nastaveného opatření. 

4. Nenaplněno (s odůvodněním, bez odůvodnění) – do této skupiny jsou zařazeny cíle 
a opatření, které nebylo z objektivních příčin možné naplnit. 
 

 

CÍL 1: PODPOŘIT POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB 

 

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

AKTIVITY 

1.1.1 Rozšířit terénní pečovatelské služby VČELKA sociální služby o.p.s. v rámci regionu 
ORP 

1.1.2 Rozšířit sociálně-aktivizační služby VČELKA sociální služby o.p.s. v rámci regionu ORP 

1.1.3 Rozšířit služby osobní asistence Oblastní charity Havlíčkův Brod 

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

 

1.1 OPATŘENÍ – Rozšířit terénní pečovatelské služby a služby osobní asistence pro seniory 

a zdravotně postižené  

Popis opatření:  

Terénní pečovatelská služba a služby osobní asistence jsou určeny zejména osobám 

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

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

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

v regionu ORP je již nyní na samém maximu.  

V regionu OPR Světlá nad Sázavou bylo zjištěno, že je nutné navýšit kapacitu osobní 

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

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

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

navýšení kapacity stávajících poskytovatelů těchto služeb či zapojení nových subjektů.  

Rozšíření a dostupnost terénních služeb je důležitou podmínkou pro udržitelnost kvality 

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



 

3 
 

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

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

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

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

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

Aktivity naplňující opatření: 

1.1.1 Rozšířit terénní pečovatelské služby VČELKA sociální služby o.p.s. v rámci regionu ORP 

1.1.2 Rozšířit sociálně-aktivizační služby VČELKA sociální služby o.p.s. v rámci regionu ORP 

1.1.3 Rozšířit služby osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

1.1.4 Zajistit služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a popř. dalších 

osob na území města Ledeč nad Sázavou 

 

AKTIVITA: 1.1.2 Rozšířit terénní pečovatelské služby VČELKA sociální služby o.p.s. v rámci 

regionu ORP 

Charakteristika aktivity 

Organizace VČELKA sociální služby o.p.s. 

plánuje stabilizaci a zvyšování kvality 

terénní pečovatelské služby v rámci obcí 

ORP Světlá nad Sázavou. Pečovatelská 

služba je rozšiřována v závislosti na 

stoupající poptávce po těchto službách. 

(v r. 2021 byla rozšířena provozní doba 

služby na rozmezí od 6:00 do 22:00 hod. 

každý den vč. víkendů a státních svátků) 

Druh služby 17 (Pečovatelská služba) 

Forma služby Terénní 

Předpokládané dopady opatření Stabilizace a zvyšování kvality služby 

Předpokládaný termín realizace 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor VČELKA sociální služby 

Předpokládané spolupracující subjekty 

Kraj Vysočina, MPSV, obce, Domácí 

péče Včelka Vysočina s.r.o. (sesterská 

organice zajišťující zdravotní péči) 

Cílová skupina uživatelů Senioři a zdravotně znevýhodnění (CS2) 

Územní dopad opatření Území ORP Světlá n.S. 

Předpokládané výstupy  
Rozšíření působnosti do dalších obcí 

ORP, zvýšení kvality služby. 
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Předpokládané roční provozní náklady 1 250 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, obce, Kraj Vysočina (pozn.: 

podmíněno souhlasným stanoviskem 

města a zařazením do Krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina), dary 

od PO, příspěvky z NF, příjmy od klientů 

Hodnotící indikátory 
Počet klientů, počet hodin přímé péče 

Popis plnění aktivity 

Na území ORP Světlá nad Sázavou je služba poskytována minimálně. V roce 2022 byla služba 

poskytována dlouhodobě 3 klientům, v současné době je poskytována 1 klientovi a aktuálně 

zde nejsou evidovány žádné žádosti. Pokud by v budoucnu zájem byl, pokusí se poskytovatel 

v tomto ORP aktivity navýšit, takové signály však v tuto chvíli nejsou.  

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

 

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

regionu ORP 

Charakteristika aktivity Organizace VČELKA  sociální služby 

o.p.s. plánuje stabilizaci a zvyšování 

kvality sociálně-aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením do obcí na území ORP Světlá 

nad Sázavou. Služba bude rozšiřována 

v závislosti na stoupající poptávce po 

těchto službách. 

Druh služby 
23 (Sociálně- aktivizační služby pro 

seniory a zdravotně znevýhodněné) 

Forma služby Terénní 

Předpokládané dopady opatření Stabilizace a zvyšování kvality služby 

Předpokládaný termín realizace 1.1. 2022 – 31. 12. 2025 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor VČELKA  sociální služby o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty Kraj Vysočina, MPSV, obce, Domácí 

péče Včelka Vysočina s.r.o. (sesterská 

organice zajišťující zdravotní péči) 

Cílová skupina uživatelů Senioři a zdravotně znevýhodnění (CS2) 
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Územní dopad opatření Území ORP Světlá n.S. 

Předpokládané výstupy  Rozšíření působnosti do dalších obcí, 

zvýšení kvality služby. 

Předpokládané roční provozní náklady 350 000 Kč 

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

podmíněno souhlasným stanoviskem 

města a zařazením do Krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina), dary 

od PO, příspěvky z NF 

Hodnotící indikátory Počet klientů 

Popis plnění aktivity 

Na území ORP Světlá nad Sázavou je služba poskytována minimálně. Pokud by v budoucnu 

zájem byl, pokusí se poskytovatel v tomto ORP aktivity navýšit, takové signály však v tuto 

chvíli nejsou.  

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

 

AKTIVITA: 1.1.3 Rozšířit služby osobní asistence Oblastní charity Havlíčkův Brod 

Charakteristika aktivity 

Zajistit služby osobní asistence pro 

seniory a zdravotně postižené dle 

zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů v rámci regionu 

ORP 

Druh služby 16 (Osobní asistence) 

Forma služby Terénní 

Předpokládané dopady opatření 

Navýšení kapacity služby osobní 

asistence, navýšení hodin přímé péče u 

klientů. 

Předpokládaný termín realizace 2022-2025 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty ----- 

Cílová skupina uživatelů 
Senioři, osoby se zdravotním postižením 

(CS2) 

Územní dopad opatření Území regionu ORP Světlá n.S. 
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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 a 

zařazením do Krajské sítě sociálních 

služeb Kraje Vysočina) 

Hodnotící indikátory 
Počet klientů, počet poskytnutých hodin 

přímé péče 

Popis plnění aktivity 

Prozatím nebylo navýšení kapacity služby osobní asistence schváleno. Poskytovatel bude 

opět žádat o navýšení. 

NENAPLNĚNO 

 

AKTIVITA: 1.1.4 Zajistit služby individuální přepravy seniorů, zdravotně postižených a 

popř. dalších osob na území města Ledeč nad Sázavou 

Charakteristika aktivity 

Nabídka zajištění přepravy zejm. pro 

seniory a zdravotně postižené, případně 

i pro další cílové skupiny. Svoz lze využít 

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

na úřady či k jiným soukromým 

aktivitám. Tato služba bude 

poskytována pro přepravu osob na 

území města Ledče nad Sázavou, příp. 

v blízkém okolí města. 

Druh služby 
34 (Ostatní služby, které nejsou uvedené 

v ZSS) 

Forma služby Terénní 

Předpokládané dopady opatření 

Zajištění dopravní obslužnosti pro osoby 

z cílových skupin v rámci města Ledeč 

nad Sázavou a jeho místních 

částech/blízkém okolí. 

Předpokládaný termín realizace 2023 - 2025 
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Charakter opatření (investiční/neinvestiční) 

Investiční – pořízení automobilu – 

v řádu statisíců Kč 

Neinvestiční – provoz služby 

Realizátor Není stanoveno 

Předpokládané spolupracující subjekty Město Ledeč nad Sázavou 

Cílová skupina uživatelů 
Zejm. senioři, osoby se zdravotním 

postižením 

Předpokládané výstupy  

- Pořízení adekvátního automobilu pro 

přepravu osob z cílových skupin, 

- zavedení a provozování nové služby – 

svozu osob z cílových skupin 

Předpokládané roční provozní náklady Ca 300 000 – 400 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 
Město Ledeč nad Sázavou, sponzoři, 

sbírky, spoluúčast klientů 

Hodnotící indikátory 
Nákup automobilu, zavedení služby, 

popř. počet osob využívajících službu 

Popis plnění aktivity 

V řešení ze strany města Ledče nad Sázavou. 

ROZPRACOVÁNO 

 

CÍL 2: ZAJISTIT DOSTUPNÉ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP 

 

2.1 OPATŘENÍ – Vytvořit fungující systém prostupného bydlení ve městě Světlá nad 
Sázavou  

AKTIVITY 

2.1.1 Nastavit model prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či sociálním 
vyloučením ohrožené 

 

2.1 OPATŘENÍ – Vytvořit fungující systém prostupného bydlení ve městě Světlá nad 

Sázavou 

Popis opatření:  

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

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

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

zapojení do společnosti. 

Aktivity naplňující opatření: 

2.1.1 Nastavit model prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či sociálním 

vyloučením ohrožené 
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AKTIVITA: 2.1.1 Nastavit model prostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené či 

sociálním vyloučením ohrožené 

Charakteristika aktivity 

Zavést systém prostupného bydlení pro nízkopříjmové 

skupiny obyvatel (vč. seniorů, osob se zdravotním 

postižením), rodiče samoživitele a rodiny s dětmi ohrožené 

ztrátou bydlení a s tím spojeným sociálním vyloučením. 

Bydlení je určeno jednotlivcům a rodinám, jež nedosáhnou 

na běžné nájemní bydlení. Systém prostupného bydlení bude 

disponovat nájemními byty v běžné zástavbě, které budou 

volně rozptýleny na území města Světlá nad Sázavou. 

Zavedení třístupňového modelu: 

1) Krizové bydlení (např. ve formě vyhrazené místnosti se 

sociálním zařízením), jehož účelem je poskytnout okamžitou 

pomoc v případě bytové nouze.  

2) Sociální bydlení v tréninkových bytech s podporou terénní 

sociální práce (sociálně aktivizační služba a terénní sociální 

práce), příp. s pečovatelskou službou. Osobám bude 

poskytována podpora ze strany sociálního pracovníka, která 

bude nastavena individuálně dle potřeb jedince či rodiny. 

Cílem je příprava osob na samostatný život a jejich postupné 

zapojení do běžného života. Podpora sociálního pracovníka 

bude postupně utlumována (dle možností klientů). 

3) Samostatné neboli dostupné bydlení bez podpory 

sociálního pracovníka. 

Druh služby 
11 (Krizová pomoc) 

18 (Podpora samostatného bydlení) 

Forma služby 
Pobytová (11) 

Terénní (18) 

Předpokládané dopady 

opatření 

- Poradenství a pomoc při hledání a udržení dlouhodobého 

nájemního bydlení pro osoby sociálně vyloučené/sociálním 

vyloučením ohrožené, 

- dlouhodobá podpora těchto osob vedoucí k vymanění rodin 

či jedinců z pasti sociálního vyloučení (zamezení pobytu na 

ubytovnách, azylových domech apod.). 

Předpokládaný termín 

realizace 
2022 - 2025 

Charakter opatření 

(investiční/neinvestiční) 
Investiční, neinvestiční 

Předpokládaný realizátor Město Světlá nad Sázavou 
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Předpokládané 

spolupracující subjekty 
Poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů 

Nízkopříjmové skupiny obyvatel, senioři, osoby se 

zdravotním postižením, rodiče samoživitelé, rodiny s dětmi, 

osoby hrožené sociálním vyloučením/sociálně vyloučené (CS 

2, CS 3, CS 4, CS 5, CS 7) 

Předpokládané výstupy  Funkční systém prostupného bydlení 

Předpokládané roční 

provozní náklady 

Krizová pomoc 100 000 Kč 

Podpora samostatného bydlení – ca 1,0 úv., 600 000 Kč 

Předpokládané zdroje 

financování 
Dotační tituly, město Světlá nad Sázavou 

Hodnotící indikátory Počet dostupných bytů krizového a sociálního bydlení  

Popis plnění aktivity 

V současné době mají TBS Světlá n. S., p.o. vytipován vhodný byt, který by mohl být využíván 

pro účely krizového bydlení. Pokud bude záměr schválen Radou města, budou nastaveny 

podmínky užívání bytu (podmínka poskytování sociální služby, délka užívání bytu apod.). 

ROZPRACOVÁNO 

 

CÍL 3: ROZVÍJET SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ORP 

 

3.1 OPATŘENÍ – Rozvíjet a zkvalitňovat služby sociální prevence a sociální péče 

AKTIVITY 

3.1.1 Zajistit vhodné prostory pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko Světlá 
nad Sázavou 

3.1.2 Zřídit pobytovou odlehčovací službu na území ORP 

 

3.2 OPATŘENÍ – Rozšířit pobytové služby pro seniory  

AKTIVITY 

3.2.1 Zajistit sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území města Ledeč 
nad Sázavou 

 

3.1 OPATŘENÍ – Rozvíjet a zkvalitňovat služby sociální prevence a sociální péče 

Popis opatření:  

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

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

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

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

prohlubování potíží a chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských 

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

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

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

důstojné prostředí a zacházení.  

Aktivity naplňující opatření: 

3.1.1 Zajistit vhodné prostory pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko Světlá 

nad Sázavou 

3.1.2 Zřídit pobytovou odlehčovací službu na území ORP 

 

AKTIVITA: 3.1.1 Zajistit vhodné prostory pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež 

eNCéčko Světlá nad Sázavou 

Charakteristika aktivity 

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



 

11 
 

 
Sklad eNCéčka – budou se zde uskladňovat materiály, které 
nebudou tak často využívány. 
 
Budova by měla být umístěna na frekventovaném místě 
s dobrou dostupností, nejlépe v blízkosti škol. Dále by služba 
měla mít samostatný vstup z důvodu zajištění anonymity 
klientů. 

Druh služby 13 (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 

Forma služby Ambulantní, terénní 

Předpokládané dopady 

opatření 

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

Předpokládaný termín 

realizace 

2023-2025 

Charakter opatření 

(investiční/neinvestiční) 

Investiční – v řádu mil. Kč 

Realizátor 
Město Světlá nad Sázavou 

Předpokládané 

spolupracující subjekty 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Cílová skupina uživatelů 
Děti a mládež od 10 do dosažení věku 21 let (CS 5) 

Předpokládané výstupy  

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

Předpokládané roční 

provozní náklady 
----- 
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Předpokládané zdroje 

financování 
 

Hodnotící indikátory Počet klientů, celkový počet intervencí 

Popis plnění aktivity 

V roce 2022 zaznamenal poskytovatel nárůst nových zájemců o službu, čímž se zvýšil počet 

uzavřených smluv.  Vyhovující prostory se pro Encéčko nepodařilo zajistit, stále tak chybí i 

kontaktní místnost. Jelikož Encéčko sdílí společný vchod i prostory s dalšími službami, 

dochází tak k narušení anonymity klientů.  

V minulém roce se službě podařilo navázat spolupráci s místním Domovem pro seniory a 

s pracovníky z kontaktního a poradenského centra Spektrum.  

Město v současné době nedisponuje vhodnými prostory pro zázemí nízkoprahového centra. 

NENAPLNĚNO 

 

AKTIVITA: 3.1.2 Zřídit pobytovou odlehčovací službu na území ORP 

Charakteristika aktivity 

Odlehčovací služba je velice potřebnou sociální službou, která 

umožňuje zajištění péče v době, kdy není možné na přechodnou 

dobu zabezpečit péči o osobu v přirozeném prostředí (např. 

z důvodu nemoci pečující osoby). Na území ORP není pobytová 

odlehčovací služba poskytována, přičemž poptávka po této 

službě v území je poměrně vysoká. Tato sociální služba je 

potřebná, zejména v některých obdobích roku (např. doba 

dovolených).  

Druh služby 15 (Odlehčovací služby) 

Forma služby Pobytová 

Předpokládané dopady 

opatření 

-Možnost umožnit rodinám a pečujícím osobám dočasně umístit 

osobu v pobytovém zařízení, 

-nabídka krátkodobého pobytu (max. na 3 měsíce) pro seniory 

a zdravotně postižené, o které po přechodnou dobu nemůže 

pečovat rodina (dovolená, nemoc apod.). 

Předpokládaný termín 

realizace 
2022 - 2025 

Charakter opatření 

(investiční/neinvestiční) 

Investice – zřízení zázemí - v řádech mil. Kč 

Provoz – v řádech mil. Kč/rok 
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Realizátor Není stanoveno 

Předpokládané 

spolupracující subjekty 
Není stanoveno 

Cílová skupina uživatelů Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Předpokládané výstupy  
Zřízení pobytové odlehčovací služby pro seniory a zdravotně 

postižené – kapacita zařízení ca 10 lůžek 

Předpokládané roční 

provozní náklady 
V řádech mil. Kč 

Předpokládané zdroje 

financování 

Obce, Kraj Vysočina (v případě zařazení do Krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina), organizace poskytující sociální 

služby, úhrady klientů 

Popis plnění aktivity 

Potřeba v území je stále aktuální, evidována zvýšená poptávka zejm. po krátkodobých 

pobytech. Zájemci jsou odkazováni na odlehčovací službu v Havlíčkově Brodě, ta má ovšem 

většinou plné kapacity. Co se týká zavedení služby, nastává potenciální problém 

s obsazeností, protože poptávka po pobytové odlehčovací službě je spíše nárazová/sezónní. 

Není stanoven realizátor. 

NENAPLNĚNO 

 

3.2 OPATŘENÍ – Rozšířit pobytové služby pro seniory 

Popis opatření:  

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje nejen v Kraji 

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

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

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

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

na území regionu. 

Aktivity naplňující opatření: 

3.2.1 Zajistit sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území města Ledeč nad 

Sázavou 
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AKTIVITA: 3.2.1 Zajistit sociální služby s nepřetržitým provozem pro seniory na území 

města Ledeč nad Sázavou 

Charakteristika aktivity 

Zřídit sociální službu pro osoby vyžadující vyšší míru 

podpory. Jednou z možností je rozšíření Domu 

s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou a 

vyčlenění části kapacity pro zajištění pobytových služeb 

pro seniory, kterým by byla poskytována nepřetržitá 24 

hodinová péče. 

Druh služby 5 (Domov pro seniory) 

Forma služby Pobytová 

Předpokládané dopady opatření 

-Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro 

seniory, 

-uspokojení potřeb seniorů se zhoršujícím se 

zdravotním stavem, kteří již nemohou žít bez částečné 

nebo plné pomoci druhé osoby a kteří již nemohou 

využívat terénní pečovatelské služby či osobní asistenci 

(potřeba vyšší míry podpory). 

Předpokládaný termín realizace 2023 - 2030 

Charakter opatření 

(investiční/neinvestiční) 
Investiční, neinvestiční 

Realizátor Město Ledeč nad Sázavou 

Předpokládané spolupracující 

subjekty 
----- 

Cílová skupina uživatelů Senioři (CS 2) 

Předpokládané výstupy  
Dlouhodobá pobytová služba pro seniory 

s nepřetržitou péčí na území města Ledče nad Sázavou.  

Předpokládané roční provozní 

náklady 
V řádech mil. Kč 

Předpokládané zdroje 

financování 

Město Ledeč nad Sázavou, Kraj Vysočina (v případě 

zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 

Vysočina), obce, úhrady klientů 
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Hodnotící indikátory Počet lůžek 

Popis plnění aktivity 

V současné době se o zavedení soc. služby nepřetržitého provozu neuvažuje. 

NENAPLNĚNO 

 

Cíl 4: ZAJISTIT SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ PÉČI PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

4.1 OPATŘENÍ – Zajistit psychologickou a psychiatrickou péči pro děti a dospělé 

AKTIVITY 

4.1.1 Zajistit služby psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou 

 

4.1 OPATŘENÍ – Zajistit psychologickou a psychiatrickou péči pro děti a dospělé 

Popis opatření:  

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

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

mládeží, pociťují špatnou dostupnost odborného rodinného psychologického a 

psychoterapeutického poradenství, případně i krizové pomoci. Rozvod nebo rozchod rodičů 

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

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

ohrožených dětí. Zřízení dostupné ambulance psychologického poradenství včetně služby 

dětského psychologa a psychoterapeutických služeb a mediace by znamenalo zvýšení 

ochrany dětí před traumatizací při dlouhodobém konfliktu rodičů a před poškozením 

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

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

odborníci. 

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

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

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

souvisejících s touto problematikou. 

Obce z území ORP se potýkají s nedostatkem odborníků poskytujících psychoterapeutickou 

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

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

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

prohloubení problémů a rozvinutí nemoci musí vyhledat vysoce specializovanou 

psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc. 

Aktivity naplňující opatření: 

4.1.1 Zajistit služby psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou 
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AKTIVITA: 4.1.1 Zajistit služby psychologické poradny ve městě Světlá nad Sázavou  

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

Druh služby 25 (Sociální poradenství), 11 (Krizová pomoc) 

Forma služby Ambulantní 

Předpokládané dopady 
opatření 

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

Předpokládaný termín 
realizace 

2022-2025 

Charakter opatření 
(investiční/neinvestiční) 

Investiční – případné stavební úpravy prostor, vybavení poradny. 
Neinvestiční – provozní náklady, podíl úhrad za odborné služby. 

Realizátor město Světlá nad Sázavou 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

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

Cílová skupina uživatelů Rodiče nezletilých dětí, nezletilé děti (CS 5) 

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

Předpokládané roční 
provozní náklady 

Velmi hrubý odhad podílu města: 
Provozní náklady 100 000 Kč 
Odborné služby – podíl města 100 000 - 200 000 Kč (nyní 50 000 
Kč pouze psycholog dojíždějící cca 2x měsíčně) 
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Předpokládané zdroje 
financování 

město Světlá nad Sázavou, zdravotní pojišťovny, případně i 
s menším podílem klienti 

indikátory Dostupná ambulance psychologického poradenství, počet 
dostupných lékařů 

Popis plnění aktivity 

Nenaplněno pro velký nedostatek odborníků v této oblasti a nezájem o provozování 
poradny jako sociální služby za podmínek zákona o sociálních službách. Odborné 
poradenství je částečně saturováno soukromou psychologickou ambulancí Mgr. Legnerové, 
jejíž služby jsou však placené klienty, max. mají možnost využít příspěvek od VZP či ČPZP 
nebo od MěÚ – OSPOD, to ovšem platí pouze pěstounské rodiny.  Mgr. Legnerová zahájila i 
smluvní spolupráci se ZŠ Světlá n. S. 
Psychiatrickou ambulanci pro dospělé provozuje ve Světlé n.S. MUDr. Mašková, okrajově 
bere do péče i dospívající. Klientelu má naplněnou.      
Poptávka po psychologické poradně jako dostupné a pro klienty bezplatné sociální službě 
stále trvá, neboť taková nejbližší poradna je Psychocentrum v Jihlavě (PO Kraje Vysočina) 
s naplněnou kapacitou. 
NENAPLNĚNO 

 

CÍL 5: NASTAVIT UDRŽITELNÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

5.1 OPATŘENÍ – Motivovat místní samosprávy k podílení se na financování SS za své 

klienty 

AKTIVITY 

5.1.1 Zapojit obce z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na území 

ORP 

 

5.1 OPATŘENÍ – Motivovat místní samosprávy k podílení se na financování SS za své 

klienty 

Popis opatření:  

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

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

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

resp. rozpočtu Kraje Vysočina na financování organizací poskytujících sociální služby 

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

Předpokladem financování sociálních služeb systémem vyrovnávací platby je 

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

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

spolufinancování z jiných zdrojů  stanovené Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina se 

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

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

5.1.1 Zapojit obce z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných na území 

ORP 

 

AKTIVITA: 5.1.1 Zapojit obce z regionu do spolufinancování sociálních služeb 

poskytovaných na území ORP 

 

Charakteristika aktivity 

Spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí funguje na 

bázi dobrovolnosti, tzn., že obce nemají zákonem stanovenou 

povinnost finančně přispívat na zajištění sociálních služeb 

poskytovaných jejich občanům. Cílem je, aby se každá obec 

z regionu ORP Světlá nad Sázavou podílela na financování 

sociálních služeb poskytovaných jejím občanům (např. formou 

platby za konkrétního klienta a výkon). Pro dosažení 

stanoveného cíle bude probíhat široká diskuse, které se budou 

účastnit zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. 

Cílem jednání bude nalezení a nastavení nejlepšího možného 

systému financování sociálních služeb na úrovni regionu. 

Předpokládané dopady 

opatření 

-Zefektivnění systému financování sociálních služeb, 

-nastavení spravedlivého financování sociálních služeb 

z veřejných rozpočtů, 

- každá obec se podílí na nákladech sociálních služeb 

poskytovaných jejím občanům nebo poskytovaných na jejím 

území. 

Předpokládaný termín 

realizace 
2022 - 2025 

Charakter opatření 

(investiční/neinvestiční) 
Neinvestiční 

Realizátor MAS Královská stezka 

Předpokládané 

spolupracující subjekty 
Obce z území ORP 

Cílová skupina  Všichni uživatelé sociálních služeb v regionu ORP 
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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 
----- 

Popis plnění aktivity 

Zapojení obcí do spolufinancování sociálních služeb je složité, protože funguje na 

dobrovolné bázi. Představitelé obcí často neví, kterým konkrétním občanům jejich obce jsou 

služby poskytovány, a tato anonymita snižuje motivaci obcí přispívat odpovídající finanční 

částky na zajištění sociálních služeb. Tomuto by mohlo pomoci např. uzavření rámcové 

smlouvy mezi poskytovatelem služby a danou obcí, která by řešila poskytování služby 

konkrétnímu klientovi, jednou ročně by potom proběhlo reálně vyčíslení nákladů na službu 

danému klientovi/klientům.  

Téma je projednáváno a diskutováno na krajské úrovni v rámci pracovních skupin řešící 

plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina. 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

 


