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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 pro seniory a zdravotně postižené v rámci 

regionu ORP 

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 OPATŘENÍ – Rozšířit 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 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 
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AKTIVITA: 1.1.1 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 Havlíčkův Brod. 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 Havlíčkův Brod 

Předpokládané výstupy  
Rozšíření působnosti do dalších obcí ORP 

Havlíčkův Brod, zvýšení kvality služby. 

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 

V roce 2022 se podařilo stabilizovat a zvyšovat kvality terénní pečovatelské služby v rámci obcí ORP 

Havlíčkův Brod. Pečovatelská služba byla rozšiřována v závislosti na stoupající poptávce po těchto 

službách. Péči v ORP Havlíčkův Brod poskytujeme v rozmezí od 6:00 do 22:00 hod. každý den vč. 

víkendů a státních svátků. Mimo Havlíčkův Brod zajíždíme i do okolních obcí.  

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 
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AKTIVITA: 1.1.2 Rozšířit sociálně-aktivizační 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 

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. 

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) 

Územní dopad opatření Území ORP Havlíčkův Brod 

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 Havlíčkova Brodu a zařazením do 

Krajské sítě sociálních služeb Kraje 

Vysočina), dary od PO, příspěvky z NF 

Hodnotící indikátory Počet klientů 

Popis plnění aktivity 

V roce 2022 se podařilo stabilizovat a zvyšovat kvality terénní SAS v rámci obcí ORP Havlíčkův Brod. 

SAS byla rozšiřována v závislosti na stoupající poptávce po těchto službách. Péči v ORP Havlíčkův 

Brod poskytujeme v rozmezí od 8:00 do 16:00 hod. každý den všední den.  

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 
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1.2 OPATŘENÍ – Rozšířit osobní asistenci pro seniory a zdravotně postižené v rámci regionu ORP 

AKTIVITY 

1.2.1 Rozšířit služby osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod  

 

1.2 OPATŘENÍ – Rozšířit osobní asistenci 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 Rozšířit služby osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod  

 

AKTIVITA: 1.2.1 Rozšířit služby osobní asistence Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Charakteristika aktivity 

Zajistit služby osobní asistence pro seniory a 

zdravotně postižené dle zákona č. 108/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů v rámci 

regionu ORP. 

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 1. 1. 2022 – 31. 12. 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 Havlíčkův Brod 
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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 Havlíčkova Brodu a 

zařazením do Krajské sítě sociálních služeb 

Kraje Vysočina) 

Hodnotící indikátory Počet klientů, počet hodin přímé péče 

Popis plnění aktivity 

Navýšení kapacity služby osobní asistence dosud nebylo schváleno ze strany Kraje (město Havlíčkův 

Brod záměr podpořilo). V roce 2023 bude opět podána žádost o navýšení kapacity. Velice úzce služba 

spolupracuje s Městskou pečovatelskou službou Havlíčkův Brod, předává kontakty zájemcům o 

služby OCH, informuje  je o možnostech výše uvedené služby, ale na problém naráží OCH v okolních 

vesnicích, kam MPS nemá dojezd a OCH má plnou kapacitu. Nového klienta může OCH přijmout, 

pokud se nějaké místo uvolní.  

NENAPLNĚNO 

 

1.3 OPATŘENÍ –  Zajistit a rozšířit služby pro osoby v krizi v rámci regionu ORP 

AKTIVITY 

1.3.1 Navýšit pracovní úvazky pro výkon odborného sociálního poradenství org. Spolek pro lůžkový 

hospic Mezi stromy 

 

1.3 OPATŘENÍ –  Zajistit a rozšířit služby pro osoby v krizi v rámci regionu ORP 

Popis opatření:  

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

situaci. Zajištění psychosociálního poradenství pro: 

 onkologicky nemocné v jakékoliv fázi onemocnění  

 nevyléčitelně nemocné v paliativní péči 

 rodiny a blízké těchto nemocných 

 dlouhodobě pečující 

 pozůstalé 

 rodiče při perinatální ztrátě 

 osoby, které se ocitly v krizi v důsledku nenadálé události (živelné katastrofy, války, 

pandemie apod.)  

 osoby, které zasaženým touto nenadálou událostí pomáhají 

Aktivity naplňující opatření: 

1.3.1  Navýšit pracovní úvazky pro výkon odborného sociálního poradenství org. Spolek pro lůžkový 

hospic Mezi stromy 
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AKTIVITA: Navýšit pracovní úvazky pro výkon odborného sociálního poradenství org. Spolek pro 

lůžkový hospic Mezi stromy, z.s. 

Charakteristika aktivity 

V současné době službu odborného 

sociálního poradenství vykonává jedna 

sociální pracovnice na 0,5 úvazku, 

psychoterapeutka na 0,7 úvazku a vedoucí 

služby na 0,3 úvazku. Záměrem je navýšení 

služby o 0,5 úvazku (0,2 úv. na pozici sociální 

pracovník, 0,3 úv. na pozici 

psychoterapeut). Dlouhodobě je 

zaznamenávána vysoká poptávka o službu a 

službu ve stále větší míře využívají pro svoje 

pacienty i spolupracující subjekty. Na 

základě zkušeností v době pandemie covid 

19 a v aktuální době, kdy probíhá válka na 

Ukrajině, kdy psychosociální poradenství 

vyhledávají ti, na které nenadálé události  

doléhají především psychicky, a to v 

souvislosti se ztrátou blízké osoby nebo v 

souvislosti se strachem, úzkostmi a obavami 

z budoucnosti, které jim tato nelehká doba 

přináší, je aktuálním záměrem spolku  také 

rozšíření služeb pro nové cílové skupiny: 

-osoby, které se ocitly v krizi v důsledku 

nenadálé události (živelné katastrofy, války, 

pandemie apod.)  

-osoby, které zasaženým touto nenadálou 

událostí pomáhají.    

I toto rozšíření cílových skupin předpokládá 

časové navýšení poskytované pomoci. 

Druh služby 25 (Odborné sociální poradenství) 

Forma služby Terénní a ambulantní 

Předpokládané dopady opatření 
Schopnost obsloužit více klientů a 

uspokojit narůstající poptávku po službě. 

Předpokládaný termín realizace 2022 – 2023 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční 

Realizátor Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy 

Předpokládané spolupracující subjekty 
Nemocnice Havl. Brod, domovy pro 

seniory, lékaři 

Cílová skupina uživatelů 

Onkologicky nemocní v jakékoliv fázi 

onemocnění, nevyléčitelně nemocní v 

paliativní péči, rodiny a blízcí těchto 

nemocných, dlouhodobě pečující, 
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pozůstalí, rodiče při perinatální ztrátě, 

osoby, které se ocitly v krizi v důsledku 

nenadálé události (živelné katastrofy, 

války, pandemie apod.), 

osoby, které zasaženým touto nenadálou 

událostí pomáhají. 

Územní dopad opatření 

Celé území ORP Havl. Brod + další obce 

zejm. ze sousedících ORP (Chotěbořsko, 

Jihlavsko) 

Předpokládané výstupy  

Výkon služby na 1,0 úvazku na pozici 

psychoterapeuta a 0,7 úvazku sociálního 

pracovníka 

Předpokládané roční provozní náklady 
295 545,-Kč na 0,3 úvazku psychoterapeuta 

206 493,-Kč na 0,2 úvazku soc. pracovníka 

Předpokládané zdroje financování 

Dotační tituly – zejm. OPZ, příspěvky měst a 

obcí; pozn.: v roce 2023 bude podána 

žádost o navýšení úvazku v rámci soc. sítě 

Kraje Vysočina, v případě kladného vyřízení 

čerpání financí od r. 2024 

Hodnotící indikátory Počet obsloužených klientů za rok  

Popis plnění aktivity 

Ve spolupráci s Odborem soc. věcí Kraje Vysočina bude v únoru 2023 podána žádost o plánované 

navýšení úvazku sociálního pracovníka a psychoterapeuta v rámci změny v zařazení do sítě služeb 

Kraje Vysočina pro službu odborného sociálního poradenství. 

ROZPRACOVÁNO 

 

1.1 Cíl 2: Rozvíjet sociální služby 
 

CÍL 2: ROZVÍJET SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

2.1 OPATŘENÍ – Zajistit pobytové služby pro osoby z CS 

AKTIVITY 

2.1.1 Zřídit azylové domy pro rodiny s dětmi/ ženy/muže na území regionu ORP 

2.1.2 Zajistit dostupnost sociálních bytů na území regionu ORP 

2.1.3 Provést zásadní rekonstrukci DZR v Břevnici či provést výstavbu nové budovy 

 

2.1 OPATŘENÍ –  Zajistit pobytové služby 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 
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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 Zřídit azylové domy pro rodiny s dětmi/ ženy/muže na území regionu ORP 

2.1.2 Zajistit dostupnost sociálních bytů na území regionu ORP 

2.1.3 Provést zásadní rekonstrukci DZR v Břevnici či provést výstavbu nové budovy  

 

AKTIVITA: 2.1.1 Zřídit azylové domy pro rodiny s dětmi/ ženy/muže na území regionu ORP 

Charakteristika aktivity Zřízení azylového domu či více pobytových 
zařízení pro osoby v krizi – rodiče s dětmi, 
ženy, muže 

Druh služby 1 (Azylové domy) 

Forma služby Pobytová 

Předpokládané dopady opatření Vznik nové sociální služby 

Předpokládaný termín realizace 2023 - 2025 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční: ca 20 mil. Kč/1 objekt 

Realizátor nestanoven 

Předpokládané spolupracující subjekty Oblastní charita Havlíčkův Brod, město 
Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina 

Cílová skupina uživatelů Osoby sociálně vyloučené či ohrožené 
sociálním vyloučením (CS 7) 

Územní dopad opatření Území ORP Havlíčkův Brod 

Předpokládané výstupy  Vznik dostupného bydlení pro rodiny či 
jedince v krizi 

Předpokládané roční provozní náklady CA 2 – 3 mil. Kč 

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, dotační titul MPSV 
ČR, MMR ČR, Kraj Vysočina (pozn.: 
podmíněno zařazením do Krajské sítě 
sociálních služeb Kraje Vysočina) 

Hodnotící indikátory Dostupné ubytovací kapacity pro: 8 žen/12 
mužů/8 rodin s dětmi 

Popis plnění aktivity 

 

Aktivita zatím nebyla naplněna. Samotné město Havlíčkův Brod nemá dostatek finančních 
prostředků na výstavbu těchto služeb. Poslední dobou stoupá počet osob ohrožených sociálním 
vyloučením, které by tento typ sociálních služeb rádi využívaly. Nicméně ORP Havlíčkův Brod je 
jediným územím v Kraji Vysočina z pohledu ORP, ve kterém chybí tento typ sociálních služeb.  
S ohledem na to, že se jedná o služby nadregionálního charakteru, bylo by vhodné, aby se na vzniku 
těchto služeb podílel také Kraj Vysočina. Z těchto důvodů proto navrhujeme zařadit tuto aktivitu i 
do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina.      
NENAPLNĚNO 
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AKTIVITA: 2.1.2 Zajistit dostupnost sociálních bytů na území regionu ORP 

Charakteristika aktivity Výstavba sociálních bytů. 

Druh služby 34 (Sociální bydlení) 

Forma služby Pobytová 

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

Předpokládaný termín realizace Zprovoznění  

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Převážně investiční 

Realizátor Město Havlíčkův Brod, příp. další subjekty 
z oblasti soc. služeb 

Předpokládané spolupracující subjekty Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

Cílová skupina uživatelů Osoby s chronickým onemocněním, osoby 
se zdravotním postižením, rodiče s dětmi, 
senioři; nízkopříjmové skupiny obyvatel (CS 
2, CS 7) 

Územní dopad opatření  Především obyvatelé města Havl. Brod, 
sekundárně ostatní obyvatelé regionu OPR 

Předpokládané výstupy  Výstavba sociálního domu se 14 bytovými 
jednotkami. 

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

Předpokládané zdroje financování Město Havlíčkův Brod, obce a města 
z území ORP, program Výstavba - Státní 
fond rozvoje bydlení; dotační tituly  

Hodnotící indikátory  Počet dostupných bytů: 14 

Popis plnění aktivity 

S ohledem na současnou situaci stoupá počet osob, které se dostávají na hranici sociálního vyloučení 
nebo již tuto hranici překročily, je nezbytné pro tuto cílovou skupinu vytvářet takové podmínky - 
sociální bydlení, aby tito lidé mohli důstojně žít. Z pozice města Havlíčkova Brodu není možné 
zbývající obce v ORP „nutit“ k výstavbě nových sociálních bytů.  
Město Havlíčkův Brod v loňském roce otevřelo nově vybudovaný dům dostupného bydlení s 12-ti 
sociálními byty.     
ČÁSTEČNĚ NAPLNĚNO 

 

AKTIVITA: 2.1.3  Provést zásadní rekonstrukci DZR v Břevnici či provést výstavbu nové budovy 

Charakteristika aktivity Budova DZR v Břevnici nesplňuje standard 
bydlení v sociálních službách. Budovu by 
bylo možno považovat za alternativní 
nabídku k velkému domovu v centru Havl. 
Brodu, komunitní transformované bydlení 
pro cca 25 - 50 klientů. 

Druh služby 6 (Domov se zvláštním režimem) 

Forma služby Pobytová 

Předpokládané dopady opatření Vyhovující bydlení pro osoby z CS. 

Předpokládaný termín realizace 2023-2025 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Převážně investiční 

Realizátor Kraj Vysočina 

Předpokládané spolupracující subjekty Domov pro seniory Havlíčkův Brod 

Cílová skupina uživatelů Osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými 
typy demencí (CS 2) 

Územní dopad opatření  Celé území OPR Havl. Brod 
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Předpokládané výstupy  Rekonstrukce/výstavba DZR v Břevnici. 

Předpokládané roční provozní náklady 40 mil. Kč 

Předpokládané zdroje financování Kraj Vysočina, fondy 

Hodnotící indikátory  DZR splňující  standardy bydlení v 
sociálních službách, počet lůžek 

Popis plnění aktivity 

Ohledně budovy ve Břevnici zatím nepadlo žádné definitivní rozhodnutí. Zřizovatel (Kraj Vysočina) 

počítá výhledově s řešením. Vzhledem k velké finanční náročnosti akce je třeba vyčkat na vývoj 

v požadavcích na pobytové sociální služby po spuštění a naplnění nových provozů v Humpolci, 

Chotěboři a Jihlavě. 

Pobytovou službu proto zatím nadále poskytujeme v daných prostorech, kapacita je průběžně 

naplněna a stále máme zájemce o přijetí do této služby. 

NENAPLNĚNO 

 

2.2 OPATŘENÍ – Zajistit ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  

AKTIVITY 

2.2.1 Zřídit nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

2.2.2  Udržet terénní program Al Paso a vybudovat komunitu pro osoby po výstupu z výkonu trestu 

odnětí svobody (VTOS) 

2.2.3 Zajistit služby a komunitní centrum pro osoby s PAS a jejich pečující osoby  

 

2.2 OPATŘENÍ –  Zajistit ambulantní a terénní služby 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 Zřídit nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

2.2.2  Udržet terénní program Al Paso a vybudovat komunitu pro osoby po výstupu z výkonu trestu 

odnětí svobody (VTOS) 

2.2.3  Zajistit služby a komunitní centrum pro osoby s PAS a jejich pečující osoby 

 

2.2.1 AKTIVITA:  Zřídit nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

Charakteristika aktivity Vybudování nízkoprahového centra pro 
osoby bez přístřeší. 

Druh služby 12 (Nízkoprahové denní centrum) 

Forma služby Ambulantní 

Předpokládané dopady opatření Personální zajištění ze strany realizátora 
projektu. 

Předpokládaný termín realizace 2023-2025 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční: ca 11 000 000,- Kč 

Realizátor Město Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty Sociální firma Semitam 
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Cílová skupina uživatelů Osoby bez přístřeší, osoby sociálně 
vyloučené, či ohrožené sociálním 
vyloučením (CS 7) 

Územní dopad opatření Především osoby pohybující se na území 
města Havl. Brod, sekundárně ostatní osoby 
v regionu OPR 

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. 

Hodnotící indikátory Dostupné nízkoprahové centrum, 
registrace služby do krajské sítě soc. služeb 

Popis plnění aktivity 

Zatím se tato aktivita nepodařila splnit. Již delší čas se snažíme ve městě Havlíčkův Brod najít 
vhodnou lokalitu, kam bychom mohli nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší umístit. 
Zatím se doposud vytipovaná místa nesetkala s příznivým ohlasem jak veřejnosti, tak vedení města.    
NENAPLNĚNO 

 

AKTIVITA:  2.2.2 Udržet terénní program Al Paso a vybudovat komunitu pro osoby po výstupu 
z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) 

Charakteristika aktivity Udržení terénního programu pro osoby 
propuštěné z VTOS a jejich blízké osoby, 
dále vybudování komunity pro osoby po 
výstupu z VTOS. I nadále poskytovat terénní 
službu a přidat komunitu pro osoby po 
výstupu z VTOS. Komunita by měla být 
statkem nebo hospodářským stavením 
mino obec, kde budou klienti ubytováni, 
budou zde pracovat, chovat zvířata a 
pěstovat ovoce a zeleninu. Získají zde 
bezpečný přechod z VTOS do běžného 
života, zafixují si pracovní návyky. 

Druh služby 
30 (Terénní program); 29 (Terapeutická 
komunita pro osoby po výstupu z VTOS) 

Forma služby Terénní; pobytová 

Předpokládané dopady opatření Získání prostor, personální zajištění 

Předpokládaný termín realizace 2022-2025 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Zajištění programu – neinvestiční; 
vybudování komunity - investiční (min. 
3 000 000 Kč) 

Realizátor Oblastní Charita Třebíč 

Předpokládané spolupracující subjekty Oblastní charita Havlíčkův Brod, Semitam, 
občanská poradna 

Cílová skupina uživatelů Osoby po výstupu z VTOS 

Územní dopad opatření Kraj Vysočina 

Předpokládané výstupy  Komunita s ubytováním pro osoby 
bezprostředně po výstupu z VTOS (CS6, CS 
7) 
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Předpokládané roční provozní náklady 2 000 000,- 

Předpokládané zdroje financování Oblastní charita Třebíč, Diecézní charita 
Brno, Město Havlíčkův Brod a obce z území 
ORP, dotační titul MPSV ČR, MMR ČR, Kraj 
Vysočina (pozn.: podmíněno souhlasným 
stanoviskem města a zařazením do Krajské 
sítě sociálních služeb Kraje Vysočina) 

Hodnotící indikátory Registrace služby do krajské sociální sítě, 
Bezpečná komunita pro osoby po výstupu z 
VTOS 

Popis plnění aktivity 

Aktivita udržení terénního programu AL PASO Vysočina je naplňována průběžně - zvýšil se zájem o 

službu i počet klientů, nárůst přímé práce, větší propagace služby v důsledku zrušení pandemických 

opatření. Službě byla zamítnuta žádost o navýšení úvazku pro přímou práci, čímž je omezena 

obslužnost klientů a dobrá dostupnost služby v kraji Vysočina. 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

 

Aktivita vybudování komunity pro osoby po VTOS nenaplněna – není požadavek z Krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina, nevyhlášen dotační titul MPSV ČR, MMR ČR, nerealizovatelné bez 

podpory Kraje Vysočina a městských samospráv v kraji Vysočina, jedná se o službu s nadregionálním 

charakterem. 

NENAPLNĚNO 

 

AKTIVITA:  2.2.3 Zajistit služby a komunitní centrum pro osoby s PAS a jejich pečující osoby 

Charakteristika aktivity Udržení dostupnosti poradenství, podpory 
rodin, osob s poruchami autistického 
spektra (PAS). 

Druh služby 25 (Psychosociální poradenství) 

Forma služby Ambulantní 

Předpokládané dopady opatření Podpora osobám s poruchami autistického 
spektra a jejich pečujícím osobám, rozšíření 
pracovní doby, personální zajištění ze strany 
realizátora. 

Předpokládaný termín realizace 2022 – 2025 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Převážně neinvestiční  6 000 000 Kč 

Realizátor AUTIS – HB z.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty MAS Královská stezka o. p. s., město Havl. 
Brod 

Cílová skupina uživatelů Osoby s poruchami autistického spektra a 
přidruženými chorobami, rodinní 
příslušníci, sourozenci, asistenti pedagoga 
(CS 3)  

Územní dopad opatření Především osoby pohybující se na území 
města Havlíčkův Brod, sekundárně ostatní 
osoby v regionu ORP. 

Předpokládané výstupy Rozšíření provozní doby o dopolední čas. 

Předpokládané roční provozní náklady 1 800 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Dotační tituly, příspěvky obcí, dary 
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Hodnotící indikátory Dostupné psychosociální poradenství, 
komunitní setkávání rodin, osob s PAS, 
vybudování nových prostor, registrace 
služby do krajské sítě sociálních služeb. 

Popis plnění aktivity 

Splněno: Rozšíření provozní doby, navýšení personální podpory pro práci s klienty s PAS a jejich 

rodiči, rodinnými příslušníky, širší nabídka podpory rodinám, klientům, vyšší počet aktivit pro 

rodiče, děti, osoby s PAS. 

Nesplněno: Aktuálně spolek hledá vhodné (bezbariérové) prostory do konce pololetí roku 2023, s 

ohledem na nedostatek personálu pro práci s klienty s PAS, psychiatrickými klienty. Nevhodnost 

současných prostor pro zřízení sociální služby. 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

 

2.3 OPATŘENÍ – Posílit služby v oblasti problematiky závislostí a závislostí na procesech 

(ambulantní a terénní práce) 

AKTIVITY 

2.3.1 Ukotvit Terénní program se zázemím (Kontaktní centrum v oblasti drogové problematiky 

Spektrum) v personální kapacitě 2,0 úvazku ve stávajících vyhovujících prostorách pro uživatele 

nelegálních návykových látek v Havlíčkově Brodě 

2.3.2 Realizovat komunitní skupiny pro klienty s adiktologickou obtíží 

 

2.3 OPATŘENÍ –  Posílit služby v oblasti problematiky závislostí a závislostí na procesech 

(ambulantní a terénní práce) 

Popis opatření:  

Na území regionu je nedostatečná kapacita pro práci s uživateli legálních i 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 Ukotvit Terénní program se zázemím (Kontaktní centrum v oblasti drogové problematiky 

Spektrum) v personální kapacitě 2,0 úvazku ve stávajících vyhovujících prostorách pro uživatele 

nelegálních návykových látek v Havlíčkově Brodě 

2.3.2 Realizovat komunitní skupiny pro klienty s adiktologickou obtíží 

 

AKTIVITA: 2.3.1 Ukotvit Terénní program se zázemím (Kontaktní centrum v oblasti drogové 

problematiky Spektrum) v personální kapacitě 2,0 úvazku ve stávajících vyhovujících prostorách 

pro uživatele nelegálních návykových látek v Havlíčkově Brodě 

Charakteristika aktivity Zachování terénního programu se zázemím 

na základě zjištěných potřeb klientů 

v lokalitě v podobě adekvátních pracovních 

úvazků, udržení zázemí pro práci s klienty a 
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zajištěním vzdělávání a supervize terénního 

pracovníka. 

Předpokládané dopady opatření Dostupná terénní služba pro uživatele 

nelegálních návykových látek. 

Druh služby 10 (Kontaktní a poradenská centra) 

Forma služby Terénní 

Předpokládaný termín realizace Od 1.7.2022 (navýšení v krajské síti 

sociálních služeb Kraje Vysočina) 

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 (CS 6) 

Územní dopad opatření území regionu ORP Havlíčkův Brod 

Předpokládané výstupy  zajištění terénního programu pro uživatele 

nelegálních návykových látek v letech 2022 

– 2025 

Předpokládané roční provozní náklady 1.785.000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Projekt realizován od 1. 10. 2019 do 30. 6. 

2022 z výzvy č. 52 OPZ,  KPSVL HB. 

Následná podpora od 1.7.2022 z ÚV 

(RVKPP), Kraje Vysočina (sociální služba; 

v případě zařazení do krajské sítě soc. 

služeb Kraje Vysočina) a města Havlíčkův 

Brod.  

Hodnotící indikátory Zajištění služby v podobě 2,0 úvazku, 

zařazení služby do krajské sítě sociálních 

služeb Kraje Vysočina 

Popis plnění aktivity 

Terénní program se zázemím, což je služba Kontaktní centrum v oblasti drogové problematiky 

Spektrum pokračuje i po skončení podpory z ESF. Nedošlo k navýšení úvazků v Krajské síti sociálních 

služeb Kraje Vysočina, jak bylo žádáno. Proto došlo k transferu úvazků mezi městy Žďár nad Sázavou 

a Havlíčkovým Brodem, aby mohla být služba zachována, protože má vysoký počet klientů a 

realizovaných služeb. Aktivita je personálně zajištěna dvěma pracovníky a úvazkem 1,25. Vzhledem 

k celkové ekonomické situaci a celkovému stavu nebude nyní v roce 2023 žádáno o navýšení úvazků 

na rok 2024.  

ČÁSTEČNĚ NAPLNĚNO, NADÁLE BUDE NAPLŇOVÁNO 

 

AKTIVITA: 2.3.2 Realizovat komunitní skupiny pro klienty s adiktologickou obtíží 

Charakteristika aktivity Realizace dvou komunitních skupin je 

důležitým prvkem ve skutečném řešení 

adiktologických obtíží u klientů s 

adiktologickou obtíží a jejich rodinných 
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příslušníků či blízkých. Jedna skupina je 

standardní, dlouhodobá, druhá otevřená, 

nízkoprahová.  

Druh služby --- 

Forma služby Ambulantní 

Předpokládané dopady opatření Dostupná skupinová forma pomoci  

Předpokládaný termín realizace Od 1.7.2022 

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 (CS 6) 

Územní dopad opatření území regionu ORP Havlíčkův Brod 

Předpokládané výstupy  Realizace dvou paralelních komunitních 

skupin, okamžitá kapacita skupiny: 10 osob 

Předpokládané roční provozní náklady 170 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Projekt realizován od 1. 10. 2019 do 30. 6. 

2022 z výzvy č. 52 OPZ,  KPSVL HB. Možné 

zdroje následné podpory: MAS Královská 

stezka, OPZ +, ÚV/Rada vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky, Kraj 

Vysočina (v případě zařazení do krajské sítě 

soc. služeb Kraje Vysočina) 

Hodnotící indikátory Realizace  2 komunitních skupin týdně o 

kapacitě 10 osob 

Popis plnění aktivity 

Dvě komunitní skupiny pro osoby s adiktologickou obtíží byly zachovány i po skončení podpory 

z ESF. Následně jsou od 1. 2. 2023 zajištěny z dalšího projektu ESF. V mezidobí bylo financování 

zajištěno z prostředků Adiktologické ambulance Kolping.  

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

 

2.4 OPATŘENÍ –  Zajistit provoz lůžkového hospice pro nevyléčitelně nemocné a umírající  a 

stacionáře pro onkologicky nemocné v Havlíčkově Brodě 

AKTIVITY 

2.4.1 Pořídit osobní automobil pro zajištění provozu lůžkového hospice 

 

2.4 OPATŘENÍ –  Zajistit provoz lůžkového hospice pro nevyléčitelně nemocné a umírající  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 
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péče pro osoby v terminálním stádiu onemocnění; v rámci Nemocnice Jihlava funguje stanice 

paliativní péče o kapacitě 10 lůžek. Projekt výstavby kamenného hospice v Havlíčkově Brodě je 

v současné době realizován Krajem Vysočina ve spolupráci se Spolkem  pro lůžkový hospic Mezi 

stromy, a to prostřednictvím dotace z Ministerstva zdravotnictví.  

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. 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 Pořídit osobní automobil pro zajištění provozu lůžkového hospice 

 

AKTIVITA: 2.4.1 Pořídit osobní automobil pro zajištění provozu lůžkového hospice  

Charakteristika aktivity 

Nákup automobilu pro zajištění provozu 

hospice, pro výkon odborného sociálního 

poradenství u klientů v terénu, transport 

kompenzačních pomůcek. 

Druh služby 
25 (Odborné sociální poradenství), 15 

(odlehčovací služba) 

Forma služby Terénní a ambulantní, pobytová  

Předpokládané dopady opatření ----- 

Předpokládaný termín realizace 2023-2024 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Investiční 

Realizátor Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy 

Předpokládané spolupracující subjekty ------ 

Cílová skupina uživatelů Senioři, osoby s postižením 

Územní dopad opatření Celé území ORP Havl. Brod + Kraj Vysočina 

Předpokládané výstupy  Pořízení automobilu 

Předpokládané roční provozní náklady Pořizovací cena automobilu – ca 600 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 
IROP – MAS Královská stezka, dary měst a 

obcí, vlastní zdroje 

Hodnotící indikátory Pořízený automobil pro výkon služeb  

Popis plnění aktivity 

Dosud nebyl vyhlášen vhodný dotační titul (IROP), v jehož rámci by realizátor nákup automobilu 

z velké části financoval. 

NENAPLNĚNO 

 

 

 

 

 



18 
 

2.5 OPATŘENÍ –  Posílit služby krizové intervence 

AKTIVITY 

2.5.1  Zřídit krizové centrum 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  Zřídit krizové centrum J. J. Pestalozziho v Havlíčkově Brodě 

 

AKTIVITA: 2.5.1  Zřídit krizové centrum 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 

skupinám. Aktuálně provozuje mj. 4 krizová 

centra (Chrudim, Jihlava, Svitavy, Žamberk) 

a plánuje založit krizové centrum také 

v Havlíčkově Brodě. 

Zřízení nové soc. služby – krizové centrum 
ve městě Havlíčkův Brod.  

Druh služby 11 (Krizová pomoc) 

Forma služby Ambulantní 

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 2022 – podání žádosti na Kraj Vysočina 

2023/2024 – 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, 
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vážný zdravotní úraz, oběť/svědek násilí 

aj.). (CS 7) 

Územní dopad opatření Území ORP Havlíčkův Brod 

Předpokládané výstupy  Rozšíření služby krizové pomoci Centra J. J. 

Pestalozziho do regionu ORP Havlíčkův 

Brod. 

Náklady 3 600 000 Kč (částka je pro první rok 

činnosti) 

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),  MPSV, město HB, nadace 

Hodnotící indikátory Registrace služby do krajské sítě sociálních 

služeb, dostupná krizová pomoc v ORP 

Havlíčkův Brod 

Popis plnění aktivity 

Rozšíření, resp. zřízení nového krizového centra v Havlíčkově Brodě se v roce 2022 nezdařilo. V rámci 
žádosti podané do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina bylo schváleno pouze navýšení 
pracovních úvazků u stávajícího krizového centra v Jihlavě. Přesto má Centrum J. J. Pestalozziho i 
nadále zájem KC ve městě Havlíčkův Brod zřídit.  

NENAPLNĚNO 

 

CÍL 3: REALIZOVAT VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKTIVITY PRO ODBORNOU I 

LAICKOU VEŘEJNOST A PRO OSOBY Z CÍLOVÝCH SKUPIN 

 

3.1 OPATŘENÍ –  Zvýšit informovanost představitelů místních samospráv v regionu o 

problematice sociálních služeb a podporovat všeobecnou informovanost o sociálních 

službách poskytovaných v regionu 

AKTIVITY 

3.1.1 Zajistit průběžné předávání informací představitelům místních samospráv  

3.1.2 Pořádat setkání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v regionu ORP 

3.1.3 Realizovat kampaň týkající se řešení obtíží s nadužíváním technologií u dětí a dospívajících 

(případně jiné téma z adiktologické oblasti) 

 

3.1 OPATŘENÍ – Zvýšit informovanost představitelů místních samospráv v regionu o 

problematice sociálních služeb a podporovat všeobecnou informovanost o sociálních 

službách poskytovaných v regionu 

Popis opatření:  



20 
 

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

a to formou osobních setkávání aktérů v sociálních službách.  

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

Aktivity naplňující opatření: 

3.1.1 Zajistit průběžné předávání informací představitelům místních samospráv  

3.1.2  Pořádat setkání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v regionu ORP 

3.1.3 Realizovat kampaň týkající se řešení obtíží s nadužíváním technologií u dětí a dospívajících 

(případně jiné téma z adiktologické oblasti) 

 

AKTIVITA: 3.1.1  Zajistit průběžné předávání informací představitelům místních samospráv 

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. 

Předávání informací o sociálních službách 

prostřednictvím pracovních porad 

tajemníků a setkání starostů obcí s Krajem 

Vysočina, jež organizuje KÚ. 

Předávání informací ze strany MAS 

Královská stezka v rámci setkávání MAS se 

starosty obcí regionu.  

 

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 

Předpokládané spolupracující subjekty 
MAS Královská stezka, obce, poskytovatelé 

sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů Obce 

Územní dopad opatření Území ORP Havlíčkův Brod 

Předpokládané výstupy  
Zařazení tématu sociálních služeb do 

programu porady starostů - 1x ročně 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování ----- 

Hodnotící indikátory 

Zařazení tématu sociálních služeb do 

programu porady starostů na MěÚ Havl. 

Brod - 1x ročně 
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Zařazení tématu sociálních služeb do 

programu pracovních porad zástupců obcí  

na Kraji Vysočina - 1x ročně 

Předávání informací ze strany MAS 

Královská stezka v rámci setkávání MAS se 

starosty obcí regionu (průběžně) 

Popis plnění aktivity 

Vedení města pravidelně informuje představitele místních samospráv o aktuálním vývoji v sociální 
oblasti, s touto tématikou jsou seznamováni i zástupci samospráv na úrovni Kraje Vysočina.  
ČÁSTEČNĚ NAPLNĚNO 

 

AKTIVITA: 3.1.2 Pořádat setkání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v regionu ORP  

Charakteristika aktivity 

Setkávání poskytovatelů sociálních služeb 

za účelem navazování kontaktů a síťování. 

Pořádání akcí pro veřejnost za účelem 

prezentace poskytovaných služeb 

v regionu.   

Předpokládané dopady opatření 

-Zvýšení informovanosti veřejnosti o 

existenci sociálních služeb, 

-navýšení počtu osob využívající sociální 

služby. 

Předpokládaný termín realizace Ca 1x ročně 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční  

Realizátor Poskytovatelé sociálních služeb  

Předpokládané spolupracující subjekty 
Město Havlíčkův Brod, poskytovatelé 

sociálních služeb, obce v regionu 

Cílová skupina uživatelů 
Široká škála uživatelů sociálních služeb, 

odborná i laická veřejnost. 

Územní dopad opatření Území ORP Havlíčkův Brod 

Předpokládané výstupy  

Pořádání akcí propagující sociální služby 

poskytované v regionu, navazování a 

rozvíjení spolupráce mezi poskytovateli 

služeb a obcemi. 

Předpokládané roční provozní náklady ----- 

Předpokládané zdroje financování 
Organizátor akce, město Havlíčkův Brod, 

obce, sponzorské dary 

Hodnotící indikátory Počet uskutečněných akcí/setkání 

Popis plnění aktivity 

Město Havlíčkův Brod ve spolupráci s Oblastní charitou HB pořádalo před v předchozích letech 
veletrhy sociálních služeb. S ohledem na to, že přínos pro jednotlivé sociální služby - předání 
základních informací o sociálních službách pro občany byl minimální a finanční náklady na pořádání 
tohoto veletrhu se stále zvyšovaly, bylo pořádání tohoto veletrhu ukončeno.     
NENAPLNĚNO 
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AKTIVITA: 3.1.3 Realizovat kampaň týkající se řešení obtíží s nadužíváním technologií u dětí a 

dospívajících (případně jiné téma z adiktologické oblasti) 

Charakteristika aktivity 

Jedná se o místní kampaň zaměřenou na 

prevenci nadužívání technologií. 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 problematiku u dětí. Děti a dospívající 

mají širší škálu aktivit.   

Předpokládaný termín realizace Od 1.1.2023 

Charakter opatření (investiční/neinvestiční) Neinvestiční aktivita  

Realizátor Kolpingovo dílo České republiky z.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty 
Pedagogicko-psychologická poradna, ZŠ a 

SŠ v lokalitě, pediatři 

Cílová skupina uživatelů 
Rodiče, školy (ředitel, metodik, třídní 

učitelé), veřejnost v lokalitě 

Územní dopad opatření Území ORP Havlíčkův Brod 

Předpokládané výstupy  

Proškolení metodici, informovaní 

pedagogové a rodiče, veřejnost vstřícnější 

k řešení této problematiky 

Předpokládané roční provozní náklady 100000  

Předpokládané zdroje financování Nadace Sírius, obce 

Hodnotící indikátory 
Uskutečnění aktivity v plném rozsahu, 

ovlivnění dětí.  

Popis plnění aktivity 

Aktivita byla naplánována na rok 2023. Z důvodu, že nebyly získány finance od nadace Sirius, je nyní 

příprava a realizace pozastavena. O její realizaci se rozhodne v období 6-8/2023.  

Aktivita tedy zatím nebyla naplněna.  

NENAPLNĚNO 
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CÍL 4: NASTAVIT UDRŽITELNÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

4.1 OPATŘENÍ – Nastavit udržitelný systém financování sociálních služeb v regionu 

AKTIVITY 

4.1.1   Nastavit systém spolupráce a komunikace mezi obcemi z regionu ORP a Krajem Vysočina 

4.1.2 Zapojit obce z regionu ORP do tvorby systému spolufinancování sociálních služeb 

poskytovaných v regionu Havlíčkobrodska 

 

4.2 OPATŘENÍ –  Zachovat a rozvíjet stávající síť sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod a ORP 

Havlíčkův Brod  

AKTIVITY 

4.2.1 Zachovat a rozvíjet stávající síť sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod a ORP Havlíčkův 

Brod 

 

4.1 OPATŘENÍ –  Nastavit udržitelný systém financování sociálních služeb v regionu 

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   Nastavit systém spolupráce a komunikace mezi obcemi z regionu ORP a Krajem Vysočina 

4.1.2 Zapojit obce z regionu ORP do tvorby systému spolufinancování sociálních služeb 

poskytovaných v regionu Havlíčkobrodska 

 

AKTIVITA: 4.1.1  Nastavit systém spolupráce a komunikace mezi obcemi z regionu ORP a Krajem 

Vysočina 

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 
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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 ----- 

Popis plnění aktivity 

Tuto aktivitu navrhujeme zařadit i do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, 
neboť financování sociálních služeb vnímáme jako jeden z hlavních prostředků při tvorbě sítě 
sociálních služeb.       
NENAPLNĚNO 
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AKTIVITA: 4.1.2  Zapojit obce 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 2022-2025 

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 ------- 

Popis plnění aktivity 
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Tuto aktivitu navrhujeme zařadit i do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, 
neboť financování sociálních služeb vnímáme jako jeden z hlavních prostředků při tvorbě sítě 
sociálních služeb.       
NENAPLNĚNO 

 

4.2 OPATŘENÍ –  Zachovat a rozvíjet stávající síť sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod a ORP 

Havlíčkův Brod  

Popis opatření: 

Udržet a rozvíjet stávající sociální služby zařazené do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina 

(stav k 19. 5. 2022): 

 Kolpingovo dílo ČR, z. s. - kontaktní centrum, odborné sociální poradenství (Adiktologická 
ambulance Kolping, Poradna pro gambling Kraje Vysočina) 

 Fokus Vysočina, z. ú. - denní stacionář, sociální rehabilitace, chráněné bydlení 

 J. J. Pestalozzi, o. p. s. - dům na půl cesty 

 ÚSVIT – zařízení SPMP Havlíčkův Brod, z. ú. - denní stacionář 

 Oblastní charita Havlíčkův Brod - osobní asistence, odborné sociální poradenství, raná 
péče, odlehčovací služby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, azylový dům, sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

 Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s. - odborné sociální poradenství 

 Benediktus, z. s. - sociálně terapeutické dílny, centrum denních služeb, chráněné bydlení 

 Oblastní charita Brno - středisko Třebíč - terénní programy 

 Háta, o. p. s. - centrum denních služeb 

 Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. - odborné sociální poradenství   

Aktivity naplňující opatření: 

4.2.1  Zachovat a rozvíjet stávající síť sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod a ORP Havlíčkův 

Brod  

 

AKTIVITA 4.2.1 Zachovat a rozvíjet stávající síť sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod a ORP  

Havlíčkův Brod 

Charakteristika aktivity 

- Zachovat  a rozvíjet síť sociálních služeb 
ve městě Havlíčkův Brod a ORP Havlíčkův 
Brod pro jednotlivé cílové skupiny, 

- podporovat, rozvíjet a zkvalitňovat 
stávající síť sociálních služeb pro 
cílovou skupinu tak, aby odpovídala jejím 
potřebám, 

- zajistit návaznost sociálních služeb tak, 
aby bylo možné v případě 

   potřeby občanům nabídnout komplexní     
   péči a podporu, 
- ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod, 

Krajem Vysočina a MPSV zajistit 
   základní předpoklady pro zachování   
   stávající sítě sociálních služeb a 
   jejich rozvoj v návaznosti na získané   

   zkušenosti. 
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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 ORP Havlíčkův Brod 

Předpokládané spolupracující subjekty 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 Cca 1.400 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování 
rozpočet MPSV ČR, Kraj Vysočina, obce 

v ORP Havlíčkův Brod 

Popis plnění aktivity 

Město Havlíčkův Brod přistupuje k Pověření Kraje Vysočina a finančně se podílí na spolufinancování 
sociálních služeb, které poskytují jednotlivý poskytovatelé občanům s trvalým bydlištěm ve městě 
Havlíčkův Brod.    
ČÁSTEČNĚ NAPLNĚNO 

 


