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V rámci projektu Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov vytvořila Místní akční skupina Šipka ve
spolupráci s městem Pelhřimov a ostatními aktéry z oblasti sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v ORP Pelhřimov na období 2019 – 2021. Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Co je a k čemu slouží Akční plán?
Akční plán je klíčovým dokumentem, který popisuje a konkretizuje schválený Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v ORP Pelhřimov (dále také jen „SPRSS“) na období 2019 – 2020. Jedná se o
dokument, který popisuje způsob naplňování SPRSS v jednotlivých letech s ohledem na dostupné
finanční prostředky.
Akční plán je přehledným nástrojem určeným především pro rychlou orientaci všech, kteří se podílí na
řízení obcí v ORP Pelhřimov, ale i těch, jež mají zájem sledovat proces implementace strategického
plánu.
Proces implementace strategického plánu bude sledováno členy Koordinační i Řídící skupiny projektu
a také členy pracovních skupin. Pravidelné setkání pracovních skupin bude organizovat Místní akční
skupina Šipka společně s pracovníky sociálního odboru města Pelhřimov.
Akční plán zahrnuje rozpočtové vymezení jednotlivých aktivit na 2. polovinu roku 2019 a rok 2020.
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Tabulka 1: Náklady na akce neinvestičního charakteru pro rok 2019
Akce neinvestičního charakteru - náklady na rok 2019
Priorita/
Opatření

Aktivita

Realizátor

1/1.2.

Město Pelhřimov,
Kamenice nad Lipou,
Vznik a distribuce katalogu Počátky, poskytovatelé
sociálních služeb
sociálních služeb a
Místní akční skupina
Šipka, z.s.

2/2.1.

Rozšíření terénní
pečovatelské služby
VČELKA senior care o.p.s. v
VČELKA senior care
rámci regionu ORP
o.p.s.
Pelhřimov → nárůst počtu
zaměstnanců v závislosti
na stoupající poptávce

2/2.1.

Rozšíření osobní asistence
a sociálně aktivizační
služby VČELKA senior care
o.p.s. pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
v rámci regionu ORP
Pelhřimov → nárůst počtu
zaměstnanců v závislosti
na stoupající poptávce

4/4.1.

Realizace projektu
"Centrum duševního
zdraví", který je po dobu
18 měsíců financován z
Ministerstva zdravotnictví
ČR → navýšení o 4 úvazky
v přímé péči

Výdaje (v Kč)

Zdroje financování

49.000

Rozpočet města
Pelhřimov, příspěvek
města Počátky a
Kamenice nad Lipou

1.760.600
(předpokládané
roční provozní
náklady)

Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR,
Kraj Vysočina
(podmíněno
zařazením do Krajské
sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina), obce

VČELKA senior care
o.p.s.

1.025.100
(předpokládané
roční provozní
náklady)

Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR,
Kraj Vysočina
(podmíněno
zařazením do Krajské
sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina), obce

FOKUS Vysočina, z.ú.

0
(celkové náklady na
provoz Centra
duševního zdraví
Ministerstvo
včetně sociální i
zdravotnictví ČR
zdravotní části činí
15.000.000 na
dobu 18 měsíců)
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Tabulka 2: Náklady na akce neinvestičního charakteru pro rok 2020
Akce neinvestičního charakteru - náklady na rok 2020
Priorita/Opatření

1/1.1.

1/1.1.

1/1.1

1/1.3.

1/1.5.

Aktivita
Zvýšení
informovanosti
lékařů o sociálních
službách → vznik
informativního
letáku
Zvýšení
informovanosti o
sociálně
aktivizačních
službách pro rodiny
s dětmi → vytvoření
komplexního
systému spolupráce
více organizací
Představení
poskytovatelů SS
v novinách → 12x
Pelhřimovské noviny
a dle domluvy i
v dalších
zpravodajích obcí
v ORP Pelhřimov

Realizátor

Výdaje (v Kč)

Zdroje financování

Poskytovatelé
sociálních služeb ve
spolupráci s Místní
akční skupinou Šipka,
z.s.

10.000

finanční zdroje
poskytovatelů sociálních
služeb

Poskytovatelé
sociálních služeb ve
spolupráci s Místní
akční skupinou Šipka,
z.s. a městem
Pelhřimov

0

bez potřeby financování

0

bez potřeby financování

20.000

fond Zdravé město
Pelhřimov, sponzorské
dary

20.000

Město Pelhřimov,
dotační tituly

Město Pelhřimov a
ostatní obce ORP
Pelhřimov

Zdravé Město
Pelhřimov, Centrum
pro zdravotně
Pořádání prezentace postižené kraje
poskytovatelů
Vysočina, o.p.s.,
sociálních služeb
poskytovatelé
sociálních služeb,
Místní akční skupina
Šipka, z.s.
Vznik aktuálního
Město Pelhřimov,
internetového
poskytovatelé
portálu
sociálních služeb,
registrovaných i
Místní akční skupina
doprovodných
Šipka, z.s.
sociálních služeb
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4/4.1.

Realizace projektu
"Centrum duševního
zdraví" a postupné
navýšení služby
Chráněné bydlení ze
současného stavu 2
na 6 lůžek a s tím
související zvýšení
počtu personálu o 5
úvazků → vzhledem
k transformačním
cílům Psychiatrické
nemocnice Jihlava,
je jeden z úkolů
ukončovat
dlouhodobé
FOKUS Vysočina, z.ú.
hospitalizace (nad 6
měsíců) pacientů s
diagnózou z okruhu
psychóz a dobou
nemoci déle než 2
roky. Na okrese
Pelhřimov se jedná
o cca 15 obyvatel. Z
tohoto důvodu je
potřeba navýšit
počet lůžek na celý
okres o 4 lůžka s
vyšší mírou intenzity
podpory a 2 lůžka s
nižší mírou intenzity
podpory.

4/4.2.

Rozpracovat záměr
zřízení krizového
lůžka pro širší
cílovou skupinu

Poskytovatelé
sociálních služeb,
Město Pelhřimov,
Místní akční skupina
Šipka, z.s.

neurčeno

neurčeno

5/5.2.

Zajištění
prostupného
bydlení pro
nízkopříjmové
skupiny obyvatel
včetně nastavení
kritérií pronájmu
bytů sociálního
charakteru

Poskytovatelé
sociálních služeb,
Město Pelhřimov,
Místní akční skupina
Šipka, z.s.

0

bez potřeby financování

Ministerstvo
zdravotnictví ČR po dobu
18 měsíců.
V případě, že bude
projekt spuštěn v lednu
5.000.000
2020, bude hrazen 100%
(celkové náklady
Ministerstvem
na provoz Centra
zdravotnictví do června
duševního zdraví
2021 a poté zařazen do
včetně sociální i
Krajské sítě financování
zdravotní části činí sociálních služeb. Pokud
15.000.000 na
bude CDZ následně
dobu 18 měsíců)
zařazeno do
Individuálního projektu
Kraje Vysočina, bude
100% financováno z EU
projektů. V opačném
případě přispívají obce
5%.
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Tabulka 3: Náklady na akce investičního charakteru pro rok 2019
Akce investičního charakteru - náklady na rok 2019
Priorita/Opatření

Aktivita

Pořízení vybavení
pro sociální podnik
PERFECT pure
service, o.p.s.

3/3.4.

Realizátor

PERFECT pure
service, o.p.s.

Výdaje (v Kč)

645.000

Zdroje financování

Místní akční skupina Šipka,
z.s. (Operační program
Zaměstnanost),
spolufinancování PERFECT
pure service, o.p.s.

Tabulka 4: Náklady na akce investičního charakteru pro rok 2020
Akce investičního charakteru - náklady na rok 2020
Priorita/Opatření

3/3.4.

Aktivita

Realizátor

Pořízení automobilu
pro Chráněné dílny
Fokus Vysočina, s.r.o. Chráněné dílny
→ určen pro osoby
Fokus Vysočina,
se zdravotním
s.r.o.
postižením k dopravě
do zaměstnání

Výdaje (v Kč)

1.000.000

Zdroje financování
Místní akční skupina
Šipka, z.s. (Integrovaný
regionální operační
program),
spolufinancování
Chráněné dílny Fokus
Vysočina, s.r.o.

Pro rok 2019 a 2020 prozatím nejsou jasně určeny další aktivity investičního charakteru. Plánované
investiční akce jsou prozatím ve fázi příprav a zpracování projektové dokumentace. V případě potřeby
tak bude Akční plán pro rok 2019 a 2020 aktualizován.
Tabulka 5: Plánované osvětové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost
Realizace osvětových a vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost pro rok 2019 a 2020







Domácí hospicová péče Iris při Oblastní charitě Pelhřimov a Domov pro seniory Pelhřimov, p.o. [2x
do roka pořádání vzpomínkového setkání s názvem POMNĚNKA. Setkání je určeno lidem, kteří ztratili
blízkého člověka a chtějí sdílet své zkušenosti s ostatními. Zároveň 1x do roka (1 týden v říjnu) budou
probíhat přednášky pro veřejnost na téma paliativní péče (v knihovně, na školách). V rámci tohoto
týdne proběhne i celodenní konference pro odbornou veřejnost. Domov pro seniory Pelhřimov bude
zároveň organizovat osvětové akce týkající se poskytování paliativní péče a informační schůzky pro
rodiny pečující o své blízké v domácím prostředí]
Farní charita Kamenice nad Lipou [v průběhu roku pořádání akcí pro veřejnost (jarmark, účast na
Hračkobraní, Adventní koncert). Prezentace bude probíhat také v obchůdku Dobromysl, kde se
zároveň prezentují i ostatní organizace poskytující sociální služby]
FOKUS Vysočina, z.ú [1x do roka pořádání Festivalu duševního zdraví, semináře]
Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. [3x – 5x do roka pořádání osvětových akcí na základních školách
v ORP Pelhřimov. Bude se jednat o tvořivé dílny a patronát Chráněného bydlení, který mají na starosti
žáci 9. tříd v Novém Rychnově (setkání 4x-5x v rámci školního roku)]
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Domov Kopretina Černovice, p.o. [v průběhu roku pořádání osvětových akcí na základních školách a
pro veřejnost]
Domov Lidmaň, p.o. [v průběhu roku pořádání osvětových akcí na základních školách a pro veřejnost]
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. [pořádání besed a výstav kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory, program prevence poruch
paměti, interaktivní osvětové aktivity pro děti a mládež]
Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o. [v průběhu roku pořádání osvětových akcí na základních
školách a pro veřejnost, 2x ročně na téma Zaměření cílových skupin a péče o tyto klienty]
Nemocnice Počátky, s.r.o. [1x ročně v rámci Týdne sociálních služeb, který se koná v říjnu, pořádání
Dne otevřených dveří]
Psychocentrum-manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o. (pracoviště Pelhřimov) [1-2x
ročně pořádání Dne otevřených dveří pro veřejnost i odborníky (pracovníky sociálního odboru, učitele
mateřských, základních a středních škol, poskytovatele ostatních sociálních služeb apod.) Zároveň
bude docházet k pořádání přednášek a workshopů ve spolupráci s dalšími organizacemi zaměřené na
cílovou skupinu]
Hodina H, z.s. [v průběhu roku prezentace zahraničních států a jiných kultur, prezentace programu
Erasmus+ a možnostech vycestování do zahraničí, podpora a informace v oblasti dobrovolnictví,
práce studia v ČR a v zahraničí, podpora dobrovolnictví a participace, preventivní programy,
předávání informací o jiných organizacích pro děti a mládež]
Senior point Pelhřimov (Hodina H, z.s.) [v průběhu roku poskytování poradenství a informací pro
seniory, pořádání akcí zaměřených na trénink paměti a zvýšení povědomí o organizacích poskytujících
SS, prezentace zahraničních států a jiných kultur, prezentace spojené s historií i uměním ve spolupráci
s dalšími institucemi, U3V]
Family point Pelhřimov [v průběhu roku pořádání přednášek a seminářů na téma zdravý životní styl,
bezpečnost, zvyšování rodičovských kompetencí, sladění pracovního a rodinného života, udržování a
zvyšování profesní kvalifikace rodičů (matek pečujících o malé dítě) a také podpora mezigeneračního
setkávání]
Rodinné centrum Krteček, z.s. [posilování hodnoty rodiny, v průběhu roku přednášky a kurzy pro
rodiče s malými dětmi, těhotné]
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. (oblastní odbočka Pelhřimov) [1x do
roka pořádání prodejní výstavy kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené (Tyflopomůcky
Praha) a 1x do roka prezentace firmy zabývající se poradenstvím a distribucí kompenzačních pomůcek
pro zrakově postižené. V průběhu roku dále poskytování poradenství o možnostech kompenzace
zrakového postižení, konzultace při odstraňování bariér pro zrakově postižené, základní poradenství
zrakově postiženým, setkávání nevidomých, slabozrakých a jejich průvodců, společné návštěvy
kulturních akcí a výlety]
Nemocnice Pelhřimov [v průběhu roku pořádání akcí pro širokou veřejnost (Den otevřených dveří
pro studenty Gymnázia, Den hygiena rukou, Den pro zdraví, Den bez tabáku). Pro odbornou veřejnost
budou probíhat semináře na různá témata včetně uskutečnění konference Chirurgický den]
Spolek Zvoneček [v průběhu roku pořádání společenských akcí pro zdravotně postižené děti, rodinné
příslušníky a přátele, více informací na stránkách www.spolekzvonecekpelhrimov.huu.cz ]
MAP II [v průběhu 4 let koncepční plánování prevence na území SO Pelhřimov (příprava na život,
finanční gramotnost, sexuální výchova, primární prevence, práce s duševním onemocněním].
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