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VYHODNOCENÍ
AKČNÍHO PLÁNU
2019/2020

Náklady na akce neinvestičního charakteru
pro rok 2019
Náklady na akce neinvestičního charakteru
pro rok 2020
Náklady na akce investičního charakteru
pro rok 2019
Náklady na akce investičního charakteru
pro rok 2020

SPRSS V ORP PELHŘIMOV 2019 - 2021



PŘEHLED STANOVENÝCH
PRIORIT A OPATŘENÍ
NEINVESTIČNÍHO
CHARAKTERU

Vznik a distribuce katalogu SS 
Rozšíření terénní pečovatelské služby
VČELKA senior care o.p.s. v rámci regionu
ORP Pelhřimov
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
Realizace projektu „Centrum duševního
zdraví“ → navýšení o 4 úvazky v přímé péči

2019



PŘEHLED STANOVENÝCH
PRIORIT A OPATŘENÍ
NEINVESTIČNÍHO
CHARAKTERU

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
Pořádání prezentace poskytovatelů SS

2020



PŘEHLED STANOVENÝCH
PRIORIT A OPATŘENÍ
NEINVESTIČNÍHO
CHARAKTERU

Vznik aktuálního internetového portálu
registrovaných a doprovodných služeb 
Realizace projektu „Centrum
duševního zdraví“ a postupné navýšení
služby Chráněné bydlení a zvýšení
počtu personálu o 5 úvazků
Rozpracovat záměr zřízení krizového
lůžka pro širší cílovou skupinu
 Zajištění prostupného bydlení pro
nízkopříjmové skupiny obyvatel včetně
nastavení kritérií pronájmu bytů
sociálního charakteru

2020



PŘEHLED STANOVENÝCH
PRIORIT A OPATŘENÍ
INVESTIČNÍHO CHARAKTERU Pořízení vybavení pro sociální podnik

PERFECT pure service o.p.s.

2019



PŘEHLED STANOVENÝCH
PRIORIT A OPATŘENÍ
INVESTIČNÍHO CHARAKTERU

Pořízení automobilu pro Chráněné
dílny Fokus Vysočina, s.r.o.

2020



space for discussion.

Elaborate on the concepts
with helpful examples and
illustrations. Duplicate this

page as many times as
needed to give you more

EXAMPLE

AKČNÍ PLÁN 2019 /2020 - ZREALIZOVANÉ
PRIORITY A OPATŘENÍ 

AKCE NEINVESTIČNÍHO
CHARAKTERU PRO ROK

2019
Vznik a distribuce katalogu SS 
Rozšíření terénní pečovatelské
služby VČELKA senior care v
ORP Pelhřimov → o 1,5 úvazku
Rozšíření sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se
ZP  VČELKA senior care. v ORP
Pelhřimov → o 0,5 úvazku

 

AKCE NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU PRO ROK 2020

Zvýšení informovanosti o sociálně
aktivizačních službách pro rodiny s
dětmi → vytvoření komplexního
systému spolupráce více organizací
Představení poskytovatelů SS v
novinách 
Vznik aktuálního internetového
portálu registrovaných a
doprovodných služeb 

 

Rozpracovat záměr zřízení
krizového lůžka pro širší cílovou
skupinu

 



AKČNÍ PLÁN 2019 /2020 - ZREALIZOVANÉ
PRIORITY A OPATŘENÍ 

AKCE INVESTIČNÍHO CHARAKTERU
PRO ROK 2019/2020

Pořízení automobilu pro Chráněné
dílny Fokus Vysočina, s.r.o.

 



space for discussion.

Elaborate on the concepts
with helpful examples and
illustrations. Duplicate this

page as many times as
needed to give you more

EXAMPLE

 PRIORITY A OPATŘENÍ ZREALIZOVANÉ
V OBDOBÍ 2019/2020 NAD RÁMEC

AKČNÍHO PLÁNU

PRIORITA 2: ROZŠÍŘENÍ A
POSÍLENÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB

Mobilní specializovaná
paliativní péče si registrovala
odlehčovací službu pod
Nemocnicí Pelhřimov

Opatření 2.3. → Rozšíření
terénních odlehčovacích služeb
pro seniory, zdravotně a mentálně
postižené, umírající

 

PRIORITA 4: PODPORA SOCIÁLNĚ-
ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO UŽIVATELE SS

Sdílený psycholog Mgr. Zuzana
Trpáková pro 1.ZŠ, 2.ZŠ, 3.ZŠ a 4.ZŠ
Pelhřimov

Opatření 4.1. → Zajištění dostatečné
psychologické a psychiatrické péče pro
děti a dospělé včetně řešení duálních
diagnóz

 



space for discussion.

Elaborate on the concepts
with helpful examples and
illustrations. Duplicate this

page as many times as
needed to give you more

EXAMPLE

AKČNÍ PLÁN 2019 /2020 - NEZREALIZOVANÉ
PRIORITY A OPATŘENÍ 

AKCE NEINVESTIČNÍHO
CHARAKTERU PRO ROK

2019
Realizace projektu „Centrum
duševního zdraví“ → navýšení
o 4 úvazky v přímé péči 

 

AKCE NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU PRO ROK 2020

Zvýšení informovanosti lékařů o
sociálních službách → vznik
informativního letáku
Pořádání prezentace
poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb

 Realizace projektu „Centrum
duševního zdraví“ → Chráněné
bydlení a zvýšení počtu personálu
o 5 úvazků
 Zajištění prostupného bydlení pro
nízkopříjmové skupiny obyvatel
včetně nastavení kritérií pronájmu
bytů sociálního charakteru



space for discussion.

Elaborate on the concepts
with helpful examples and
illustrations. Duplicate this

page as many times as
needed to give you more

EXAMPLE

AKCE NEINVESTIČNÍHO
CHARAKTERU PRO ROK

2019
Vznik a distribuce katalogu SS 
Rozšíření terénní pečovatelské
služby VČELKA senior care v
ORP Pelhřimov → o 1,5 úvazku
Rozšíření sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se
ZP  VČELKA senior care. v ORP
Pelhřimov → o 0,5 úvazku

 

AKCE NEINVESTIČNÍHO
CHARAKTERU PRO ROK

2020
Zvýšení informovanosti o sociálně
aktivizačních službách pro rodiny s
dětmi → vytvoření komplexního
systému spolupráce více organizací
Představení poskytovatelů SS v
novinách 
Vznik aktuálního internetového
portálu registrovaných a
doprovodných služeb 

 

AKCE INVESTIČNÍHO
CHARAKTERU PRO ROK

2019/2020
Pořízení automobilu pro Chráněné
dílny Fokus Vysočina, s.r.o.

 

AKČNÍ PLÁN 2019 /2020 - NEZREALIZOVANÉ
PRIORITY A OPATŘENÍ 

AKCE INVESTIČNÍHO CHARAKTERU
PRO ROK 2019/2020

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

 



VŠEM DĚKUJI ZA
SPOLUPRÁCI 

MICHAELA ZELENKOVÁ
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŠIPKA


