
Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje 
sociálních služeb ORP Světlá nad Sázavou
na období 2019 – 2020

Zpracovatel projektu:

Místní akční skupina Královská stezka, o. p. s.

Žižkovo náměstí 66
582 81 Habry
www.kralovska-stezka.cz, kralovska-stezka@centrum.cz

Partner projektu:

Město Světlá nad Sázavou

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region ORP Světlá nad Sázavou na období  2019-2021 byl zpracován v rámci 

projektu Plánování sociálních služeb ORP Světlá nad Sázavou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006515, 

který je fi nancovánz Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Co je to Akční plán?

Akční plán je klíčovým dokumentem strategického plánu. Jedná se o dokument, který popisuje 
způsob naplňování strategického plánu v jednotlivých letech s ohledem na dostupné fi nanční 
prostředky. Akční plán zobrazuje konkrétní fi nancování jednotlivých aktivit popsaných ve strate-
gickém plánu.

Místní akční skupina Královská stezka vytvořila ve spolupráci s městem Světlá nad Sázavou 
a ostatními aktéry z oblasti sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP 
Světlá nad Sázavou na  období 2019 – 2021. Proces implementace strategického plánu předpo-
kládá zpracování převážně jednoletých Akčních plánů. 

Akční plán je vytvořen hlavně pro jasné vymezení rozpočtu jednotlivých aktivit strategického 
plánu. Akční plán zahrnuje rozpočtové vymezení aktivit na roky 2019 (2. polovina roku) a 2020.

Naplňování akčního plánu bude pravidelně sledováno. Členové realizačního týmu 
projektu (zástupci pracovních skupin a řídicí skupiny) se budou zabývat monitorováním 
a vyhodnocováním stanovených cílů, opatření a aktivit strategického plánu. Setkání realizačního 
týmu projektu bude organizovat zástupce MAS Královská stezka jakožto zpracovatel středně-
dobého plánu, a to min. 1x ročně. Jedenkrát v roce bude zpracována zpráva o průběhu plnění 
akčního plánu s vyhodnocením jeho naplňování a bude nastaven akční plán na následující rok.
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Tabulka 1: Náklady na akce investičního a neinvestičního charakteru – rok 2019
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Náklady na akce investičního charakteru - rok 2019

Cíl/opatření
Vymezení

aktivity
Realizátor

Výdaje na akci 
(v Kč)

Zdroje
fi nancování

1/1.1

Pořízení 2 osob-
ních automobilů 
pro účely posky-
tování terénní 
pečovatelské 
služby - Pečo-
vatelská služba 
města Ledeč
nad Sázavou

Pečovatelská 
služba Města 
Ledeč nad 
Sázavou

1 380 354

8. výzva MAS 
Královská stezka 
-IROP-Sociální 
služby,
Pečovatelská 
služba Města 
Ledeč nad 
Sázavou

Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2019

Cíl/opatření
Vymezení

aktivity
Realizátor

Výdaje na akci 
(v Kč)

Zdroje
fi nancování

1/1.1

Rozšíření
terénní pečo-
vatelské služby 
VČELKA senior 
care o.p.s. v rám-
ci regionu ORP 
- nárůst počtu 
zaměstnanců 
v závislosti 
na stoupající 
poptávce

VČELKA senior 
care

1 760 600
(předpokládané 
roční provozní 
náklady)

MPSV, Kraj 
Vysočina 
(podmíněno 
zařazením do 
Krajské sítě 
sociálních služeb 
Kraje Vysočina), 
obce

1/1.1

Rozšíření soci-
álně aktivizační 
služby VČELKA 
senior care o.p.s. 
v rámci regionu 
ORP - nárůst po-
čtu zaměstnanců 
v závislosti
na stoupající 
poptávce

VČELKA senior 
care

1 025 100
(předpokládané 
roční provozní 
náklady)

MPSV, Kraj Vy-
sočina (podmí-
něno zařazením 
do Krajské sítě 
sociálních služeb 
Kraje Vysočina), 
obce
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Náklady na akce investičního charakteru - rok 2020

Cíl/opatření
Vymezení

aktivity
Realizátor

Výdaje na akci 
(v Kč)

Zdroje
fi nancování

1/1.1

Pořízení 2 osob-
ních automobilů 
pro terénní
pečovatelskou 
službu - org. 
Sociální centrum 
města Světlá
nad Sázavou
(1 automobil
s plošinou
pro handicapo-
vané osoby
a osoby
se sníženou
pohyblivostí,
1 automobil
standardní)

Sociální centrum 
města Světlá
nad Sázavou/
město Světlá 
nad Sázavou

1 000 000
(odhad)

MAS – IROP – 
Sociální služby, 
Sociální centrum 
města Světlá
nad Sázavou/
město Světlá
nad Sázavou

3/3.1

Modernizace 
koupelny Středis-
ka osobní hygie-
ny org. Sociální 
centrum města 
Světlá
nad Sázavou

Sociální centrum 
města Světlá nad 
Sázavou/město 
Světlá
nad Sázavou

500 000 (odhad)

MAS – IROP – 
Sociální služby, 
Sociální centrum 
města Světlá nad 
Sázavou/město 
Světlá nad
Sázavou

1/1.1

Pořízení 2 osob-
ních automo-
bilů pro službu 
osobní asistence 
- org. Oblastní 
charita Havlíčkův 
Brod

Oblastní charita 
Havlíčkův Brod

550 000 – 
600 000 (odhad)

IROP, Oblastní 
charita Havlíčkův 
Brod
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1/1.1

Zajištění služby 
individuální pře-
pravy seniorů, 
zdravotně posti-
žených a popř. 
dalších osob na 
území města 
Ledeč nad Sáza-
vou  - pořízení 
automobilu

Není stanoveno 500 000 (odhad)
Město Ledeč nad 
Sázavou, sponzo-
ři, sbírky

3/3.1

Pořízení osobní-
ho automobilu 
pro org. Domov 
Háj (svoz klien-
tů v rámci nově 
poskytované soc. 
služby sociálně 
terapeutické 
dílny)

Domov Háj 500 000 (odhad)
MAS – IROP – 
Sociální služby, 
Domov Háj

2/2.1

Nastavení mo-
delu prostupné-
ho bydlení pro 
osoby sociálně 
vyloučené či 
sociálním vylou-
čením ohrožené 
ve městě Světlá 
nad Sázavou – 
stavební úpravy 
bytů

Město Světlá
nad Sázavou

250 000 (odhad)
Město Světlá
nad Sázavou, 
dotační tituly

2/2.3

Zajištění poby-
tové služby s 
nepřetržitým 
provozem pro 
seniory na území 
města Ledeč nad 
Sázavou

Město Ledeč
nad Sázavou

Není stanoveno
Město Ledeč
nad Sázavou, 
dotační tituly
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3/3.1

Zajištění vhod-
ných prostor
pro nízkopraho-
vé centrum
pro děti a mládež 
eNCéčko Světlá 
nad Sázavou

Město Světlá
nad Sázavou

Není stanoveno
Město Světlá
nad Sázavou

3/3.1

Vznik sociálně 
terapeutické díl-
ny ve Světlé nad 
Sázavou – zřízení 
dílny, pořízení 
vybavení

Kraj Vysočina, 
Domov Háj

Není stanove-
no (v režii Kraje 
Vysočina)

Kraj Vysočina

4/4.1

Zajištění služeb 
psychologické 
poradny
ve městě Světlá 
nad Sázavou - 
stavební úpravy 
prostor, vybavení 
poradny

Město Světlá
nad Sázavou

200 000 (odhad)
Město Světlá
nad Sázavou



Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2020

Cíl/opatření
Vymezení

aktivity
Realizátor

Výdaje na akci 
(v Kč)

Zdroje
fi nancování

1/1.1

Zajištění služby 
individuální pře-
pravy seniorů, 
zdravotně posti-
žených a popř. 
dalších osob na 
území města Le-
deč nad Sázavou  
- provozování 
služby

Není stanoveno
300 000 - 400 
000

Město Ledeč nad 
Sázavou, sponzo-
ři, sbírky, spo-
luúčast klientů

2/2.1

Provoz prostup-
ného bydlení pro 
osoby sociálně 
vyloučené či so-
ciálním vylouče-
ním ohrožené ve 
městě Světlá nad 
Sázavou

Město Světlá nad 
Sázavou

Není stanoveno
Město Světlá nad 
Sázavou

2/2.3

Provoz pobytové 
služby s nepřetr-
žitým provozem 
pro seniory na 
území města Le-
deč nad Sázavou

Město Ledeč nad 
Sázavou

Není stanoveno
Město Ledeč nad 
Sázavou, úhrady 
uživatelů

4/4.1

Zřízení dostup-
né ambulance 
psychologického 
poradenství včet-
ně služby dětské-
ho psychologa a 
psychoterapeu-
tických služeb a 
mediace

Město Světlá nad 
Sázavou

Podíl města Svět-
lá nad Sázavou 
(odhad): provozní 
náklady 100 000, 
odborné služby 
- 100 000 - 200 
000

Město Světlá nad 
Sázavou, zdra-
votní pojišťovny, 
případně i s 
menším podílem 
klienti
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