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Zpráva o plnění aktivit Akčního plánu na rok 2021  

ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb  

ORP Havlíčkův Brod 2019 - 2021 

 

 

 

Zpracovatel projektu: 

 

Královská stezka, o. p. s. 

 

Žižkovo náměstí 66 

582 81 Habry 

www.kralovska-stezka.cz, kralovska-stezka@centrum.cz 

 

 

 

Partner projektu: 

 

Město Havlíčkův Brod 

 

  

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region ORP Havlíčkův Brod na období  

2019-2021 byl zpracován v rámci projektu Plánování sociálních služeb ORP Havlíčkův Brod, registrační 

číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006516, který je financován z 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 finanční 

prostředky. Akční plán zobrazuje konkrétní financování jednotlivých aktivit popsaných  

ve strategickém plánu. 

Místní akční skupina Královská stezka vytvořila ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod  

a ostatními aktéry z oblasti sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP 

Havlíčkův Brod na  období 2019 – 2021. Proces implementace strategického plánu 

předpokládá 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 rok 2021. 

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 střednědobého 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 2021 

 

Náklady na akce investičního charakteru - rok 2021 

Cíl/ 
opatření 

Vymezení aktivity Realizátor Výdaje na akci  
(v Kč) 

Zdroje 
financování 

1/1.1 Pořízení svozového 
automobilu pro klienty 

Oblastní 
charita 
Havlíčkův 
Brod 

700 000 – 
1 000 000  

Dotační tituly 
(řešení možnosti 
výzvy MAS IROP) 

Popis plnění aktivity 

Záměr realizován v rámci 11. výzvy MAS IROP – Sociální služby II. Obsahem projektu byl 
nákup 2 osobních automobilů pro účely poskytování služby osobní asistence.  
Celkové výdaje: 793 000 Kč  
 
REALIZOVÁNO 

2/2.1  Zahájení zásadní 
rekonstrukce/výstavby 
nové budovy Břevnice 
 
Budova 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. 

Domov pro 
seniory 
Havlíčkův 
Brod 

40 000 000 
(celkové výdaje 
ca 100 000 000) 

Není stanoveno 

Popis plnění aktivity 

V ŘEŠENÍ 

2/2.2 Pořízení vybavení, 
edukačních, 
komunikačních 
pomůcek pro klienty 
spolku AUTIS-HB 

AUTIS-HB z. 
s. 

605 000,- Víceúrovňové - 
není stanoveno 



 
 

4 
 

s poruchami 
autistického spektra 
(PAS), sociální a 
psychologické 
poradenství- učební 
pomůcky, výpočetní 
technika: PC, 
notebook, tiskárna, 
televizor, projektor, 
plátno, mobilní tel., 
pomůcky k podpoře 
pracovní činnosti 
starších klientů – 
zdokonalení 
motorických 
dovedností, příprava 
na zaměstnání. 
- automobil pro výkon 
terénní služby, 
poradenství 
- vybavení pro 
venkovní aktivity a 
pobytové akce. 

Popis plnění aktivity 

Spolek funguje na dobrovolnické bázi, na pořízení dražšího vybavení nemá dostatek financí. 

Aktuální priority jsou: 

- nalezení vhodných bezbariérových prostor pro činnost spolku jako předpoklad pro 

poskytování služeb, které budou trvale a pravidelně dostupné 

- vybavení prostor potřebným vybavením, technikou (ca 350 000 Kč) 
- stát se registrovanými poskytovateli soc. služby 
 
V ŘEŠENÍ 

2/2.4 Vybudování exteriéru 
hospice (zahrada, 
parkoviště, zpevněné 
plochy) a vybavení 
hospice (přístrojové 
vybavení, vybavení 
pokojů a interiéru 
hospice); 
předpokládaný termín 
dokončení – 2022/zač. 
2023 

Spolek pro 
lůžkový 
hospic Mezi 
stromy 
 

15 – 20 mil. Kč 
 

Výstavba – Min. 
zdravotnictví, Kraj 
Vysočina 
 
Vybavení a 
interiéry exteriéry  
- dary, sbírky, 
nadace, případně 
obce 
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Popis plnění aktivity 

Realizátorem projektu výstavby hospice v Havlíčkově Brodě bude Kraj Vysočina, jenž projekt 
převzal od původního realizátora Spolku Mezi stromy. Aktuálně je zpracovávána žádost o 
dotaci; projektová dokumentace zůstává stejná, došlo k navýšení rozpočtu. Žadatelem o 
dotaci a vlastníkem budovy bude Kraj Vysočina, Spolek Mezi stromy potom provozovatelem 
hospice. 
 
V ŘEŠENÍ 

Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2021 

Cíl a 
opatření 

Vymezení aktivity Realizátor Výdaje na akci  
(v Kč) 

Zdroje 
financování 

1/1.1 Rozšíření terénní 
pečovatelské služby 
v rámci regionu ORP - 
nárůst počtu 
zaměstnanců v 
závislosti na stoupající 
poptávce 

VČELKA 
sociální 
služby o.p.s. 

1 760 600 
(předpokládané 
roční provozní 
náklady) 

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

Popis plnění aktivity 

Služba je zařazena v krajské síti sociálních služeb, zastoupení má i v Havlíčkově Brodě. Je 
evidován vysoký zájem o pečovatelskou službu. Aktuálně je na území ORP evidováno 
celkem ca 12 klientů (souhrnný počet klientů OA, PS, SAS).   
 
V REALIZACI 

1/1.1 Rozšíření sociálně 
aktivizační služby  
v rámci regionu ORP - 
nárůst počtu 
zaměstnanců v 
závislosti na stoupající 
poptávce 

VČELKA 
sociální 
služby o.p.s. 

1 025 100 
(předpokládané 
roční provozní 
náklady) 

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

Popis plnění aktivity 

Služba není zařazena v krajské síti sociálních služeb. Má zastoupení v Havlíčkově Brodě.  O 
služby SAS nejeví klienti takový zájem jako o PS a OA. Aktuálně je na území ORP evidováno 
celkem ca 12 klientů (souhrnný počet klientů OA, PS, SAS).   
 
V REALIZACI 
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2/2.2 Provoz: - 
nájemné, ostatní 
služby spojené 
s provozem a rozšíření 
činnosti spolku AUTIS-
HB, sociální, 
psychologické 
poradenství pro 
rodiny a osoby s 
poruchou autistického 
spektra (PAS). Osobní 
asistence,mentoring. 
- Navýšení 
zaměstnanců v soc. 
službách o   2-3 
pracovníky. 
- Rozšíření provozní 
doby o dopolední 
provoz. 

AUTIS – HB 
z.s. 

595 000,- víceúrovňové - 
není stanoveno 

Popis plnění aktivity 

Aktuální místo fungování spolku v budově Městského divadla a kina Ostrov v Havl. Brodě 
není příliš vhodné (vlhkost, plíseň), záměr zřízení denní pokladny. Nové prostory by měly být 
ideálně v přízemí/s výtahem o 3-4 místnostech, popř. rodinný dům, kde by bylo možné 
poskytovat i celodenní pobyt/přes noc – odlehčovací službu.  
Aktuálně spolek funguje na dobrovolnické bázi (5 osob). 
Poskytuje služby ca 30 rodinám a 35 klientům s diagnózou PAS a dalších přidružených chorob 
ve věku 19 měsíců až 31 let. Klienti pochází zejm. z okresu Havlíčkův Brod (19), další např. z 
Přibyslavi, Chotěboře, Golčova Jeníkova.  
Poskytované služby – poradenství, pravidelná setkávání rodičů dětí s hendikepem, aktivní 
hlídání dětí - především s PAS, terapie hrou, kurzy pro osoby s PAS. 
Služby jsou poskytovány v odpoledních hodinách (út-čt), po+pá objednaní klienti. 
Nájem prostor je hrazen zejm. z příspěvků města Havl. Brod. 
Od listopadu 2021 bude služba poskytována i v dopoledních hodinách (min. 1x týdně). 
 

Potřeby stále zůstávají: mzdy pro minimálně 4-5 zaměstnanců, ca 1 250 000 Kč (prozatím 

dobrovolníci), nájemné (zejm. v případě přesídlení spolku do jiných prostor). 

 

V ŘEŠENÍ 
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2/2.2 Rozšíření terénního 
programu Al Paso 
Vysočina - personální 
posílení služby  
 
Aktuálně je terénní 
program zajišťován v 
celkové výši 2,64 úvazku 
(z toho 3 pracovníky na 
1,95 úv. v přímé péči), a 
to pro celý Kraj 
Vysočina. Záměrem je 
navýšení až na 4,5 
úvazku (z toho 3,5 úv. 
v přímé péči) pro rok 
2021. 

 

Diecézní 
charita Brno 
- Oblastní 
charita 
Třebíč 

2 300 000 – 
4 000 000 (dle 
navýšení 
úvazků) 

MPSV, Kraj 
Vysočina 
(podmíněno 
zařazením do 
Krajské sítě 
sociálních služeb 
Kraje Vysočina), 
město Havl. Brod, 
ostatní obce 
z regionu, sbírky, 
dary 

Popis plnění aktivity 

Od listopadu 2021 by mělo dojít k navýšení úvazků v přímé péči na 2,55; terénní program 
bude potom zajišťován v celkové výši 3,0 úvazku (0,45 nepřímá péče).  
Stále platí záměr navýšit program na 4,5 úvazku, z toho 3,5 v přímé péči. Aktuálně je podána 
žádost o dotaci z Norských fondů, výsledek by měl být známý ca v prosinci 2021. 
 
V ŘEŠENÍ 

3/3.2  Realizace kampaně 
zaměřené na prevenci 
závislostního chování 
pro školy, pedagogy, 
rodiče a širokou 
veřejnost v roce 2021 

Kolpingovo 
dílo  
České 
republiky  

20 000  Obce z regionu  
ORP  

Popis plnění aktivity 

Akce byla realizována v roce 2020 ve Světlé nad Sázavou. 
Dle předpokladu bude kampaň realizována v Havlíčkově Brodě ve 4. Q roku 2022. 
 
V ŘEŠENÍ 

2/2.3  Udržení a rozvoj  
provozu Adiktologické 
ambulance 
v Havlíčkově  
Brodě  
Rozvoj: zařazení do 
standardní sítě 
sociálních služeb, 
předjednání podpory 
na KV.  

Kolpingovo 
dílo České 
republiky  

3 049 431  
(zajištěny 
finanční 
prostředky z 
OPZ).  

Prostředky MAS 
Královská stezka 
OPZ – Sociální 
služby, Kolpingovo 
dílo; Pozn.: 
projekt realizován 
od 1.1. 2020 do 
30.4. 2022. 
Následná podpora 
od 1.5.2022 z ÚV 
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(RVKPP) a Kraje 
Vysočina (sociální 
služba) 
 

Popis plnění aktivity 

Adiktologická ambulance byla zařazena do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina 
v rozsahu 2,0 úvazku. Projekt tedy bude zachován i po skončení financování z ESF. 
 
REALIZOVÁNO 

2/2.3  Zachování a udržení 
terénního programu 
pro uživatele 
nelegálních 
návykových látek v 
Havlíčkově Brodě. 
Rozvoj: zařazení do 
standardní sítě 
sociálních služeb, 
předjednání podpory 
na KV.  V roce 2021 
personální posílení 
práce v HB, navýšení 
z 0,6 na 0,8 úvazku.  

Kolpingovo 
dílo  
České 
republiky  

1 409 600 za 
dobu trvání 
projektu 
(zajištěny 
finanční 
prostředky z 
OPZ). 
Od 1/2021 
zvýšen náklady 
na 0,2 úvazku.  
  

Výzva č. 52 OPZ, 
KPSVL HB; Pozn.: 
projekt realizován 
od 1. 10.  
2019 do 30. 6. 
2022. Následná 
podpora od 
1.7.2022 z ÚV 
(RVKPP) a Kraje 
Vysočina (sociální 
služba). Navýšení 
o 0,2 od 1/2021 ze 
zdrojů ÚV (RVKPP) 
a Kraje Vysočina. 
 

Popis plnění aktivity 

Během roku 2021 navýšen úvazek pro HB na 1,3 z důvodu potřeb klientů. Začátkem r. 
2022 bude podána žádost o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. 
 
V ŘEŠENÍ 

2/2.3  Udržení realizace 
terapeutických skupin 
pro klienty s 
adiktologickou obtíží. 
Rozvoj: Buď zařazení 
daného personálního 
úvazku do standardní 
sítě SoS KV nebo 
zajištění jiného 
finančního zajištění. 
Při dvou terapeutech 
jde o úvazek 0,15.  

Kolpingovo 
dílo  
České 
republiky  

281 000/rok  
 

Výzva č. 52 OPZ, 
KPSVL HB; Pozn.: 
projekt realizován 
od 1. 10.  
2019 do 30. 6. 
2022.  
Od 1.7.2022 buď 
zatím 
nestanovený 
zdroj, nebo ÚV 
(RVKPP) a Kraj 
Vysočina. 
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Popis plnění aktivity 

V plánu je terapeutickou skupinu pro oblast závislostí realizovat v rámci standardní sítě Sos 
KV. 
Aktuálně běží dvě skupiny. 
 
V ŘEŠENÍ 

3/3.2 Pořádání festivalu 
sociálních služeb v 
Havlíčkově Brodě 

Oblastní 
charita 
Havlíčkův 
Brod 

70 000 Organizátor akce, 
obce, sponzorské 
dary 

Popis plnění aktivity 

Festival sociálních služeb byl v roce 2021 pořádán v Humpolci. 
Do budoucna by byl zájem i nadále akci organizovat. 

 

 


