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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 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 

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 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 Zajištění služby 
individuální 

přepravy seniorů, 
zdravotně 

postižených a popř. 
dalších osob na 

území města Ledeč 
nad Sázavou  - 

pořízení automobilu 

Není stanoveno 500 000 (odhad) Město Ledeč nad 
Sázavou, sponzoři, 

sbírky 

Popis plnění aktivity 

NEREALIZOVÁNO 

2/2.1 Nastavení modelu 
prostupného bydlení 
pro osoby sociálně 

vyloučené či 
sociálním 

vyloučením 
ohrožené ve městě 

Světlá nad Sázavou – 
stavební úpravy 

bytů 

Město Světlá 
nad Sázavou 

250 000 (odhad) Město Světlá nad 
Sázavou, dotační 

tituly 

Popis plnění aktivity 
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Systém prostupného bydlení je navrhován třístupňový: 

Krizové bydlení – krátkodobé azylové bydlení s dohledem a podporou sociálních pracovníků. Je 
navrhováno umístění obytné vytápěné buňky se sprchou a WC, s možností vaření jednoduchých 
jídel na pozemku města. V současné době schválena částka 80 tis. Kč na vyhotovení projektové 
dokumentace. Dále byl vytipován pozemek, kde by mohla být buňka umístěna, s možností 
připojení na sítě. Vlastní investice a realizace krizového bydlení ze strany města je podmíněna 
získáním dotace, v současné době však není žádný vhodný dotační titul. 
Sociální bydlení v tréninkových bytech – v současné době již částečně funguje ve spolupráci mezi 
TBS Světlá nad Sázavou, p. o. a sociálními pracovnicemi OSV  
Samostatné dostupné bydlení bez podpory sociálního pracovníka – v běžných bytech 
 

V ŘEŠENÍ/REALIZACI 

 

2/2.3 Zajištění pobytové 
služby 

s nepřetržitým 
provozem pro 

seniory na území 
města Ledeč nad 

Sázavou 

Město Ledeč nad 
Sázavou 

Není stanoveno Město Ledeč nad 
Sázavou, dotační 

tituly 

Popis plnění aktivity 

NEREALIZOVÁNO 

3/3.1 Zajištění vhodných 
prostor pro 

nízkoprahové 
centrum pro děti a 
mládež eNCéčko 

Světlá nad Sázavou 
 

S ohledem na aktuální 
nevyhovující prostory 

eNCéčka je třeba 
zajistit pro tuto službu 

prostory, které by 
splňovaly žádoucí 
podmínky jak pro 

pracovníky, tak i pro 
klienty. 

Město Světlá 
nad Sázavou 

Není stanoveno Město Světlá nad 
Sázavou, 

spolupráce: 
Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 
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Popis plnění aktivity 

Přesunutí NC do vhodných prostor bude řešeno po skončení revitalizace náměstí. 
 
V ŘEŠENÍ 

3/3.1 Modernizace 
koupelny Střediska 
osobní hygieny org. 

Sociální centrum 
města Světlá nad 

Sázavou 

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 

Popis plnění aktivity 

REALIZOVÁNO 

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 

Popis plnění aktivity 

Nepodařilo se vyřešit s ohledem na personální zajištění, ale je potřeba aktivitu pro následující 
období zachovat. Ve Světlé nad Sázavou byla na začátku roku 2021 otevřena ambulance 
poskytující psychoterapeutické, poradenské služby a krizovou intervenci. Kapacita je již naplněna, 
noví klienti nejsou přijímáni.  
NEREALIZOVÁNO 
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Tabulka 2: Náklady na akce neinvestičního charakteru – rok 2021 

 

Náklady na akce neinvestičního charakteru - rok 2021 

Cíl/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 

Na území ORP nejsou služby rozšířeny z důvodu nízkého povědomí veřejnosti a potenciálních 
klientů o službách organizace. V případě zájmu je org. VČELKA připravena přibrat nové klienty a 
také navázat kontakt/spolupráci s městským úřadem či dalšími subjekty za účelem propagace 
služeb. 
V ŘEŠENÍ 

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 

Na území ORP nejsou služby rozšířeny z důvodu nízkého povědomí veřejnosti a potenciálních 
klientů o službách organizace. V případě zájmu je org. VČELKA připravena přibrat nové klienty a 
také navázat kontakt/spolupráci s městským úřadem či dalšími subjekty za účelem propagace 
služeb. 
V ŘEŠENÍ 
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1/1.1 Zajištění služby 
individuální přepravy 

seniorů, zdravotně 
postižených a popř. 

dalších osob na 
území města Ledeč 

nad Sázavou  - 
provozování služby 

Není stanoveno 300 000 - 400 000 Město Ledeč nad 
Sázavou, sponzoři, 
sbírky, spoluúčast 

klientů 

Popis plnění aktivity 

NEREALIZOVÁNO 

2/2.1 Provoz prostupného 
bydlení pro osoby 

sociálně vyloučené či 
sociálním vyloučením 

ohrožené ve městě 
Světlá nad Sázavou 

Město Světlá 
nad Sázavou 

Není stanoveno Město Světlá nad 
Sázavou 

Popis plnění aktivity 

Systém prostupného bydlení je navrhován třístupňový: 

Krizové bydlení – krátkodobé azylové bydlení s dohledem a podporou sociálních pracovníků. Vlastní 
investice a realizace krizového bydlení ze strany města je podmíněna získáním dotace, v současné 
době však není žádný vhodný dotační titul. 
Sociální bydlení v tréninkových bytech – v současné době již částečně funguje ve spolupráci mezi 
TBS Světlá nad Sázavou, p. o. a sociálními pracovnicemi OSV  
Samostatné dostupné bydlení bez podpory sociálního pracovníka – v běžných bytech 
 
V ŘEŠENÍ 
 
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. 

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 
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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. 

Žádost o navýšení 

úvazků byla podána na 

jaře 2020, Krajem 

Vysočina byla 

projednána v srpnu 

2020. Došlo k zamítnutí 

žádosti. O výši úvazků 

bude nadále s Krajem 

Vysočina vyjednáváno a 

další žádost o navýšení 

úvazků bude podána 

opět v r. 2021. 

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 

2/2.3 Provoz pobytové 
služby s nepřetržitým 
provozem pro seniory 

na území města 
Ledeč nad Sázavou 

Město Ledeč nad 
Sázavou 

Není stanoveno Město Ledeč nad 
Sázavou, úhrady 

uživatelů 

Popis plnění aktivity 

NEREALIZOVÁNO 
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4/4.1 Zřízení dostupné 
ambulance 

psychologického 
poradenství včetně 

služby dětského 
psychologa a 

psychoterapeutických 
služeb a mediace 

Město Světlá 
nad Sázavou 

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

100 000 - 200 000 

Město Světlá nad 
Sázavou, zdravotní 

pojišťovny, 
případně i 

s menším podílem 
klienti 

     

Popis plnění aktivity 

Nepodařilo se vyřešit s ohledem na personální zajištění, ale je potřeba aktivitu pro následující období 
zachovat. Ve Světlé nad Sázavou byla na začátku roku 2021 otevřena ambulance poskytující 
psychoterapeutické, poradenské služby a krizovou intervenci. Kapacita je již naplněna, noví klienti 
nejsou přijímáni. Otázka dostupnosti pro klienty - klienti jsou samoplátci, ambulance nemá zájem o 
registraci jako sociální služba nebo o pověření k výkonu SPOD. 
NEREALIZOVÁNO 

 

 


