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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás uvedla do problematiky komunitního plánování  

a představila 4. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 

správního obvodu ORP Kutná Hora, který je zpracován na období let 

2017 – 2020.  

Posláním komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování 

optimální sítě sociálních služeb, které budou pro občany dostupné, 

kvalitní a budou odpovídat potřebám občanů daného území.  

4. Komunitní plán se nevěnuje pouze území města Kutná Hora, jako to bylo v minulosti, ale v rámci 

jeho přípravy byly osloveny všechny obce  SO ORP Kutná Hora, zda mají zájem podílet se na tvorbě 

komunitního plánu pro území své obce.  

Do komunitního plánování jsou zapojeny tři základní subjekty: zadavatelé sociálních služeb, 

poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Bez jejich vzájemné komunikace a konzultační činnosti by 

dokument, který opětovně zmapoval sociální služby poskytované na Kutnohorsku, nemohl vzniknout. 

4. Komunitní plán je vytvořen pro pět cílových skupin obyvatelstva, kterými jsou senioři, občané se 

zdravotním postižením, dále občané s mentálním a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi, děti a 

mládež a občané ohrožené sociálním vyloučením a krizí.  

Věřím, že veřejnost ocení komunitní plán jako dokument, který je pro uživatele sociálních služeb 

přínosný, neboť pomáhá vytvářet prostředí, ve kterém každý občan v nepříznivé zdravotní nebo 

sociální situaci může vyhledat potřebnou sociální službu a zachovat si tak lidskou důstojnost. 

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na tvorbě komunitního plánu podíleli. 

 

 

                                                                                         

 

 

     Ing. Zuzana Moravčíková 

                                                                                       místostarostka města Kutná Hora 
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DOKUMENT 4.KPKH ZPRACOVALA KOORDINAČNÍ SKUPINA KP VE SLOŽENÍ:  
 

 
Bc. Marián Šlesingr, DiS. 
vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ v Kutné Hoře 

Email.: socialni@mu.kutnahora.cz 
      tel.: 327 710 285 

Bc. Barbora Nováková 
referent sociálních věcí – specialista 
na komunitní plán 

Email.: novakovab@mu.kutnahora.cz 
      tel.: 327 710 291 
 

Zdeněk Jelínek 
manažer pracovní skupiny Senioři 

Email.: reditel@zivot90-zrucns.cz 
      tel.: 602 235 375 

Josef Dytrych 
manažer pracovní skupiny Zdravotně 
postižení 

Email.: j.dytrych@comhal.cz 
      tel.: 722 694 604 
 

Mgr. Hana Vetešníková 
manažer pracovní skupiny Osoby 
s mentálním a komb. postižením 

Email.: vetesnikova@email.cz 
      tel.: 725 046 151 
 

Ing. Josef Vavřinec 
manažer pracovní skupiny Rodiny 
s dětmi, děti a mládež 

Email.: vavrinec@sosasoukh.cz 
     tel.: 739 285 115 
 

RNDr. Robert Otruba 
manažer pracovní skupiny Osoby 
ohrožené soc. vyloučením a krizí 

Email.: reditel.charita@kh.cz 
     tel.: 731 598 877 
 

 
 
 
 
 

ve spolupráci s členy jednotlivých pracovních skupin a za metodické podpory pana 
Michala Polesného z Centra komunitní práce  

Ústí nad Labem 
 

 
 
 

 

4. Komunitní plán byl schválen Zastupitelstvem města dne 8. 11. 2016 Usnesením č. 206/16 
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ÚVOD K  4. KOMUNITNÍMU PLÁNU SO ORP KUTNÁ HORA 
 

   V pořadí již 4. Komunitní plán, který je poprvé vytvořen pro celý správní obvod obce s rozšířenou 
působností (dále jen SO ORP) - dokument, který právě otevíráte, je strategickým plánem v oblasti 
sociálních a souvisejících služeb. Je navržen pro období let 2017 - 2020. Navazuje na již tři zpracované 
a realizované komunitní plány města Kutná Hora. 
   Záměr zpracování 4. Komunitního plánu SO ORP Kutná Hora (dále jen 4.KPKH) byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města č. 210/15 dne 27.10.2015 a usnesením č.66/16 ze dne 22.3.2016 
(rozšíření KP na SO ORP).  
Garantem tvorby 4.KPKH byla koordinační skupina komunitního plánu, odborné poradenství a 
metodickou podporu poskytl pan Michal Polesný z Centra komunitní práce z Ústí nad Labem. 
 
PODSTATA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
   Proces komunitního plánování byl ve městě Kutná Hora zahájen již v roce 2005. Jedná se o moderní 
a vyspělou metodu, která dává možnost obyvatelům města zapojit se do samotného procesu 
plánování sociálních a souvisejících služeb v jejich regionu. Komunitním plánováním lze tedy označit 
způsob práce s potřebami občanů města, uživatelů služeb, možnostmi poskytovatelů, a to vše 
s ohledem na finanční zdroje. Komunitní plánování je ve městě Kutná Hora vnímáno jako jedna 
z klíčových aktivit rozvoje regionu, které chce vytvářet podmínky pro život občanů v oblasti kvality a 
dostupnosti poskytovaných sociálních a souvisejících služeb. 
 
ZÁKLADNÍ PRINCIPY 4.KOMUNITNÍHO PLÁNU 
 

1. Podpora a rozvoj kvality sociálních a souvisejících služeb dle potřeb občanů a místních 
podmínek. (podpora a rozvoj stávajících služeb, podpora rozvoje nových služeb) 

2. Zvýšení informovanosti občanů a sociálních a souvisejících službách. 
3. Snížení vzniku rizik sociálně patologických jevů. 
4. Podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. 
5. Podpora rozvoje komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb. 

 
PROCES TVORBY 4.KOMUNITNÍHO PLÁNU 
   
Dokument 4.KPKH je výsledkem společného plánování sociálních služeb a služeb souvisejících ve SO 
ORP Kutná Hora. 
  Na jeho tvorbě se podílelo pět pracovních skupin v čele se svými manažery: 

 pracovní skupina Senioři 

 pracovní skupina Zdravotně postižení 

 pracovní skupina Osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

 pracovní skupina Rodiny s dětmi a děti a mládež 

 pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí 
 

Při tvorbě dokumentu byl respektován princip triády tzn., že možnost účastnit se měly všechny tři 
strany, kterých se poskytování sociálních služeb přímo dotýká, a to zadavatelé, poskytovatelé a 
uživatelé těchto služeb. Celý proces řídila koordinační skupina a koordinátor komunitního plánování 
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sociálních služeb. Zpracování plánu bylo hrazeno z rozpočtu města Kutná Hora a bylo finančně 
podpořeno z Humanitárního fondu Středočeského kraje.  
Do procesu komunitního plánování byli zapojeni prakticky všichni poskytovatelé sociálních a 
souvisejících služeb v SO ORP Kutná Hora.  
V období leden – srpen 2016 byl zpracován Návrh 4.KPKH, který byl v připomínkovacím procesu 
konzultován s širokou skupinou politiků, odborníků, uživatelů a veřejností. Po zapracování připomínek 
byl dokument upraven do finální podoby.  

INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ 

Základem pro tvorbu 4.KPKH se staly tyto dokumenty: 

 Sociálně demografická analýza a prognóza do roku 2030 (autor: tým zpracovatelů pod 
vedením RNDr. Tomáše Kučery)  

 Strategie území správního obvodu ORP Kutná Hora v oblasti předškolní výchovy a základního 
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a rekreace a cestovního ruchu do roku 
2024 (autor: realizační tým SO ORP Kutná Hora projektu: Systémová podpora rozvoje    
meziobecní spolupráce v ČR) 

 SWOT analýzy jednotlivých pracovních skupin provedené v období leden-únor 2016 

 Akční plány jednotlivých pracovních skupin na rok 2016  

Základní demografické údaje – identifikace správního obvodu: 

   Ve správním obvodu ORP Kutná Hora se nachází 51 obcí. Z toho jsou 3 města a 5 městysů. Více jak 
dvě třetiny obcí má počet obyvatel do 500. Kromě města Kutná Hora vykonávají pověřenou 
působnost ještě města Uhlířské Janovice a Zruč nad Sázavou. Rozlohou 917 km 2  zaujímá okres 4. 
místo v rámci Středočeského kraje. 
   Na Kutnohorsku se nachází mnoho kulturních památek nesmírné historické hodnoty. Historické 
jádro města Kutná Hora je prohlášeno za státní památkovou rezervaci a město je zapsáno do 
seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 

Zdroj: ČSÚ  
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Celkový počet obyvatel ve SO ORP Kutná Hora k 1.1.2016: 

Kód území Název SO ORP 

Počet obyvatel k 1. 1. 2016 Průměrný věk k 1. 1. 2016 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

 2112                          Kutná Hora 49144 24317 24827 42,7 41,3 44,1 

zdroj: ČSÚ 

 
Dle demografické analýzy věková struktura obyvatel kopíruje celorepublikový trend, tj. intenzivní 
demografické stárnutí, současně se však prodlužuje průměrná délka  života mj. v důsledku rostoucí 
životní úrovně obyvatel. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude tedy v nejbližších letech nutné 
zaměřit se na řešení otázky seniorů, kteří patří mezi hlavní adresáty pomoci společnosti. 
 
 
Školství a vzdělanost 
 
Město Kutná Hora je v oblasti školství zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřské školy, která 
slučuje 8 mateřských škol. Dále je město zřizovatelem čtyř základních škol. Jsou to ZŠ Jana Palacha, ZŠ 
Kremnická (Žižkov), ZŠ Kamenná stezka a ZŠ T. G. Masaryka.  
Příležitosti k rozvoji dětí ze sociálně vyloučeného prostředí vytváří v současné době především ZŠ 
Kamenná stezka, kde byla zřízena přípravná třída. Tato škola podniká i další významné kroky vedoucí 
k začleňování této cílové skupiny dětí do běžné společnosti. 
Středočeský kraj je zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Kutná Hora, kde je umožněno 
vzdělávání dětem se zdravotním postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Střední stupeň vzdělání je v Kutné Hoře zastoupen Střední odbornou školou a Středním odborným 
učilištěm řemesel, dále Střední průmyslovou školou a dvěma gymnázii, Gymnáziem Jiřího Ortena a 
Církevním gymnáziem sv. Voršily. Vyšší stupeň vzdělání je zastoupen Vyšší odbornou školou, která 
poskytuje vzdělání v oboru Automatizační technika.  
Oblast školství v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností podrobněji mapuje strategický 
dokument města Strategie území správního obvodu ORP Kutná Hora v oblasti předškolní výchovy a 
základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a rekreace a cestovního ruchu do 
roku 2024 (autor: realizační tým SO ORP Kutná Hora projektu: Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR). 
 
 
Sociální služby 

V rámci ORP Kutná Hora působí více než dvacet organizací, které zde poskytují sociální a související 
služby. Největší koncentrace sociálních služeb je logicky ve větších obcích a to v Kutné Hoře, Zruči nad 
Sázavou, Uhlířských Janovicích. Snahou 4.KP SO ORP Kutná Hora je rozšířit podvědomí o sociálních 
službách i do nejmenších obcí regionu.   
V rámci plánování sociálních služeb je pravidelně vydáván aktuální Katalog sociálních a souvisejících 
služeb ve městě Kutná Hora, který je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná 
Hora, a v elektronické podobě na www.mu.kutnahora.cz./komunitní plán. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SO%C5%A0_a_SOU_%C5%99emesel_Kutn%C3%A1_Hora&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SO%C5%A0_a_SOU_%C5%99emesel_Kutn%C3%A1_Hora&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/VO%C5%A0_a_SP%C5%A0_Kutn%C3%A1_Hora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gymn%C3%A1zium_Ji%C5%99%C3%ADho_Ortena&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_gymn%C3%A1zium_sv._Vor%C5%A1ily_v_Kutn%C3%A9_Ho%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/VO%C5%A0_a_SP%C5%A0_Kutn%C3%A1_Hora
http://www.mu.kutnahora.cz./komunitní
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Počet jednotlivých typů sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora: 

  Druh sociální služby 

  Odborné sociální poradenství 5 

Sl
u

žb
y 

so
ci

ál
n

í p
é

če
 

Osobní asistence 3 

Pečovatelská služba 6 

Tísňová péče 1 

Podpora samostatného bydlení 3 

Odlehčovací služby 1 

Centra denních služeb 1 

Denní stacionáře 1 

Týdenní stacionáře 1 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 

Domovy pro seniory 3 

Domovy se zvláštním režimem 3 

Chráněné bydlení 1 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 1 

Sl
u

žb
y 

so
ci

ál
n

í p
re

ve
n

ce
 

Raná péče 1 

Telefonická krizová pomoc 1 

Krizová pomoc 1 

Nízkoprahová denní centra 1 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 

Noclehárny 1 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5 

Terénní programy 2 

Sociální rehabilitace 5 

 
Zdroj: MPSV – Registr poskytovatelů sociálních služeb 
            Strategie území správního obvodu ORP Kutná Hora              
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Zapojení obcí do procesu komunitního plánování sociálních služeb na území SO ORP Kutná Hora 
 
Všem jednapadesáti obcím, které se nacházejí ve SO ORP Kutná Hora byla nabídnuta možnost 
účastnit se procesu komunitního plánování. Obce byly také osloveny prostřednictvím dotazníkového 
šetření, které se zaměřilo na zjišťování sociálních problémů na území dané obce, na zmapování místní 
informovanosti o sociálních službách, na popis záměrů obce v sociální oblasti a v neposlední řadě na 
monitorování vybraných skupin obyvatel ohrožených sociálními problémy. Do šetření se aktivně 
zapojilo osmnáct obcí. 
 
Ze  šetření vyplývá, že obce vnímají jako nejpalčivější problematiku  spojenou se stárnutí populace, 
která navazuje na nedostatečné zajištění bytových podmínek a návazných služeb v oblasti péče o 
seniory. Kapacita pobytových zařízení je obcemi hodnocena jako nedostatečná. Obce také vnímají 
lékařskou péči jako obtížně dostupnou.  
 
Výstupy ze šetření potvrdily vysokou míru informovanosti o sociálních službách na straně 
participujících obcí. 
 
Obce spatřují zásadní problém v nedostatku terénních služeb sociálních služeb pro seniory, absentují 
alternativy nízkonákladové dopravy pro seniory. Z ohlasu obcí také vyplývá, že není koncipováno 
sociální bydlení pro seniory, nebo dům s pečovatelskou službou. Obce hodnotí dostupnost služeb pro 
seniory, konkr. dostupnost domovů pro seniory jako vysokoprahovou, vyskytují se dlouhé čekací lhůty 
nebo neexistují vůbec potřebné služby. 
 
Ze šetření vyplynulo, že by si obce přáli zřídit dostupné služby pro seniory, dům s pečovatelskou 
službou, rozvíjet terénní sociální služby a z jiné oblasti vzešel záměr pro vybudování předškolního 
centra pro děti.  
 
Obce dále popisovali vybrané skupiny obyvatel, které jsou ohrožené sociálními problémy. Jako 
nejváženěji ohrožené vnímají všechny dotazované obce právě seniory. Při vyčísleném počtu osob 
hodnoty uvedené u seniorů i desetkrát převyšují údaje uváděné u cílové skupiny nezaměstnaných 
osob, u osob trpících zdravotním znevýhodněním, u osob zadlužených nebo u rodičů samoživitelů. 
 
Je naprosto klíčové zohlednit výše uvedené závěry do zpracování 4. Komunitního plánu SO ORP Kutná 
Hora a to i s ohledem na demografickou prognózu. Trend stárnoucí populace je neodvratitelný, proto 
by mělo být prioritou a to i s odkazem na výstupy analýzy, která se zabývala hodnocením vnitřních a 
vnějších faktorů, které ovlivňují fungování sociálních služeb na území ORP Kutná Hora.   
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NAPLŇOVÁNÍ  4. KOMUNITNÍHO PLÁNU  

V následujícím období bude probíhat vlastní naplňování plánu. V této době se budou nadále scházet 
členové pracovních skupin a koordinační skupina. Realizace plánu bude sledována a pravidelně 
vyhodnocována. V rámci procesu naplňování budou pro jednotlivé roky tvořeny Akční plány, které 
poslouží k upřesnění priorit a podrobnějšímu rozpracování jednotlivých Cílů a Opatření. 
Pravidelně za každý rok budou vyhodnoceny přehledy finančních prostředků, které byly získány 
k naplnění jednotlivých Cílů a Opatření. (tabulky viz.níže). 
  
REVIZE 3.KPKH ZA OBDOBÍ ROKU 2014 a 2015 
 
Celkový přehled finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých Cílů a Opatření 3.KPKH, podle zdrojů do 
jednotlivých oblastí sociální pomoci 

 
Oblasti sociální pomoci: 
(r. 2014) 

Rozpočet 
města KH 

Ostatní zdroje ČR 
(ÚP, MPSV, KÚ) 

 Jiné zdroje 
(nadace,klienti) 

programy 
EU 

celkem 

 
péče o seniory* 

6 410 000 4 396 300 3 218 200 0 14 024 500 

péče o osoby zdravotně 
postižené 

306 200 3 029 300 1 059 600 0 4 395 100 

péče o osoby s mentálním 
a kombinovaným 
postižením ** 

259 000 21 121 000 16 535 000 2 985 000 40 900 000 

péče o rodiny s dětmi a 
děti a mládež 

70 000 2 205 723 0 627 000 2 902 723 

péče o osoby ohrožené 
soc. vyloučením a krizí 

831 800 9 947 900 659 200 14 223 800 25 662 700 

společné Cíle a Opatření 
3.KPKH 

            138 800                       100 000                     11 000                      0                      249 800 

Celkem finance 8 015 800 40 800 223 21 483 000 17 835 800 88 134 823 

 
 

Oblasti sociální pomoci: 
(r.2015) 

Rozpočet 
města KH 

Ostatní zdroje ČR 
(ÚP, KÚ) 

Jiné zdroje 
(nadace,klienti) 

programy 
EU 

      celkem 

 
péče o seniory * 

6 500 000 6 124 180 2 946 600 0 15 570 780 

péče o osoby zdravotně 
postižené 

306 000 3 767 290 1 581 830 0 5 655 120 

péče o osoby s mentálním 
a kombinovaným 
postižením ** 

200 000 26 181 000 12 837 800 987 600 40 206 400 

péče o rodiny s dětmi a 
děti a mládež*** 

195 500 9 640 000 1 347 400 0 11 182 900 

péče o osoby ohrožené 
soc. vyloučením a krizí 

1 386 000 8 752 130 351 140 4 511 400 15 000 670 

společné Cíle a Opatření 
3.KPKH 

              62 300                         87 000                     26 900                      0                      176 200 

Celkem finance          8 649 800                 54 551 600             19 091 670      5 499 000                 87 792 070 

 

 
*    z rozpočtu města je financována Pečovatelská služba KH - příspěvková organizace  
**  v této oblasti péče jsou zahrnuta 2 zařízení Středočeského kraje ( Domov Barbora a    

         Centrum u Bartoloměje) 
  *** v této oblasti je zahrnuto jedno zařízení financované Středočeským krajem (DDM) 
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OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O SENIORY 
 

OBSAH: 
 
PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI 
 
SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE  O SENIORY 
 
CÍLE A OPATŘENÍ ZA OBLAST PÉČE O SENIORY: 
 
 
Cíl 1.1 Zajištění terénních a pobytových sociálních služeb pro seniory 
 
Cíl 1.2 Rozvíjející se sociální služby v SO ORP 
 
Cíl 1.3 Související služby 
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PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI 

 
 

Zdeněk Jelínek, Život 90 Zruč n.S  
manažer pracovní skupiny  

Email : reditel@zivot90-zrucns.cz 
     tel.: 602 235 375 

Iva Máchová  
LCC domácí péče 

Email: iva.machova@lccdp.cz 
     tel.: 601 572 940 

Michaela Němečková  
ČČK 

Email: kutnahora@cervenykriz.eu 
    tel.: 327 512 655 

Josef Dytrych  
Digno 

Email: digno@digno.cz  
    tel.: 722 694 604 

Mgr. Slávka Kunášková  
Oblastní charita 

Email: slavka.kunaskova@seznam 
    tel.: 731 598 874  

Radka Štencelová  
nemocnice KH 

Email: radka.stencelova@nemkh.cz 
    tel.: 724 705 494  

Eva Francová  
MěÚ KH 

Email: francovae@mu.kutnahora.cz 
    tel.: 327 710 268 

Ing. Jana Kuklová  
PS Kutná Hora 

Email: pskhora@tiscali.cz 

    tel.: 777 706 280 

Zuzana Klofáčová  
Klub důchodců KH 

Email: zuzana.klofacova@seznam.cz 
    tel.: 723 762 057 

Ing. Miroslav Beneš 
SC domácí péče, o.p.s. 

Email: scdomacipece@seznam.cz 
    tel.: 604 704 673 

Jitka Koděrová 
Domov Barbora KH 

Email: socialni@domov-barbora.cz 
    tel.: 327 533 129 

Štěpánka Myřátská 
Úřad práce Kutná Hora 

Email: stepanka.myratska@kh.mpsv.cz 
    tel.: 950 131 537 

Monika Viktorová 
MěÚ Zruč n.S 

Email: viktorova@mesto-zruc.cz 
    tel.: 327 531 200 

Bc. Marie Bílková  
LCC domácí péče 

Email: Marie.Bilkova@lccdp.cz 
    tel.: 724 810 714 

Ing. Jana Havelková  
Centrin Zruč n.S 

Email: manazerkvality@centrin.cz 
    tel.: 773 793 029 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:reditel@zivot90-zrucns.cz
mailto:iva.machova@lccdp.cz
mailto:kutnahora@cervenykriz.eu
mailto:digno@digno.cz
mailto:slavka.kunaskova@seznam
mailto:radka.stencelova@nemkh.cz
mailto:francovae@mu.kutnahora.cz
mailto:pskhora@tiscali.cz
mailto:zuzana.klofacova@seznam.cz
mailto:scdomacipece@seznam.cz
mailto:socialni@domov-barbora.cz
mailto:stepanka.myratska@kh.mpsv.cz
mailto:viktorova@mesto-zruc.cz
mailto:Marie.Bilkova@lccdp.cz
mailto:manazerkvality@centrin.cz
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SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O SENIORY 
 
 
 

VIZE 
Kde chceme být v roce 2023 

 Máme k dispozici dům s pečovatelskou 
službou (90 míst) 

 Máme dostatečný počet terénních služeb 

 Mzdy zaměstnanců v sociálních službách 
odpovídají průměrné mzdě ve státě 

 Máme dostatek míst v pobytových 
službách 

 Neexistují čekací lhůty na služby 

 Je zajištěna respitní péče 

 Existují „Chudobince“ 21. Století 
 

 Všechny obce v ORP Kutná hora jsou 
zajištěny sociální a zdravotní sítí 

 Máme dostatečné kapacity 

 Získáváme 100% vyrovnávací platby 

 Je zajištěna podpora domácích 
pečovatelů a osvěta 

 Obce se podílejí na financování služeb  

 Dostatek finančních prostředků od státu 

 Je zajištěna hospicová péče 
 

  

 
SILNÉ STRÁNKY 
 

1. Dostatečné zastoupení terénních služeb 
2. Dobrá spolupráce s městem 
3. Fungující pobytové zařízení 
4. Výborná spolupráce s Úřadem práce  
5. Zapojení seniorů do dobrovolnické služby 
6. Existence KP a dalších aktivizačních služeb 

 

 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

1. Využít fondů EU – sociální bydlení 
2. Zvýšení spolupráce mezi službami 
3. Zapojení ÚP do procesů KP města KH 
4. Větší zapojení města, např. analýzou 

potřebnosti uživatelů 
5. Vytvářet tlak na regionální politiky 

k úpravě zákona o sociálních službách 
6. Využít všech vypsaných dotačních titulů 

 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 

1. Nedostatek bytů pro seniory 
2. Nedostatečné financování 
3. Nedostatek lůžek v pobytových zařízeních 
4. KP pro město a ne pro celé ORP 
5. Neexistence zařízení pro seniory v hmotné 

nouzi 
6. Příspěvek na péči není vždy použit řádně, 

ÚP nespolupracuje 
7. Nedostatečná zdravotní diagnostika, 

nespolupráce s lékaři 
8. Nedostatečná podpora pečujících osob 
9. Nemožnost plánování organizací 
10. Nedostatek odborného personálu 

 

 
OHROŽENÍ 
 

1. Konkurenční boj mezi jednotlivými 
subjekty 

2. Nedostatečné financování, bez 
dlouhodobého výhledu 

3. Stárnutí populace, enormní nárůst 
klientů 

4. Změna sociální politiky 
  

 

 
Datum konání: 11. února 2016 
Místo:                Městský úřad Kutná Hora  
Facilitátor:  Michal Polesný – Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem 
Účastníci: / viz. presenční listina účastníků / 
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Komentář: 
 

SWOT analýza za oblast péče o seniory je aktuálním a současným hodnocením odborníků 
města Kutná Hora, kteří přímo pracují s cílovou skupinou v této oblasti. 

 
V oblasti silných stránek dominuje dostatečné zastoupení terénních služeb, dobrá spolupráce s 
městem a fungující pobytové zařízení. Určitým posunem je výborná spolupráce s Úřadem práce, což 
by bylo dobré přesunout do celého procesu komunitního plánování, přizvat ke spolupráci Úřad práce. 
Pozitivní je též zapojení seniorů do dobrovolnické práce. 
V oblasti slabých stránek je největším definovaným problémem nedostatek bytů pro seniory a 
finančních prostředků na zajištění služeb. Dalšími významnými slabými stránkami jsou nedostatek 
lůžek v pobytových zařízeních, což ovšem neznamená výstavbu dalšího Domova pro seniory, ale spíše 
posílení jiných služeb. I zde se objevuje absence, že město plánuje jen pro Kutnou Horu a ne pro celé 
ORP a není zařízení pro seniory v hmotné nouzi.   
Členové Pracovní skupiny si uvědomují i zneužívání příspěvku na péči, v tomto ohledu Úřad práce 
moc nespolupracuje  
V oblasti příležitostí je využití strukturálních fondů EU pro řešení sociálního bydlení pro seniory, 
zvýšení spolupráce mezi subjekty a zapojení Úřadu práce do systému komunitního plánování, což by 
přineslo pozitiva pro všechny pracovní skupiny. 
Definované hrozby jsou zajímavé, hlavně nejvíce hodnocenou, což je konkurenční boj mezi 
jednotlivými subjekty, což může být způsobeno nedostatkem financí v sociálních službách a ne moc 
aktivní spoluprací, kterou chtějí poskytovatelé zlepšit. Dalším ohrožením zůstává nedostatečné 
financování s nemožností plánování dopředu (jednoleté) a stárnutí populace, tím nárůst klientů, větší 
tlak na služby a zvyšování kapacit, na což by se měly v budoucích letech alokovat větší finanční 
prostředky. 
 Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých 
stránek, příležitostí a vizí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech 
komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu sociálních služeb města Kutná Hora objevit jako 
Cíle či následná Opatření. 
 
 
Vypracoval: Michal Polesný                                               datum: 8. března 2016 
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Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb  SO ORP Kutná Hora  
na období roku 2017 – 2020 

Oblast sociální pomoci a péče o seniory 
 

Název Cíle: 1.1  Zajištění terénních a pobytových sociálních služeb pro   
        seniory 

Popis a zdůvodnění Cíle: Podpora sociálních terénních služeb pro seniory, aby mohli žít co 
nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí za důstojných 
podmínek.  
Stárnoucí populace neschopná již dále žít ve svém vlastním 
sociálním prostředí, nutnost stálé 24 hodinové péče. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Nedostatek lůžek v zařízeních se stálou odbornou péčí. 
Současný trend – udržet seniory co nejdéle v jejich vlastním 
sociálním prostředí. 
Stále se prodlužující věk seniorů – demografické studie. 
Desítky žádostí o umístění seniorů v zařízeních se stálou 

odbornou péčí. 

Nedostatečná kapacita rodiny pečovat o své blízké. 
Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

1.1.1 Podpora sociálních terénních služeb – pečovatelské 
služby 

1.1.2 Podpora center denních a odlehčovacích služeb 
1.1.3 Podpora domovů pro seniory 
1.1.4    Podpora domovů se zvláštním režimem 

 
 

Název Opatření: 
  

1.1.1 Podpora sociálních terénních služeb – pečovatelské služby 
 

Popis Opatření: 

Zkvalitňování poskytovaných služeb včetně jejich provázanosti s ostatními poskytovateli sociálních 
a ostatních služeb. Nabídnout seniorům co nejširší rozsah poskytovaných služeb dle zákona 
108/2006 Sb. v celém ORP. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc osobám, které mají sníženou 
soběstačnost díky věku nebo zdravotním problémům. Tato pomoc, poskytovaná formou 
pečovatelských služeb, je spojena s podporou aktivního života seniorů v jejich domácím prostředí. 
Udržení stávajícího rozsahu služeb v Kutné Hoře a blízkém okolí ORP Kutná Hora. 

Vznik nové služby  NE – služby jsou již poskytovány 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:   
PS Kutná Hora                        523 uživatelů 
PS Uhlířské Janovice              150 uživatelů 
PS Zruč n.Sázavou                    65 uživatelů 
PS Obastní charita  KH             55 uživatelů 
PS LCC domácí péče                 30 uživatelů 
PS DS Uhlířské Janovice           50 uživatelů 

Dosažené:  
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PS SC domácí péče          60 uživatelů 
Celkem                            903 uživatelů 
 

Dopady opatření 

Spokojení senioři žijící dále ve svém sociálním prostředí, na které jsou zvyklí a které nechtějí 
opustit s nabídkou veškerých potřebných služeb. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

PS KH, PS Uhlířské Janovice, PS Zruč n.S., Oblastní charita, LCC domácí péče, DS Uhlířské Janovice,  
SC domácí péče 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Města a obce ORP, organizace poskytující sociální a návazné služby. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

PS K.Hora                        7 052 124,- Kč 
PS Uhl. Janovice                644 000,- Kč 
PS Zruč n.S.                     1 200 000,- Kč   
PS Obl. charita                    992 898,- Kč 
PS LCC domácí péče       2 863 458,- Kč 
PS DS Uhl. Janovice        1 500 000,- Kč 
PS SC domácí péče         1 850 000,- Kč 

0,- 

Celkem:                          16 102 480,- Kč                0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Krajský úřad, města a obce ORP, sponzoři, nadace, uživatelé 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Informovanost veřejnosti o poskytovaných službách ano ano ano ano 

2 Zkvalitňování služby dle standardů kvality ano ano ano ano 

 
 
 

Název Opatření: 
  

1.1.2  Podpora center denních a odlehčovacích služeb 

Popis Opatření: 

Rozvoj centra denních služeb jako odlehčovací služby pro seniory a jejich rodiny, kdy rodinný 
příslušník pečuje o svého blízkého, ale současně je zaměstnán. V rámci 24 hodinové odlehčovací 
služby může být senior přemístěn na několik dní mimo domov do zařízení se stálou péčí (dovolená, 
nemoc pečujícího, přestavba bytu aj.) 

Vznik nové služby  NE - služby jsou již poskytovány 
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
Centrin CZ       10 uživatelů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zajištěný klient po dobu nepřítomnosti pečujících osob, spokojená rodina uživatele, eventuálně 
návrat zpět na trh práce. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Centrin CZ, s.r.o. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Města a obce ORP, ostatní poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Centrin CZ, s.r.o.     2 435 262,- Kč 0,- 

Celkem:                    2 435 262,- Kč  0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Krajský úřad, jednotlivé města a obce, sponzoři, uživatelé, rodiny uživatelů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Nabídka služeb formou propagačních materiálů ano ano ano ano 

2 
Zkvalitňování poskytovaných služeb dle standardů 

kvality 
ano ano ano ano 

 
 
 

Název Opatření: 
  

1.1.3  Podpora domovů pro seniory  

Popis Opatření: 

Stále se zvyšující počet žádostí o umístění v zařízeních se stálou odbornou péčí, prodlužující se věk 
seniorů, vývoj zdravotnictví. Domov pro seniory je instituce starající se o občany staršího a 
vysokého věku, kteří často nemají žádné blízké příbuzné, kteří by o ně pečovali, nebo o ně pečovat 
nezvládají z důvodu staršího věku a zhoršeného zdravotního stavu, či o ně pečovat nechtějí či jim v 
tom brání něco jiného (např. finanční situace, nedostatek času). 
Poskytuje svým uživatelům sociální, zdravotnické, stravovací, ubytovací, lékařské a mnohé další 
služby, včetně volnočasových aktivit dle jejich potřeb.  

Vznik nové služby  NE - služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  
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Plánované:  
Domov Barbora    76 uživatelů  
DD Uhl. Janovice   60 uživatelů 
Centrin CZ              90 uživatelů 
Celkem                 226 uživatelů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Uživatelé mající zajištěny potřebné sociální a zdravotní služby po celých 24 hodin 7 dní v týdnu. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Domov Barbora, Domov seniorů Uhlířské Janovice, Centrin CZ, s.r.o. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Krajský úřad, města a obce ORP, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, praktičtí lékaři, 
nemocnice, sociální pracovníci. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Domov Barbora                     26 000 000,- Kč  
DS Uhlířské Janovice             22 027 950,- Kč 
Centrin CZ, s.r.o.                    23 134 989,- Kč 
  

280 000,- Kč Domov Barbora 
  400 000,- Kč Centrin CZ, s.r.o. 

Celkem:                                   71 162 939,- Kč                       680 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Krajský úřad, města a obce ORP, sponzoři, nadace, uživatelé a rodiny uživatelů, zdravotní 
pojišťovny, ÚP 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Zjištění skutečné potřebnosti umístění dle 

jednotlivých žádostí 
ano ano ano ano 

2 Zlepšování služeb v zařízeních dle standardů kvality ano ano ano ano 

3 
Spolupráce zúčastněných aktérů v oblasti sociálních 

služeb 
ano ano ano ano 

 
 
 

Název Opatření: 
  

1.1.4  Podpora domovů se zvláštním režimem  

Popis Opatření: 

Stále narůstající počet osob s různými druhy demencí, neschopných žít dál ve svém sociálním 
prostředí. Neschopnost rodiny postarat se kvalifikovaně o tyto osoby.  

Vznik nové služby  NE - služba je již poskytována 
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
Centrin CZ                             58  uživatelů 
DD Uhl. Janovice                 94  uživatelů  
Dům dom.péče Samopše   72 uživatelů 
Celkem                                224 uživatelů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Možný návrat pečujících osob zpět na trh práce, poskytnutí odborných služeb uživatelům. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Centrin CZ, s.r.o., Domov důchodců Uhlířské Janovice, Dům domácí péče Samopše 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Města a obce SO ORP, rodiny uživatelů, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, sociální 
pracovníci. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Centrin CZ, s.r.o.                    15 017 449,-Kč  
DS Uhl. Janovice                    34 453 971,- Kč 
Dům dom.péče Samopše     26 390 638,- Kč 

     400 000,- Kč Centrin CZ, s.r.o. 

Celkem:                                   75 862 058,- Kč                     400 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Krajský úřad, města a obce, sponzoři, nadace, uživatelé, rodiny uživatelů, zdravotní pojišťovny 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Zkvalitňovat poskytované služby dle standardů kvality ano ano ano ano 

2 
Spolupráce zúčastněných aktérů v oblasti sociálních 

služeb  
ano ano ano ano 

 
 
 
 

Název Cíle: 1.2  Rozvíjející se sociální služby v SO ORP 

Popis a zdůvodnění Cíle: Cílem je poskytovat sociální služby v regionech, kde dostupnost 
služeb chybí nebo je omezena. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Některé obce neznají jak poskytovatele, tak druhy sociálních 
služeb a jejich možné využití pro své občany. 
Současný trend – udržet seniory co nejdéle v jejich vlastním 
sociálním prostředí. 
Stále se prodlužující věk seniorů – demografické studie. 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

1.2.1  Rozvoj tísňové péče v rámci SO ORP 
1.2.2  Rozvoj asistenčních služeb v rámci SO ORP 
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Název Opatření: 
  

1.2.1 Rozvoj tísňové péče v rámci SO ORP 

Popis Opatření: 

Zkvalitňování poskytované služby s inovací jednotlivých prvků i služby. Rozšíření služby po celém 
SO ORP. Úzká spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních a návazných služeb. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
40 nových uživatelů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Spokojený uživatel služby žijící dál ve svém vlastním sociálním prostředí zajištěný případnou 
okamžitou odbornou pomocí při nenadálých krizových situacích, případně zajištění dalších 
sociálních a návazných služeb. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, města a obce SO ORP, sociální pracovníci. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

    906 700,- Kč 0,- 

Celkem:                   906 700,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Krajský úřad, města a obce SO ORP, sponzoři, nadace, uživatelé. 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Propagace tísňové péče v SO ORP ano ano ano ano 

2 Inovace systému tísňového volání asistivní technologií ano ano ano ano 
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Název Opatření: 
  

1.2.2  Rozvoj asistenčních služeb v rámci SO ORP 

Popis Opatření: 

Rozšíření asistenčních služeb do měst a obcí, které projeví zájem a jsou zapojeny do komunitního 
plánu. Informovanost široké veřejnosti o poskytovaných službách.  
Účelem opatření je udržet služby osobní asistence v SO ORP Kutná Hora. Osobní asistence je 
služba, která poskytuje individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení 
potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby. 
- zachování kvality stávajících služeb 
- poskytování informací o službě veřejnosti 
- umožnit s pomocí osobní asistence zůstat v domácím prostředí, dopomoc k větší samostatnosti 
- zajištění kontaktu se společenským prostředím 
- rozšíření základního sociálního poradenství – nasměrování na odborného poradce 
- podpora trendu setrvávání ve svém přirozeném prostředí a vedení běžného způsobu života 
- podpora sebeobslužnosti, mobility 

Vznik nové služby  NE - služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

100 uživatelů 
Dosažené:  
 

Dopady opatření 

 - spokojený uživatel žijící dál ve svém sociálním prostředí, na které je zvyklý. 
- zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení, stáří či nemoci 
- zabezpečení základních i vyšších životních potřeb, dosažení životní pohody 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
- udržení a podpora samostatnosti a nezávislosti na jiných osobách 
- prevence umístění osob do pobytového zařízení 
- podpora integrace do společnosti a běžných aktivit vrstevníků 
- aktivizace osob využívajících služby 
- prevence zhoršování psychického stavu 
- pomoc pečujícím osobám/rodině 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

LCC domácí péče, SC domácí péče 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Města a obce SO ORP, ostatní poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

LCC domácí péče    1 455 149,- Kč 
SC domácí péče          595 000,- Kč 

0,- 

Celkem:                   2 050 149,- Kč 0,- 
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Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, města a obce SO ORP, nadace, sponzoři, uživatelé 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Propagace služby v nových regionech ano ano ano ano 

2 
Jednání s jednotlivými zástupci obcí o možnostech 

služby  
ano ano ano ano 

3 
Depistáže ve spádových obcích 

 
ano ano ano ano 

4 Vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity ano ano ano ano 

5 Zápůjčky kompenzačních pomůcek ano ano ano ano 

6 

Spolupráce s lokálními organizacemi v rámci zvýšení 

informovanosti, realizování aktivit, propojení 

jednotlivých služeb, sdílení zkušeností a příklady 

dobré praxe 

ano ano ano ano 

7 
Realizování evropských projektů na území SO ORP 

Kutná Hora v sociální oblasti 
ano ano ano ano 

 
 
 
 
 

Název Cíle: 1.3. Související služby 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Udržet seniory v jejich vlastním sociálním prostředí co nejdéle a 
při zachování  důstojných podmínek. 
Nutnost poskytovat komplexní služby potencionálním uživatelům. 
Aktivizací seniorů zkvalitňovat jejich život. 
Dožít ve svém vlastním sociálním prostředí. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Nedostatečná kapacita rodiny pečovat o své blízké bez odborné 
pomoci. 
Současný trend – poskytování sociálních a návazných služeb 
v domácím prostředí. 
Řešení otázky seniorů žijících osaměle. 
Zájem seniorů o další vzdělávání. 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

1.3.1. Zajištění terénní hospicové péče 
1.3.2  Zajištění a rozšíření domácí péče v rámci SO ORP 
1.3.3  Komunitní centrum pro seniory 
1.3.4  Zachování aktivizačních služeb 
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Název Opatření: 
  

1.3.1  Zajištění terénní hospicové péče 

Popis Opatření: 

Terénní hospicovou péčí se rozumí péče o nemocného v konečné fázi choroby v domácím 
prostředí, kdy již nelze očekávat žádné terapeutické výsledky. Jde o péči zaměřenou na  tišení 
bolesti nemocného a další zmírnění nepříznivých příznaků onemocnění. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
25 uživatelů SC domácí péče 
15 uživatelů LCC domácí péče 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Uživatel dožívající ve svém domácím sociálním prostředí mezi svými blízkými, spokojená rodina 
uživatele, o kterého je odborně postaráno do konce života. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

SC domácí péče, o.p.s., LCC domácí péče, s.r.o. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 ZZS, nemocnice, praktičtí lékaři, sociální pracovníci, ostatní poskytovatelé sociálních a návazných 
služeb 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

     SC domácí péče  975 000,-Kč 
                   LCC domácí péče 425 000,-Kč 

0,- 

Celkem:                                 1 400 000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Zdravotní pojišťovny ČR, kraj, obce a města SO ORP, sponzoři, nadace, uživatelé, rodiny uživatelů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Zkvalitňování poskytované služby ano ano ano ano 

2 Dodržování etického kodexu zdrav. personálu ano ano ano ano 
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Název Opatření:  

 

1.3.2  Zajištění a rozšíření domácí péče v rámci SO ORP 

Popis Opatření: 

Zajištěním terénní domácí péče bude seniorům umožněna léčba v domácím prostředí bez dojíždění 

na ambulantní ošetření nebo pobytu v  nemocnici. Přeprava těchto osob je náročná a pro samotné 

uživatele zatěžující.       

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 

realizace:  

 

Plánované:  

ČČK Kutná Hora                    571 uživatelů 
LCC domácí péče                  250 uživatelů 
SC domácí péče                    280 uživatelů 
Promedicus                             40 uživatelů 
Personál prakt.lékařů            40 uživatelů 
Celkem                                 1181 uživatelů   

Dosažené:  

Dopady opatření 

Spokojený uživatel žijící i přes určité zdravotní potíže v domácím prostředí. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

ČČK, LCC domácí péče, SC domácí péče, Promedicus, personál praktických lékařů 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Praktičtí lékaři, nemocnice, sociální pracovníci, zdravotní pojišťovny 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

ČČK Kutná Hora                  4 530 348,- Kč 
LCC domácí péče                2 300 000,- Kč 
SC domácí péče                  2 755 000,- Kč 
Promedicus                             400 000,- Kč 
Personál prakt.lékařů            400 000,- Kč   

0,- 

Celkem:                              17 585 348,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Zdravotní pojišťovny, města a obce SO ORP, krajský úřad, uživatelé 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Dodržování etického kodexu zdrav. personálu ano ano ano ano 

2 Zkvalitňování poskytovaných služeb ano ano ano ano 
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Název Opatření:  

 

1.3.3  Komunitní centrum pro seniory  

Popis Opatření: 

Osoby žijící osaměle ve svých obydlích, které však nechtějí opustit své rodiště, ale nejsou již samy 
schopny zvládnout provoz domácnosti. Komunitní centrum by poskytovalo komplex služeb péče– 
lékařskou péči, péči o osobu, stravování, odborné i všeobecné poradenství a další služby.   

Vznik nové služby  ANO 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
Obec Bohdaneč      20 osob v 10 samostatných 
bytech 
Obec Vlastějovice   30 osob ve 20 samostatných 
bytech 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Senioři s částečným omezením budou soustředěni do centra, které poskytuje sociální a návazné 
služby 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Obec Bohdaneč, obec Vlastějovice 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Poskytovatelé terénních sociálních služeb, obec, stát 

Celkové roční náklady neinvestiční - 
předpoklad 

Celkové náklady investiční - předpoklad 

0,- 
     Obec Bohdaneč 15 000 000,- Kč 
Obec Vlastějovice  17 000 000,- Kč 

Celkem:                         0,-               32 000 000,- Kč po dobu platnosti KP 

Předpokládané zdroje financování: 

Projekty EU, MMR, SK, obec, soukromý investor 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Projektová činnost  ne ano ne ne 

2 Výkup pozemků ano ano ne ne 

3 Výstavba ne ne ano ano 
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Název Opatření: 
  

1.3.4  Zachování sociálně aktivizačních služeb   

Popis Opatření: 

Posláním aktivizačních služeb pro seniory je vytvoření podmínky pro aktivní a důstojné prožívání 
stáří ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů. Služba je zajištěna prostřednictvím nabídky 
aktivit, které uživatelům pomohou zachovat stávající soběstačnost i způsob života v přirozeném 
prostředí a nedojde k zpřetrhání sociálních vazeb.   

Vznik nové služby  Ne – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

650 uživatelů 
Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zvyšování kvality života seniorů ve společnosti po odchodu do důchodu, využití jejich zkušeností. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Poskytovatelé terénních, pobytových a souvisejících služeb, kluby důchodců, svazy invalidů, ZP, TP, 
SPCCH, 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Města a obce SO ORP, Život 90, Pečovatelské služby, Oblastní charita KH, ostatní poskytovatelé 
aktivizační programů. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                              540 000,-Kč 0,- 

Celkem:               540 000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Krajský úřad, města a obce SO ORP, sponzoři, nadace, uživatelé, Svazy zdravotně a tělesně 
postižených 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Prezentace jednotlivých aktivit  ano ano ano ano 

2 Vytvářet podmínky přijatelné cílové skupině ano ano ano ano 
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OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 
 
OBSAH: 
 
PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 
 
SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE  O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
CÍLE A OPATŘENÍ ZA OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: 
 
 
Cíl 2.1 Realizace sociálních služeb 
 
Cíl 2.2 Realizace nových sociálních služeb 
 
Cíl 2.3 Související služby 
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PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 
 
 

Josef Dytrych, DIGNO (důstojnost) z.s. 
manažer skupiny 

Email : digno@digno.cz  
     tel.: 722 694 604 

Mgr. Alena Remešová 
Centrum pro zdravotně postižené a seniory  

Email : czp.kh@seznam.cz 
      tel: 327 514 779, 731 115 089 

Věra Slabá 
 Roska Kutná Hora 

Email : roska.kh@seznam.cz 
     tel.: 602 546 606 

Václav Hetfleisch 
Svaz diabetiků 

Email :  
     tel.: 327 596 250 

Marie Priadková 
Svaz diabetiků 

Email : uosd.kh@centrum.cz 
     tel.: 327 512 982 

Lenka Radoměřská 
OV STP Kutná Hora 

Email : stpkh@email.cz 
     tel.: 731 165 973 

Ludmila Herodesová 
SPCCH Kutná Hora 

Email :  
    tel.: 603 742 352 

Markéta Sieglová 
Oblastní charita Kutná Hora 

Email : ranapece.charita@kh.cz 
    tel.: 731 598 866 

Ivana Hudcová 
Dítě a kůň – Sdružení pro hipoterapii 

Email : diteakun@seznam.cz 
    tel.: 602 525 379 

Helena Řeháková 
uživatel/ OÚ Vidice 

Email : helenarehakova@centrum.cz 
    tel.: 327 596 298 

Bc. Marie Bílková  
LCC domácí péče 

Email: Marie.Bilkova@lccdp.cz 
    tel.: 724 810 714 

Jitka Koděrová 
Domov Barbora KH 

Email: socialni@domov-barbora.cz 
    tel.: 327 533 129 

Bc. Patricie Daňková 
SC domácí péče o.p.s. 

Email : scdomacipece@seznam.cz 
    tel.: 607 598 240 

Mgr. Petra Hnátová 
Cesta životem bez bariér 

Email : cestazivotembb@seznam.cz 
    tel.: 739 619 288 

Jaroslav Veber 
Kaňkovské sedlo, z.s. 

Email : Veber.jaroslav@gmail.cz 
    tel.: 606 508 687 
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SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY  
 

VIZE  

Kde chceme být v roce 2023 

 Máme prostory na scházení (centrum scházení), 
klubová činnost 

 Máme fungující pobytové služby již od nižšího věku 
 Existence dostatku míst v chráněném a 

podporovaném bydlení 
 K dispozici cenově dostupné bezbariérové byty 
 Dostupná právnická pomoc pro OZP 

 

 Existence Centra ucelené rehabilitace 
 Máme dostatek terénních služeb a vozidel pro převoz 

OZP 
 Máme fungující služby pro osoby s autismem 
 Je dostupná celá síť služeb, dle potřeb klientů 
 Existuje prosperující sociální podnik 
 Existence odlehčovacích služeb 
 Resorty spolupracují 
 

1 SILNÉ STRÁNKY 

 
1. Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek 
2. Spolupráce mezi subjekty díky komunitnímu 

plánování 
3. Rodící se rehabilitační centra 
4. Přeprava CS částečně zajištěna 
5. Poskytování „ABA“ 
6. Profilující se pobytové služby 
7. Funguje raná péče 

 Sportovní aktivity pro OZP 

 Cvičení sebeobrany 

 SAS pro rodiny s dětmi s autismem 

 Funguje sociální rehabilitace 
 

2 PŘÍLEŽITOSTI 

 
1. Spolupracovat všichni 
2. Využít všech dostupných dotací 
3. Spolupráce města Kutná Hora s obcemi v ORP 
4. Využít potenciálu stávajících služeb 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek v Kutné Hoře 
(součást např. centra) 
 

3 SLABÉ STRÁNKY 

 
1. Chybí vhodné prostory 
2. Chybí informační portál pro klienty, veřejnost a 

služby 
3. Nespolupráce města Kutná Hora s obcemi v ORP 
4. Svépomocné skupiny nemají mladší následovníky 
5. Krátkodobé financování 
6. Chybí otevřenost předškolní zařízení pro děti OZP 
 Chybí vhodná pracovní místa 
 Chybí chráněné bydlení bez bariér 
 Nezajištěná terénní práce v obcích ORP 
 Chybí volnočasové aktivity 

 
 

4 OHROŽENÍ 

 
1. Krátkodobé financování 
2. Uživatelé služeb, služby nenakupují 
3. Změny legislativy 
4. Vysoké finanční očekávání absolventů 

 

 
 

DATUM KONÁNÍ: 18. ÚNORA 2016 
MÍSTO:  ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚSTA KUTNÁ HORA 
FACILITÁTOR: Michal Polesný – Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem 
ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků / 
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Komentář: 
 

SWOT analýza za oblast péče o zdravotně postižené občany je aktuálním a současným 
hodnocením odborníků města Kutná Hora, kteří přímo pracují s cílovými skupinami v této oblasti.  

 
V oblasti silných stránek dominuje existence půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
spolupráce mezi subjekty díky existujícímu komunitnímu plánování a rodící se rehabilitační centra. 
Především silná stránky spolupráce subjektů díky KP, dává možnosti pro další období, např. pokusit se 
o společné projekty, které by vedly k eliminaci největší definované slabé stránce, což jsou chybějící 
vhodné prostory, zde je třeba přemýšlet o prostorách vlastních, tedy nákupem i společným (více 
organizací) nebo pronájmem od soukromých vlastníků. Další slabou stránkou jsou chybějící 
informační portál pro klienty, nespolupráce města Kutná Hora s obcemi ORP a svépomocné skupiny 
nemají své nástupce. Chybějící informační portál či nedostatek informací nebo informace na jednom 
místě se objevují skoro ve všech skupinách a zde se rýsuje možný společný cíl, jak dostat informace ke 
klientům a vzájemné informovanosti všech subjektů. Nespolupráce města Kutná Hora s obcemi ORP 
je značný problém, též pro většinu skupin, už jen z důvodů, že poskytují služby i v obcích a krajský 
úřad se obrací na ORP. Svépomocné skupiny nemají nástupce, je problém ve většině organizací 
v celém ČR, je to tím, že organizace v dnešní době i dřívější nenabízejí zajímavé aktivity pro mladší 
ročníky. 
Členové PS si slabé stránky uvědomují a reagují na ně v oblasti příležitostí, všichni spolupracovat, je 
jedna z cest, jak dosáhnout úspěchů. Využití všech zdrojů financování, je základní kámen pro 
financování neziskových organizací a spolupráce města Kutná Hora s obcemi v ORP, by mohla rozšířit 
pro subjekty nejen počet klientů, ale i možnosti financování z rozpočtů obcí. 
V oblasti hrozeb přetrvávají problémy s financováním služeb – krátkodobé financování, což je 
definovaný problém ve všech oblastech a je dán samotným nastaveným systémem ve financování 
služeb. Změny v této oblasti lze dosáhnout pouze změnou legislativy. Další obavou je, že si klienti 
služby nenakupují a své příspěvky na péči používají v rámci rodinného rozpočtu, což je dlouhodobý 
problém a je nutné nabízet, tak atraktivní služby, aby si je lidé koupili. 
Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých 
stránek, příležitostí a vizí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech 
komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu sociálních služeb města Kutná Hora objevit jako 
Cíle či následná Opatření. 
 
Vypracoval : Michal Polesný                                                datum : 7. března 2016 
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Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP Kutná Hora  
na období roku 2017 – 2020 

Oblast sociální pomoci a péče o osoby se zdravotním postižením 
 

Název Cíle: 2.1. Realizace sociálních služeb 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Zajistit realizaci stávajících sociálních a souvisejících služeb s 
potřebnou kapacitou, popřípadě rozšířit dle poptávky uživatelů. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Podle vize zajistit dostupnost celé sítě sociálních služeb, dle 
potřeb klientů všech věkových kategorií. 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

2.1.1  Raná péče 
2.1.2  Osobní asistence  
2.1.3  Sociálně aktivizační služby pro osoby se  zdravotním  
           postižením 
2.1.4  Sociální rehabilitace 
2.1.5  Centrum služeb pro zdravotně postižené 
2.1.6  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   
           s autistickými a dalšími poruchami 

 

Název Opatření: 
  

2.1.1 Raná péče 

Popis Opatření: 

Jde o převážně terénní formu sociální služby, zahrnuje podporu, provázení rodiny a stimulaci 
vývoje dítěte předčasně narozeného, s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s 
poruchami autistického spektra, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, příp. smyslovým 
postižením do 7 let.  
Činnosti:  
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                                                                        
c) sociálně terapeutické činnosti 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
Denně 4 uživatelé,  ročně pravidelné služby u 
cca 25 rodin z regionu, 80 rodin v celém 
Středočeském kraji  

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Podpořit kompetence rodiny tak, aby porozuměla potřebám dítěte a nacházela způsob, jak je 
rozvíjet a spokojeně žít ve svém prostředí. Snížení negativního vlivu postižení dítěte na jeho vývoj a 
jeho rodinu. Zvýšení vývojové úrovně dítěte a kompenzace ohrožených oblastí vývoje. Prevence 
ústavní péče. Podpora podmínek pro sociální integrace dítěte a jeho rodiny.   



 

 33 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Raná péče Na Sioně - Oblastní charita Kutná Hora 
 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Centrum pro dětský sluch Praha, EDA Praha 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                       700 000,- Kč   0,- 

Celkem:         700 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, město Kutná Hora, města a obce SO ORP, nadační příspěvky, sponzorské dary. 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Zkvalitňování poskytované služby ano ano ano ano 

 

Název Opatření: 
  

2.1.2 Osobní asistence 

Popis Opatření: 

Osobní asistence je terénní služba, určena osobám se zdravotním postižením bez omezení věkové 
hranice. Poskytuje služby v oblasti osobní péče, péče o domácnost klientů, pomoc k využívání 
veřejných míst, kontaktu s rodinou a širší společností. Pomáhá zdravotně postiženým lidem se 
seberealizací, podporuje sebeobsluhu. Asistenční služby otevírají klientům cestu k plnějšímu 
využívání života. Osobní asistence se poskytuje v domácím prostředí uživatele v kteroukoliv denní i 
noční dobu. Vozíčkářům je k dispozici automobilová doprava speciálním vozidlem, smluvním 
klientům dovoz k lékaři.    

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
30 uživatelů   

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zajištění plnohodnotného a důstojného života pro handicapované občany na základě osobní 
asistence kombinované s dalšími potřebnými sociálními a zdravotními službami. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

DIGNO (důstojnost)z.s 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Pečovatelská služba Města Kutná Hora 
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                        1 600 000,- Kč   
                        

0,- 

Celkem:         1 600 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, Město Kutná Hora, uživatelé, příp. ÚP Kutná Hora, sponzoři a dárci, dotace. 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Zkvalitňování poskytované služby ano ano ano ano 

 
 

Název Opatření: 
  

2.1.3  Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením      

Popis Opatření: 

Služby zajištěné podle § 66 zákona 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách: Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: 
(1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v 
důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
b) sociálně terapeutické činnosti 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
100 uživatelů OCH Kutná Hora 
  40 uživatelů Dítě a kůň z.s. 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zvýšení kvality života dětí a jejich rodin. Podpora při nácviku sociálních dovedností a sociálním 
začlenění. Zabránění sociálnímu vyloučení. Poskytnutí potřebných informací. Pomoc při začlenění 
na pracovní trh. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora, Dítě a kůň z.s . 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Kaňkovské sedlo z.s., Cesta životem bez bariér z.s., Úřad práce Kutná Hora 
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                    2 500 000,- Kč  OCH K.Hora 
                    1 000 000,- Kč Dítě a kůň z.s.    

             100 000,-Kč  

Celkem:      3 500 000,-Kč              100 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

fondy EU, Středočeský kraj, dotace ÚP, město Kutná Hora, výtěžek z prodeje výrobků a služeb 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Zkvalitňování poskytované služby ano ano ano ano 

 
 
 

Název Opatření: 

2.1.4  Sociální rehabilitace     

Popis Opatření:            

Ambulantní sociální služba registrovaná podle § 70 zákona 108/2006 Sb., zákon o sociálních 
službách. Provozována formou skupinové a individuální rehabilitace. Nabízí poradenství, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné a aktivizační činnosti, nácvik 
dovedností pro zvládání sebeobsluhy. Nabízí i práci na dohodu o provedení práce pro členy cílové 
skupiny.  Skupinová rehabilitace probíhá 2x týdně 3 hodiny pro 3 – 5 osob, individuální na základě 
objednání v průběhu týdne.   

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:   
Ročně 50 uživatelů, 10 dohod o provedení práce,  
2 – 4 osoby, kterým bude vyjednáno zaměstnání.  
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Integrace osob se zdravotním postižením, u osob s mentálním postižením prevence sociálně 
patologických jevů – tito lidé se často váží z důvodu nedostatku jiných kontaktů na lidi s rizikovým 
způsobem života, zvýšení zaměstnanosti osob s částečnými invalidními důchody. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora, Dítě a kůň z.s., Rytmus Střední Čechy, Domov Barbora,  

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Cesta životem bez bariér, z.s., Kaňkovské sedlo, z.s. , Úřad práce Kutná Hora 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 
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                    500 000,-Kč  Oblastní charita K.Hora 
                    200 000,- Kč Dítě a kůň z.s. 
                    200 000,- Kč Rytmus Stř. Čechy 
                    100 000,- Kč Domov Barbora  

200 000,- Kč 

Celkem:   1 000 000,-Kč 200 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

ESF OPLZZ IP Středočeského kraje, další navazující individuální projekt, Město Kutná Hora (cca 5 – 
10 % podle získaných zdrojů), Středočeský kraj, výtěžek z vlastní činnosti (5%). Podpora Úřadu 
práce případně jiných zdrojů na konkrétní pracovní místa pro osoby ZP  

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Zkvalitňování poskytované služby ano ano ano ano 

 
 
 
 

Název Opatření: 

2.1.5 Centrum služeb pro zdravotně postižené  

Popis Opatření: 

Komplexní poskytování ambulantních i terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením, 
zejména pro děti a mládež. Centrum služeb výrazně zjednoduší rodičům, kteří se dostali do 
nepříznivé situace vlivem postižení svého dítěte, orientaci v možnostech pro kvalitní a 
plnohodnotný život dítěte s handicapem. 
Jedná se o služby: 
 a) ambulantní sociální rehabilitace a léčebné cvičení. Služba probíhá každý den po dobu 14-28 dní   
     (mimo víkendy) 
 b) respitní péče-krátkodobá úlevová péče pro rodinné příslušníky a opatrovníky, kteří trvale pečují   
      o vážně duševně nebo tělesné postiženou osobu 
 c) krátkodobé pobyty se vzdělávacími a sociálně aktivizačními činnostmi 
 d) volnočasové aktivity vedoucí k integraci, sociálně terapeutické aktivity, dílny 
 e) odborné poradenství pro rodiče pečující o dítě s handicapem 
 f)  půjčovna didaktických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
 g) vzdělávací a aktivizační činnost realizované formou specializovaného doučování 
 h) podpora asistence při vyučování a volnočasových aktivitách 
 i)  terénní sociální služba navazující na ranou péči pro děti starší sedmi let. 

Vznik nové služby NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 60 uživatelů Dosažené: 

Dopady opatření 
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Zajištění sociálních služeb rodinám pečujícím o děti s tělesným postižením. Zajistit, aby rodina 
porozuměla dítěti a rozvíjela potenciál v maximální možné míře. Prevence ústavní péče. Podpora 
podmínek pro sociální integraci dítěte a jeho rodiny. Pomocí nabízených služeb se děti stanou 
samostatnějšími, méně závislými na pečujících rodičích, tím se jim otevírají možnosti 
samostatnějšího života. Důležitým aspektem centra je zlepšení zdravotního stavu, oddálení 
pozdějších zdravotních komplikací, vyrovnání se s handicapem, dosažení životní pohody a 
spokojenosti 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Cesta životem bez bariér, z.s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Unie pečujících, dobrovolníci  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                      500 000,- Kč 0,- 

Celkem:       500 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, ÚP, klienti, dary fyzických a právnických osob 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

Zkvalitňování poskytované služby ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření: 
  

2.1.6  Aktivizační služby pro rodiny s dětmi s autistickými  a dalšími poruchami 

Popis Opatření: 

Jde o službu pro rodiny s dětmi od 2 do18 let s  diagnostikovanou poruchou autistického spektra, 
nebo s podezřením na tuto poruchu.    

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – setkávání rodičů a pečujících osob, podpora a 
nácvik rodičovského chování vzhledem ke speciálním potřebám dětí, ukázka práce 
s dítětem s využitím behaviorální terapie, zacvičení rodičů a asistentů, výlety, prázdninový 
týden příměstských aktivit, setkání dětí a rodin 
Sociálně terapeutické činnosti: podpora psychických a sociálních dovedností dětí a mládeže 
formou individuálních a skupinových nácviků s využitím behaviorální terapie, dále se konají 
výlety, prázdninový týden příměstských aktivit, pobyty a setkávání dětí a rodin. 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: při poskytování doprovázení či 
podpory při porozumění sociální problematice 
Pomoc při uplatňování práv a zájmů : pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí 
spojených s handicapem dítěte a jeho fungováním v běžné společnosti (v souvislosti 
s příspěvky, školou a asistencí apod.)  
Jde o ojedinělou profesionální službu v regionu,  která reaguje na potřeby rodin v Kutné 
Hoře, příp. okolí. Rodiny mohou využít konzultací a pomoci s řešením jejich situace. Konají 
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se vzdělávací semináře pro rodiče. Nově jsou realizovány terapie pro děti s využitím 
behaviorální terapie, ve světě uznávaného a funkčního přístupu pro osoby s autismem.  
Narostl počet rodin, které mají o službu zájem. 

Vznik nové služby  NE - služby jsou již poskytovány 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
17 klientských rodin za rok 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Nabídka práce na problémovém chování dětí a rozvoji jejich sociálních i dalších dovedností, 
s využitím behaviorálního přístupu, možnost integrace do skupiny pro děti i dospělé. Poskytnutí 

krátkodobého odlehčení  pro rodiče a možnost sdílet se s ostatními rodinami. 

Aktivace a zmírnění negativních následků ze zdravotního postižení, pomoc rodině zdravotně 
postiženého. Podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Středisko Na Sioně- Oblastní charita Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                   450 000,- Kč   0,- 

Celkem:    450 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, město Kutná Hora a další města a obce, odkud jsou klienti, nadační příspěvky, 
vlastní zdroje a sponzorské dary  

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Nabídka služeb formou propagačních materiálů ano ano ano ano 

2 
Zkvalitňování poskytovaných služeb dle standardů 

kvality 
ano ano ano ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

Název Cíle: 2.2. Realizace nových sociálních služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle: Zajistit realizaci nových sociálních služeb s potřebnou kapacitou  
dle poptávky uživatelů. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Podle vize zajistit dostupnost dalších sociálních služeb, dle potřeb 
klientů. 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

2.2.1  Pobytové služby pro osoby s tělesným postižením 
 

 
 
 

Název Opatření: 

2.2.1 Pobytové služby pro osoby s tělesným postižením  

Popis Opatření:             

Poskytování pobytových sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením osobám, 
které se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu 
zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není 
možné zajistit v jejich domácím prostředí. Jde o osoby s tělesným postižením ve vyšším 
produktivním věku, s trvalými následky např. po úrazu, mozkové příhodě aj., které kvůli věku 
nižšímu než 65 let nemohou využívat zařízení určená pro cílovou skupinu seniorů. Služba je 
poskytována formou celoročního pobytu. Služba bude realizována v rámci stávající kapacity 
Domova pro osoby se zdravotním postižením.  

Vznik nové služby  ANO 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:    2 – 4 uživatelé 
Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zajištění sociálních služeb osobám s tělesným postižením, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Domov Barbora Kutná Hora,  Úřad práce, rodiny a blízcí klientů, dobrovolníci, lékaři 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                   1 000 000,- Kč 16 000,- Kč 

Celkem:    1 000 000,-Kč 16.000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, Úřad práce, uživatelé, Město Kutná Hora 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1      
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Název Cíle: 2.3. Související služby 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Zajistit realizaci stávajících souvisejících služeb s potřebnou 
kapacitou, popřípadě rozšířit dle poptávky uživatelů. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Podle vize zajistit dostupnost  sítě souvisejících služeb, dle potřeb 
klientů všech věkových kategorií. 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

 2.3.1  Volnočasové aktivity a podpora svépomocných 
             skupin 
 2.3.2  Rekondiční a nápravné programy 

 

 

 

Název Opatření: 
  

2.3.1  Volnočasové aktivity a podpora svépomocných skupin 

Popis Opatření: 

Volnočasové aktivity jsou určeny lidem, jejichž schopnosti a možnosti jsou sníženy především v 
oblasti společenského života. Cílem je posílit samostatnost osob se zdravotním postižením a 
umožnit jim účast na kulturních a společenských akcích. Jedná se o tyto akce: sportovní hry, 
tematické zájezdy, přednášky, besedy, zájmové kroužky, kulturní a společenské akce.  
Svépomocné skupiny v současné době působí v několika oblastech jak z hlediska charakteru, tak i z 
hlediska profesionality poskytovaných služeb. Umožňují občanům se zdravotním postižením, 
zapojit se do veřejného, kulturního a společenského života, jsou spolutvůrci regionální sociální 
politiky. Cílem je především podpora stávajících a případně rozvoj dalších svépomocných skupin.  

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
1100 uživatelů  CPZPS Středočeského kraje, 
    30 uživatelů  Cesta životem bez bariér, z.s. 
  150 uživatelů pobyt 6 rodin-Kaňkovské sedlo z.s.  

  350 uživatelů – ostatní poskytovatelé 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Prevence zhoršování psychického stavu osob se zdravotním postižením, aktivace a zmírnění 
negativních následků zdravotního postižení, pomoc rodině zdravotně postiženého. Podpora 
integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, aktivní účast členů neziskových sdružení 
na tvorbě sociálních projektů.  
Možnost sdílení podobných problémů u pečujících osob – podpora a nácvik rodičovského chování 
vzhledem ke speciálním potřebám dětí. Umožnit dětem s autismem být spolu, učit se přátelství, 
rozvíjet sociální dovednosti, integrovat se do skupiny vrstevníků. Nabídnout v aktivitách 
terapeutický přístup, který je pro každé dítě individuálně naplánovaný. Rodinám dětí nabídnout 
krátkodobé odlehčení. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje - Kutná Hora, ARP-PD Kutná Hora 
– Klub Sluníčko, OV+ZO SPCCH Kutná Hora, SONS Kutná Hora, ÚO diabetiků Kutná Hora, Dítě a kůň 
o.s., SPMP Kutná Hora, OÚ zapojené do KPKH, OVSTP Kutná Hora, Středisko Na Sioně – Oblastní 
charita Kutná Hora (služba SASRD) 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

  Cesta životem bez bariér z.s., Kaňkovské sedlo z.s., město Kutná Hora 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                    780 000,- Kč      0,- 

Celkem:     780 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, město Kutná Hora a města a obce SO ORP, nadační příspěvky, vlastní zdroje a 
sponzorské dary 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Pravidelné akce jednotlivých svépomocných skupin ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření: 

2.3.2 Rekondiční a nápravné programy  

Popis Opatření:             

Rekondiční a edukační pobyty vycházejí z potřeb klienta kompenzovat svépomocí svůj zdravotní 
stav. Doplňují či navazují na léčbu klienta, přispívají ke stabilizaci a zlepšování fyzického a 
psychického stavu. Pomáhají k začlenění do společenského i pracovního života, přispívají ke 
zlepšení a zachování mobility osob se zdravotním postižením. Formy sociálních služeb: rehabilitační 
cvičení s plaváním v bazénu, léčebný tělocvik. Formy ostatních služeb: rekondiční a rehabilitační 
pobyty, hipoterapie. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:             Středisko na Sioně         20 rodin  
                                 Ostatní poskytovatelé 700 uživatelů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zlepšení zdravotního stavu, oddálení pozdějších zdravotních komplikací, vyrovnání se s 
handicapem, dosažení životní pohody a spokojenosti. Rozvíjení dovedností dětí, možnost relaxace. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Územní organizace diabetiků Kutná Hora, OV+ZO SPCCH Kutná Hora, Dítě a kůň, o.s., Centrum pro 
zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje Kutná Hora, ARP- PD Kutná Hora - Sluníčko, OV 
STP Kutná Hora, Středisko Na Sioně - Oblastní charita Kutná Hora. 
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Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Kaňkovské sedlo z.s., Cesta životem bez bariér z.s. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                       850 000,- Kč  ostatní poskytovatelé 
                         50 000,- Kč  Středisko Na Sioně 

300 000,- Kč  
(střediska pro klienty Kaňkovského sedla 

z.s. a Cesty životem bez bariér z.s.) 

Celkem:       900 000,-Kč 300 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, město Kutná Hora a další města a obce, odkud jsou klienti, nadační příspěvky, 
platby klientů, vlastní zdroje a sponzorské dary  

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

Rekondiční pobyty jednotlivých organizací ano ano ano ano 
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OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE  
O OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM  POSTIŽENÍM 
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POSTIŽENÍM: 
 
 
Cíl 3.1 Program komplexní péče 
 
Cíl 3.2 Rozvoj stávajících služeb 
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PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY  
OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM  

 
 

Mgr. Hana Vetešníková 
manažer skupiny 

Email: vetesnikova@email.cz 
    tel.: 725 046 151 

Bc. Anděla Hájková 
Domov Barbora Kutná Hora, p.s.s. 

Email: andelahajkova@seznam.cz 
    tel.: 327 533 143 

Mgr. Pavla Pírková 
Rytmus Střední Čechy, o.p.s., Kutná Hora 

Email: pirkova@rytmus.org 
    tel.: 327 312 307 

Josef Dytrych 
Digno, z.s. 

Email: j.dytrych@comhal.cz 

     tel.: 722 694 604 

Mgr. Jitka Koděrová 
Domov Barbora Kutná Hora, p.s.s. 

Email: socialni@domov-barbora.cz 
    tel.: 327 533 129 

Markéta Machanová, DiS. 
Oblastní charita Kutná Hora 

Email: machanova.m@seznam.cz 
    tel.: 731 598 861 

Ing. Ivana Hudcová 
Dítě a kůň – Sdružení pro hipoterapii, z.s. 

Email: diteakun@seznam.cz 
    tel.: 602 525 379 

Jaroslav Veber 
Kaňkovské sedlo, z.s. 

Email: veber.jaroslav@gmail.com 
    tel.: 606 508 687 

Bc. Romana Majorová 
Oblastní charita Kutná Hora 

Email: romana.majorova@gmail.com 
    tel.: 733 741 898 

Mgr. Lenka Kršňáková 
Rytmus Střední Čechy, o.p.s., Kutná Hora 

Email: krsnakova@rytmus.org 
    tel.: 773 391 144 
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SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O OSOBY S MENTÁLNÍM, DUŠEVNÍM A 

KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 
 

VIZE 

Kde chceme být v roce 2023 

 Běží sociální poradenství 
 Plně funguje chráněné a podporované bydlení 
 Plně funguje podpora samostatného bydlení 
 Fungující tým kolem klienta 
 Město má přehled o klientech  

 

 Fungující informace pro klienty a osoby blízké ve 
snadném čtení 

 Navazující služby pro klienty v domácím 
prostředí 

 Dostatek pracovních příležitostí 
 Udržení rozsahu stávajících služeb 

 

  

SILNÉ STRÁNKY 

 
1. Organizace mezi sebou spolupracují 
2. Služby nezanikají 
3. Všechny poskytované služby jsou kvalitní, 

funkční, potřebné a využívané (město, 
kraj NNO) 

4. Dobrá spolupráce města a organizací 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 
1. Větší informovanost mezi sociálnem, 

zdravotnictvím a školstvím (subjekty, 
které přijdou s danou skupinou do 
kontaktu) 

2. Rozvoj podpory samostatného bydlení 
(využití bytů v držení města) 

3. Motivační setkávání se zaměstnavateli 
4. Využívání soukromých nadací a grantů 
5. Rozšiřovat nabídku služeb 

 Využívat firem města k zaměstnávání 

 Využívat granty EU – OPZ 

 Spolupráce města a organizací ve 
společné propagaci 

 Motivace klientů k větší samostatnosti a 
odpovědnosti 

SLABÉ STRÁNKY 

 
1. Krátkodobé finanční plánování 
2. Chybí lobisti 
3. Nejednotný výklad legislativy 
4. Špatná spolupráce se zaměstnavateli 
5. Neochota ke změnám v myšlení a 

přiměřeným rizikům z pozice veřejnosti a 
ze strany opatrovníků a rodiny 

6. Nedostatek pracovních příležitostí 

 Předsudky veřejnosti, nedostatečná 
osvěta 

 Bariéry v ulicích 
 

OHROŽENÍ 

 
1. Odchod a nepřicházející kvalifikovaní 

pracovníci 
2. Nedostatek finančních prostředků 
3. Přemíra byrokracie 
4. Politika obcí, kraje a státu 

 Časté změny v legislativě 

 Neklesající vysoká nezaměstnanost 
 
 
 

 
 

DATUM KONÁNÍ: 11. ÚNORA 2016 
MÍSTO: ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚSTA KUTNÁ HORA   
FACILITÁTOR: Michal Polesný – Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem 
ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků / 
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Komentář: 
 

SWOT analýza za oblast péče o osoby s mentálním, duševním a kombinovaným postižením je 
aktuálním a současným hodnocením odborníků města Kutná Hora, kteří přímo pracují s cílovými 
skupinami v této oblasti.  
V oblasti silných stránek dominují spolupráce mezi službami, kladně je hodnoceno, že služby 
nezanikají a všechny poskytované služby jsou kvalitní, potřebné a hlavně klienty využívané.  
Problémy v oblasti jsou převážně v systému stávajícího financování služeb, hlavně v krátkodobosti 
financování, kde není možnost plánovat na roky dopředu. Členové PS toto definují chybějícími lobisty, 
není kdo, by za oblast sociálních služeb cíleně loboval a vytvářel vhodnější podmínky pro jejich 
bezproblémové fungování, další slabou stránkou jsou nejednotný výklad legislativy a špatná 
spolupráce se zaměstnavateli. 
Slabé stránky členové PS odrážejí v oblasti příležitostí, využitím soukromých nadací a fondů, 
uskutečnění motivačních setkávání se zaměstnavateli – což je možné s podporou finančních 
prostředků z Evropských fondů v rámci programů OPZ. Dále pak větší podporou rozvoje 
samostatného bydlení pro klienty, s využitím bytového fondu města Kutná Hora a s nejdůležitější 
příležitostí větší informovanosti a spolupráce mezi subjekty pracující v sociálních službách, ve 
zdravotnictví a ve školství. 
V oblasti hrozeb se nejvíce členové PS obávají odchodu a nepřicházejících nových kvalifikovaných 
zaměstnanců, což má za důvod další hrozba nedostatku finančních prostředků, spojená s přemírou 
byrokracie a s politikou obce, kraje a vlády. 
Pro komunitní plán v této oblasti se nabízí opatření, které budou zajišťovat rozvoj v oblasti 
zaměstnávání, udržení kvality potřebných služeb, podpory samostatného bydlení a rozvoji vzájemné 
spolupráce nejen mezi subjekty samotnými, ale i mezi resorty. 
Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých 
stránek, příležitostí a vizí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech 
komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu sociálních a souvisejících služeb města Kutná Hora 
objevit jako Cíle či následná Opatření. 
 
Vypracoval: Michal Polesný                                                   datum: 8. března 2016 
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Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP Kutná Hora  
na období roku 2017 – 2020 

Oblast sociální pomoci a péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
 

Název Cíle: 3.1 Program komplexní péče  

Popis a zdůvodnění Cíle: Zajištění stávajících služeb pro osoby s mentálním postižením a 
pro osoby dlouhodobě duševně nemocné 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Vize  - udržení rozsahu stávajících služeb 
SWOT analýza – silné stránky: služby nezanikají a služby jsou 
kvalitní, potřebné a využívané 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

3.1.1  Zajištění stávajících služeb – Týdenní a Denní stacionář 
3.1.2  Zajištění stávajících služeb – Domov pro osoby se ZP 
3.1.3  Sociální rehabilitace 
3.1.4  Chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení 
3.1.5  Klub dobrý den – zajištění sociálně aktivizační služby pro    
           osoby dlouhodobě duševně nemocné 
3.1.6  Sociálně terapeutická dílna 

 
 

Název Opatření: 
  

3.1.1  Zajištění stávajících služeb – Týdenní a Denní stacionář 

Popis Opatření:  

Poskytování služeb v denních a týdenních stacionářích. V Týdenním a Denním stacionáři Domov 
Barbora Kutná Hora je poskytováno zajištění celodenní péče o klienty, kteří nemohou být ve svém 
sociálním prostředí sami, v době, kdy pečující nebo blízké osoby se o osobu s postižením nemohou 
postarat. Při návštěvě denního stacionáře je klientům nabídnut celodenní program i individuální 
přístup, klient se motivuje k zvládání činností péče o vlastní osobu, poskytují se aktivizační a 
vzdělávací programy. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
10 uživatelů / rok (2 TS, 8 DS) 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zajištění plnohodnotného a důstojného života pro osoby s mentálním postižením na základě 
kombinace poskytovaných služeb 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Domov Barbora Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 SPMP, Klub Sluníčko,  Digno, z.s., Oblastní charita KH, Rytmus, o.p.s., Dítě a kůň, z.s., Kaňkovské 
sedlo, z.s.), PPP, sociální odbory MÚ a další (např. Praktické školy, rodiny a blízké okolí uživatelů) 
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                    450 000,- Kč 0,- 

Celkem:     450 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, sponzoři, příjmy od klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Spolupráce s blízkým okolím uživatelů ( rodiny, 

opatrovníci, lékaři apod.) 
ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření: 
  

3.1.2  Zajištění stávajících služeb – Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Popis Opatření:  

Poskytování pobytových služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Domov 
poskytuje pobytovou službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou závislé 
na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Těmto osobám poskytujeme potřebnou podporu a pomoc 
při naplňování svých individuálních potřeb a osobních cílů v jejich nepříznivé sociální situaci. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
81 uživatelů  

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zajištění plnohodnotného a důstojného života pro osoby s mentálním postižením na základě 
kombinace poskytovaných služeb.  
Podpora osob v samostatnosti a nezávislosti, samostatném rozhodování a individuální přístup.  
Osobám s mentálním postižením je poskytnuta podpora při realizování a dosahování svých cílů. 
Dále je poskytnuta podpora při sebeobsluze, klienti zvládnou podílet se na práci v domově, s cílem 
získání pracovních návyků. Podpora při bezpečné orientaci v okolí včetně spolupráce s veřejnými 
službami a běžnou populací v rámci integrace. Podpora při využívání volného času a různých aktivit 
včetně výletů, kulturních a sportovních akcí. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Domov Barbora Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

SPMP, Klub Sluníčko,  Digno, z.s., Oblastní charita KH, Rytmus, o.p.s., Dítě a kůň, z.s., Kaňkovské 
sedlo, z.s., PPP, sociální odbory MÚ a další (např. Praktické školy, rodiny a blízké okolí uživatelů, 
zaměstnavatelé) 
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 27 500 000 Kč 
 

                   220 000,- Kč (obnova vybavení) 
 

Celkem:  27 500 000 Kč 220 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje,  sponzoři, příjmy od klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Odborné poradenství ano ano ano ano 

2 Podpora uživatelům dle individuálního plánu ano ano ano ano 

3 
Spolupráce s blízkým okolím uživatelů ( rodiny, 

opatrovníci, lékaři apod.) 
ano ano ano ano 

 

 

 

Název Opatření: 
  

3.1.3  Sociální rehabilitace  

Popis Opatření: 

 Integrace klientů do společnosti v rámci nácviku pracovních dovedností v kavárně s galerií, na 
statku, v rámci kurzů sloužících k rozvoji dovednosti klientů. Služba sociální rehabilitace probíhá 
formou pravidelné skupinové i individuální práce. Součástí služby je i charitní obchůdek, ve kterém 
jsou prodávány dekorativní rukodělné předměty vyrobené v rámci skupinové práce výtvarné tvůrčí 
dílny. Služba může být poskytována terénní i ambulantní formou. 

Vznik nové služby  Ne – rozšíření služby 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
95 uživatelů  
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Propagace pracovní a výtvarné činnosti klientů např. v kavárně s galerií, na statku, ve středisku 
A+D. Sociální začlenění a ochrana před sociálním vyloučením. Řešení nepříznivé sociální situace 
vzniklé oslabením nebo ztrátou schopností z důvodu zdravotního stavu. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora, Domov Barbora, Dítě a kůň, Rytmus,  

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Rodiny uživatelů, opatrovníci, domovy pro OZP, praktické školy, Odbor soc. věcí KH, lékaři 
specialisté, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora 
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Oblastní charita KH      450 000,- Kč 
Domov Barbora KH   1 200 000,- Kč 
Dítě a kůň                       870 000 ,-Kč 
Rytmus                            700 000,- Kč 
 

                              12 000 000,- Kč  
(Oblastní charita - nákup a rekonstrukce nové 
budovy pro poskytování služby) 

 

Celkem:                        3 220 000,- Kč 12 000 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, Město Kutná Hora, fondy EU, sponzoři, výtěžek z vlastní činnosti 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Kurzy (Vaření, Cestování, Táborník, Domácí kutil, PC, 

Sportovní, Zahradník, Ošetřovatel zvířat)  - Dítě a kůň 
ano ano ano ano 

2 
Práce s blízkým okolím uživatelů (rodiny, opatrovníci, 

lékaři, apod.) 
ano ano ano ano 

3 Integrované akce a výlety ano ano ano ano 

4 Kurzy na zvyšování dovedností  - Rytmus ano ano ano ano 

5 

Nácviky dovedností (vaření, zahradnické dovednosti, 

šití, environmentální výchova, PC, doučování, nácviky 

úklidů)-OCH KH 

ano ano ano ano 

6 Výtvarné tvůrčí dílny, keramická dílna-OCH KH ano ano ano ano 

7 
Rozvoj komunikačních dovedností a nácvik dovedností 

potřebných k úředním výkonům-OCH KH 
ano ano ano ano 

8 
Vyhodnocení projektu, koupě budovy, zahájení 

rekonstrukce 
ano ne ne ne 

9 Rekonstrukce objektu ne ano ne ne 

1

0 
Dokončení rekonstrukce a zahájení služby v novém ne ne ano ano 

1

1 
Provoz služeb ne ne ne ano 
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Název Opatření: 
  

3.1.4  Chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení 

Popis Opatření: 
Bydlení v tréninkovém prostředí pro získávání sociálních dovedností s asistencí dle individuálních potřeb 
klientů. Opatření umožní zajistit udržení služeb chráněného bydlení pro osoby se ZP a pro osoby s duševním 
onemocněním.  
Podpora samostatného bydlení umožní osobám s mentálním postižením žít ve vlastním, nebo nájemním 
bytě. Služba využívá a podporuje dovednosti uživatelů, které jsou potřeba k samostatnému životu v běžném 
prostředí. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
CHB – 14 uživatelů  
PSB –    5 uživatelů  

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Integrace uživatelů se zdravotním i mentálním postižením do společnosti a jejich větší samostatnost.  
Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení poskytne lidem se zdravotním a mentálním postižením 
bydlení s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným 
způsobem života jejich vrstevníků.  
Cílem je prostřednictvím služeb, které zajišťují podporu uživatelům v oblasti bydlení, umožnit uživatelům žít 
v běžném přirozeném prostředí mimo psychiatrické nemocnice a mimo sociálně vyloučené lokality. 
Rovnoměrně rozmístěné bydlení mezi zdravou populaci.  

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Domov Barbora, Rytmus o.p.s.,  

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 MÚ, majitelé bytů, Kaňkovské sedlo z.s., rodiny uživatelů, opatrovníci, sociální pracovníci, úřady, 
apod. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Domov Barbora   4 700 000,- Kč 
Rytmus                     600 000,- Kč  

0,- 

Celkem:                 5 300 000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, úhrady od klientů, Město KH, fondy EU 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Spolupráce s blízkým sociálním okolím uživatelů 

(rodina, opatrovníci, úřady, domovy OZP apod.) 
ano ano ano ano 

2 Podpora a rozvoj dovedností a samostatnosti už. ano ano ano ano 
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Název Opatření: 
  

3.1.5 Klub dobrý den – zajištění sociálně aktivizační služby pro osoby dlouhodobě duševně    
          nemocné 

Popis Opatření: 

Klub dobrý den je aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením a seniory registrovaná 
podle § 66 zákona 108/2006 Sb., poskytovaná ambulantní a terénní formou. Je určena osobám 
s duševním onemocněním, jejich pečujícím osobám a seniorům. Má přesah pro osoby s mentálním 
a jiným zdravotním postižením a pro jejich pečující osoby. 
Nabízí vzdělávací aktivity, volnočasové aktivity, klubová posezení, jednorázové akce (výlety, 
návštěvy výstav, divadel atp.), zprostředkovává informace a pomáhá při vyřízení běžných 
záležitostí, zprostředkovává navazující služby. Komunikuje s lékaři, zejména psychiatry a vytváří 
navazující projekty.   

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
25 uživatelů  

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zajištění potřeby kontaktu se společenským prostředím (ochrana před sociálním vyloučením) a 
lepší přístup k navazujícím službám (včetně služeb vedoucích k integraci do pracovních činností a 
na pracovní trh) pro osoby z cílové skupiny. Opatření má dopad i na zmírnění rizika sociálně 
patologických jevů (zadlužování, zneužívání osob apod.). 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora, případně další poskytovatelé  

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Pečující osoby, lékaři, úřady 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                340 000,- Kč  
 

 
6 000 000,- Kč  

(nákup a rekonstrukce nové budovy pro 
poskytování služby) 

Celkem:  340 000,- Kč 6 000 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, Město KH, fondy EU 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Spolupráce s blízkým okolím uživatelů (rodina, 

opatrovníci, lékaři, apod.)-OCH KH 
ano ano ano ano 
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2 
Podpora a rozvoj dovedností a samostatnosti 

uživatelů (kurz vaření, trénování paměti)-OCH KH 
ano ano ano ano 

3 Besedy, přednášky, výlety aj. – OCH KH ano ano ano ano 

4 
Vyhodnocení projektu, koupě budovy, zahájení 

rekonstrukce 
ano ne ne ne 

5 Rekonstrukce objektu ne ano ne ne 

6 Dokončení rekonstrukce a zahájení služby v novém ne ne ano ne 

7 Provoz služeb ne ne ne ano 

 

 

Název Opatření: 
  

3.1.6  Sociálně terapeutická dílna  

Popis Opatření: 

 Služby zajištěné podle § 67 zákona 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách: Sociálně 
terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z 
důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani 
chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

Vznik nové služby  Ne (dříve Klubová dílna Maják) 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
30 uživatelů  

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zlepšení kvality života uživatelů, pomoc při prosazování jejich práv, podpora a posílení 
samostatnosti, udržení znalostí, dovedností a návyků, ochrana před sociálním vyloučením. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora  

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Cesta životem bez bariér, z.s., rodiny uživatelů, opatrovníci, sociální pracovníci, lékaři, další 
spolupracující organizace 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 150 000,- Kč 
 

                                12 000 000,- Kč 
 (nákup a rekonstrukce nové budovy pro   
  poskytování služby) 

Celkem:  150 000,- Kč  

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje,  Město KH, fondy EU, výtěžek z vlastní činnosti 
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Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Podpora a rozvoj schopností a dovedností uživatelů –

OCH KH 
ano ano ano ano 

2 Rukodělné a výtvarné činnosti –OCH KH ano ano ano ano 

3 
Nácviky péče o vlastní osobu a domácnost, základy 

vaření – OCH KH 
ano ano ano ano 

4 Zprostředkování společenského kontaktu – OCH KH ano ano ano ano 

5 
Vyhodnocení projektu, koupě budovy, zahájení 

rekonstrukce 
ano ne ne ne 

6 Rekonstrukce objektu ne ano ne ne 

7 Dokončení rekonstrukce a zahájení služby v novém ne ne ano ne 

8 Provoz služeb ne ne ne ano 
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Název Cíle: 3.2 Rozvoj stávajících služeb 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Rozvoj stávajících služeb pro osoby s mentálním postižením a pro 
osoby dlouhodobě duševně nemocné  

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

SWOT analýza – příležitosti: rozšiřování nabídky služeb 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

3.2.1 Sociální rehabilitace  
3.2.2 Podpora samostatného bydlení  

 

 

 

Název Opatření: 
  

3.2.1 Sociální rehabilitace  

Popis Opatření: 

 Integrace klientů do společnosti v rámci nácviku pracovních dovedností. Služba může být 
poskytována terénní i ambulantní formou. 

Vznik nové služby  NE – rozšíření služby 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
20 uživatelů  
24 akcí  

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Propagace pracovní činnosti klientů v  organizaci Kaňkovské sedlo, z.s.. Sociální začlenění a ochrana 
před sociálním vyloučením. Řešení nepříznivé sociální situace vzniklé oslabením nebo ztrátou 
schopností z důvodu zdravotního stavu. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

 Kaňkovské sedlo, z.s., případně další organizace 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Cesta životem bez bariér, z.s., rodiny uživatelů, opatrovníci, domovy pro OZP, praktické školy, 
Odbor sociálních věcí KH, lékaři specialisté, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 80 000,- Kč 
 

                                   250 000,- Kč  
        (vybavení pro pracovní činnosti klientů) 

Celkem:  80 000,- Kč 250 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, Město Kutná Hora, fondy EU, sponzoři, výtěžek z vlastní činnosti 

Harmonogram realizace Opatření: 
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Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Registrace služby u poskytovatele Kaňkovské sedlo ano ne ne ne 

2 Nácviky dovedností  ano ano ano ano 

 

Název Opatření: 
  

3.2.2  Podpora samostatného bydlení 

Popis Opatření: 

Bydlení v tréninkovém prostředí pro získávání sociálních dovedností s asistencí dle individuálních 
potřeb klientů. 

Vznik nové služby  Ne – rozšíření služby 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
3 uživatelé   

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Integrace klientů do společnosti a jejich větší samostatnost. 
 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Kaňkovské sedlo z.s 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 MÚ, majitelé bytů, Rytmus o.p.s.,Cesta životem bez bariér, z.s., rodiny uživatelů, opatrovníci, 
sociální pracovníci, úřady, apod. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                120 000,- Kč  
                                  600  000,- Kč  
                (úprava 3 bytů k bydlení klientů) 

Celkem: 120 000,- Kč 600 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, úhrady od klientů, Město KH, fondy EU 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Spolupráce s blízkým sociálním okolím uživatelů 

(rodina, opatrovníci, úřady, domovy OZP apod.) 
ano ano ano ano 

2 
Podpora a rozvoj dovedností a samostatnosti 

uživatelů 
ano ano ano ano 

3 Nabídnutí objektů k bydlení  ne ano ano ano 
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Název Cíle: 3.3 Související služby 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Poskytování příbuzných služeb doplňuje nabídku sociálních služeb 
k zvýšení sociálního začleňování a ochrany před sociálním 
vyloučením pro osoby s mentálním postižením a pro osoby 
dlouhodobě duševně nemocné  

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

SWOT analýza – příležitosti: rozšiřování nabídky služeb 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

3.3.1  Zaměstnávání, podporované zaměstnávání  
3.3.2  Tranzitní program  

 

 

Název Opatření: 
  

3.3.1  Zaměstnávání, podporované zaměstnávání  

Popis Opatření: 

 Zapojování osob s mentálním postižením a s duševním onemocněním do pracovního procesu, 
poskytnutí pracovního a společenského uplatnění těchto osob na trhu práce s pomocí využití 
aktivní politiky zaměstnanosti. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
28 uživatelů  
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Integrace osob s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním do společnosti, 
zkvalitňování rehabilitačního procesu klienta. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Rytmus, Kaňkovské sedlo,  případně další poskytovatelé  

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Zaměstnavatelé, ÚP, Oblastní charita Kutná Hora, rodiny uživatelů, opatrovníci, lékaři specialisté,  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Kaňkovské sedlo  240 000,- Kč 
Rytmus                  738 000,- Kč 

                                  200 000,- Kč  
(Kaňkovské sedlo – vybavení pro pracovní činnost    
  klientů) 

Celkem:                 978 000,- Kč 200 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, Město KH, fondy EU, zaměstnavatelé, ÚP 
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Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Individuální a skupinová podpora uživatelů při hledání 

a udržení práce na otevřeném trhu práce 
ano ano ano ano 

2 
Spolupráce s blízkým okolím uživatelů (rodina, 

opatrovníci, lékaři, sociální pracovníci, apod.) 
ano ano ano ano 

3 Poradenství a podpora zaměstnavatelům ano ano ano ano 

 

 

 

Název Opatření: 
  

3.3.2 Tranzitní program 

Popis Opatření:  

Tranzitní program je služba určená pro studentky a studenty především dvouletých praktických 
škol a odborných učilišť. Napomáhá jim při přechodu ze školy do práce, a tím i do samostatného 
života. Prostřednictvím individuální praxe a nácviku pracovních a sociálních dovedností by tato 
podpora měla vyústit v zaměstnání na otevřeném trhu práce a ke zvolení vlastního 
způsobu samostatného života s využitím běžně dostupných prostředků. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
17 uživatelů  

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zvýšení samostatnosti klientů v oblastech bydlení a zaměstnávání. 
 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Rytmus, o.p.s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Digno, z.s., Oblastní charita KH, Domov Barbora, Dítě a kůň, z.s., Kaňkovské sedlo, z.s., PPP, sociální 
odbory MÚ a další (např. Praktické školy, rodiny a blízké okolí uživatelů, zaměstnavatelé) 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                752 000,- Kč 
 

0,- 

Celkem: 752 000,- Kč 
 

0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, Město Kutná Hora, fondy EU, sponzoři, příjmy od klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 
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Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Individuální a skupinová podpora uživatelům 

v tranzitním programu 
ano ano ano ano 

2 
Spolupráce s blízkým okolím uživatelů ( rodiny, 

opatrovníci, lékaři apod.) 
ano ano ano ano 
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OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE  
 O RODINY S DĚTMI A DĚTI A MLÁDEŽ 

 
 

OBSAH: 
 
PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY RODINY S DĚTMI A DĚTI A MLÁDEŽ 
 
SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE  O RODINY S DĚTMI A DĚTI A MLÁDEŽ 
 
CÍLE A OPATŘENÍ ZA OBLAST PÉČE O RODINY S DĚTMI A DĚTI A MLÁDEŽ: 
 
 
Cíl 4.1 Práce s ohroženou rodinou 
 
Cíl 4.2 Prevence a vzdělávání 
 
Cíl 4.3 Volnočasové aktivity 
 
Cíl 4.4 Odborné poradenství 
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PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY  
RODINY S DĚTMI A DĚTI A MLÁDEŽ  

 
 

Ing. Josef Vavřinec 
zástupce ředitele SOŠ a SOU řemesel KH 
manažer skupiny 

Email : vavrinec@sosasoukh.cz 
     tel.: 739 285 115 
 

Vít Šnajdr 
ředitel ZŠ Kamenná stezka 

Email : snajdr@zsks.kutnahora.cz 

      tel: 736 752 225 
Petr Seidl   
Oblastní charita Kutná Hora 

Email : majak.charita@kh.cz 
     tel.: 731 598 871 

Eva Lebedová 
Klub Sluníčko 

Email : klubslunickokh@centrum.cz 

     tel.: 606 122 312 

Ing. Zuzana Jarošová  
Prostor plus o.p.s. 

Email : zuzana.jarosova@prostor-plus.cz 
     tel.: 725 490 737, 317 471 715 

Mgr. Eva Bicanová 
Povídej z.s. – Centrum krizové intervence 

Email : linkaduvery@kh.cz 
     tel.: 603 112 553 

Hana Kvasilová 
Od kořenů z.s. 

Email : hana.kvasilova@email.cz 
    tel.: 774 727 000 

Mgr. Petra Hnátová 
Cesta životem bez bariér, z.s. 

Email : cestazivotembb@seznam.cz 
    tel.: 739 619 288  

Petra Zítová   
Oblastní charita Kutná Hora 

Email : petra.zitova@kh.hk.caritas.cz 
    tel.: 327 314 486, 733 755 970 

Jaroslav Veber 
Kaňkovské sedlo z.s.  

Email : veber.jaroslav@gmail.com 
    tel.: 606 508 687 

Ing. Ivana Hudcová 
Dítě a kůň – Sdružení pro hipoterapii 

Email: diteakun@seznam.cz 
    tel.: 602 525 379 

Mgr. Bc. Silvia Doušová  
MAP rozvoje vzdělávání SO ORP KH  

Email: dousova.s@seznam.cz 
    tel.: 603 839 274 
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SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O RODINY S DĚTMI,DĚTI A MLÁDEŽ 
 

VIZE 

Kde chceme být v roce 2023 

 Existence NZDM v lokalitě Šipší 
 Máme všechny chodníky bezbariérové 
 Máme malou zoologickou zahradu 
 Existence funkčních preventivních programů na 

ZŠ a SŠ 
 Dostatek finančních prostředků na programy a 

služby 
 Existence služeb pro rodiny s dětmi (SAS, 

terénní programy) v dostatečném množství 
 Existence kvalitního Rodinného centra s hlídáním 

dětí 
 

 Pokrytá nabídka volnočasových aktivit 15+ 
 Funkční spolupráce mezi ZŠ, SŠ a sociálními 

službami + NNO 
 Máme dostupnou a dostačující nabídku bydlení 

pro nízkopříjmové rodiny s dětmi 
 Existence Klubu rodičů – poradenství, 

vzdělávání a sdílení zkušeností 
 Existence školních klubů 
 Fungující a rozšířené doučování dětí 
 Máme širokou nabídku a fungující školství 

 

  

SILNÉ STRÁNKY 

 
1. Schopní zaměstnanci 
2. Široké portfolio sociálních služeb 
3. Nabídka sportovních a kulturních 

aktivit 
4. Fungující čtyři NZDM 
5. Nabídka certifikovaných programů primární 

prevence 
6. Mobilní NZDM 
7. Fungující klub Sluníčko 

 Nová hřiště 
 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 
1. Zlepšit spolupráci mezi subjekty 
2. Zpracovat reálný, naplnitelný a 

pružný KP 
3. Zlepšit informovanost 
4. Více využívat dobrovolníky 
5. Nabízet možnosti stáží v NNO 
6. Více spolupracovat s městem 
7. Naučíme se lépe využívat možnosti 

systému komunitního plánování 
8. Více vtáhnout rodiče dětí do 

spolufinancování 
 Prodávat svojí práci a lépe 

informovat o nabídkách 
 

SLABÉ STRÁNKY 

 
1. Málo financí, nemožnost plánování, 

firma na rok 
2. Neexistence koordinovaného 

informačního systému 
3. Nízká vzájemná spolupráce 
4. Setrvačnost ve finančních dotacích, 

opakované 
5. Nedostatek sponzorů 
6. Málo o sobě víme 
7. Malá motivace rodin s dětmi k využití 

služeb 
8. Koncentrace sociálně znevýhodněných na 

jedné škole 
 

OHROŽENÍ 

 
1. Odchod zaměstnanců ze služeb 
2. Odmítnutí spolupráce městem 
3. Jednostranné financování 
4. Odliv cílové skupiny z lokalit (udržitelnost 

projektu) 
5. Vyčerpání lidských zdrojů 
6. Syndrom vyhoření 

 Přebytek či nedostatek klientů 
 Změna legislativy 
 Značná administrativa 

 

 

 
DATUM KONÁNÍ: 17. ÚNOR 2016 
MÍSTO: MĚSTSKÝ ÚŘAD ZASEDACÍ MÍSTNOST VLAŠSKÝ DVŮR, HAVLÍČKOVO NÁM. 552, KUTNÁ HORA  
FACILITÁTOR: Michal Polesný – Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem 
ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků / 
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Komentář: 
 

SWOT analýza za oblast péče o rodiny s dětmi, děti a mládež je aktuálním a současným hodnocením 
odborníků města Kutná Hora, kteří přímo pracují s cílovými skupinami v této oblasti. 

 
V oblasti silných stránek dominují schopní zaměstnanci, široká nabídka služeb a nabídka sportovních a 
kulturních aktivit. Právě nabídka služeb a schopní zaměstnanci je příslibem pro další možný rozvoj v oblasti, 
směrem k definovaným vizím. Problémem je ovšem mámo financí, jednoroční financování a tím nemožnost 
plánování rozvoje jednotlivých subjektů. Dalším problémem, který se objevuje neexistence koordinovaného 
informačního systému, všichni něco dělají, ale akce nejsou koordinovány v čase, v místě a už vůbec ne 
vzájemně. Z toho plyne další slabá stránka a to je nízká vzájemná spolupráce mezi subjekty. Tyto definované 
slabé stránky si členové pracovní skupiny uvědomují a reagují na ně v příležitostech – zlepšit spolupráci a zlepšit 
informovanost. Též členové pracovní skupiny věří systému komunitního plánování a budou usilovat o zpracování 
reálného, naplnitelného a pružného komunitního plánu. Všechny problémy jsou odraženy v hrozbách, kde 
největší obavy panují z odchodu zaměstnanců, nejspíše z důvodů nízkých finančních prostředků, obavy 
odmítnutí spolupráce s městem, nejspíše strach z voleb a jednostranného financování, což je ohrožení, které je 
možno s maximálním využíváním všech dostupných zdrojů částečně eliminovat. 
 
Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek, 
příležitostí a vizí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního 
plánování řešit a v Komunitním plánu sociálních služeb města Kutná Hora objevit jako Cíle či následná Opatření. 
 
 
 
Vypracoval: Michal Polesný                              datum :  7. března 2016 
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Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP Kutná Hora  
na období roku 2017 – 2020 

Oblast sociální pomoci a péče o rodiny s dětmi a děti a mládež 
 

Název Cíle: 4.1. Práce s ohroženou rodinou 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Cíl zahrnuje rozvoj služby odborného poradenství, služeb sociální 
prevence a služby sociálně-právní ochrany dětí. Cílovou skupinou 
jsou jednotlivci, skupiny i rodiny. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Existence služeb pro rodiny s dětmi (SAS, terénní programy) 
v dostatečném množství 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

4.1.1 Odborné sociální poradenství a Informační a vzdělávací 
centrum  

4.1.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
4.1.3 Psychologické poradenství a psychoterapie pro ohrožené 

rodiny  
4.1.4 Zajištění chodu ARCHA – Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež 
4.1.5 Nízkoprahový klub Maják a Kotva 
4.1.6 Mobilní nízkoprahové zařízení KLUBUS 

 
 

Název Opatření: 
  

4.1.1 Odborné sociální poradenství a Informační a vzdělávací centrum 

Popis Opatření: 

Posláním poradny Střediska Racek je pomoc lidem v obtížné sociální situaci, kteří nejsou v daný 
okamžik schopni svou situaci řešit vlastními silami, a dále formou vzdělávání těmto situacím 
předcházet. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. 

Vznik nové služby  NE - služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
900 intervencí, 60 absolventů kurzů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zlepšení sociální situace klientů. Zapojení klienta do aktivního řešení jeho obtížné sociální situace, 
po tuto dobu jeho doprovázení, poskytování podpory a rozvíjení jeho dovedností a schopností, 
které mu umožní řešit obdobné situace v budoucnu samostatně, bez pomoci.  Samozřejmým cílem 
je pomoc danou situaci vyřešit ke spokojenosti klienta poskytováním věcně správných informací a 
kontaktů. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                         2 500 000,-Kč 0,- 

Celkem:          2 500 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, Město Kutná Hora, Rada vlády pro národnostní menšiny 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Běžný provoz poradny  ano ano ano ano 

2 Vzdělávací aktivity – 2x měsíčně ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření: 
  

4.1.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Popis Opatření: 

Posláním služby Sociální aktivizace pro rodiny s dětmi je pomoc lidem v obtížné sociální situaci, 
kteří nejsou v daný okamžik schopni svou situaci řešit vlastními silami a těmto situacím předcházet. 
Služba je určena všem rodinám (rodičům, či jiným osobám, jimž bylo dítě svěřeno do péče) s dětmi 
bez rozdílu věku, pohlaví, náboženské či etnické příslušnosti. Nejčastější obtížné sociální situace 
jsou chudoba, zadluženost a exekuce, nezaměstnanost, nedostatečné příjmy a vzdělání, nevhodné 
bydlení, riziko ztráty bydlení či nízké právní vědomí. Služba je poskytována především terénní 
formou. 

Vznik nové služby  NE- služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
40 rodin Středisko Racek Oblastní charita KH 
  5 rodin Od kořenů z.s. 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Ohrožené rodiny budou lépe zvládat svou sociální situaci, zvládnou uzpůsobit své životní podmínky 
požadavkům společnosti a zejména potřebám svých dětí, naučí se procházet složitou životní situací 
samostatně nebo vyhledat dostupnou pomoc vlastními silami a včas. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora, Od kořenů z.s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                    850 000,-Kč Středisko Racek 
                    500 000,.Kč Od kořenů z.s. 

0,- 

Celkem:  1 350.000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, Město Kutná Hora, Rada vlády pro národnostní menšiny. 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Provoz služby ambulantní i terénní formou  ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření: 
  

4.1.3 Psychologické poradenství a psychoterapie pro ohrožené rodiny  

Popis Opatření: 

 Toto opatření má zajistit odborné psychologické poradenství a psychoterapii pro rodiny 
vyhodnocené Oddělením sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) jako ohrožené. Tato služba 
úzce navazuje na službu Krizové pomoci pro děti a rodiny. Od služby Krizové pomoci se liší tím, že 
rodiny přicházejí na žádost OSPOD, poradenství je intenzivní a je o něm podána zpráva OSPOD. 
Cílovou skupinou jsou rodiny s hlubšími vztahovými, osobními a sociálními problémy a je u nich 
důležitá spolupráce s OSPOD. V rámci této služby je také poskytována služba asistovaného styku. 

Vznik nové služby  NE - služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 80 případů, 350 konzultací, 80 zpráv 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Cílem tohoto opatření je podpora rodin, které nejsou schopné řešit svoji situaci bez odborné 
pomoci. Tato pomoc je poskytována ambulantní formou a měla by směřovat k tomu, aby se zvýšila 
kapacita schopností těchto rodin řešit svoji krizovou situaci adekvátně a vlastními silami, popř. aby 
se zabránilo zhoršování situace a byla včas navržena opatření ke stabilizaci prostředí a ochraně 
dítěte. To vše v součinnosti s OSPOD. 
 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Povídej, z.s. - Centrum krizové intervence 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 OSPOD Kutná Hora 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 
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                500 000,-Kč 0,- 

Celkem: 500 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, Město Kutná Hora, Město Čáslav 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Psychologické poradenství a psychoterapie ano ano ano ano 

2 Asistovaný styk ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření: 
  

4.1.4 Zajištění chodu ARCHA – Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Popis Opatření: 

Klub Lorec – zajištění celoročního provozu ve 2 klubovnách umístěných přímo v ubytovnách Lorec 
(vyloučená lokalita). Klub navštěvují děti ve věku 6 až 26 let. Klub je otevřen pondělí, úterý, středa, 
čtvrtek. Současná provozní doba a počet klientů se může zvyšovat až na základě získání dalších 
finančních prostředků, především na platy dalších sociálních pracovníků. 

Vznik nové služby  NE - služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
40 uživatelů 

Dosažené:  

Dopady opatření 

Zajištění celoročního provozu dvou kluboven pro děti 6-26 let 

Předpokládaní realizátoři Opatření:  

Dítě a kůň z.s. – Sdružení pro hipoterapii 
 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:  

  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                  1 500 000,-Kč 200 000,-Kč 

Celkem:   1 500 000,-Kč 200 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: Středočeský kraj, Město Kutná hora, další možnosti 

Středočeský kraj, Město Kutná Hora, další možnosti 
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Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 ARCHA-  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ano ano ano ano 

 
 

Název Opatření: 
  

4.1.5 Nízkoprahový klub Maják a Kotva  

Popis Opatření: 

Opatřením je poskytování registrované sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
Tato služba je rozdělena na 2 samostatné kluby. Klub Maják je určen pro děti od 6 do 13 let a klub 
Kotva pro mládež ve věku 13 – 20 let. Smysluplné trávení volného času jako prevence negativního 
chování. Neformální vzdělávání v tématech, které jsou spojeny s dospíváním. Pomoc v obtížných 
životních situacích. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 200 uživatelů 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zvýšení kvality života dětí a mládeže. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Školy, ÚP 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                1 615 000,-Kč 0,- 

Celkem: 1 615 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, Město Kutná Hora 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Běžný provoz NZDM  ano ano ano ano 
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Název Opatření: 
  

4.1.6 Mobilní nízkoprahové zařízení KLUBUS 

Popis Opatření: 

NZDM Klubus je mobilní nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jedná se o službu sociální 
prevence.Služba je poskytována v autobusu, který zajíždí do vyloučených lokalit a je pro službu 
NZDM specificky přestavěn (stoly, počítače, knihovna, skříně). NZDM Klubus nabízí vedle 
volnočasových aktivit (zkušebna, počítače, deskové hry, stolní fotbal) také preventivní a vzdělávací 
akce typu workshopů, akcí a tematických bloků např. na témata: závislost, vztahy, bezpečný sex, 
finanční gramotnost apod. 
Součástí NZDM je i fakultativní služba Školní klub, která pracuje s dětmi od 6-12 let. Hlavní činností 
je doučování, příprava dětí do školy, zlepšování sociálních návyků, práce s rodiči na zvládání 
rodičovských povinností a práce s komunitou a školou na zlepšení komunikace a vztahů. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
120 uživatelů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

NZDM Klubus bude poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem od 6 – 26 let z 
Kutné Hory a okolí, kteří zažívají neklidné období dospívání a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl. 

Předpokládaní realizátoři Opatření:  

Prostor plus o.p.s. Kolín 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:  

  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                1 872 000,-Kč 0,- 

Celkem: 1 872 000,-Kč  0,- 

Předpokládané zdroje financování:   

Středočeský kraj, RVZMR, Město Kutná Hora 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 NZDM Klubus ano ano ano ano 

2 Školní klub ano ano ano ano 
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Název Cíle: 4.2. Prevence a vzdělávání  
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Cíl zahrnuje programy primární prevence, podporuje rozvoj 
předškolního, školního a dalšího vzdělávání. Cílovou skupinou 
jsou jednotlivci, skupiny i rodiny. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Funkční spolupráce mezi ZŠ, SŠ a sociálními službami + NNO 
Existence funkčních preventivních programů na ZŠ a SŠ 
Existence školních klubů 
Fungující a rozšířené doučování dětí 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

4.2.1 Předškolní klub 
4.2.2 Programy dlouhodobé primární prevence rizikového 

chování realizované na základních a středních školách a 
odborných učilištích v Kutné Hoře 

4.2.3  Vznik neformální komunikační platformy 
4.2.4 „Kavárna pro rodiče“ 
4.2.5 Metodické kroužky pro pedagogické pracovníky 
4.2.6 Programy dlouhodobého systematického doučování a 

přípravy na školní docházku 

 
 

Název Opatření:  

4.2.1 Předškolní klub  

Popis Opatření: 

Posláním Předškolního klubu je podpora rodin s dětmi od 3 let věku až po nástup školní docházky. 
Obzvláště rodinám, které své děti nemohou, či nechtějí z různých důvodů dát do mateřských škol. 
Služba je poskytována zdarma v malém kolektivu s přihlédnutím k individuálním potřebám 
jednotlivých dětí a rodin. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 16 rodin 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Přijetí dětí po absolvování Předškolního klubu do prvního ročníku ZŠ bez odkladu.   

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 OSPOD, PPP 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

480 000,-Kč 0,- 
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Celkem:               480 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, Město Kutná Hora 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Běžný provoz Předškolního klubu  ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření:  

4.2.2 Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování realizované na základních a   
          středních školách a odborných učilištích v Kutné Hoře 

Popis Opatření: 

 V rámci třech po sobě jdoucích setkáních žáci pracují na oblasti vlastního seberozvoje, oblasti 
vztahů s vrstevnickou skupinou a oblasti vztahování se k autoritám. Pro I. stupeň základních škol je 
realizován jeden program v časové dotaci 2 vyučovací hodiny (tj. celkem 6 hodin programu v jedné 
třídě/1 školní rok), pro žáky II. stupně a studenty v časové dotaci 3 vyučovací hodiny (tj. celkem 9 
hodin programu v jedné třídě/1 školní rok). Nad rámec realizovaného programu ve školní třídě 
poskytují kvalifikovaní lektoři vždy odborné konzultace zapojeným pedagogům, jež vedou 
k přesahu práce do běžného fungování ve škole. 
Na základě individuální potřeby školy je poskytováno odbornými projektovými manažery 
poradenství v oblasti získávání finančních prostředků a grantového řízení týkající se primární 
prevence. 

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
Počet žáků: 320 
Počet pedagogů: 15 
Počet škol: 5 
Výstupy: za 1 školní rok 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Předcházení a zmírňování rizikového chování zejména ve vztahové oblasti, podpora zařazení do 
vrstevnické skupiny, motivace k rozvoji vlastní osobnosti s přesahem na vnímání potřeb druhých, 
práce na změnách postojů a chování v oblasti vztahů.  

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Programy primární prevence, Prostor plus o. p. s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 ZŠ Jana Palacha Kutná Hora, ZŠ Kamenná Stezka, ZŠ Žižkov, ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, SOŠ  a 
SOU řemesel Kutná Hora atd. 
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Roční náklady neinvestiční – předpoklad 
 

Náklady investiční – předpoklad 
 

                  350 000,- Kč 0,-  

Celkem:   350 000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování:  

Příjmy od klientů, MŠMT, MPSV, Město Kutná Hora, Středočeský kraj 

Harmonogram realizace Opatření: Plánované v každé ze ZŠ a SŠ v Kutné Hoře. 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 I. stupeň základních škol 6 hod/rok 6 hod/rok 6 hod/rok 6 hod/rok 

2 II. stupně a studenty v časové dotaci 9 hod/rok 9 hod/rok 9 hod/rok 9 hod/rok 

3 Konzultace s učiteli Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby 

 

 

Název Opatření:  

4.2.3 Vznik neformální komunikační platformy 

Popis Opatření: 

 Vytvoření neformální komunikační platformy zaměřené na vzdělávání, kde by docházelo k výměně 
zkušeností a příkladů dobré praxe 

Vznik nové služby  ANO 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
1 platforma, scházející se 4 krát za rok 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Díky koordinované spolupráci aktérů vzdělávání bude docházet k efektivní výměně informací, tudíž 
k lepší informovanosti ve všech oblastech vzdělávání  

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Zástupci předškolního, základního a středního školství, neformálního vzdělávání, podnikatelské 
sféry, veřejné správy a rodičů, MAS Lípa pro venkov,z.s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                120 000,-Kč 0,-  

Celkem: 120 000,-Kč 0,- 
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Předpokládané zdroje financování: 

Město Kutná Hora, Středočeský kraj, podnikatelé, granty, MŠMT 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Vznik a jednání Komunikační platformy ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření:  

4.2.4 „Kavárna pro rodiče“ 

Popis Opatření: 

 Organizování „kaváren pro rodiče“ na jednotlivých základních školách, jejichž aktivity by 
prohlubovaly vztah mezi rodiči a školou. Jednalo by se především o přednášky/semináře na 
aktuální témata (např. šikana, agresivita, drogová prevence, kyberšikana atd.). 

Vznik nové služby  ANO 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 4-5 přednášek 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Rodiče by se lépe seznámili s prostředím školy, měli by příležitost dozvědět se o aktuálních 
problémech, které ovlivňují vývoj jejich dítěte, což by mohlo významně přispět k předcházení 
problémů ve vztazích a k lepšímu vzájemnému porozumění. 

Předpokládaní realizátoři Opatření:  

jednotlivé ZŠ v Kutné Hoře 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:  

 NNO, odborní lektoři, pedagogičtí pracovníci, pracovníci PPP 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                80 000,- Kč 0,- 

Celkem: 80 000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Město Kutná Hora, granty MAS Lípa pro venkov, z.s., MŠMT 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Organizace přednášek ano ano ano ano 
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Název Opatření:  

4.2.5 Metodické kroužky pro pedagogické pracovníky 

Popis Opatření: 

 Vytvoření metodických kroužků na podporu dalšího rozvoje pedagogických pracovníků, které by 
byly tematicky, resp. předmětově, zaměřené. Zde by bylo možné navázat na dřívější dobré 
zkušenosti s touto aktivitou v dobách školských úřadů.   

Vznik nové služby  ANO 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
4 metodické kroužky po 3 setkáních 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

V současné době nemají pedagogové mnoho příležitostí vyměňovat si praktické zkušenosti ze 
svých předmětů či získat metodickou podporu odborníka ze svého oboru. V rámci metodického 
kroužku se pedagogové budou moci nejen podělit o své problémy, ale v rámci konstruktivní 
diskuse je i řešit.    

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Pedagogičtí pracovníci  

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:  

 jednotlivé ZŠ a SŠ v Kutné Hoře 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 250 000,-Kč 0,- 

Celkem:  250 000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Město Kutná Hora, granty MAS Lípa pro venkov, z.s., MŠMT 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Metodické kroužky ano ano ano ano 
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Název Opatření:  

4.2.6 Programy dlouhodobého systematického doučování a přípravy na školní docházku 

Popis Opatření: 

 V rámci doučování bude žák docházet pravidelně na zvolený předmět po celý rok nebo po dobu 
nutnou ke zvládnutí látky. Případně se může během roku přihlásit k doučování opakovaně při 
zjištěném poklesu porozumění probírané látky. V průběhu doučování dojde ke spolupráci se školou 
a s rodinou, aby došlo k jednotnému vedení žáka. 

Vznik nové služby  Navázání na spolupráci se základními školami 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  

Plánované:  
Počet žáků: 40 
Počet rodin: 40 
Počet pedagogů: 10 
Počet základních škol: 3 
Počet mateřských škol: 2 
Výstupy: jeden školní rok 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Program má předejít poklesu pochopení učiva při vzdělávání a tím ke dlouhodobému nezvládnutí 
látky, která navazuje na předchozí nepochopenou. Dále má program pomoci s přípravou na vstup do 
základní školy v oblasti grafomotoriky. Tím se posílí sebevědomí žáků a též se naučí systematicky 
připravovat na vyučování a na budoucí povolání. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Cesta životem bez bariér, z.s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

  ZŠ Jana Palacha Kutná Hora, ZŠ Kamenná Stezka, ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, MŠ Benešova 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 250 000,- Kč 50 000,- Kč 

Celkem:  250 000,-Kč 50 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování:  

Příjmy od klientů, dary, granty, MŠMT, MPSV, Město Kutná Hora, Středočeský kraj, 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Specializované doučování 
20 žáků/ 

rok 

20 žáků/ 

rok 
20 žáků/ 

rok 
20 žáků/ 

rok 

2 Konzultace s rodiči 
Dle 

potřeby 

Dle 

potřeby 

Dle 

potřeby 

Dle 

potřeby 

2 Konzultace s učiteli 
Dle 

potřeby 

Dle 

potřeby 

Dle 

potřeby 

Dle 

potřeby 
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Název Cíle: 4.3. Volnočasové aktivity 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Cíl podporuje a rozvíjí volnočasové aktivity. Cílovou skupinou 
jsou jednotlivci, skupiny i rodiny.  

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež 
Pokrytí nabídky volnočasových aktivit 15+ 

Seznam opatření, které vedou 
k naplnění Cíle: 

4.3.1 Hipocentrum Miskovice – středisko sportu, volného času    
          a zdraví 
4.3.2 Kaňkovské sedlo z.s. volnočasové aktivity 
4.3.3 Integrace zdravotně postižených dětí - Klub sluníčko 

 
 
 

Název Opatření: 
 

  

4.3.1 Hipocentrum Miskovice – středisko sportu, volného času a zdraví 

Popis Opatření: 

 Hipocentrum Miskovice – středisko sportu, volného času a zdraví – zajištění celoročního provozu 
ve středisku a zajištění široké nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež (hipoterapie, PONY 
CLUB) sport, zájmové kroužky (výtvarný, chovatelský a další), tábory, příměstské tábory,  

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
300 klientů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zajištění pravidelného provozu Hipocentra 

Předpokládaní realizátoři Opatření:  

Dítě a kůň z.s. – Sdružení pro hipoterapii, Jezdecká společnost Miskovice 
 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:  

  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                200 000,-Kč                       3 000 000,-Kč jezdecká hala 

Celkem: 200 000,-Kč  3 000 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování:   

Město Kutná Hora, Evropské fondy, sbírka, Obec Miskovice další možnosti, členské příspěvky, 
sponzoři 
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Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Hipocentrum Miskovice ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření: 

4.3.2 Kaňkovské sedlo z.s. volnočasové aktivity 

Popis Opatření: 

Volnočasové aktivity   - klubová činnost, pobyt v přírodě, volnočasové a sportovní aktivity 
bezbariérové vstupy. 

Vznik nové služby ANO 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
40 uživatelů, 12 akcí za rok, celoroční hlídání dětí 
 

Dosažené: 
 

Dopady opatření 

Široká paleta volnočasových aktivit, hlídání dětí, uplatnění rodičů na trhu práce s pomocí využití 
aktivní politiky zaměstnanosti, nabídka kvalitních rekvalifikačních kurzů 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Kaňkovské sedlo z.s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                300.000,- Kč 400.000,- Kč 

Celkem: 300 000,- Kč 400 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, Město Kutná Hora, fondy EU, sponzoři, příjmy od klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Hlídání dětí, volnočasové aktivity ano ano ano ano 
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Název Opatření:  

4.3.3 Integrace zdravotně postižených dětí - Klub sluníčko 

Popis Opatření: 

Zajištění provozu a rozvoje Klubu SLUNÍČKO v Kutné Hoře. Setkávání rodičů postižených dětí, 
vzájemná podpora i pomoc, výměna informací o možnostech dalšího postupu nové léčby a 
léčebných procedur. 
Vytváření podpůrných programů pro rodiny s postiženými dětmi (týdenní psychorehabilitační 
kurzy, přednášky, výlety, besídky, oslavy narozenin, drakiády, vánoční posezení s tradicemi Vánoc, 
a jiné akce pro širší veřejnost).  

Vznik nové služby  NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
200 uživatelů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Setkávání dětí se zdravotním postižením, které nejsou integrovány do běžných ZŠ a MŠ, se 
zdravými vrstevníky. Setkávání rodičů postižených dětí, jejich vzájemná podpora, výměna 
informací o možnostech pomoci. Vytváření podpůrných programů pro rodiny s postiženými dětmi 
(psychorehabilitační kurzy, výlety, oslavy apod.).  Začleňování postižených dětí do běžného života. 
Zajišťování odborného dozoru postižených dětí za účelem uvolnění rodičů pro zařizování osobních 
záležitostí. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

ARPZPD v ČR, Klub Sluníčko 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Cesta životem bez bariér, z.s., sponzoři, Město Kutná Hora; ARPZPD v ČR, z.s, Členové Klubu 
SLUNÍČKO, realizátoři akcí - pohádky 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                85.000,- Kč 0,- 

Celkem: 85 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Členské poplatky; sponzoři; nadace; ARZPD v ČR, z.s 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Setkávání rodičů a zdravotně postižených dětí ano      ano ano ano 
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Název Cíle: 4.4. Odborné poradenství  
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Cíl zahrnuje rozvoj služby odborného poradenství, služeb 
sociální prevence a služby sociálně-právní ochrany dětí. Cílovou 
skupinou jsou jednotlivci, skupiny i rodiny. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Existence klubů - odborného poradenství, vzdělávání a sdílení 
zkušeností. 

Seznam opatření, které vedou 
k naplnění Cíle: 

4.4.1 Rozvoj služby odborného poradenství, služby sociální    
          prevence, sociálně právní ochrany dětí  

 

 

 

Název Opatření: 

4.4.1 Rozvoj služby odborného poradenství, služby sociální prevence, sociálně právní ochrany  
          dětí  

Popis Opatření: 

Služby sociální prevence – rodiny ohrožené sociálním vyloučením, matky na mateřské dovolené, 
cizinci. 

Vznik nové služby NE – služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 
40 uživatelů, 24 akcí  

Dosažené: 
 

Dopady opatření 

Zmírnění sociálního vyloučení rodin s dětmi. 
Zmírnění rizika sociálně patologických jevů (zadlužování, zneužívání osob apod.). 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Kaňkovské sedlo z.s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                250 000,-Kč 500 000,-Kč 

Celkem: 250 000,-Kč  500 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Středočeského kraje, Město Kutná Hora, fondy EU, sponzoři, příjmy od klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Sociální prevence ano ano ano ano 
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OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE  
 O OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A KRIZÍ 

 
 

OBSAH: 
 
PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A 
KRIZÍ 
 

SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE  O OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A 
KRIZÍ 
 
CÍLE A OPATŘENÍ ZA OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A 
KRIZÍ: 
 
 
Cíl 5.1 Služby sociální prevence – pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci a v krizi 
 
Cíl 5.2 Nové služby sociální prevence – pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci a  
            v krizi spojené se ztrátou bydlení 
 
Cíl 5.3 Systém prostupného bydlení 
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PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY  
OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A KRIZÍ 

 
  

RNDr. Robert Otruba  

Oblastní charita Kutná Hora 

Manažer skupiny 

Email : reditel.charita@kh.cz 

     tel.: 327 315 719, 731 598 877 

 

Mgr. Slávka Kunášková  

Oblastní charita Kutná Hora 

Email.: pečovatelky.charita@kh.cz 

     tel.: 327 524 028, 731 598 874 

Mgr. Eva Bicanová  

Povídej, z.s. 

Email.: eva.bican@centrum.cz 

     tel.: 603 112 553 

Ivana Kryszczuková  

Centrum psychologicko-sociálního 

poradenství Středočeského kraje 

Email.: rpkh@cmail.cz 

     tel.: 327 512 452 

Mgr. Jitka Černá, MSc 

Úřad práce Kutná Hora 

Email.: jitka.cerna@kh.mpsv.cz 

     tel.: 950 131 510 

PhDr. Eva Filipová  

Probační a mediační služba Kutná Hora 

Email.: efilipova@pms.justice.cz 

     tel.: 327 533 535 

Ing. Ivana Hudcová  

Dítě a kůň z.s. 

Email.: diteakun@seznam.cz 

     tel.: 602 525 379, 327 515 843 

Bc. Martina Čáslavová  

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 

Email.: martina.caslavova@cicpraha.org 

     tel.: 312 310 322, 774 866 838 

Mgr. Petra Havlíčková 

Respondeo 
Email.: petra.havlickova@respondeo.cz 

             tel.: 776561895 

Monika Zienertová, DiS 

Prostor Plus o.p.s. 

Email.: monika zienertova@prostor-plus.cz 

     tel.: 777847071, 777650030 
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mailto:diteakun@seznam.cz
mailto:martina.caslavova@cicpraha.org
mailto:petra.havlickova@respondeo.cz
mailto:zienertova@prostor-plus.cz
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SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 

VIZE 

Kde chceme být v roce 2023 

 Máme fungující Azylový dům, pro muže 
 Máme Azylový dům pro matky s dětmi 
 Existence zařízení pro závislé (Terapeutická 

komunita) 
 

 Fungující systém prostupného bydlení 
 Služby pro lidi bez domova ve vhodné lokalitě 
 Existence noclehárny pro ženy (5 kapacita) 
 Fungující poradna 

  

SILNÉ STRÁNKY 

 
1. Fungující služby pro CS 
2. Fungující služby Charity KH 
3. Nadšení pracovníků pro práci s klienty 
4. Dobrá komunikace mezi poskytovateli 
5. Finanční podpora města 
6. Máme ve službách muže 
7. Funguje komunitní plánování – scházení se 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 
1. Vytváření vlastních zdrojů 
2. Zařízení ve vlastních objektech 
3. Využít Evropských fondů 
4. Komunikace s městem (Komunální volby) 
5. Doplnit portfolio služeb pro CS v Kutné Hoře 
6. Výchova kvalifikovaných lidí 
 
 

SLABÉ STRÁNKY 

 
1. Finanční nejistota 
2. Nezájem města Kutná Hora o rozvoj 

fungujících služeb 
3. Chybí řada služeb pro CS (viz. Vize) 
4. Personální podstav 
5. Nejistota v zázemí (závislost na majiteli 

objektu) 
6. Negativní pohled veřejnosti na určité služby 

pro CS 
7. Nedostatek nových kvalifikovaných 

zaměstnanců 
 

OHROŽENÍ 

 
1. Nedostatek finančních prostředků 
2. Odchod klíčových pracovníků ze služeb 
3. Časté změny legislativy 
4. Možnost přijít o prostory, kde se poskytují 

služby 
5. Vyhoření pracovníků 
6. Úbytek kvalifikovaných zaměstnanců 
 

 

 
 
 
DATUM KONÁNÍ: 18. ÚNORA 2016 
MÍSTO: ZASEDACÍ MÍSTNOST CSS TREBIŠOVSKÁ 611  
FACILITÁTOR: Michal Polesný – Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem 
ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků / 
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Komentář: 
 

SWOT analýza za oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením je aktuálním a současným 
hodnocením odborníků města Kutná Hora, kteří přímo pracují s cílovými skupinami v této oblasti. 
V oblasti silných stránek dominují fungující některé služby pro cílovou skupinu a fungující služby charity, nadšení 
pracovníků pro práci s klienty a dobrá komunikace mezi poskytovateli. Přesto, že služby fungují, je mnoho, které 
chybí, např. Azylové domy, noclehárna pro ženy a systém prostupného bydlení (viz. vize), což členové PS 
odrážejí ve slabých stránkách, společně a nově s nezájmem města Kutná Hora o rozvoj fungujících služeb a 
finanční nejistotu. Finanční nejistota se v různých formách objevuje ve všech SWOT analýzách KP Kutná Hora. 
Nezájem města je pociťován, jen v této skupině, což může být způsobeno tím, že pracuje ne zrovna s oblíbenou 
cílovou skupinou a služby charity umístěné v centru sídliště jsou určitým sporem, který by se měl urychleně 
řešit, ke spokojenosti všech zainteresovaných. Tento aktuální problém se snaží odborníci řešit v oblasti 
příležitostí a to způsobem, který při „nedostatku“ prostorů města by mohl být řešením i pro další subjekty, jedná 
se o zařízení ve vlastních objektech, vytvářením vlastních zdrojů a využitím Evropských fondů. Se vzájemným 
spojením subjektů a rozšířenou spoluprací, je určitě možno se s problémem prostor vyrovnat, jsou prostory i 
jiných vlastníků než je město. 
V oblasti ohrožení se jedná o všude přítomný nedostatek finančních prostředků, s návazností na odchod 
klíčových pracovníků. Dále pak časté změny legislativy a aktuální možnost, přijít o prostory, kde jsou 
poskytovány služby. 
 
Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek, 
příležitostí a vizí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního 
plánování řešit a v Komunitním plánu sociálních služeb města Kutná Hora objevit jako Cíle či Opatření. 
 
 
 
 
 
Vypracoval : Michal Polesný                                 datum : 8. března 2016 
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Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP Kutná Hora  
na období roku 2017 – 2020 

Oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí 
 

Název Cíle: 5.1 Služby sociální prevence – pomoc osobám v nepříznivé 
sociální situaci a v krizi 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Služby jsou poskytovány cílové skupině – osobám sociálně 
vyloučeným, ohroženým sociálním vyloučením a krizí. Počet 
těchto lidí ve společnosti stoupá, stále více osob je ohrožených 
sociálním vyloučením a krizí jako důsledek nezaměstnanosti, 
dluhů, půjček, exekucí, ztráty bydlení, podvody, nízkým 
vzděláním, častou změnou zákonů a dalšími rizikovými faktory 
současného světa. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Fungující služby pro cílovou skupinu 
Fungující služby Charity KH 
Vize 2023 – fungující poradna 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

5.1.1  Centrum sociálních služeb Kutná Hora 
5.1.2  Služby sociální prevence Oblastní charity Kutná Hora 
5.1.3  Služby telefonické krizové pomoci a internetového  
           poradenství 
5.1.4  Ambulantní služby krizové pomoci tváří v tvář 
5.1.5  Terénní služba pro drogově závislé 
5.1.6  Ambulantní služby psycho - sociálního poradenství 
5.1.7  Poradenství pro cizince 
5.1.8  Vzdělávací a informační centrum 

  
 

Název Opatření: 
  

5.1.1  Centrum sociálních služeb Kutná Hora 

Popis Opatření: 

Poskytování sociální služby: 
Odborné sociální poradenství - Sociální poradna s terénní službou je místem bezplatné, nezávislé a 
důvěrné pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi, v nepříznivé sociální, nebo problémové situaci a pro 
nedostatek informací, nebo osobních zkušeností a schopností nedokážou, nebo nemohou tuto 
situaci řešit samostatně. Poradna poskytuje služby pro osoby od 15 let, které spadají do této cílové 
skupiny: etnické menšiny, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, 
rodiny s dítětem/dětmi. 
Poradna poskytuje služby ambulantní i terénní formou. Podporuje informovanost občanů o 
legislativním rámci v oblasti bydlení, sociální problematiky, rodinných a mezilidských vztahů, 
pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, 
správního řízení a jednání na úřadech. V současnosti je nejvíce řešena problematika bytová a 
dluhové poradenství. 
Součástí Centra sociálních služeb je i NZDM Klubus (viz opatření 4.1.6) a Informační a vzdělávací 
centrum(viz opatření 5.1.8) 
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Vznik nové služby  NE - Služby jsou již poskytovány 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  400 uživatelů 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Snížení sociálního vyloučení osob, řešení a snížení zadlužení osob 
 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Město Kutná Hora, Prostor Plus o.p.s. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                2 507 000,-Kč 0,- 

Celkem: 2 507 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, město Kutná Hora, Úřad vlády ČR, fondy EU – OPZ, úřad práce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Poskytování služby OSP ano ano ano ano 

 
 
 
 
 

Název Opatření: 
  

5.1.2 Služby sociální prevence Oblastní charity Kutná Hora 
 

Popis Opatření: 

Poskytování a rozvoj služeb sociální prevence poskytovaných Oblastní charitou Kutná Hora: 
 

- Středisko Racek - Terénní programy 
- Středisko Duhové Atrium - Nízkoprahové denní centrum, Terénní programy, Noclehárna, 

Sociální rehabilitace pro lidi bez domova 
 

Vznik nové služby  NE - Služby jsou již poskytovány 
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
terénní programy 280 uživatelů 
NDC 120 uživatelů 
noclehárna 40 uživatelů 
sociální rehabilitace 25 uživatelů 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Snížení sociálního vyloučení osob, jejich zaměstnávání, vzdělávání, získání bydlení, snížení 
zadlužení, začleňování do společnosti 
 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Město Kutná Hora, Úřad práce, Nemocnice Kutná Hora, Městská policie KH, PMS KH, Rubikon 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

NDC:                          1 051 000,-Kč 
Noclehárna:             1 211 000,-Kč 
Soc.rehabilitace:         566 000,-Kč 
Terénní programy: 1 896 000,- Kč 
 

0,- 

Celkem:                    4 724 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, město Kutná Hora, Úřad vlády ČR, fondy EU – OPZ, Úřad práce, příjmy od klientů, 
Humanitární fond Stč.kraje, tuzemské nadace, dárci (FO, PO) 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Poskytování služeb sociální prevence ano ano ano ano 

 
 

Název Opatření: 
  

5.1.3  Služby telefonické krizové pomoci a internetového poradenství  

Popis Opatření: 

 Toto opatření má zajistit bezprostřední odbornou pomoc dětem, mládeži i dospělým v situaci 
akutní psychické nouze prostřednictvím Linky důvěry. Jedná se o první psychologickou a sociální 
pomoc na přechodnou dobu osobám, které se ocitají v situaci ohrožení zdraví, života nebo jiných 
obtížných životních situacích, které nemohou řešit vlastními silami. 
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Vznik nové služby  NE - služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 900 hovorů (intervencí), 1500 
kontaktů ročně 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Úkolem telefonické krizové pomoci je zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se 
nadále zhoršoval, provést volajícího náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Povídej, z. s. – Centrum krizové intervence (registrovaná sociální služba TKP) 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 1 000 000,-Kč 0,- 

Celkem:  1 000 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

KÚ Středočeského kraje, Humanitární fond  Středočeského kraje, Město Kutná Hora, Město Čáslav, 
Město Kolín, dary 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Poskytování služby ano ano ano ano 

 
 
 

Název Opatření: 
  

5.1.4  Ambulantní služby krizové pomoci tváří v tvář  

Popis Opatření: 

 Toto opatření má zajistit dostupnost služby odborné ambulantní krizové pomoci pro děti, mládež 
a dospělé v situaci akutní psychické nouze. Služba první psychologické a sociální pomoci je 
poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví, života 
nebo v jiných obtížných životních situacích, které nejsou přechodně schopni řešit vlastními silami. 

Vznik nové služby  NE - služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 1400 intervencí, cca 300 případů 
ročně 

Dosažené:  
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Dopady opatření 

Krizová pomoc má za cíl, ab y byl krizový stav ze strany klienta zvládnut a překonán a nerozvinul se 
v patologické jednání nebo se nestal chronickým, což by pro klienta i společnost mělo negativní 
důsledky. Výsledkem opatření je obnova schopnosti vlastními silami nebo z vlastních zdrojů 
zvládnout v potřebném čase životní prožitek nebo životní situaci. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Povídej, z.s. – Centrum krizové intervence (registrovaná sociální služba krizové pomoci) 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 1 500 000,-Kč 0,- 

Celkem:  1 500 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

KÚ Středočeského kraje, Město Kutná Hora, Město Čáslav, Město Kolín, nadace, dary 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Poskytování služby ano ano ano ano 

 
 

Název Opatření: 
  

5.1.5  Terénní služba pro drogově závislé 
 

Popis Opatření: 

Primární cílovou skupinou pro terénní služby jsou především uživatelé nelegálních drog konkrétně 
problémoví uživatelé drog a závislí. Poměr mužů a žen je 3:1. Jedná se především o uživatele 
pervitinu, heroinu a jiných opiátů. 94% užívá tyto drogy nitrožilně. Zbývajících 6% procent užívá 
drogy jiným způsobem (šňupáním, kouřením, ústy). Uživatelé pervitinu tvoří 44% z celkového 
počtu. Uživatelé heroinu a jiných opiátů necelé 1%. 
Další část primární cílové skupiny tvoří lidé zneužívající léky, především látky na bázi 
Buprenorphinu a dále také barbituráty a tlumivé léky. 
Sekundární cílovou skupinu tvoří tzv. experimentátoři. Jedná se především o mladší ročníky (mezí 
15 – 20 lety). Jde o příležitostné uživatele drog (včetně marihuany), pro které jsou drogy 
zpestřením života a jejich užívání pro ně zatím neznamená závažnější riziko.  

Vznik nové služby  NE - Služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
v Kutné Hoře 34 uživatelů 

Dosažené:  
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Dopady opatření 

Terénní programy svým zaměřením, cíli a službami mírní sociální a zdravotní rizika spojená 
s užíváním drog jak u své cílové skupiny tak u široké veřejnosti.  
Tím, že jsou služby TP poskytovány přímo v přirozeném prostředí uživatelů drog, umožňují využívat 
služby i těm lidem, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí využívat služby jiných zařízení. 
Pro TP je velmi důležité, aby uživatelé drog zůstali pokud možno v co nejméně poškozeném stavu 
(zdravotním i sociálním) do doby, než se rozhodnou s užíváním drog přestat. Návrat do normálního 
života je poté snazší a pro společnost méně finančně zatěžující. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Prostor Plus, o.p.s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Město Kutná Hora, Oblastní charita Kutná Hora 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 385 000,- Kč 0,- 

Celkem:  385 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

IP města Kolín, Středočeský Kraj, MZ, Humanitární fond kraje, Úřad vlády ČR, města Pečky, Český 
Brod, Čáslav, příjmy od klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Poskytování služby TP ano ano ano ano 

 
 

Název Opatření: 
  

5.1.6  Ambulantní služby psycho-sociálního poradenství (služba odborného soc. poradenství) 

Popis Opatření: 

Toto opatření má zajistit dostupnost krátkodobé i dlouhodobé odborné psychologické a sociální 
pomoci osobám, které se nacházejí v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními 
silami. Základním principem této pomoci pro klienta je především lepší porozumění vlastní situaci, 
napomoci mu řešit svůj problém vlastními silami a s využitím jeho přirozených zdrojů. 
Ambulantní služba odborného sociálního poradenství je poskytována formou psychologických a 
psychoterapeutických konzultací, intervencí a kontaktů. Dále je využívána forma psychologické 
individuální diagnostiky, vztahové diagnostiky a diagnostiky rodinných vztahů.  
Klientem se může stát každý, kdo se ocitl v obtížné životní situaci, své potíže prezentuje jako 
osobní, partnerský, rodinný nebo mezilidský problém či krizi a nežádá medikamentózní léčbu 
duševního onemocnění. Klientem může být jedinec, partnerský pár i celá rodina.  
Ambulantní služba odborného sociálního poradenství je poskytována bezplatně a bez časového 
omezení. 
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Vznik nové služby  NE - Služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 1250 konzultací, 140 intervencí, 
700 kontaktů ročně. 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Toto opatření má zajistit dostupnost služby odborného sociálního poradenství osobám 
v nepříznivé sociální situaci, ve které je oslabena nebo ztracena jejich schopnost řešit vzniklou 
situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. 
Cílem je předcházet neadekvátnímu řešení problémů, do kterých se klienti dostali v souvislosti s 
oslabením nebo ztrátou schopnosti tyto problémy řešit z důvodů věku, nepříznivého zdravotního 
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňující prostředí  nebo ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné 
osoby. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Rakovník, pracoviště Kutná 
Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 1 300 000,-Kč 0,- 

Celkem:  1 300 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

KÚ Středočeského kraje 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Poskytování služby ano ano ano ano 
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Název Opatření: 
  

5.1.7  Poradenství pro cizince 

Popis Opatření: 

Poskytování odborného sociálního poradenství pro cizince, včetně pracovního poradenství. Popř. 
uskutečnění navazujících služeb: kurzy češtiny, klubové aktivity pro cizince. Poradenství v terénu, 
asistenční služba na úřadovně pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Kutná Hora (1x 
týdně, 3 hod.). Aktivity vedoucí k integraci cílové skupiny. 

Vznik nové služby  NE - Služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 40 uživatelů 
                      80 konzultací 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Zvýšení informovanosti cílové skupiny, podpora a pomoc při řešení zhoršené sociální situace, 
snižování nezaměstnanosti, prevence sociálně patologických jevů, které se mohou u cílové skupiny 
vyskytnout, zvyšování integrace.  

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Město Kutná Hora, ostatní nestátní neziskové organizace, MV 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 820 000,- Kč 0,- 

Celkem:  820 000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Středočeský kraj, MV, Město Kutná Hora, další obce/města SO ORP 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Poskytování poradenství ano ano ano ano 
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Název Opatření: 

  

5.1.8  Vzdělávací a informační centrum 

Popis Opatření: 

Posláním vzdělávacího a informačního centra je formou vzdělávání předcházet stavům, kdy se lidé 

dostanou do obtížné sociální situace, kterou nejsou v daný okamžik schopni řešit vlastními silami 

(např. dluhy, exekuce). Vzdělávací aktivity jsou poskytovány v Centru sociálních služeb.  

Informační point v Centru sociálních služeb poskytuje informace o všech sociálních službách a 

možnostech jejich využívání. 

Vznik nové služby  NE - Služba je již poskytována 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 

realizace:  

Plánované:  

60 absolventů kurzů 

200 klientů informačního centra 

Dosažené:  

Dopady opatření 

Zlepšení sociální situace klientů - vzdělaný klient je aktivnější při řešení své obtížné sociální situace, 

vzděláváním se rozvíjí jeho dovednosti a schopnosti, je pravděpodobnější, že se vyvaruje 

opakování stejných chyb při hospodaření s financemi.  

Lepší informovanost občanů o sociálních službách v Kutné Hoře a ORP. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora, NNO pracující ve vzdělávání, v sociálních službách. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Město KH, vzdělávací instituce, Úřad práce 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                400 000,-Kč 0,- 

Celkem: 400 000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Město Kutná Hora, Úřad vlády ČR, MŠMT, vlastní zdroje 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Vzdělávací aktivity – 2x měsíčně ano ano ano ano 

2 Provoz inf.pointu Po-Pá ano ano ano ano 
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Název Cíle: 5.2 Nové služby sociální prevence – pomoc osobám v nepříznivé   
       sociální situaci a v krizi spojené se ztrátou bydlení 

Popis a zdůvodnění Cíle: Služby budou poskytovány cílové skupině – osobám sociálně 
vyloučeným, ohroženým sociálním vyloučením a krizí, osobám 
bez přístřeší a osobám, které jsou ztrátou bydlení ohrožené. 
V Kutné Hoře není pobytové zařízení s navazující sociální službou, 
které by řešilo bydlení osob z cílové skupiny, neexistuje nabídka 
vybraných forem bydlení. 
 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Chybí řada služeb pro cílovou skupinu – viz vize 2023: 
Máme fungující Azylový dům pro muže 
Máme Azylový dům pro matky s dětmi 
Existence noclehárny pro ženy (kapacita 5) 
Služby pro lidi bez domova ve vhodné lokalitě 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

5.2.1 Azylový dům pro matky s dětmi 
5.2.2 Azylový dům pro muže 
5.2.3 Noclehárna pro ženy 
5.2.4 Centrum služeb pro lidi bez domova 

 
 

Název Opatření: 
  

5.2.1 Azylový dům pro matky s dětmi 

Popis Opatření: 

Zřízení azylového domu pro matky s dětmi je vyvoláno velikostí cílové skupiny sociálně 
vyloučených osob v Kutné Hoře. Město Kutná Hora má již zpracovaný projekt na azylový dům pro 
matky s dětmi (18 bytů), lze podat žádost o dotaci do IROPu (míra podpory 90% pro město, 95% 
pro NNO) 

Vznik nové služby  ANO 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  18 bytů,  
Max. 18 dospělých, max. 36 dětí 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Bude možné poskytovat přechodné ubytování a sociální službu v případech ztráty bydlení 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Město Kutná Hora, NNO poskytující sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 NNO poskytující sociální služby, město Kutná Hora 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 
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                 3 000 000,- Kč 25 000 000,- Kč 

Celkem:  3 000 000,- Kč 25 000 000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

IROP, město Kutná Hora, Středočeský kraj, fondy EU – OPZ, klienti služby, úřad práce, Úřad vlády 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Příprava a stavba azylového domu ano ano ano ne 

2 Poskytování služby azylového bydlení ne ne ne ano 

 
 

Název Opatření: 
  

5.2.2 Azylový dům pro muže 

Popis Opatření: 

Zřízení azylového domu pro muže je vyvoláno velkou cílovou skupinou osob bez přístřeší - mužů, 
dále tím, že dojde k rozdělení rodin poskytnutím bydlení v AD pro matky s dětmi. 
Předpokládaná kapacita 10 ubytovacích jednotek, 20 osob. Lze podat žádost do IROP (míra 
podpory 95% pro NNO) 
Azylový dům bude součástí Centra služeb pro lidi bez domova, investiční náklady proto nebudou 
tak vysoké, jako v případě pořízení samostatného zařízení v jiné lokalitě. Azylový dům bude řešen 
jako rekonstrukce a dostavba stávajícího objektu. Provoz služby bude provázán s provozem 
ostatních služeb pro lidi bez domova, bude tedy levnější. 

Vznik nové služby  ANO 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  20 uživatelů 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Bude možnost poskytnout ubytování a sociální službu osobám bez přístřeší na přechodnou dobu, 
roztržené rodiny budou moci s pomocí řešit svou situaci, ve městě ubyde počet osob bez přístřeší 
 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

NNO poskytující sociální služby, město Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 NNO poskytující sociální služby, město Kutná Hora 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                               1 500 000,-Kč 15 000 000,-Kč 
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Celkem:                1 500 000,-Kč   15 000 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

IROP, město Kutná Hora, NNO, úřad práce, Středočeský kraj, Úřad vlády, fondy EU-OPZ 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Příprava a vybudování azylového domu ano ano ano ne 

2 Provoz azylového domu ne ne ne ano 

 

Název Opatření: 
  

5.2.3 Noclehárna pro ženy 

Popis Opatření: 

Rozšíření stávající sociální služby noclehárny pro muže o novou cílovou skupinu a kapacitu -
noclehárnu pro ženy (umístění nejlépe v novém AD pro matky s dětmi, tím se sníží náklady na 
vybudování zařízení a rovněž na provoz služby) 

Vznik nové služby  
ANO - jedná se o rozšíření stávající služby pro 

novou cílovou skupinu-ženy 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
5 uživatelů 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Snížení rizik sociálně vyloučených osob-žen bez přístřeší, pomoc s jejich inkluzí do společnosti. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora, NNO poskytující sociální služby, město Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 NNO poskytující sociální služby, město Kutná Hora 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                        300 000,-Kč 800 000,-Kč 

Celkem:         300 000,-Kč  800 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

IROP (investice), Středočeský kraj, město KH, Úřad práce (neinvestice) 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Vybudování noclehárny ne ano ano ne 

2 Provoz noclehárny ne ne ne ano 
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Název Opatření: 
  

5.2.4 Centrum služeb pro lidi bez domova  

Popis Opatření: 

Umístění komplexu služeb pro lidi bez domova do vhodné lokality ve městě Kutná Hora (služby: 
terénní programy, nízkoprahové denní centrum, noclehárna, sociální rehabilitace), propojení 
s plánovaným azylovým domem pro muže, který by byl umístěn ve stejné lokalitě. Jedná se o koupi 
a rekonstrukci stávajícího objektu v Kutné Hoře v lokalitě s méně intenzivní obytnou zástavbou, ale 
zároveň s ještě přijatelnou dostupností pro cílovou skupinu. 

Vznik nové služby  
Ano -  ve smyslu umístění služeb do nové 

lokality 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  celkem ve všech službách 315 
uživatelů  (kromě azylového domu)  

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Umístěním komplexu služeb pro lidi bez domova do vhodné lokality ve městě se eliminuje 
negativní pohled veřejnosti na cílovou skupinu a na poskytovatele těchto služeb, obyvatelům 
sídliště za divadlem, kde nyní služby sídlí, se zvýší kvalita života. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Město kutná Hora 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

0,-  

Celkem:                         0,- 15 000 000,- Kč dle projektového záměru 

Předpokládané zdroje financování: 

IROP, město Kutná Hora, Oblastní charita Kutná Hora 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Realizace koupě objektu, rekonstrukce a vybavení ano ano ano ne 
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Název Cíle: 5.3 Systém prostupného bydlení 
  

Popis a zdůvodnění Cíle: Služby budou poskytovány cílové skupině – osobám ohroženým 
sociálním vyloučením a krizí, osobám bez přístřeší a osobám, 
které jsou ztrátou bydlení ohrožené. V Kutné Hoře neexistuje 
nabídka vybraných forem bydlení. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Chybí řada služeb pro cílovou skupinu – viz vize 2023: 
Fungující systém prostupného bydlení 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

5.3.1 Fungující systém prostupného bydlení (SPB) 
 

 
 
 
 

Název Opatření:  
 

5.3.1 Fungující systém prostupného bydlení (SPB) 

Popis Opatření: 

Postupné zavádění systému prostupného bydlení do praxe, jeho praktická realizace ve všech 
stupních: noclehárna, azylové domy, ubytovny, sociální byty, nájemní byty. 
Rekonstrukce 8 městských a jiných bytů (investiční náklady), které se zařadí do SPB. 

Vznik nové služby  Ano -  ve smyslu vzniku uceleného systému 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  10 uživatelů nebo rodin využije SPB 
                        Vyčleněno 6 bytů za rok 
 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Vytvoření sociálních kompetencí u osob, které mají problém s vlastním bydlením, pomoc těmto 
osobám získat odpovídající bydlení jejich kompetencím. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Město Kutná Hora, NNO pracující s cílovou skupinou 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Majitelé bytového fondu v Kutné Hoře, NNO pracující s cílovou skupinou, Úřad práce 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                   400 000,-Kč 4 800 000,-Kč 

Celkem:    400 000,-Kč 4 800 000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Město Kutná Hora, nájemné z bytů, úřad práce 
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Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Vytvoření pravidel SPB ano ne ne ne 

2 Zavedení SPB do praxe, rekonstrukce bytů ne ano ano ano 

3 Fungování SPB, rekonstrukce bytů ne ne ano ano 
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SPOLEČNÉ CÍLE PRO PĚT OBLASTÍ SOCIÁLNÍ POMOCI  
 

 

OBSAH: 
 
CÍLE A OPATŘENÍ SPOLEČNÉ PRO PĚT OBLASTÍ SOCIÁLNÍ POMOCI: 
 
 
Cíl 6.1 Posílení kapacit poskytovatelů sociálních služeb 
 
Cíl 6.2 Podpora a rozvoj dobrovolnictví ve městě Kutná Hora 
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Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP Kutná Hora  
na období roku 2017 – 2020 

Společné cíle pro pět oblastí sociální pomoci 
 

Název Cíle: 6.1 Posílení kapacit poskytovatelů sociálních služeb 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Podpora poskytovatelů sociálních služeb, jejich prezentace a 
zviditelnění pro uživatele v celém SO ORP. 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

SWOT analýza – zlepšení spolupráce mezi poskytovateli, zlepšení 
informovanosti o poskytovaných službách. 
Nedostatečná informovanost některých zástupců především 
menších obcí o poskytovaných sociálních a souvisejících službách. 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

6.1.1  Zajištění provozu kanceláře koordinátora komunitního   
           plánování 
6.1.2  Využití prostředků Stabilního fondu pro podporu a rozvoj  
           sociálních služeb 
6.1.3  Propagace poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb 
6.1.4  Rozvoj spolupráce a vzájemné informovanosti mezi  
           poskytovateli sociálních a souvisejících služeb v rámci  
           procesů komunitního plánování 
6.1.5  Podpora odborného sociálního poradenství 

 
 

 Název Opatření: 
 

  

 6.1.1 Zajištění provozu kanceláře koordinátora komunitního plánování 

 Popis Opatření:  

 V souvislosti s naplňováním 4. KPKH udržet stabilně provoz kanceláře koordinátora komunitního 
plánování. 

Vznik nové služby  NE 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: funkční kancelář koordinátora KP, 
spolupráce s organizacemi zapojenými do 
procesů KP, spolupráce s 51 obcemi SO ORP. 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

V návaznosti na proces komunitního plánování zajišťuje koordinátor komunitního plánování 
udržitelnost procesů KP, poskytuje informace o dostupnosti sociálních a souvisejících služeb ve 
městě KH i v jednotlivých obcích SO ORP. Spolupracuje s KÚ Středočeského kraje při vytváření a 
aktualizaci sítě sociálních služeb na jednotlivá období. Dále monitoruje rozvoj sociálních služeb a 
naplňování cílů a opatření KP. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Město Kutná Hora 
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Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb působící v SO ORP KH. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                  342 000,-Kč 
0,- 

 

Celkem:   342 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Město Kutná Hora, Středočeský kraj 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Zajištění provozu kanceláře koordinátora KP ano ano ano ano 

 

 

 

 

 

Název Opatření: 
 

  

6.1.2 Využití prostředků Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb 

Popis Opatření: 

Z prostředků Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb budou formou dotace 
podpořeny prosociální projekty města KH a poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb.  
Po vyčerpání prostředků bude fond rozpuštěn. 

Vznik nové služby  ANO – ve smyslu změny využití fondu 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: Využití prostředků Stabilního fondu 
pro podporu a rozvoj sociálních služeb 
s možností využití pro poskytovatele 
registrovaných sociálních a souvisejících služeb, 
zapojených do procesů KP. 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Díky využití prostředků Stabilního fondu dle daných pravidel budou podpořeny pro sociální 
projekty ve městě Kutná Hora. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Město Kutná Hora 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb působících ve městě Kutná Hora. 
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 2 000 000,-Kč 0,- 

Celkem:  2 000 000,-Kč  
        (do vyčerpání prostředků) 

0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Stabilní fond pro podporu a rozvoj sociálních služeb 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

     

     

 
 

Název Opatření: 
 

  

6.1.3 Propagace poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb 

Popis Opatření: 

Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v regionu.  
Široká veřejnost i obce SO ORP, by měly být informovány o možnostech využití sociálních služeb ve 
svém okolí a měly by se v těchto službách orientovat. 

Vznik nové služby  NE 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
 2 Veletrhy poskytovatelů služeb po dobu 
platnosti 4. KPKH, průběžná propagace na 
obcích SO ORP, v Kutnohorských listech, 
Katalog sociálních a souvisejících služeb 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Široká veřejnost se dozví formou veřejných akcí, výstav s doprovodným programem, propagací 
sociálních služeb v městských Kutnohorských listech, na obcích SO ORP o sociálních službách, které 
jsou realizovány v jejím bezprostředním okolí a také o užitku, který tyto služby přinášejí. Lidé se 
budou lépe orientovat v sociální síti a budou vědět, kde v případě potřeby hledat pomoc či radu. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v regionu, Město Kutná Hora, Středočeský kraj 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 NNO, prodejci kompenzačních pomůcek, sponzoři 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 
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                100 000,-Kč po dobu platnosti KP 0,- 

Celkem: 100 000,-Kč po dobu platnosti KP 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Město Kutná Hora, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, Středočeský kraj 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Vydání Katalogu sociálních a souvisejících služeb ano ne ano ne 

2 Veletrh poskytovatelů sociálních služeb ano ne ano ne 

3 Průběžná propagace poskytovatelů sociálních služeb ano ano ano ano 

 

 

 

Název Opatření: 
 

  

6.1.4 Rozvoj spolupráce a vzájemné informovanosti mezi poskytovateli sociálních a souvisejících  
          služeb v rámci procesů komunitního plánování 

Popis Opatření: 

Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi jednotlivými poskytovateli sociálních a 
souvisejících služeb v regionu. 
  

Vznik nové služby  NE  

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované: 24 spolupracujících organizací 
                       5 pracovních skupin KP 
                       5 manažerů PS 

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Díky pravidelnému setkávání jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v rámci komunitního 
plánování bude zajištěna vzájemná informovanost poskytovatelů a budou tak zajištěny i lepší 
podmínky pro navázání spolupráce. Poskytovatelé služeb se navzájem lépe znají, nevnímají se jako 
konkurenti, ale jejich cílem je spokojený uživatel služeb. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v SO ORP 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 Koordinátor KP 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

              60 000,-Kč 
 

0,- 
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Celkem:  60.000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Město KH, zdroje poskytovatelů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Zajištění fungování struktury KP ano ano ano ano 

 

 

Název Opatření: 
 

  

6.1.5 Podpora odborného sociálního poradenství 
 

Popis Opatření: 

 Poskytování odborného sociálního poradenství přesahuje rámec základního poradenství 
v sociálních službách. Toto poradenství zahrnuje kromě informací o sociálních službách také 
informace o možnosti získání pomoci z jiných sociálních systémů, zejména státní sociální podpory a 
pomoci v hmotné nouzi. Odborné sociální poradenství se (dle zákona č. 108/2006) vůči základnímu 
sociálnímu poradenství vymezuje jednak širším rozsahem, hloubkou poradenství a jednak 
zaměřením na příslušnou skupinu. Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 o 
sociálních službách je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 
poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího 
násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 
 

Vznik nové služby  NE 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
LCC domácí péče          72 kontaktů 
CPZPS                        1.500 kontaktů 
Ostatní                      4.500 kontaktů  

Dosažené:  
 

Dopady opatření 

Dostupnost bezplatného odborného poradenství. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

LCC domácí péče s.r.o., Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského Kraje, o.p.s., 
Diakonie ČCE, Oblastní charita Kutná Hora, Respondeo o.s. ,SC domácí péče o.p.s., Svaz tělesně 
postižených v ČR o.s., 
 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

LCC  domácí péče         110 400,- Kč 
CPZPS                             500 000,- Kč 
Ostatní                        1 389 600,- Kč 

0,- 

Celkem:                      2 000 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

MZ ČR, SK, město Kutná Hora, EU, obce ORP, sponzoři, vlastní zdroje, ÚP, nadace 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Zvýšení informovanosti veřejnosti o poskytování 

služeb 
ano ano ano ano 

2 Vzdělávání v rámci úprav a změn zákonů ano ano ano ano 
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Název Cíle: 6.2 Podpora a rozvoj dobrovolnictví ve městě Kutná Hora 

 

Popis a zdůvodnění Cíle: Zapojení dobrovolníků do činnosti sociálních služeb ve městě. 
Jedná se o Ústavy sociální péče pro osoby s mentálním 
postižením, domov pro seniory, nemocnice, zařízení sociální 
intervence Oblastní charity Kutná Hora. Zajištění firemního 
dobrovolnictví a dobrovolnictví při tříkrálových sbírkách.  
Vytváření příležitostí pro uplatnění dobrovolné práce lidí, kteří 
chtějí svůj čas věnovat ke zlepšení kvality života lidí v komunitě 
(obci). 
Provoz dobrovolnického centra jako vysílající a v některých 
případech i přijímající organizace ve smyslu zákona 198/2002, Sb. 
Zákon o dobrovolné službě. 
Ve srovnání s předchozím obdobím roste počet dobrovolníků a to 
zejména z řad středoškolské mládeže, zároveň roste i zájem 
přijímajících organizací o dobrovolnické aktivity ať již kulturního 
charakteru nebo o dobrovolníky společníky apod.  

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Skupina pro osoby s mentálním postižením: Cíl reaguje na slabé 
stránky SWOT, kde jsou konstatovány předsudky vůči těmto 
osobám. Činnost dobrovolníků je vhodnou aktivitou, která může 
pomoci tyto předsudky odstraňovat.  
Skupina pro OZP: Svépomocné skupiny postrádají nástupce, 
nenabízejí vhodné činnosti pro mladé lidi.  
Skupiny děti mládež: Více využívat dobrovolníky (SWOT – 
příležitosti) 
Skupina senioři: SWOT – silné stránky – senioři se zapojují jako 
dobrovolníci 

Seznam opatření, které 
vedou k naplnění Cíle: 

6.2.1 Dobrovolnické centrum 

Název Opatření: 
 

  

6.2.1 Dobrovolnické centrum 

Popis Opatření: 

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Kutná Hora pracuje od roku 2016 jako samostatné 
středisko této organizace.  
Náplň jeho činnosti: 
Příprava, nábor a práce s dobrovolníky ve dvou akreditovaných programech: dobrovolníci v charitě 
a dobrovolníci v nemocnicích a v zařízeních sociální služeb.  
Spolupráce se středisky Oblastní charity pro zajištění dobrovolníků v neakreditovaném režimu (dle 
občanského zákoníku) pro jednorázové aktivity.  
Zajištění vzdělávání dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků.  
Konzultace v oblasti dobrovolnictví pro ostatní organizace.  
Zajištění pravidelné obnovy akreditací ( 1x za tři roky). 
Vedení statistických ukazatelů o činnosti dobrovolníků.  
Realizace Tříkrálové sbírky.  
Zajištění žádostí o dotace a žádosti o granty a průběžná propagace služby.  

Vznik nové služby  NE - Udržení stávající 
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok 
realizace:  

Plánované:  
ročně cca 80 dobrovolníků a 1200 
dobrovolnických hodin 
 

Dosažené: 2015: 80/1389 
 

Dopady opatření 

Zlepšení kvality života pacientů v nemocnici, obyvatelů ústavů, uživatelů sociálních služeb. Rozvoj 
altruismu, spokojenost dobrovolníků ze smysluplného naplnění volného času, informální 
vzdělávání mladých lidí. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Oblastní charita Kutná Hora – pracovníci střediska Dobrovolnické centrum, obvykle na dohodu o 
provedení práce 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Přijímající organice:  Nemocnice Kutná Hora, Domov Barbora Kutná Hora, ostatní střediska 
Oblastní charity Kutná Hora, Cesta životem bez bariér, z.s. 
Organizace pro nábor dobrovolníků: Školy na území města, Římskokatolická farnost Kutná Hora, 
Římskokatolická farnost Sedlec, Úřad práce Kutná Hora 
Mediální partneři: Obzory Kutnohorska, Kutnohorský deník, Kutnohorské listy, Svoboda info, 
Dobrý info a další 
Metodické vedení: Diecézní charita Hradec Králové 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                     250 000,- Kč 0,- 

Celkem:      250 000,-Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Tříkrálová sbírka, Město Kutná Hora, nadace dle 
vypsaných výzev, drobní dárci 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 Běžný provoz dobrovolnické centra Ano Ano Ano Ano 

2 Celodenní kurz komunikace pro dobrovolníky Ano Ano Ano Ano 

3 Přednášky pro střední školy Ano Ano Ano Ano 

4 Tříkrálová sbírka Ano Ano Ano Ano 

5 Žádost o akreditace Ne Ano Ne  Ne 
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Použité zkratky: 
 
4.KPKH – 4. Komunitní plán Kutná Hora 
AD – azylový dům 
AP – akční plán 
ARPPD Kutná Hora – Asociace rodičů a přátel postižených dětí 
CS – cílová skupina 
CSS – Centrum sociálních služeb 
ČČK – Český červený kříž 
ČSTV – Český svaz tělesné výchovy 
DDM – dům dětí a mládeže 
DPP – dohoda o provedení práce 
DPS – dům s pečovatelskou službou 
DS – denní stacionář 
EF – Evropské fondy 
EU – Evropská Unie 
IOP – integrovaný operační program 
IP – individuální projekt 
KI – krizová intervence 
KH – Kutná Hora 
KÚ – krajský úřad 
MAS – místní akční skupina 
MC – mateřské centrum 
MHD – městská hromadná doprava  
MI ČR – Ministerstvo informatiky České republiky 
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
MP – mentálně postižený 
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
MŠ – mateřská škola 
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
MÚ – městský úřad 
NDC – nízkoprahové denní centrum 
NIDM – Národní institut dětí a mládeže 
NNO – Nestátní neziskové organizace 
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OCH – Oblastní charita 
OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
o.p.s. – obecně prospěšná společnost 
OP VK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
ORP – obec s rozšířenou působností 
OSP – odborné sociální poradenství 
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 
OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
o.s. – občanské sdružení 
OS ČČK – Oblastní spolek Českého červeného kříže 
OVSTP Kutná Hora – Oblastní výbor Svazu tělesně postižených 
OÚ – obecní úřad 
OZP – osoby se zdravotním postižením 
PAS – poruchy autistického centra 
PnP – příspěvek na péči 
PPP – Pedagogicko psychologická poradna 
PS – pečovatelská služba 
ROP – Regionální operační program 
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
SASSOZP – sociálně-aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 
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SASRD – sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
SF – strukturální fondy 
SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností 
SPC – speciální pedagogické centrum 
SPCCH – Svaz postižených civilizačními chorobami 
SPMP – Svaz pro pomoc mentálně postiženým 
SPŠ – Střední průmyslová škola 
SS – sociální služby 
ŠVP – školní vzdělávací program 
TP – terénní programy 
TS – týdenní stacionář 
TKI – telefonická krizová intervence 
ÚO – územní organizace 
ÚP – úřad práce 
VISK – Vzdělávací institut Středočeského kraje 
VOŠ – vyšší odborná škola 
ZO – základní organizace 
ZP – zdravotně postižený 
ZŠ – základní škola 
 




