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2 Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
předkládáme vám Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto
pro období 2019 až 2021. Plán zmapoval současné spektrum sociálních služeb a vymezil
jejich optimální síť, která v dostačující kapacitě, řádné kvalitě a s přiměřenou dostupností
slouží potřebám obyvatel regionu. Jsem přesvědčen, že tento významný dokument vytvořil
kvalitní základy pro dobré fungování i další rozvoj a udržitelnost sociálních služeb na území
ORP Vysoké Mýto, a tím pomůže zlepšit sociální situaci jeho obyvatel.
Děkuji všem účastníkům procesu plánování rozvoje sociálních služeb za jejich aktivní
spolupráci při tvorbě tohoto důležitého dokumentu. Zvláště děkuji uživatelům
a poskytovatelům sociálních služeb i představitelům obcí, bez jejichž spoluúčasti by se
proces plánování nemohl v takové míře uskutečnit. V neposlední řadě děkuji společnosti
Jihočeská rozvojová o.p.s., hlavnímu realizátorovi projektu Plánování rozvoje sociálních
služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019–2021.
V úctě
Ing. František Jiraský, starosta města Vysokého Mýta
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3 Základní informace k procesu plánování sociálních služeb
v území ORP Vysoké Mýto

Co je komunitní plánování a jeho role v procesu plánování sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb (dále také jen KPSS) je cílená metoda zpracování
rozvojového plánu (v případě předkládaného dokumentu plánu v oblasti sociální na úrovni
celého území správního obvodu ORP Vysoké Mýto), která spočívá v aktivním zapojení
„komunity“ daného území – zadavatelů (obce), poskytovatelů (organizace, které sociální
a související služby nabízejí), uživatelů služeb a široké veřejnosti.
Základem plánování je zjištění stavu poskytování sociálních a doprovodných služeb v území
ORP Vysoké Mýto a zároveň skutečných potřeb obyvatelstva a toho, jak jsou či nejsou
službami naplňovány. Výsledkem je systém sociálních a doprovodných služeb na místní
úrovni, na němž se shodnou všechny zúčastněné strany zapojené do KPSS. Komunitní
plánování je založeno na partnerství, dialogu a vyjednávání, tedy na principech zastupitelské
demokracie, cílem je dosažení výsledku, který přijímá a podporuje většina účastníků.
Zároveň je zajišťována efektivita investovaných finančních prostředků, protože jsou
vynakládány jen na takové služby, které jsou opravdu potřebné.
Společným úsilím je vytvářen plán rozvoje sociálních služeb (přesněji Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb, dále také jen SPRSS) v daném území, ve kterém
jsou řešeny jak sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon),
tak i další služby v sociální oblasti – tzv. související / doprovodné služby.
Vzhledem k tomu, že komunitní plánování představuje neustále se opakující proces,
naplňování plánu je pravidelně sledováno a vyhodnocováno včetně následného zpracování
aktualizace plánu, která vždy zohlední vývoj a změny ve sledované oblasti (zpravidla
v dalších letech vzniká tzv. akční plán, který je prováděcím dokumentem komunitního plánu
na daný rok).
Výstupy procesu plánování sociálních služeb
Hlavním výstupem je zpracovaný strategický dokument = Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v území ORP Vysoké Mýto na roky 2019-2021, který je konsenzem mezi
reálnými možnostmi v dané území a tím, co bylo v procesu komunitního plánování označeno
jako potřebné či prioritní.
Kromě zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je výstupem projektu nový
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vysoké Mýto,
který bude k dispozici ve formátu *.pdf a tištěné verzi a rovněž jako interaktivní elektronický
katalog na této webové stránce: www.socialnisluzbyvm.cz
Stručný přehled použitých metod:



řízené pohovory (zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb),
dotazníkové šetření – zjišťování potřeb místních obyvatel prostřednictvím ankety,
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jednání pracovních skupin – řízená práce zástupců triády v celkem 4 pracovních
skupinách vymezených dle identifikovaných hlavních cílových skupin uživatelů
sociálních služeb v řešeném území,
koordinace procesu prostřednictvím řídící skupiny – řízená práce zástupců triády
v řídící skupině, jejímž hlavním cílem byla koordinace a řízení celého procesu
komunitního plánování,
veřejná projednání výstupů akce – prezentace problematiky sociálních
a souvisejících služeb a jejich plánování a rozvoje před zájemci z řad široké
veřejnosti a projednání námětů a připomínek občanů v území,
projednání návrhu SPRSS se zástupci obcí v území ORP (prostřednictvím
pracovních skupin, rozesílání informací, veřejných projednání).

Organizace a průběh zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v území ORP Vysoké Mýto na roky 2019–2021
Průběh procesu komunitního plánování
Proces komunitního plánování sociálních služeb na Vysokomýtsku byl zahájen již v roce
2006, aktuální projekt je logickým navázáním na dřívější aktivity KPSS.
Aktuální proces komunitního plánování probíhal standardním způsobem v letech 2017-2019
a dle osvědčených a ověřených postupů komunitního plánování. Postup přípravy nového
strategického dokumentu lze shrnout do následujících postupových kroků:














mapování zdrojů vhodných pro realizaci KPSS (lidské, odborné, informační),
formování řídící skupiny a pracovních skupin, schválení jejich jednacích řádů
a zpracování plánů práce, vypracování základní listiny KPSS,
uspořádání vstupního veřejného projednání a zahájení informační kampaně:
publikování informací o realizace procesu komunitního plánování v tisku,
na webových stránkách realizátora a partnera,
příprava anketního šetření mezi obyvateli území ORP Vysoké Mýto a jeho
následné vyhodnocení,
provedení šetření mezi zadavateli a poskytovateli sociálních a souvisejících
služeb v území ORP Vysoké Mýto (dotazníkové šetření a osobní rozhovory),
mapování sociální situace a zpracování sociodemografické analýzy území ORP
Vysoké Mýto, zpracování analýzy sociálních služeb v regionu a zjišťování
poptávky po těchto službách,
zpracování analýzy a definice cílových skupin, příprava SWOT analýz, definování
prioritních témat pro návrhovou část SPRSS,
sestavení návrhové části SPRSS – definice priorit, opatření a aktivit,
příprava a vydání Katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb ve
verzi tištěné i elektronické formou webové aplikace,
připomínkování a doplňování dokumentu členy pracovních skupin a řídící skupiny
a následné zapracování připomínek a námětů,
veřejné projednání SPRSS, uveřejnění dokumentu na webových stránkách
a zapracování připomínek veřejnosti,
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předložení finální verze dokumentu Zastupitelstvu města Vysoké Mýto (obec
III. stupně – obec s rozšířenou působností) a uveřejnění SPRSS na relevantních
webových stránkách,
seznámení obcí ORP Vysoké Mýto s dokumenty KPSS (rozeslání tištěné
i elektronické verze starostům všech obcí).

Při zpracování plánu bylo využito výše uvedených metod komunitního plánování, jejichž
podstatou bylo zejména využití zkušeností odborníků v dílčích oblastech a zapojení široké
veřejnosti. Důraz byl kladen na zohlednění zastoupení všech účastníků triády (poskytovatelé,
zadavatelé a uživatelé sociálních služeb).
V realizační fázi KPSS v území ORP Vysoké Mýto budou uskutečňovány aktivity
naplánované ve strategické fázi. Za plnění aktivit odpovídají jejich realizátoři. Výsledky plnění
budou monitorovány a vyhodnocovány a výstupy z monitoringu budou pokladem pro
aktualizaci KPSS.
Organizační zajištění
Realizátor
Jihočeská rozvojová o.p.s. (dále také jen JR)
Sídlo:

Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

IČ:

26077540

Webové stránky:

https://www.jihoceskarozvojova.cz/

Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Kubičková
Ing. Miroslava Marchalová
tel. 725 342 654
tel. 724 949 606
kubickova@jihoceskarozvojova.cz marchalova@jihoceskarozvojova.cz

Partner
Město Vysoké Mýto
Sídlo:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

00279773

Webové stránky:

www.vysoke-myto.cz

Organizační schéma procesu komunitního plánování:



Řídicí skupina

Řídící skupina (dále také jen ŘS) je koordinačním článkem komunitního plánování
a zpracování SPRSS, koordinuje tvorbu plánu rozvoje sociálních služeb a hodnotí jeho
realizaci. Řídící skupina na svých jednáních projednávala zejména výstupy činnosti
jednotlivých pracovních skupin a dále do jejích kompetencí patřil přenos informací s ohledem
na související procesy např. plánování na úrovni Pardubického kraje a zajištění publicity
celého procesu komunitního plánování.
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Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (dále také jen PS) jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů
a poskytovatelů sociálních služeb, kteří v regionu působí, a zástupci veřejnosti). V rámci
KPSS Vysoké Mýto byly zformovány 4 pracovní skupiny, každá z nich řešila jednu prioritní
oblast dle tematického vymezení cílových skupin.
Přehled pracovních skupin:
1

Senioři

2

Osoby se zdravotním postižením

3

Mládež a rodiny s dětmi

4

Osoby v nepříznivé sociální situaci

Členové PS se dále podíleli na průzkumech a sběru podkladů pro SPRSS. Jejich hlavním
úkolem pak byla tvorba opatření a konkrétních aktivit pro návrhovou část SPRSS.
Strategická část dokumentu tak vznikala především prostřednictvím práce a výstupů činnosti
jednotlivých PS.
Obrázek 1

Organizační struktura komunitního plánování v ORP Vysoké Mýto

Zastupitelstvo města a
Rada města Vysoké Mýto

Řídicí skupina

Realizační tým
Metodické vedení

Pracovní skupina
Senioři

Pracovní skupina

Pracovní skupina

Pracovní skupina

Osoby se zdravotním
postižením

Mládež a rodiny s
dětmi

Osoby v nepříznivé
sociální situaci

Zdroj: KPSS Vysoké Mýto
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Zajištění publicity procesu komunitního plánování, zapojení veřejnosti
Zajištění publicity procesu komunitního plánování, zapojení veřejnosti
K zajištění publicity projektu a procesu komunitního plánování slouží několik základních
K
zajištění publicity
projektu a procesu komunitního plánování slouží několik základních
propagačních
nástrojů.
propagačních nástrojů.
 Webové stránky realizátora a další
 Webové stránky realizátora
a další
Jihočeská rozvojová o.p.s.: https://www.jihoceskarozvojova.cz/planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-orp-vysoke-myto-2019-2021.html
Jihočeská rozvojová o.p.s.:
Město Vysoké Mýto:
http://projekty.vysoke-myto.cz/item/600-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-orp-vysoke-myto-2019-2021
Město Vysoké Mýto:
 Informování prostřednictvím médií a dalších informačních kanálů
 Informování prostřednictvím médií a dalších informačních kanálů
Bylo vydáno několik tiskových zpráv k projektu a procesu plánování, ve spolupráci
Bylo
vydáno
několikaj.tiskových
zprávv místních
k projektumédiích
a procesu
spolupráci
s tiskovými
mluvčími
vydány zprávy
– zejm.plánování,
zpravodajeveměst
Vysoké
s tiskovými
mluvčími
vydány
zprávy v místních médiích – zejm. zpravodaje měst Vysoké
Mýto,
Choceň
a jejichaj.
sociální
sítě.
Mýto,
Choceň
a jejich
sociální
sítě.
Dále byly
využity
tištěné
a elektronické
materiály (pozvánky na jednání pracovních skupin
Dále
byly
využitypozvánky
tištěné anaelektronické
materiálypodklady
(pozvánky
jednání
pracovních skupin
a
řídící
skupiny,
veřejná projednání,
prona
všechna
jednání).
a řídící skupiny, pozvánky na veřejná projednání, podklady pro všechna jednání).
 Práce na úrovni pracovních skupin
 Práce na úrovni pracovních skupin
Principem komunitního plánování je zapojení zainteresované veřejnosti do procesu
Principem účastí
komunitního
plánování
je zapojení
zainteresované
veřejnosti
do procesu
plánování
na pracovních
skupinách,
ve vybraných
skupinách
byli zařazeni
zájemci
účastí nazejm.
pracovních
ve vybraných
zplánování
řad obyvatelstva,
menšíchskupinách,
obcí ORP Vysoké
Mýto. skupinách byli zařazeni zájemci
z řad obyvatelstva, zejm. menších obcí ORP Vysoké Mýto.
 Veřejná projednání SPRSS
vstupní
(zahajovací)
k informování veřejnosti o možnosti zapojení do procesu KPSS
 1)
Veřejná
projednání
SPRSS
1) závěrečné
vstupní (zahajovací)
k informování
veřejnosti
o možnosti
2)
(projednání
návrhu SPRSS
v červnu
2019) zapojení do procesu KPSS
2) závěrečné (projednání návrhu SPRSS v červnu 2019)
 Propagace procesu plánování na vybraných aktivitách, např. setkání starostů
 regionu
Propagace procesu plánování na vybraných aktivitách, např. setkání starostů
regionu
Zajištění aktuálního procesu komunitního plánování v ORP Vysoké Mýto s cílem
Zajištění aktuálního
procesuplánu
komunitního
plánování služeb
v ORPnaVysoké
Mýto s cílem
zpracování
Střednědobého
rozvoje sociálních
roky 2019-2021
bylo
zpracování díky
Střednědobého
plánuz Operačního
rozvoje sociálních
služeb
na roky 2019-2021
bylo
umožněno
finanční podpoře
programu
Zaměstnanost
v rámci projektu
umožněno
díky finanční
podpoře
z Operačního
programu
Zaměstnanost
v rámci
projektu
s názvem Plánování
rozvoje
sociálních
služeb na
území ORP
Vysoké Mýto
2019-2021,
sregistrační
názvem Plánování
rozvoje sociálních služeb na území
ORP
Mýto
2019-2021,
číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586,
který
byl Vysoké
realizován
v letech
20172019.
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586, který byl realizován v letech 20172019.
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4 Vize a priority SPRSS v území ORP Vysoké Mýto
Vize SPRSS
Výstupem procesu komunitního plánování na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Vysoké Mýto je vytváření kvalitní a dostupné sítě
sociálních služeb, která bude odpovídat zjištěným potřebám občanů oblasti. Cílem
je zajistit optimální síť sociálních a souvisejících služeb pro naplnění potřeb
seniorů, osob se zdravotním postižením, mládeže, rodin s dětmi a osob v krizi.
Takto vzniklá sociální síť bude reagovat nejen na požadavky uživatelů, ale vytvoří
také prostor pro další rozvoj služeb. Pro naplnění vize je nezbytné dále podporovat
participaci všech subjektů, které jsou do procesu plánování na území ORP
zapojeny.

Priority SPRSS
Hlavní priority naplňující vizi a obsah SPRSS správního obvodu obce s rozšířenou
působností Vysoké Mýto jsou:
Priorita č. 1

Podpora rozvoje sociálních služeb

Priorita č. 2

Podpora rozvoje služeb nedefinovaných v zákoně o sociálních
službách

Obě prioritní osy jsou členěny do několika opatření a ty dále do dílčích aktivit, přičemž každé
aktivitě jsou přiřazeni konkrétní odpovědní realizátoři odhadované zajištění zdrojů
financování, na celý předpokládaný časový horizont platnosti dokumentu, tj. 2019–2021.
Priority
Vymezují oblasti, témata a problémy, kterými se plánovací proces bude v řešeném
referenčním období zabývat a které se objeví v plánu rozvoje sociálních služeb. Stanovují
základní směry, které pak jsou naplňovány opatřeními a konkrétními aktivitami.
Opatření
Určují hlavní cíle v dané prioritní oblasti, říkají, co konkrétně a jakými způsoby bude řešeno,
aby došlo k naplnění každé priority. Opatření a jeho vymezení vychází ze zdrojů (zejména
finančních), které jsou pro plánovací proces k dispozici, resp. jsou reálně či potenciálně
dosažitelné.
Aktivity
Popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty apod.), které budou v rámci procesu plánování
realizovány, a to s uvedením konkrétního realizátora, způsobu a časového horizontu
realizace a finančních zdrojů.

„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
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Ve struktuře SPRSS jsou priority řešeny zvlášť vždy v rámci jednotlivých cílových skupin,
a to v tomto členění:
1. Mládež a rodiny s dětmi,
2. Osoby v nepříznivé sociální situaci a
3. společně pro CS Senioři a Osoby se zdravotním postižením.
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1.1 Podpora odborného sociálního poradenství
1.1.1 Zachování občanské poradny Oblastní charity
Ústí nad Orlicí (§ 37)
1.2 Podpora služby terénní programy
1.2.1 Zachování terénního programu města Vysoké
Mýto (§ 69)
1.2.2 Zachování a podpora Centra terénních programů
Pardubického kraje – Laxus z. ú. (§ 69)
1.3 Zachování a podpora služby azylové domy v
ORP Vysoké Mýto
1.3.1 Zachování služby Azylového domu pro ženy a
matky s dětmi ve Vysokém Mýtě (§ 57)
1.3.2 Hledání možností rozvoje služeb azylové domy
pro další cílové skupiny – především muže/ muže s
dětmi/ muže po výkonu trestu v ORP Vysoké Mýto (§
57)
1.4 Podpora služby intervenční centra
1.4.1 Zachování služby Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím – SKP – CENTRUM, o.p.s.
(§ 60a)
1.5 Vznik chybějících strategických služeb pro
osoby bez přístřeší v ORP Vysoké Mýto
1.5.1 Hledání možností pro vznik nízkoprahového
denního centra (§ 61)
1.5.2 Hledání možností pro vznik noclehárny (§ 63)

1.1 Podpora služeb nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež v ORP Vysoké Mýto
1.1.1 Podpora dostupnosti nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež - EMKO (§ 62)
1.1.2 Rozvoj služby nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež ve vyloučené lokalitě Farma (lokalita Husova ve
Vysokém Mýtě) pro děti ve věku od 6 do 13 let (§ 62)
1.2 Podpora služby krizová pomoc v oblasti péče o
rodinu, děti a mládež v ORP Vysoké Mýto
1.2.1 Podpora a rozvoj služby Krizová pomoc (§ 60) v
oblasti péče o rodinu, děti a mládež
1.3 Podpora služeb pro rodiny s dětmi v ORP Vysoké
Mýto
1.3.1 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (§ 65) - Amalthea z.s.
1.3.2 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (§ 65) - ABATAB, spolek pro
péči o rodinu
1.3.3 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (§ 65) - Oblastní charita Nové
Hrady u Skutče
1.3.4 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (§ 65) - Šance pro Tebe, z.s.
1.4 Podpora služeb sociální rehabilitace v ORP
Vysoké Mýto

1.5.1 Využití kapacity služeb Sociálně terapeutické dílny

1.4.1 Podpora a rozvoj poradenských služeb TyfloCentra
Pardubice o.p.s. v rámci ORP Vysoké Mýto (§ 37)
1.4.2 Zachování občanské poradny Oblastní charity Ústí
nad Orlicí (§ 37) – zařazeno v opatření 1.1.1. v rámci CS
Osoby v nepříznivé sociální situaci
1.5 Podpora služby sociálně terapeutické dílny v
ORP Vysoké Mýto

1.1 Podpora odlehčovacích služeb v ORP Vysoké
Mýto
1.1.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu poskytované
odlehčovací služby – BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.
(§ 44)
1.1.2 Podpora poskytované odlehčovací služby pro
seniory – Ledax Vysoké Mýto o.p.s. (§ 44)
1.2 Podpora služby Denní stacionáře v ORP Vysoké
Mýto
1.2.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu Denního
stacionáře - BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. (§ 46)
1.2.2 Zachování stávající kapacity služby Denního
stacionáře - Ledax Vita z.ú. (§ 46)
1.2.3 Využití kapacity služeb Denního stacionáře - Denní
stacionář Chotovice (§ 46)
1.3 Zachování a další rozvoj služby Chráněné bydlení
1.3.1 Podpora dostupnosti a rozvoje služby Chráněné
bydlení - BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. (§ 51)
1.4 Podpora odborného sociálního poradenství v
ORP Vysoké Mýto

Priorita 1 – Podpora rozvoje sociálních
služeb

PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI A OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (PS 3 a 4)
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1.4.1 Podpora služby sociální rehabilitace (§ 70) Poradenské centrum pro děti a mládež v Chrudimi
1.4.2 Podpora služby sociální rehabilitace (§ 70) –

Priorita 1 – Podpora rozvoje sociálních
služeb

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY
V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI (PS 2)

Priorita 1 – Podpora rozvoje sociálních
služeb

PRACOVNÍ SKUPINA PRO MLÁDEŽ A
RODINY S DĚTMI (PS 1)
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2.1 Podpora aktivit primární prevence sociálně
nežádoucích jevů v ORP Vysoké Mýto
2.1.1 Zachování aktivit primární prevence sociálně
nežádoucích jevů ve Vysokém Mýtě
2.2 Zachování a další rozvoj navazujících služeb pro
osoby v nepříznivé sociální situaci v ORP Vysoké
Mýto
2.2.1 Zachování a podpora navazujících služeb pro lidi
bez přístřeší ve městě Vysoké Mýto
2.2.2 Zachování a podpora služby potravinové banky
Pardubice
2.2.3 Podpora sociálního bydlení

Priorita 2 – Podpora rozvoje služeb
nedefinovaných v zákoně o sociálních
službách

1.10.1 Podpora a zachování kapacity služby osobní
asistence - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče (§ 39)

1.9.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu poskytované
pečovatelské služby - Město Vysoké Mýto (§ 40)
1.9.2 Podpora stávající kapacity a rozsahu poskytované
pečovatelské služby - Zařízení sociální péče Choceň (§
40)
1.9.3 Využití kapacity pečovatelské služby - Charitní
pečovatelská služba Ústí nad Orlicí (§ 40)
1.9.4 Využití kapacity pečovatelské služby - Oblastní
charita Nové Hrady u Skutče (§ 40)
1.9.5 Využití kapacity pečovatelské služby Pečovatelská služba v Horním Jelení (§ 40)
1.10 Podpora a rozvoj kapacit služby osobní
asistence v ORP Vysoké Mýto

Chotovice (§ 67)
1.6 Podpora služeb sociální rehabilitace v ORP
Vysoké Mýto
1.6.1 Podpora a rozvoj služby Sociální rehabilitace
TyfloCentra Pardubice o.p.s. v rámci ORP Vysoké Mýto
(§ 70)
1.6.2 Podpora a rozvoj služby Sociální rehabilitace Péče
o duševní zdraví, z.s. v rámci střediska Ústí nad Orlicí (§
70)
1.7 Podpora služeb rané péče v ORP Vysoké Mýto
1.7.1 Podpora služby raná péče - Středisko rané péče v
Pardubicích o.p.s. (§ 54)
1.8 Podpora služeb pro osoby se zrakovým a
sluchovým postižením v ORP Vysoké Mýto
1.8.1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením TyfloCentra Pardubice o.p.s. v
rámci ORP Vysoké Mýto (§ 66)
1.8.2 Průvodcovské a předčitatelské služby TyfloCentra
Pardubice o.p.s. v rámci ORP Vysoké Mýto (§ 42)
1.9 Podpora pečovatelské služby v ORP Vysoké
Mýto
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2.1.1 Zachování a podpora MC Tykadlo (Vysoké Mýto)
2.1.2 Zachování a podpora MC Kamínek (Choceň)
2.1.3 Zachování a podpora RC Beránek (Choceň)
2.1.4 Zachování a podpora Střediska volného času
Mikádo (Vysoké Mýto)
2.1.5 Zachování a podpora DDM Choceň

2.1 Podpora rodinných/mateřských center a
středisek volného času v ORP Vysoké Mýto

Priorita 2 – Podpora rozvoje služeb
nedefinovaných v zákoně o sociálních
službách

Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco
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2.3.1 Kontaktní místo Senior Point ve Vysokém Mýtě
2.3.2 S-klub Vysoké Mýto
2.3.3 Právní poradna ve Vysokém Mýtě
2.3.4 Volnočasové aktivity pro seniory
2.3.5 Senior klub Choceň
2.3.6 Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
2.4 Podpora služby Konzultace bezbariérovosti v

2.2.1 Pronájem zdravotnických pomůcek - Ledax o.p.s.
2.2.2 Půjčovna kompenzačních pomůcek - oblast
Chotovice a okolí
2.3 Podpora volnočasových a poradenských aktivit
pro seniory a osoby se zdravotním postižením v ORP
Vysoké Mýto

2.1 Podpora služby Senior doprava ČČK v území
ORP Vysoké Mýto
2.1.1 Využití kapacit služby Senior doprava ČČK v území
ORP Vysoké Mýto
2.2 Podpora pronájmu kompenzačních pomůcek

Priorita 2 – Podpora rozvoje služeb
nedefinovaných v zákoně o sociálních
službách

1.12.1 Podpora služby domova pro seniory - Ledax
Vysoké Mýto o.p.s. (§ 49)
1.12.2 Podpora služby domova pro seniory – NADĚJE –
Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto (§ 49)
1.12.3 Podpora služby domova pro seniory – Zařízení
sociální péče Choceň (§ 49)

1.11.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu domova se
zvláštním režimem - Ledax Vysoké Mýto o.p.s. (§ 50)
1.12 Podpora služby domovy pro seniory v ORP
Vysoké Mýto

1.11 Podpora a rozvoj kapacit služby domovy se
zvláštním režimem v ORP Vysoké Mýto
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Podpora terénních služeb v sociální a paliativní oblasti
Podpora terénních zdravotních služeb

Zdroj: KPSS Vysoké Mýto

1.3.1
1.3.2

1.2.1
Monitoring, vyhodnocení plánu sociálních služeb a jeho aktualizace
1.3 Podpora terénních služeb ve zdravotně-sociální oblasti v ORP Vysoké Mýto

1.1.1
Interaktivní online katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb
1.2 Podpora procesu plánování sociálních služeb v území ORP Vysoké Mýto

1.1 Zvyšování informovanosti o sociálních službách v území ORP Vysoké Mýto

Průřezové priority a opatření

2.4.1 Podpora služby Konzultace bezbariérovosti Česká abilympijská asociace, z.s., středisko Vysoké
Mýto

ORP Vysoké Mýto

6 Cílová skupina „Mládež a rodiny s dětmi“
Definice cílové skupiny v rámci ORP Vysoké Mýto:













neorganizované děti (věk 10-15 let) – děti, které nevykonávají pravidelně
volnočasové aktivity
neorganizovaná mládež (věk 15-26 let) – mládež, která nevykonává pravidelně
volnočasové aktivity (ohrožena užíváním návykových látek, pácháním vandalismu
a jiné kriminality)
děti se specifickými potřebami a jejich rodiny – zdravotně postižení, rodiny
s ekonomickými problémy a jinak sociálně znevýhodnění
děti v náhradní rodinné péči
rodiny se závislostmi (závislost rodičů na cigaretách, alkoholu, dalších drogách)
zadlužující se rodiny
rodiny bez zaměstnání
rodiny ohrožené ztrátou bydlení
rodiny s nepodnětným výchovným prostředím
rodiny s dětmi do 3 let věku

SWOT analýza MLÁDEŽ A RODINY S DĚTMI
Silné stránky:

Slabé stránky:

podpora inkluze na ZŠ – asistenti
pedagogů na školách



existence sociálně vyloučených lokalit
(SVL) v území ORP

dostatek ploch a prostor pro trávení
volného času pro děti a mládež – hřiště,
sportovní zařízení



problematika SVL – nízká úroveň
vzdělání, absence motivace ke
vzdělávání, nefunkční rodinné prostředí



dostatečná kapacity MŠ i ZŠ





široká nabídka základního a středního
vzdělávání v ORP

nedostatečná nabídka volnočasových
aktivit pro sociálně slabé rodiny – kroužky
jsou ve většině případů zpoplatněné



nabídka aktivit pro trávení volného času
dětí (např. Mikádo v MC Tykadlo, rodinná
centra ad.)



vysoká zadluženost rodin – především
v SVL



existence MŠ přijímající také děti mladší
3 let



nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ve Vysokém Mýtě



pedagogicko – psychologické
poradenství Ústí nad Orlicí (elokované
pracoviště ve Vysokém Mýtě)




 chybí sociální bydlení, chybí krizová lůžka



komunitní centrum – SVL Vysoké Mýto



existence zavedených sociálních služeb
v ORP (nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež, azylový dům pro ženy a matky s
dětmi, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi)



 nedostatečná informovanost
o dostupných sociálních a doprovodných
službách, neznalost procesu fungování
sociálních služeb – především u cílových
skupin, obcí I. stupně, škol a dalších
zainteresovaných institucí


nedostatečná nabídka volnočasových
aktivit pro děti mladší 10 let



doučování dětí v rodinách (v SVL) –
funguje pouze částečně



nedostatek dobrovolníků pro práci
s cílovou skupinou (volnočasové aktivity,
doučování)

existence souvisejících služeb (rodinná a
mateřská centra - RC Beránek Choceň,
„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
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15

MC Tykadlo ve Vysokém Mýtě a MC
Kamínek Choceň, volnočasové aktivity
ad.)
Příležitosti:

Ohrožení:



podpora dobrovolnictví



podpora a prohlubování spolupráce
zúčastněných subjektů – obce,
poskytovatelé, OSPOD a další
zainteresované organizace



prohloubení možností vícezdrojového
financování sociálních služeb



posilování informovanosti o dostupných
sociálních a souvisejících službách – jak
pro cílové skupiny, tak pro zástupce obcí
v ORP



rozšíření nabídky volnočasových aktivit
pro sociálně slabé rodiny



zvýšení motivace ke vzdělávání dětí ze
sociálně slabých rodin



rozšíření sociální služby azylový dům pro
další cílové skupiny – rodiny s dětmi,
muže, muže s dětmi



snížení objemu finančních prostředků
v oblasti sociálních a souvisejících služeb



snižující se motivace cílových skupin pro
řešení problémů, nefungující rodinné
zázemí



nedostatečná dopravní dostupnost služeb
v regionu – především pro rodiny žijící
v okrajových obcích ORP

16
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6.1

Priorita 1 – Podpora rozvoje sociálních služeb

Číslo a název
Opatření:

1.1 Podpora služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v ORP
Vysoké Mýto

Aktivity:

1.1.1 Podpora dostupnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - EMKO
(§ 62)
1.1.2 Rozvoj služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve vyloučené lokalitě
Farma (lokalita Husova ve Vysokém Mýtě) pro děti ve věku od 6 do 13 let
(§ 62)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity ambulantní formy
poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi na území ORP Vysoké Mýto.
Jedná se o službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO (NZDM),
jejímž poskytovatelem je SKP - CENTRUM, o.p.s. Služby nízkoprahového centra
jsou určeny pro děti a mládež, které jsou ohroženy společensky nežádoucími vlivy.
Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života a předcházet tak sociálním a zdravotním
rizikům a sociálnímu vyloučení. V roce 2021 je plánováno rozšíření
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Futur na lokalitu Vysoké Mýto (cílová
skupina - děti 6–13 let), jehož poskytovatelem bude spolek Šance pro Tebe, z.s.

Číslo a název
Aktivity:

1.1.1 Podpora dostupnosti a rozvoje nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež - EMKO (§ 62)

Plánovaný
realizátor:

SKP - CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2009

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita
služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 30
Okamžitá maximální kapacita NZDM-Free klubu je 30 klientů.
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Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 10
Okamžitá maximální kapacita terénní formy je 10 klientů na 2 terénní pracovníky,
což je i minimální počet pracovníků v terénu.
Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK 2019:
SKP - CENTRUM, o.p.s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO
okamžitá kapacita: základní – 30, rozvojová – 30

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zachování poskytování sociální služby v plánovaném rozsahu 30 míst
okamžité kapacity a další rozvoj a zkvalitňování zázemí poskytované služby.
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO je nabízet dětem
a mládeži ve věku 10 – 26 let z Vysokého Mýta a okolí pomoc, radu a podporu při
zvládání složité životní situace. Pracovníci poskytují bezpečné místo, kde mohou
klienti trávit svůj volný čas a rozvíjet vlastní aktivity. Pracovníci prostřednictvím
pestré nabídky volnočasových aktivit, poskytováním informací a odborné podpory
a pomoci pomáhají zmírňovat jejich situaci. Aktivity nebo radu a podporu poskytují
pracovníci v klubu i venku na ulici.
Při zajištění stabilních podmínek (finanční a personální zajištění) je možné rozšíření
CS na děti od 6 let.
Kapacita služby: Okamžitá maximální kapacita NZDM EMKO je třicet klientů.
Minimální počet pracovníků na klubu v jeden okamžik jsou dva pracovníci.
Okamžitá maximální kapacita služby terénního programu je deset klientů na dva
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terénní pracovníky. Provoz terénního programu je realizován podle aktuálních
potřeb uživatelů služby.
Provozní doba – klub: pondělí až čtvrtek od 13:00 do 17:00, pátek od 12:00 do
16:00.
Provozní doba – terén: každý čtvrtek od 17:00 do 18:30.
Plánované
zdroje

2018

2019

2020

2021

1 841 000

2 025 000

2 228 000

2 451 000

Pardubický kraj

203 000

224 000

247 000

272 000

Město Vysoké Mýto

128 000

141 000

155 000

171 000

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

2 172 000

2 390 000

2 630 000

2 894 000

Dotace Pardubický kraj/MPSV

CELKEM

Číslo a název
Aktivity:

1.1.2 Rozvoj služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve vyloučené
lokalitě Farma (lokalita Husova ve Vysokém Mýtě) pro děti ve věku
od 6 do 13 let (§ 62)

Plánovaný
realizátor:

Šance pro Tebe, z.s.

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2018

Forma služby:

ambulantní

Kapacita
služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet uživatelů Klub pro předškolní děti: 8 dětí
počet uživatelů Klub pro děti 6 – 13 let: 15 dětí

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

Plánované
zdroje

18

Aktivity služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve vyloučené lokalitě Farma
se budou zaměřovat na budoucnost dětí a mladých dospělých, jejichž cílem je
zvýšit jejich šance na plnohodnotný život. Důraz bude kladen na prevenci v oblasti
vzdělávání, základní finanční a právní gramotnosti a efektivního trávení volného
času prostřednictvím realizace aktivit klubu pro předškolní děti a děti ve věku 6-13
let v rámci rodinného centra přímo ve vyloučené lokalitě ve městě Vysoké Mýto.
2018

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

700 000

Pardubický kraj

-

-

-

60 000

40 000

25 000

100 000

100 000

-

-

-

-

Ostatní

1 175 661

715 739

1 300 000

540 000

CELKEM

1 215 661

740 739

1 400 000

1 400 000

Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP
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Číslo a název
Opatření:

1.2 Podpora služby krizová pomoc v oblasti péče o rodinu, děti a mládež
v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.2.1 Podpora a rozvoj služby Krizová pomoc (§ 60) v oblasti péče o rodinu,
děti a mládež

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity ambulantní formy
poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi na území ORP Vysoké Mýto.
Jedná se o službu krizové pomoci v oblasti péče o rodinu, děti a mládež Krizové
centrum
Chrudim,
jejímž
poskytovatelem
je
Centrum
J.J. Pestalozziho, o.p.s. Krizová pomoc je určena osobám v krizi a obětem
domácího násilí bez omezení věku. Krizové centrum Chrudim poskytuje
pomoc v oblasti péče o rodiny s dětmi a mládež a v oblasti péče o osoby
sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci.

Číslo a název
Aktivity:

1.2.1 Podpora a rozvoj služby Krizová pomoc (§ 60) v oblasti péče
o rodinu, děti a mládež

Plánovaný
realizátor:

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., Krizové centrum Chrudim

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 5
Jedná se o okamžitou kapacitu.
Kapacita intervencí (30 min jednání): 3 700
Jedná se o roční kapacitu.

19

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s., Krizové centrum Chrudim – úvazek PPP:
základní – 5, rozvojová - 5

Charakteristika
Aktivity:

Krizové centrum řeší krizové situace jednotlivců, i rodin, jsou řešeny v oblasti
sociální, psychologické, terapeutické, právní. Kvalifikovaní odborníci využívají
různé metody a techniky, zejména krizové intervence, tj. provázení klienta
obtížnou krizovou situací.
V roce 2017 proběhlo cca 1343 setkání s klienty. Předpoklad za rok 2018 je cca
1500 setkání. KC Chrudim během roku 2018 rozšířilo své prostory na adresu
Štěpánkova 107, Chrudim. Během tohoto roku došlo také k personálnímu
navýšení odborných pracovníků.

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

2018

2019

2020

2 538 000

2 854 000

-

-

741 000

955 000

-

-

-

-

-

-

55 000

100 000

-

-

627 000

7 300

-

-

3 961 000

3 982 000

-

-
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2021

Číslo a název
Opatření:

1.3 Podpora služeb pro rodiny s dětmi v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.3.1 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (§ 65) - Amalthea z.s.
1.3.2 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (§ 65) - ABATAB, spolek pro péči o rodinu
1.3.3 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (§ 65) - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
1.3.4 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (§ 65) - Šance pro Tebe, z.s.

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity ambulantní
a terénní formy poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi na území
ORP Vysoké Mýto. Jedná se o následující služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) - Amalthea z.s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) - ABATAB, spolek pro
péči o rodinu
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) - Oblastní charita Nové
Hrady u Skutče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) - Šance pro Tebe, z.s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se řadí mezi služby sociální
prevence. Tato forma služeb je určena pro rodiny s dětmi, jejichž vývoj je
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové situace, kterou rodina
nedokáže sama vyřešit. Snižování nepříznivých vlivů na vývoj dětí vede
k významnému snížení rizika jejich sociálního vyloučení a dalších
souvisejících problémů v dospělosti.
20

Číslo a název
Aktivity:

1.3.1 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (§ 65) - Amalthea z.s.

Plánovaný
realizátor:

Amalthea z.s.

Služba je
poskytována:

od 1. 11. 2008

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 10
Od 01. 01. 2018 bude kapacita služby 10 rodin/rok.
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 70
Od 01. 01. 2018 bude kapacita služby 70 rodin/rok

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Amalthea z.s. – úvazek PPP: základní – 8, rozvojová - 8
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jejichž poskytovatelem je spolek
Amalthea z.s., se zaměřují na následující druhy podpory:
Poradenství v oblasti péče o dítě a jeho rozvoj – podpora rodiny v otázkách péče
o dítě, pomoc s nastavením pravidel a jejich dodržováním, budování respektu
k dospělým, příp. doučování (spolupráce s dobrovolníky).
Sociální a právní poradenství a hospodaření s penězi – řešení rodinných situací
týkajících se hospodaření s penězi, zjišťování a předávání potřebných informací,
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otázky hospodaření s rodinným rozpočtem, podpora při kontaktu s dětmi
v náhradní rodinné péči, vytváření podmínek pro návrat dětí do rodiny.
Cílem aktivity je zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů
a zachovat tak realizaci aktivity v plánovaném rozsahu.
2018

Plánované zdroje:

2019

2020

2021

-

-

5 095 000

5 095 000

5 847 000

5 847 000

1 356 000

1 356 000

5 000

39 000

45 000

45 000

Ostatní obce ORP

237 200

269 000

300 000

300 000

Ostatní

242 000

220 000

220 000

220 000

6 331 200

6 375 000

7 016 000

7 016 000

Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto

CELKEM

Číslo a název
Aktivity:

1.3.2 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (§ 65) - ABATAB, spolek pro péči o rodinu

Plánovaný
realizátor:

ABATAB, spolek pro péči o rodinu

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2016

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů – 20
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 60
Okamžitá kapacita terénní služby je 30 + presanace cca 10.
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Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
ABATAB, spolek pro péči o rodinu – úvazek PPP: základní – 6,75, rozvojová –
6,75

Charakteristika
Aktivity:

Dalším poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na
území ORP Vysoké Mýto je spolek ABATAB, spolek pro péči o rodinu. Spolek se
zaměřuje na pomoc sociálně i jinak znevýhodněným rodinám a dětem. Jeho
posláním je poskytnutí pomoci a podpory rodinám v řešení jejich aktuálních
obtížných životních situací. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi (biologické
i náhradní) ve věku 0-18 let. Formy poskytnutí služby:
Základní poradenství – poskytnutí informací potřebných k řešení situace klienta
(informace o dávkách, službách, aj.).
Dlouhodobější podporu rodinám a dětem – jedná se o podporu a nácvik
rodičovského chování, o změnu výchovy, pomoc při vedení hospodaření,
udržování domácnosti, rozvoj nových dovedností, o podporu k zachování rodiny,
aj.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou – například v případech,
kdy rodiče žijí odděleně, děti nežijí s rodiči, aj.
Cílem aktivity je podpora dostupnosti a příp. dalšího rozvoje dané služby, jejíž
dostupnost sahá nejen na území ORP Vysoké Mýto, ale i po celém
Pardubickém kraji.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-
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Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

CELKEM

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

Číslo a název
Aktivity:

1.3.3 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (§ 65) - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Plánovaný
realizátor:

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Služba je
poskytována:

od 1. 7. 2010

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 4
Kapacitou se rozumí 4 rodiny.
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 25
Kapacitou se rozumí 25 rodin.

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče – úvazek PPP: základní – 4, rozvojová – 4
V oblasti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi působí v ORP Vysoké
Mýto také Oblastní charita Nové Hrady u Skutče. Hlavním cílem poskytovaných
služeb je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých
existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez
vnější pomoci, překonat. Cílem je, aby členové rodiny získali nebo využívali svých
dovedností, schopností a znalostí.
V roce 2017 bylo poskytnuto v ORP Vysoké Mýto pomoc 17ti rodinám v terénní
formě a 52 osobám. V roce 2017 bylo 8 jednání se zájemci.
Cílem aktivity je podpora časové dostupnosti a příp. dalšího rozvoje dané služby
v rámci ORP Vysoké Mýto.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

2 668 000

2 692 000

2 705 000

2 755 000

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

60 000

60 000

60 000

60 000

Ostatní obce ORP

25 000

25 000

25 000

25 000

-

-

-

-

2 753 000

2 777 000

2 790 000

2 840 000

Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj

Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Aktivity:

1.3.4 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (§ 65) - Šance pro Tebe, z. s.

Plánovaný
realizátor:

Šance pro Tebe, z.s.

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2012
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Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 50
Kapacita zařízení je 50 rodin/ za rok.
Předpokládaná kapacita pro ORP Vysoké Mýto – 10 rodin

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Šance pro tebe, z.s. – úvazek PPP: základní - 6, rozvojová - 6
Sanace rodiny - Podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí
rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je
podporovat klienty v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností.
Služba je poskytována rodinám, které doporučí příslušné Oddělení péče o rodinu
a dítě (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo přes třetí stranu –
spolupracující subjekt. Práce v rodině je podmíněna souhlasem rodiny
a vědomím OSPOD.
V rámci strategie rozvoje je naší prioritou práce s dětmi a mládeží na území
dané lokality včetně komunitní práce. Zřízení pracovního místa pro službu SAS
v lokalitě ORP Vysoké Mýto není pro následující období plánováno.
2018

Plánované zdroje

2020

2021

-

-

-

-

2 330 272

2 514 000

2 765 000

2 765 000

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

14 094

166 000

-

-

2 344 366

2 680 000

2 765 000

2 765 000

Dotace Pardubický
kraj/MPSV
Pardubický kraj

Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Opatření:

2019

1.4 Podpora služeb sociální rehabilitace v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.4.1 Podpora služby sociální rehabilitace (§ 70) - Poradenské centrum pro
děti a mládež v Chrudimi
1.4.2 Podpora služby sociální rehabilitace (§ 70) – Salesiánský klub
mládeže, z.s. Centrum Don Bosco

Krátký popis
Opatření:

Sociální rehabilitace je ambulantní a terénní sociální službou pro děti a mladé
lidi, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou
péčí nebo jim tato skutečnost hrozí, jsou v péči orgánu sociálně právní
ochrany nebo probační a mediační služby a připravují se na vstup do
samostatného života. Cílem opatření je zajištění dostupnosti, rozsahu
a potřebné kapacity služby sociální rehabilitace v ORP Vysoké Mýto. Služba je
poskytována Poradenským centrem pro děti a mládež v Chrudimi (realizátor
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.) a Salesiánským klubem mládeže, z.s.
Centrum Don Bosco.
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Číslo a název
Aktivity:

1.4.1 Podpora služby sociální rehabilitace v ORP Vysoké Mýto (§ 70)

Plánovaný
realizátor:

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Služba je
poskytována:

od 1. 5. 2015

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 50
Jedná se o roční kapacitu.
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 70
Jedná se o roční kapacitu.

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s., Sociální rehabilitace – úvazek PPP: základní –
3,5, rozvojová - 4

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů
a zachovat tak realizaci aktivity v plánovaném rozsahu (ročně Poradenské
centrum využije cca 95 dětí a mladých lidí, se kterým je realizováno přes 2,5 tis.
kontaktů).
Poradenské centrum každý rok navyšuje kapacitu pro terénní formu vzhledem
k velkému zájmu uživatelů o aktivity. Celkově se počet uživatelů ročně zvyšuje.
Poradenské centrum funguje po celém Pardubickém kraji a vyjíždí i za uživateli,
kteří mají trvalý pobyt v Pardubickém kraji, ale žijí jinde. Spolupráce probíhá
také se všemi zařízeními ústavní výchovy v Pardubickém kraji.
Poradenské centrum je určeno pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří:
- mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou,
nebo jsou touto skutečností ohroženi
- jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
- jsou klienty Probační a mediační služby a potřebují pomoc a podporu
zejména v oblastech: problémové chování, vztahy, samostatný život,
psychická nepohoda.
2018

2019

1 755 000

2 193 000

-

-

114 000

770 000

-

-

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

230 000

100 000

-

-

Ostatní

601 000

445 000

-

-

2 700 000

3 508 000

-

-

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto

CELKEM

2020

2021

Číslo a název
Aktivity:

1.4.2 Podpora služby sociální rehabilitace (§ 70) – Salesiánský klub
mládeže, z.s. Centrum Don Bosco

Plánovaný
realizátor:

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2013

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:

„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
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počet klientů - 45
Maximální počet uzavřených smluv v daném okamžiku.
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 45
Maximální počet uzavřených smluv v daném okamžiku.
Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco – úvazek PPP: základní –
3,5, rozvojová – 4,5

Charakteristika
Aktivity:

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco doprovází mladé lidi
z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin tak, aby převzali
zodpovědnost za svůj vlastní život. Klub poskytuje lidské zázemí, kam se
mohou vracet a sdílet své starosti, problémy i úspěchy.
Cílem je pomoc s přípravou těchto mladých lidí na samostatný život, při jejich
osobnostním rozvoji a osamostatňování se. Podpora je poskytována týmem
odborníků na problematiku, se kterou se potýkají, týmem, který pro tyto mladé
vytváří akceptující prostředí, kam se mohou vracet – pro radu, povzbuzení,
obyčejně lidsky se sdílet, kde mohou zažívat nepodmíněnost své osobní
hodnoty, objevovat svůj osobní potenciál a učit se ho rozvíjet navzdory všem
nezdarům.
Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco buduje s klienty vzájemnou
důvěru, pomáhá jim s pochopením vlastních potřeb a jejich rozumným
naplňováním, s řešením problémů ve škole, s vychovateli, rodinnými příslušníky,
v oblasti sebepřijetí, se zdravým uplatňováním vlastních práv a komunikačních
dovednostech. Podle potřeby je rozvíjen i kontakt s vychovateli, školou,
OSPOD, původní rodinou, zaměstnavatelem tak, aby služba mohla sloužit
opravdu efektivně. Tím, jak se prohlubuje vzájemné poznání a roste důvěra,
otevírají se další oblasti, na kterých můžeme společně pracovat: reálnější
náhled na osobní situaci, bezprostřední příprava na samostatný život
a získávání potřebných kompetencí.
Cílem aktivity je zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů
a zachovat tak realizaci aktivity v plánovaném rozsahu a podpořit její další
rozvoj.
2018

2019

2020

2021

2 200 556

2 608 000

2 608 000

3 350 000

155 000

123 000

123 000

123 000

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

172 388

49 000

49 000

50 000

2 595 849

2 780 000

2 780 000

3 523 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj

Ostatní
CELKEM
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6.2

Priorita 2 – Podpora rozvoje služeb nedefinovaných v zákoně o
sociálních službách

Číslo a název
Opatření:

2.1 Podpora rodinných/mateřských center a středisek volného času
v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

2.1.1 Zachování a podpora MC Tykadlo (Vysoké Mýto)
2.1.2 Zachování a podpora MC Kamínek (Choceň)
2.1.3 Zachování a podpora RC Beránek (Choceň)
2.1.4 Zachování a podpora Střediska volného času Mikádo (Vysoké Mýto)
2.1.5 Zachování a podpora DDM Choceň

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění fungování zařízení určených pro děti a mládež –
jedná se především o rodinná a mateřská centra, střediska volného času
a Domovy dětí a mládeže v ORP Vysoké Mýto. V současnosti zde fungují dvě
mateřská centra – Tykadlo ve Vysokém Mýtě a Kamínek v Chocni, dále
rodinné centrum Beránek v Chocni, SVČ Mikádo ve Vysokém Mýtě a DDM
v Chocni.

Číslo a název
Aktivity:

2.1.1 Zachování a podpora MC Tykadlo (Vysoké Mýto)

Plánovaný
realizátor:

Město Vysoké Mýto

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Charakteristika
Aktivity:

Mateřské centrum Tykadlo je otevřené všem rodičům, budoucím rodičům,
prarodičům, pomáhajícím příbuzným a hlavně jejich dětem ve věku od 0 měsíců
do 6 let, kteří by se rádi učili se svými dětmi zábavnou formou v příjemném
prostředí. Mateřské centrum provozuje hernu pro rodiče s dětmi, nabízí pro ně
také různé druhy cvičení, kroužky a mimo jiné pořádá příměstské tábory.

26

2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

Číslo a název
Aktivity:

2.1.2 Zachování a podpora MC Kamínek (Choceň)

Plánovaný
realizátor:

Kamínek - centrum pro rodinu, z. s.

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

-
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Kapacita služby:

-

Charakteristika
Aktivity:

Mateřské centrum Kamínek je v Chocni dobrovolnou, nezávislou organizací
registrovanou u Ministerstva vnitra České republiky. Posláním mateřského
centra je podporovat prvořadou funkci rodiny a rodičovské výchovy. Mateřské
centrum zajišťuje různé odborné programy o výchově, zdraví, psychologii
rodinného života a zdravém životním stylu. Poskytuje rady rodičům a napomáhá
jejich dalšímu vzdělávání.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

Číslo a název
Aktivity:

2.1.3 Zachování a podpora RC Beránek (Choceň)

Plánovaný
realizátor:

Město Choceň

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Charakteristika
Aktivity:

Rodinné centrum Beránek při Sboru Jednoty bratské v Chocni bylo založeno
s cílem pomoci rodičům na rodičovské dovolené a jejich dětem vyjít z izolace
a stereotypu, které toto období s sebou často přináší. Nabízí pro ně různé
programy a činnosti, při programech pro rodiče zajišťuje hlídání dětí.
Rodinné centrum se snaží podporovat rodinu jako celek – pořádáním
společných výletů, doprovodných jednorázových aktivit ad.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto /Choceň

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

Číslo a název
Aktivity:

2.1.4 Zachování a podpora Střediska volného času Mikádo (Vysoké Mýto)

Plánovaný
realizátor:

Město Vysoké Mýto

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-
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Charakteristika
Aktivity:

Mikádo – Středisko volného času je školské zařízení pro zájmové vzdělávání pro
děti, žáků a studentů. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní
zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.
Ve svých i pronajatých prostorách poskytuje místo pro práci téměř 60 zájmovým
kroužkům, které zajišťují jak stálí, tak externí zaměstnanci.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

3 020 000

3 080 000

Pardubický kraj

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

495 000

500 000

Ostatní obce ORP

-

-

-

Ostatní

-

1 584 000

1 000 000

1 020 000

CELKEM

-

5 099 000

4 580 000

4 840 000

3 320 000
500 000
-

Číslo a název
Aktivity:

2.1.5 Zachování a podpora DDM Choceň

Plánovaný
realizátor:

Město Choceň

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Charakteristika
Aktivity:

Dům dětí a mládeže Choceň je od roku 2011 příspěvkovou organizací zřízenou
Městem Choceň. Prioritou v pedagogické činnosti DDM je prohlubování nabídky
zájmových útvarů, pravidelná nabídka spontánní a příležitostné činnosti, která je
přizpůsobena možnostem a potřebám dětí, žáků a mládeže
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto / Choceň

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-
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7 Cílová skupina „Osoby v nepříznivé sociální situaci“
Definice cílové skupiny v rámci ORP Vysoké Mýto:











dospělé osoby a mládež závislá na návykových látkách vč. alkoholu
osoby závislé na hazardu
osoby v krizi (např. ženy ohrožené nepříznivou sociální situací z důvodu těhotenství
a mateřství, osoby při akutní ztrátě bydlení ad.)
dlouhodobě nezaměstnaní
osoby bez přístřeší
etnické menšiny, cizinci
osoby ohrožené domácím násilím
osoby s problémem se zadlužením
osoby po návratu z výkonu trestu

SWOT analýza Osoby v nepříznivé sociální situaci
Silné stránky:

Slabé stránky:

existence zavedených sociálních služeb pro
cílovou skupinu (terénní programy,
intervenční centrum, azylový dům pro ženy
a matky s dětmi)



existence sociálně vyloučených lokalit (SVL)





zavedené služby odborného sociálního
poradenství (pro oběti domácího násilí,
osoby bez přístřeší, osoby v krizi, etnické
menšiny, dluhové poradenství ad.)

problematika SVL – nízká úroveň vzdělání,
absence motivace ke vzdělávání, závislost
na dávkách hmotné nouze





zaveden terénní program v sociálně
vyloučených lokalitách (Vysoké Mýto)

nedostatečná informovanost o dostupných
sociálních a doprovodných službách,
neznalost procesu fungování sociálních
služeb – především u obcí I. stupně





asistenti prevence kriminality v sociálně
vyloučených lokalitách (Vysoké Mýto)



dostatek pracovních příležitostí

problém dostupnosti sociálních a
doprovodných služeb – především pro
cílové skupiny v okrajových obcích ORP
(nedostačující finanční prostředky na
dopravu)



fungující potravinová pomoc pro osoby v krizi
(potravinová banka)



problematika romské komunity



chybí služby a zázemí pro osoby bez
přístřeší – noclehárna, nízkoprahové denní
centrum a doprovodné služby (hygienické
středisko, dobročinný šatník apod.)



nízká finanční gramotnost, zadluženost –
především u obyvatel SVL



 azylový dům pouze pro ženy a matky
s dětmi
 chybějící možnosti sociálního bydlení, chybí
krizová lůžka
Příležitosti:

Ohrožení:



podpora sociálního bydlení, vznik krizových
lůžek



snížení objemu finančních prostředků
v oblasti sociálních a souvisejících služeb



zajištění sociálních a doprovodných služeb
pro osoby bez přístřeší (noclehárna,



rozšiřování SVL v SO ORP



růst zadluženosti, hrozba exekucí
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nízkoprahové denní centrum)


udržení terénního programu a programu
prevence kriminality v sociálně vyloučených
lokalitách



zajištění
vícezdrojového
financování
sociálních a doprovodných služeb



rozšíření sociální služby azylový dům pro
další cílové skupiny – muži, muži s dětmi,
rodiny s dětmi



zintenzivnění
spolupráce
subjektů
zapojených v problematice osob v krizi,
zvýšení informovanosti cílové skupiny,
zvýšení spolupráce obcí v ORP a dalších
organizací



podpora
služeb
bezdomovectví

v oblasti



dostupnost legálních i nelegálních
omamných a psychotropních látek



nárůst trestné činnosti



růst nezaměstnanosti

prevence

30
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7.1

Priorita 1 – Podpora rozvoje sociálních služeb

Číslo a název
Opatření:

1.1 Podpora odborného sociálního poradenství

Aktivity:

1.1.1 Zachování občanské poradny Oblastní charity Ústí nad Orlicí (§ 37)

Krátký popis
Opatření:

Odborné sociální poradenství je na území ORP Vysoké Mýto poskytováno
Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, Občanskou poradnou Ústí nad Orlicí,
kontaktní místo Vysoké Mýto na adrese Centrum sociálních služeb, Plk. B.
Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, provozní doba kontaktního místa je
každou středu 9:00–12:00 hod.
Služba je určena osobám starším 16 let, které jsou v nepříznivé sociální
situaci.
Občanská poradna Ústí nad Orlicí je akreditovanou osobou dle insolvenčního
zákona, která může za osoby v nepříznivé sociální situaci bezplatně sepisovat
a podávat návrhy na povolení oddlužení.

Číslo a název
Aktivity:

1.1.1 Zachování občanské poradny Oblastní charity Ústí nad Orlicí (§ 37)

Plánovaný
realizátor:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet intervencí (30 min. jednání) - 6
Reálná kapacita služby: 1 klient/1 hodina

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí – úvazek PPP: základní – 2,25, rozvojová - 2,5
Reálný úvazek PPP 2,65

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů a zachovat
tak realizaci aktivity v plánovaném rozsahu (ročně je na kontaktním místě OP
Vysoké Mýto poskytnuto více než 100 konzultací).
Odborné sociální poradenství je na území ORP Vysoké Mýto poskytováno
Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, Občanskou poradnou Ústí nad Orlicí, kontaktní
místo Vysoké Mýto.
Služba obsahuje tyto činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) sociálně terapeutické činnosti
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Poradenství se týká těchto oblastí: sociální pomoc, sociální dávky, sociální
pojištění, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, sousedské vztahy, dědění,
bydlení, pracovní vztahy, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy,
ochrana spotřebitele, dluhová problematika.
Poznámka: Plánované zdroje jsou uvedeny na provoz Občanské poradny Ústí
nad Orlicí a všech jejích kontaktních míst.

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
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2018

2019

2020

2021

1 105 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

328 000

400 000

400 000

400 000
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Město Vysoké Mýto

15 000

25 000

25 000

25 000

Ostatní obce ORP

84 000

105 000

105 000

105 000

Ostatní

36 600

205 000

205 000

205 000

1 568 600

2 085 000

2 085 000

2 085 000

CELKEM

Číslo a název
Opatření:

1.2 Podpora služby terénní programy

Aktivity:

1.2.1 Zachování terénního programu města Vysoké Mýto (§ 69)
1.2.2 Zachování a podpora Centra terénních programů Pardubického kraje –
Laxus z. ú. (§ 69)

Krátký popis
Opatření:

Terénní programy jsou terénní služby, které jsou poskytované osobám
ohroženým rizikovým způsobem života, či osobám, které takovým způsobem
života již žijí. Cílovou skupinou jsou problémové skupiny osob, uživatelé
návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené
skupiny. Cílem služby je vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu
života. V rámci opatření jsou realizovány aktivity terénní program města
Vysoké Mýto a Laxus z. ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje.

Číslo a název
Aktivity:

1.2.1 Zachování terénního programu města Vysoké Mýto (§ 69)

Plánovaný
realizátor:

Město Vysoké Mýto

Služba je
poskytována:

od 15. 9. 2012

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů – 80

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

32

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Město Vysoké Mýto – úvazek PPP: základní – 1, rozvojová – 1
Činnosti zajišťované v rámci terénního programu města Vysoké Mýto:
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc
při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, sociálně
terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních sociálních dovedností a schopností, poskytování informací
o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto
rizik.
Cílem aktivity je zachování terénního programu města Vysoké Mýto ve
stávajícím rozsahu a kapacitě.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

129 690

139 190

140 000

140 000

Město Vysoké Mýto
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-

-

-

-

Ostatní

299 490

299 490

300 000

300 000

CELKEM

429 180

438 680

440 000

440 000

Ostatní obce ORP

Číslo a název
Aktivity:

1.2.2 Zachování a podpora Centra terénních programů Pardubického kraje
- Laxus z. ú. (§ 69)

Plánovaný
realizátor:

Laxus z. ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje

Služba je
poskytována:

od 1. 2. 2007

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

Kapacita terénní formy poskytování:
Počet klientů - 30
Maximální denní kapacita služby = 30 klientů. Okamžitá kapacita služby = 6
klientů.

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Laxus z. ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje – úvazek PPP:
základní – 4,5, rozvojová - 8

Charakteristika
Aktivity:

Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální
a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území
Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog
a ochrany veřejného zdraví.
Cílem aktivity je posílit terénní tým posílit o dva celé úvazky a navýšení počtu
pravidelných výjezdů do terénu. S tím souvisí potřeba čtvrtého vozidla, které
pracovníci potřebují k dopravě do jednotlivých měst. Využití hromadné dopravy
pro tento typ služby není možné (převoz potencionálně infekčního odpadu).
Služba je poskytována následující formou:
Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu
s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru
a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí
kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem
a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující
nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
Výměnný injekční program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu
a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné
likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na
hepatitidu typu C a virus HIV. Tato služba je určena pro uživatele drog a jejich
sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové
poradenství.
Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání
návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které
pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na
základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální
situace klienta.
Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována
krizová intervence a první pomoc.
Služby pro veřejnost: jedná se o vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou
na pracovníky navazujících služeb a sběr pohozených injekčních stříkaček.
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2018

2019

2020

2021

1 687 000

1 756 000

1 844 000

1 936 100

255 000

205 000

268 000

281 400

40 000

40 000

42 000

44 100

807 802

727 000

848 000

890 400

Ostatní

1.257 000

1.237 000

1 320 000

1 386 000

CELKEM

4 046 802

3 965 000

4 322 000

4 538 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP

Číslo a název
Opatření:
Aktivity:

1.3 Zachování a podpora služby azylové domy v ORP Vysoké Mýto
1.3.1 Zachování služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve
Vysokém Mýtě (§ 57)
1.3.2 Hledání možností rozvoje služeb azylové domy pro další cílové skupiny
– především muže/ muže s dětmi/ muže po výkonu trestu v ORP
Vysoké Mýto (§ 57)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zachování a podpora služby azylové domy v ORP Vysoké
Mýto. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Aktivity daného
opatření cílí na podporu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve
Vysokém Mýtě a hledání možností vybudování azylového domu pro další
cílové skupiny (zejm. muže s dětmi).
34

Číslo a název
Aktivity:

1.3.1 Zachování služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve
Vysokém Mýtě (§ 57)

Plánovaný
realizátor:

SKP - CENTRUM, o.p.s., Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve
Vysokém Mýtě

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2011

Forma služby:

pobytové

Kapacita služby:

Kapacita pobytové formy poskytování: počet lůžek – 20

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
SKP - CENTRUM, o.p.s., Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém
Mýtě – lůžko: základní – 20, rozvojová - 20

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zachování poskytování sociální služby v plánovaném rozsahu 20 lůžek.
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě, SKPCENTRUM, o.p.s. je poskytnout ubytování, pomoc a podporu ženám a matkám
s dětmi v nepříznivé životní situaci na dobu nezbytně nutnou, zpravidla
nepřekračující jeden rok. Azylový dům jim pomáhá se zapojením do běžného
života a se snížením rizika společenského vyloučení.
Kapacita azylového domu: Dvacet lůžek ve čtyřech dvoupokojových bytových
jednotkách. Jelikož je prostor na pokojích omezený, může být k pobytu
v azylovém domě přijata matka s maximálně čtyřmi dětmi.
Provozní doba: nepřetržitě

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj

2018

2019

2020

2021

307 000

338 000

372 000

410 000

-

-

-

-
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70 000

77 000

85 000

94 000

-

-

-

-

Ostatní

2 356 166

2 563 000

2 790 000

3 040 000

CELKEM

2 733 166

2 978 000

3 247 000

3 544 000

Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP

Číslo a název
Aktivity:

1.3.2 Hledání možností rozvoje služeb azylové domy pro další cílové
skupiny – především muže/ muže s dětmi/ muže po výkonu trestu
v ORP Vysoké Mýto (§ 57)

Plánovaný
realizátor:

-

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

pobytové

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

Cílem aktivity je podpora služeb azylových domů a to především pro muže.
V rámci ORP a samotného města Vysoké Mýto roste poptávka po službách
azylového domu zejména pro muže propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
(minimálně na 2-3 měsíce po propuštění). Nejbližší zařízení tohoto typu je
v současnosti v Pardubicích. V rámci OPR Vysoké Mýto funguje v současnosti
azylový dům pro ženy a matky s dětmi, jehož realizátorem je SKP - CENTRUM,
o.p.s., změna cílové skupiny byla v tomto zařízení zvažována, ale za stávajících
podmínek v současném objektu není realizovatelná.
Dílčí aktivity:
1) Ověření potřebnosti rozšíření dané služby pro další cílové skupiny
2) Hledání vhodného provozovatele služby, jednání s Pardubickým krajem
o financování služby, příp. hledání prostor
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-
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Číslo a název
Opatření:

1.4 Podpora služby intervenční centra

Aktivity:

1.4.1 Zachování služby Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím
násilím – SKP – CENTRUM, o.p.s. (§ 60a)

Krátký popis
Opatření:

Intervenční centra nabízí pomoc osobám ohrožených násilným chováním osob
ve společné domácnosti. Jedná se o službu ambulantní, terénní i pobytovou.
Aktivitou daného opatření je Zachování služby Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím – SKP – CENTRUM, o.p.s.

Číslo a název
Aktivity:

1.4.1 Zachování služby Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím
násilím – SKP – CENTRUM, o.p.s. (§ 60a)

Plánovaný
realizátor:

SKP - CENTRUM, o.p.s.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Služba je
poskytována:

od 1. 1 .2009

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 3
Jedná se o okamžitou kapacitu ambulantní formy služby, tj. v jeden okamžik je
možné službu poskytnou max. 3 klientům.
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 1
Jedná se o okamžitou kapacitu terénní formy služby, tj. v jeden okamžik je
možné službu poskytnout max. 1 osobě.

36

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
SKP - CENTRUM, o.p.s., Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím
násilím – úvazek PPP: základní – 2,5, rozvojová - 4

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zachování poskytování sociální služby v plánovaném rozsahu.
Intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti
domácího násilí na celém území Pardubického kraje ve smyslu zákona
č. 135/2006 Sb. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci, zejména sociální,
psychologické, lékařské a právní.
Povozní doba: pondělí - pátek 8:00-16:00 hod.
Služba je poskytována na základě osobního nebo telefonického objednání.
2018

2019

2020

2021

240 000

2 772 000

3 050 000

3 355 000

Pardubický kraj

-

265 000

292 000

321 000

Město Vysoké Mýto

-

50 000

55 000

60 000

57 100

157 000

173 000

190 000

Ostatní

2 620 008

-

-

-

CELKEM

2 917 108

3 244 000

3 570 000

3 926 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV

Ostatní obce ORP
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Číslo a název
Opatření:

1.5 Vznik chybějících strategických služeb pro osoby bez přístřeší v ORP
Vysoké Mýto

Aktivity:

1.5.1 Hledání možností pro vznik nízkoprahového denního centra (§ 61)
1.5.2 Hledání možností pro vznik noclehárny (§ 63)

Krátký popis
Opatření:

Slabou stránkou v oblasti sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto je
problematika spojená s cílovou skupinou osob bez přístřeší. Tyto služby se
objevují také v anketách pro veřejnost mezi preferovanými a požadovanými
službami pro danou cílovou skupinu. Cílem opatření je zvážení možností pro
podporu dané cílové skupiny – především vznik sociálních služeb
nízkoprahového denního centra, či noclehárny.

Číslo a název
Aktivity:

1.5.1 Hledání možností pro vznik nízkoprahového denního centra (§ 61)

Plánovaný
realizátor:

-

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

terénní, ambulantní

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro
osoby bez přístřeší. Součástí je také např. pomoc s osobní hygienou, poskytnutí
stravy, či pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Dílčí aktivity:
1) Ověření potřebnosti vzniku služby nízkoprahového denního centra
v rámci ORP
2) Hledání vhodného provozovatele služby, jednání s Pardubickým krajem
o financování služby, příp. hledání prostor
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

Číslo a název
Aktivity:

1.5.2 Hledání možností pro vznik noclehárny (§ 63)

Plánovaný
realizátor:

-

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

-
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Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

Jedná se o ambulantní služby určené osobám bez přístřeší. Mezi základní
činnosti patří přenocování a příp. pomoc při osobní hygieně.
Dílčí aktivity:
1) Ověření potřebnosti vzniku služby noclehárny v rámci ORP
2) Hledání vhodného provozovatele služby, jednání s Pardubickým krajem
o financování služby, příp. hledání prostor
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-
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7.2

Priorita 2 – Podpora rozvoje služeb nedefinovaných v zákoně
o sociálních službách

Číslo a název
Opatření:

2.1 Podpora aktivit primární prevence sociálně nežádoucích jevů v ORP
Vysoké Mýto

Aktivity:

2.1.1 Zachování aktivit primární prevence sociálně nežádoucích jevů ve
Vysokém Mýtě

Krátký popis
Opatření:

Primární cílovou skupinou jsou osoby v sociálně vyloučených lokalitách
(lokality Husova a Čapkovského) ohrožených kriminalitou nebo
sociálně patologickými jevy. Cílem je spolupracovat touto cílovou skupinou na
snižování rizik spojených se současným způsobem jejich života. Asistenti
prevence kriminality pracují v rámci Městské policie Vysoké Mýto.

Číslo a název
Aktivity:

2.1.1 Zachování aktivit primární prevence sociálně nežádoucích jevů ve
Vysokém Mýtě

Plánovaný
realizátor:

Městská policie Vysoké Mýto

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

39

V současnosti působí na území města tři asistenti prevence kriminality. Mezi
jejich hlavní činnosti spadají zejména: eliminování a předcházení trestné činnosti
a jiného protiprávního jednání na území města Vysokého Mýta, asistence při
zákrocích Městské policie a Policie České republiky v sociálně vyloučených
lokalitách a při zákrocích proti pachatelům protiprávního jednání vycházejících
ze sociálně vyloučených lokalit, řešení problémů mezi obyvateli sociálně
vyloučených lokalit a místními obyvateli na území města Vysokého Mýta,
spolupráce se základními a speciálními školami (řešení konfliktů mezi dětmi ze
sociálně vyloučených lokalit, zabránění konfliktů mezi dětmi) ad.
Projekt zajištění primární prevence sociálně nežádoucích jevů formou podpory
asistentů prevence kriminality je do roku 2020 podpořen z Operačního programu
Zaměstnanost. Celkové náklady projektu činí 2 500 306 korun (dotace byla
poskytnuta ve výši 95 % celkových nákladů projektu).
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-
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Číslo a název
Opatření:

2.2 Zachování a další rozvoj navazujících služeb pro osoby v nepříznivé
sociální situaci v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

2.2.1 Zachování a podpora navazujících služeb pro lidi bez přístřeší ve městě
Vysoké Mýto
2.2.2 Zachování a podpora služby potravinové banky Pardubice
2.2.3 Podpora sociálního bydlení

Krátký popis
Opatření:

Cílem daného opatření je podpora a rozvoj doplňkových služeb pro osoby
v nepříznivé sociální situace v rámci ORP Vysoké Mýto. Mezi cílové skupiny
patří především osoby bez přístřeší, osoby v krizi, mládež s hendikepem
a další skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

Číslo a název
Aktivity:

2.2.1 Zachování a podpora navazujících služeb pro lidi bez přístřeší ve
městě Vysoké Mýto

Plánovaný
realizátor:

Město Vysoké Mýto, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Služba je
poskytována:

od 4. 9. 2018

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

40
Město Vysokého Mýta s Městským bytovým podnikem a Odborem sociálních
věcí a zdravotnictví začalo v roce 2018 provozovat sociální sprchu pro osoby
bez přístřeší v městské ubytovně v Čapkovské ulici ve Vysokém Mýtě. Sociální
sprcha je přístupná vždy jeden den v týdnu.
Doplňkovou službou pro osoby bez přístřeší je poskytnutí hygienických potřeb,
oblečené a příp. potravinové pomoci. V této souvislosti spolupracuje město
Vysoké Mýto s Oblastní charitou Nové Hrady u Skutče.
Uvedené provozní náklady zahrnují pouze provoz sociální sprchy.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

850

3 000

3 000

4 000

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

850

3 000

3 000

4 000

Město Vysoké Mýto

CELKEM

Číslo a název
Aktivity:

2.2.2 Zachování a podpora služby potravinové banky Pardubice

Plánovaný
realizátor:

POTRAVINOVÁ BANKA PARDUBICE, z. s.

Služba je
poskytována:

od 29. 4. 2015

Forma služby:

-
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Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

Potravinová banka Pardubice byla založena za účelem získávat zemědělské
přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale
poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách
v supermarketech, ve školách, apod. Banka dary dále rozdává potřebným jedná se o zařízení pro osoby v krizi, pro mládež s hendikepem, pro osoby bez
domova a další skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením ad.
Cílem aktivity je zachování a další podpora navazujících služeb Potravinové
banky Pardubice, z.s.
2018

Plánované zdroje

2020

2021

-

-

-

-

360 000

450 000

450 000

450 000

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

1 062 000

3 035 000

3 035 000

3 035 000

CELKEM

1 422 000

3 485 000

3 485 000

3 485 000

Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj

Číslo a název
Aktivity:

2.2.3 Podpora sociálního bydlení

Plánovaný
realizátor:

Město Vysoké Mýto

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

pobytová

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

2019

41

Záměrem aktivity je podpořit vznik dostupného bydlení pro rodiny i jednotlivce
v obtížné sociální situaci. Cílem je vybudování sociálních bytů, určených osobám
v bytové nouzi, nebo těch, kteří vynakládají nepřiměřenou výši svých příjmů na
bydlení. Součástí tohoto záměru je dále hledání možností pro vznik tzv.
krizových lůžek pro rychlou pomoc osobám v krizových situacích.
Prozatím není zpracován konkrétní záměr pro realizaci této aktivity.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-
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8 Cílová skupina „Osoby se zdravotním postižením“ a „Senioři“
Vzhledem k tomu, že problematika řešená v rámci cílových skupin Osoby se zdravotním
postižením a Senioři je natolik provázaná a vzájemně se doplňující, že nelze jednoznačně
odlišit problémy a výzvy pro každou skupinu samostatně, bylo dojednáno v rámci obou
pracovních skupin, že výstupy plánování budou vzájemně provázány a současně SWOT
analýza bude pro obě skupiny zpracována jedna společná.
Definice cílové skupiny v rámci ORP Vysoké Mýto:
Osoby se zdravotním postižením







Osoby se zdravotním postižením všech věkových skupin, a to osoby definované
v zákoně o sociálních službách a obecně také osoby s dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem, který podstatně omezuje jejich psychické, fyzické nebo smyslové
schopnosti.
Zákon o sociálních službách vymezuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální,
duševní, smyslové nebo kombinované postižení (včetně postižení autismem
a dlouhodobě nemocných), jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na
pomoci jiné osoby.
Zvláštní skupinou, na kterou se plánování také zaměřuje, jsou pečující osoby.

Senioři



Fyzické osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem, nepříznivým
zdravotním stavem, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života ve
věku 65 a více let, které potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání
základních činností spojených s péčí o vlastní osobu, a to formou odborné
ošetřovatelské péče a podpory rodiny nebo poskytovatelů sociálních služeb (ať už
pobytových, či ambulantních a terénních).

SWOT analýza OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM a SENIOŘI
Silné stránky:

Slabé stránky:



dostatečná kapacita domovů pro seniory
(aktuálně 245 míst)



nedostatečná kapacita domova se
zvláštním režimem (aktuálně 25 míst)



stávající služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením jsou
zainteresovanými stranami dobře
hodnoceny



nedostupnost kvalifikovaných pracovníků
pro pečovatelskou službu (jak pro terénní
službu PS, tak pečovatelky v rámci DS)

rozvíjející se nabídka volnočasových
a aktivizačních služeb pro seniory





nedostatečné pokrytí malých obcí terénní
pečovatelskou službou

venkovní hřiště se cvičebními prvky pro
seniory ve Vysokém Mýtě





chybí sociální bydlení (zejména CS seniorů
bez PnP a nízkými příjmy)



v ORP je provozována Senior doprava
(ČČK) pro CS seniorů i OZP






existence 2 škol pro děti se ZP (Speciální
základní škola a praktická škola Vysoké
Mýto, Základní škola a Praktická škola

chybí „krizová lůžka“
nedostatečná kapacita pobytových zařízení
pro osoby se zdravotním postižením
chybí návazná síť služeb pro OZP
(např. sociálně terapeutická dílna,
podporované bydlení, kapacity pro sociální
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Svítání, o. p. s. – detašované pracoviště
školy pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením Vysoké Mýto)





zdravotně sociální komise města VM
začleňuje i zástupce poskytovatelů
sociálních služeb





aktivní spolupráce na úrovni města VM
a poskytovatelů sociálních služeb





Příležitosti:

podnikání)
není dostatečná dopravní dostupnost
lékařských služeb a nedostatečný počet
lékařů specialistů
nedostatečné pokrytí území ORP službou
domácí ošetřovatelské péče, hospicové
péče, psychiatrické péče
nedostatečná informovanost mezi
poskytovateli a mezi poskytovateli
a obcemi, i s ohledem na veřejnost
chybějící nabídka volnočasových
a aktivizačních služeb pro OZP
nedostatečný důraz na kvalitu odstraňování
bariér pro OZP a seniory

Ohrožení:



rozvoj dobrovolnictví pro práci s cílovými
skupinami, zejména v seniorském věku



nevyužívání PnP na sociální služby

další rozvoj sítě půjčoven kompenzačních
pomůcek





nedokončená reforma psychiatrické péče



nejistota finančního zajištění služeb



nárůst potenciálních klientů DZR, tlak na
přijímání klientů s III. a IV. stupněm
závislosti v rámci DS



nedostatečná generační obměna u lékařů
a vedoucích pracovníků organizujících
spolkovou činnost pro seniory (zejména na
malých obcích)



stárnutí populace, zvětšování podílu
nejstarší složky obyvatel (tlak na rozvoj
služeb pro tuto cílovou skupinu)



nejistota v návaznosti na politickou situaci
(komunální volby)



rozvoj informovanosti (akce jako veletrh
neziskových organizací, prezentace
poskytovatelů apod.)



důraz na kvalitu při odstraňování bariér pro
OZP a seniory (dostupnost objektů, služeb
a aktivit)



vyšší zapojení (menších) obcí do
financování služeb v sociální oblasti



podpora setkávání generací (např.
spolupráce škol se zařízeními pro seniory)



pokračování procesu komunitního
plánování sociálních služeb pro celé
ORP VM
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8.1

Priorita 1 – Podpora rozvoje sociálních služeb

Číslo a název
Opatření:

1.1 Podpora odlehčovacích služeb v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.1.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu poskytované odlehčovací služby –
BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. (§ 44)
1.1.2 Podpora poskytované odlehčovací služby pro seniory – Ledax Vysoké
Mýto o.p.s. (§ 44)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity odlehčovacích služeb
na území ORP Vysoké Mýto formou ambulantní nebo pobytové služby –
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické
osobě nezbytný odpočinek.
Jedná se o odlehčovací službu BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s., která je určena
rodinám osob s mentálním a přidruženým tělesným postižením a odlehčovací
službu - Ledax Vysoké Mýto o.p.s., jejíž cílovou skupinou jsou senioři.
V ORP Vysoké Mýto je dále dostupná Odlehčovací služba poskytovatele SKP CENTRUM, o.p.s. v rámci disponibilní kapacity zařízení Domov Simeon v Horní
Jelení – není blíže řešeno v rámci SPRSS VM.:
•
Odlehčovací služby – Domov Simeon (K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení)
s celkovou kapacitou 16 lůžek.
•
Pozn.: jako doplňující pobytová služba je ve stejném zařízení
provozován Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
s celkovou kapacitou 4 lůžek.
44

Číslo a název
Aktivity:

1.1.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu poskytované odlehčovací
služby – BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. (§ 44)

Plánovaný
realizátor:

Odlehčovací služby Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. (Plk. B. Kohouta 914,
Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 9. 2010

Forma služby:

pobytové, ambulantní

Kapacita služby:

Pobytová: počet lůžek – 2
V jeden den se mohou v odlehčovacích službách vystřídat až 4 klienti (2 klienti
ukončí pobyt během dopoledne a 2 klienti nastoupí odpoledne).
Ambulantní: denní kapacita jsou 2 klienti.

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Pobytová: Lůžko: základní – 3, rozvojová – 3
Ambulantní: Okamžitá kapacita: základní – 2, rozvojová – 3
Pozn. Reálná kapacita obou forem služby – 2 klienti, k navýšení kapacity
nedojde.

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je poskytnout rodinám osob s mentálním a přidruženým tělesným
postižením z Pardubického kraje, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
prostředí, od 10 do 50 let ambulantní nebo od 12 do 50 let krátkodobé pobytové
služby, jejichž smyslem je umožnit pečujícím čas k odpočinku, regeneraci sil
a klienty podpořit a motivovat k co největší možné samostatnosti a nezávislosti,
tato podpora má vést k tomu, aby rodina mohla žít, co možná nejběžnějším
životem.
2018

Plánované zdroje

2019

2020
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2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

906 000

865 000

900 000

900 000

Pardubický kraj

317 000

272 000

140 000

140 000

Město Vysoké Mýto

-

80 000

80 000

80 000

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

472 612,41

500 000

500 000

500 000

1 695 612,41

1 717 000

1 752 000

1 752 000

Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Aktivity:

1.1.2 Podpora poskytované odlehčovací služby pro seniory - Ledax
Vysoké Mýto o.p.s. (§ 44)

Plánovaný
realizátor:

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - odlehčovací služby (Žižkova 913, Litomyšlské
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2017

Forma služby:

pobytová

Kapacita služby:

Kapacita pobytové formy poskytování:
počet lůžek – 6

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Lůžko: základní – 6, rozvojová – 6
Cílem je zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů a zachovat
tak realizaci aktivity v plánovaném rozsahu (v roce 2017 využilo odlehčovací
službu 27 zájemců, celkem bylo poskytnuto 2606 hodin poskytnuté přímé péče
v základních činnostech). V roce 2018 byla kapacita navýšena na 6 lůžek.

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

2018

2019

2020

849 000

900 000

950 000

1 000 000

-

300 000

350 000

400 000

250 000

250 000

250 000

250 000

5 000

5 000

5 000

5 000

870 000

890 000

910 000

930 000

1 974 000

2 345 000

2 465 000

2 585 000
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Číslo a název
Opatření:

1.2 Podpora služby Denní stacionáře v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.2.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu Denního stacionáře - BERENIKA Vysoké Mýto, o.p.s. (§ 46)
1.2.2 Zachování stávající kapacity služby Denního stacionáře - Ledax Vita z.ú.
(§ 46)
1.2.3 Využití kapacity služeb Denního stacionáře - Denní stacionář Chotovice
(§ 46)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity denních stacionářů
na území ORP Vysoké Mýto.
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
V ORP Vysoké Mýto jsou poskytovány služby denního stacionáře v rámci
zařízení: BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. pro osoby s mentálním postižením,
Ledax Vita z.ú. pro seniory (resp. osoby starší 55 let), a dále jsou pro klienty
ORP VM mimo řešené území k dispozici služby Denního stacionáře
v Chotovicích, které zajišťuje Oblastní charita Nové Hrady u Skutče.

Číslo a název
Aktivity:

1.2.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu Denního stacionáře BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. (§ 46)

Plánovaný
realizátor:

Denní stacionář Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. (Plk. B. Kohouta 914,
Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 9. 2010

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 24 klientů denně

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

46

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Okamžitá kapacita: základní – 24, rozvojová – 24
Cílem je poskytnout lidem s mentálním a přidruženým tělesným postižením od
16 do 64 let podporu k dosažení nejvyššího možného stupně samostatnosti
a nezávislosti, dle vlastních možností a potřeb, a to formou nácviku
v podmínkách denního stacionáře.
2018

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

2019

2020

2021

3 214 000

2 857 000

3 000 000

3 000 000

152 000

112 000

112 000

112 000

30 000

30 000

30 000

30 000

-

-

-

-

96 608,46

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 362 068,46

3 999 000

4 142 000

4 142 000
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Číslo a název
Aktivity:

1.2.2 Zachování stávající kapacity služby Denního stacionáře - Ledax Vita
z.ú. (§ 46)

Plánovaný
realizátor:

Denní stacionář - Ledax Vita z.ú. (Komenského 199, Pražské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2018

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů - 6
Kapacita služby je 6 klientů/den.

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Okamžitá kapacita: základní – 12, rozvojová – 12
Denní stacionář je určen pro osoby z Pardubického kraje od 55 let věku, které
mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech. Denní
stacionář je ambulantní služba, jež potřebným občanům umožní zůstat součástí
své přirozené komunity. Tato služba je podporou pro pečující rodinu uživatele:
během pracovního týdne se bude moci věnovat pracovním činnostem.
Posláním služby je poskytnout ambulantní pomoc osobám, jejichž stav vyžaduje
v průběhu dne pomoc druhých osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci,
kterou nemohou řešit svépomocí ani za pomoci rodiny, či komunity a ostatních
veřejně dostupných služeb či služeb s nižší mírou podpory, a tím umožnit
osobám setrvat v jejich domácím prostředí.
Cíle:
udržet v maximální možné míře samostatnost uživatelů
udržet uživatele v maximální možné míře v přirozeném prostředí
Všeobecným cílem je zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby
uživatelů a zachovat tak realizaci aktivity v plánovaném rozsahu. Denní
stacionář je umístěn v budově města Vysoké Mýto – ve VILE MARII, kde jsou
zároveň nabízeny volnočasové aktivity, je zde provozován SENIOR POINT, je
možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek aj.
2018

2019

2020

2021

1 590 000

1 149 000

1 350 000

1 450 000

-

-

-

-

272 000

252 000

252 000

252 000

-

-

-

-

33 000

120 000

150 000

150 000

1 895 000

1 521 000

1 752 000

1 852 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Aktivity:

1.2.3 Využití kapacity služeb Denního stacionáře - Denní stacionář
Chotovice (§ 46)

Plánovaný
realizátor:

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Denní stacionář (Chotovice 31, 570 01 Litomyšl)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů – 12

Poznámka ze

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
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SPRSS
Pardubického
kraje:

Okamžitá kapacita: základní – 20, rozvojová - 20

Charakteristika
Aktivity:

Opatření je zaměřeno na podporu stávajících kapacit, udržení profesionální
a kvalitní služby a zároveň udržení spolupráce s Městem Vysoké Mýto a dalšími
poskytovateli v ORP Vysoké Mýto.
Cílem poskytované služby je zapojení lidí se zdravotním postižením a seniorů do
společnosti, rozvoj a udržení jejich samostatnosti, schopností a dovedností
s důrazem kladeným na specifika z hlediska věku a postižení.
Cílové skupiny: Denní stacionář je určen osobám se zdravotním postižením od
7 let, dospělým osobám a seniorům bez omezení věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální
začleňování osob; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí; poskytnutí stravy; pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Opatření:

2018

2019

2020

2021

1 800 000

1 886 000

1 900 000

1 910 000

83 000

74 000

74 000

74 000

-

-

-

-

5 000

6 500

7 000

8 000

604 877

1 345 500

1 419 000

1 458 000

2 492 877

3 312 000

3 400 000

3 450 000

1.3 Zachování a další rozvoj služby Chráněné bydlení

Aktivity:

1.3.1 Podpora dostupnosti a rozvoje služby Chráněné bydlení - BERENIKA Vysoké Mýto, o.p.s. (§ 51)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a rozvoj kapacit chráněného bydlení pro
cílovou skupinu OZP, které jsou v rámci ORP Vysoké Mýto nedostatečné.
Specifickým cílem opatření je zachování poskytování sociální služby Chráněné
bydlení - BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. v plánovaném rozsahu 10 míst
základní kapacity a příp. další rozvoj dle místních dispozic a zejména
zkvalitňování zázemí poskytované služby.
Chráněné bydlení je jako pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení.
Cílem je poskytnout dospělým lidem s mentálním a přidruženým tělesným
postižením od 18 do 64 let individuální podporu v oblasti bydlení a běžného
života a to formou nácviku v podmínkách chráněného bydlení.
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Číslo a název
Aktivity:

1.3.1. Podpora dostupnosti a rozvoje služby Chráněné bydlení - BERENIKA
- Vysoké Mýto, o.p.s. (§ 51)

Plánovaný
realizátor:

Chráněné bydlení Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.

Služba je
poskytována:

od 1. 9. 2010

Forma služby:

pobytová

Kapacita služby:

Kapacita pobytové formy poskytování:
počet klientů – 10

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Lůžko: základní – 10, rozvojová – 10
V rámci aktivity se jedná o udržení stávající kapacity služby Chráněné bydlení
BERENIKA, která je poskytována dospělým lidem s mentálním a přidruženým
tělesným postižením od 18 do 64 let individuální podporu v oblasti bydlení
a běžného života a to formou nácviku v podmínkách chráněného bydlení.
Cílem je zachovat realizaci aktivity v plánovaném rozsahu.
2018

2019

2020

2021

1 169 000

1 207 000

1 300 000

1 300 000

Pardubický kraj

108 000

80 000

100 000

100 000

Město Vysoké Mýto

180 000

100 000

100 000

100 000

-

-

-

-

809 598,13

900 000

900 000

900 000

2 266 598,13

2 287 000

2 400 000

2 400 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV

Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Opatření:

1.4 Podpora odborného sociálního poradenství v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.4.1 Podpora a rozvoj poradenských služeb TyfloCentra Pardubice o.p.s.
v rámci ORP Vysoké Mýto (§ 37)
1.4.2 Zachování občanské poradny Oblastní charity Ústí nad Orlicí (§ 37) –
zařazeno v opatření 1.1.1. v rámci CS Osoby v nepříznivé sociální
situaci

Krátký popis
Opatření:

Odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osob se zdravotním
postižením a seniorů je na území ORP Vysoké Mýto poskytováno několika
organizacemi pro různé cílové skupiny klientů:
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pracoviště Vysoké Mýto
cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením: se zrakovým
a jiným postižením, dále rodinní příslušníci osob se zrakovým
postižením, organizace a veřejnost laická i odborná;
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Občanská poradna Ústí nad Orlicí
služba je určena osobám starším 16 let, které jsou v nepříznivé sociální
situaci,
služba je řešena v části opatření 1.1.1. v rámci CS Osoby v nepříznivé
sociální situaci;
AUDIOHELP z.s., Středisko služeb pro osoby se sluchovým postižením v Ústí
nad Orlicí jako organizace dojíždějící do území ORP v rámci terénní formy

„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

- 49 -

49

služby – není blíže řešeno v rámci SPRSS VM
služba je určena pro osoby se sluchovým postižením,
služba je poskytována v rámci měst Vysoké Mýto a Choceň, kam ve
vybrané dny jezdí technik na servis sluchadel a poradenství.
Cílem opatření je zachovat kapacitu a rozsah poskytovaných služeb a zajistit
prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů potřeby uživatelů ve všech cílových
skupinách.

Číslo a název
Aktivity:

1.4.1 Podpora a rozvoj poradenských služeb TyfloCentra Pardubice o.p.s. v
rámci ORP Vysoké Mýto (§ 37)

Plánovaný
realizátor:

TyfloCentrum Pardubice o.p.s., pracoviště Vysoké Mýto

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007
od 1. 1. 2011 (pracoviště VM)

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Celková kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 130 Počet uživatelů služby za kalendářní rok.
Celková kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 40 Počet uživatelů služby za kalendářní rok.
Pracoviště VM: nelze samostatně stanovit
Pozn. dle reálného počtu uživatelů služeb v roce 2018 a 2019 se jedná o cca 6
uživatelů + anonymní uživatelé (veřejnost – laická a odborná), tzn. cca 8
uživatelů/ rok.

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

50

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Úvazek PPP: základní – 2,25, rozvojová - 2,25 (za celou službu)
Cílem je zajistit potřeby uživatelů prostřednictvím poskytované služby
poradenství pro osoby se zrakovým postižením a zachovat tak realizaci aktivity
v plánovaném rozsahu.
Služba sociálního poradenství je poskytována v rámci pracoviště Vysoké Mýto,
a to v rozsahu 1 hodiny/týdně:
informace o sociálních dávkách aj. (např. průkaz ZTP, ZTP/P, příspěvek
na péči apod.),
poradenství při zvládání běžných denních činností,
informace o možném pracovním uplatnění,
aj. problematika.
2018

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

893 000

989 000

1 000 000

1 050 000

Pardubický kraj

245 000

229 000

229 000

229 000

3 415

4 550

20 000

20 000

Ostatní obce ORP

108 000

113 000

113 000

120 000

Ostatní

149 048

200 000

200 000

200 000

1 398 463

1 535 550

1 562 000

1 619 000

Plánované zdroje

Město Vysoké Mýto

CELKEM
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Číslo a název
Opatření:

1.5 Podpora služby sociálně terapeutické dílny v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.5.1 Využití kapacity služeb Sociálně terapeutické dílny Chotovice (§ 67)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity sociálně
terapeutických služeb na území ORP Vysoké Mýto.
Sociálně terapeutické dílny, jsou určeny osobám se zdravotním postižením,
mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy (do 26let) a osobám, které
vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, ve věku od 16 do 64 let.
Cílem poskytované služby je posílení samostatnosti, získání dovedností pro
praktický život, především v oblastech péče o sebe, domácnost apod.,
smysluplné trávení volného času, navazování sociálních vztahů, udržování
pravidelného kontaktu naplňováním individuálních potřeb. Smyslem je
především podpora k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností.
Pro klienty z ORP Vysoké Mýto jsou mimo řešené území k dispozici služby
Sociálně terapeutické dílny v Chotovicích, které zajišťuje Oblastní charita Nové
Hrady u Skutče.

Číslo a název
Aktivity:

1.5.1 Využití kapacity služeb Sociálně terapeutické dílny Chotovice (§ 67)

Plánovaný
realizátor:

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Sociálně terapeutické dílny (Chotovice 31, 570 01 Litomyšl)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů – 20

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Okamžitá kapacita: základní – 20, rozvojová – 20

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zachování poskytování sociální služby s ohledem na klienty z ORP VM
a další rozvoj a zkvalitňování zázemí poskytované služby.
Činnosti poskytování služeb v sociálně terapeutických dílnách budou zajišťovány
v rozsahu těchto úkonů dle § 67 zákona:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností.
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2018

2019

2020

0

3 400 000

3.570 000

3 748 000

3 928 258

1 483 000

1 534 000

1 588 000

Město Vysoké Mýto

0

10 000

10 000

10 000

Ostatní obce ORP

0

5 000

5 000

5 000

166 285

185 000

190 000

190 000

4 094 543

5 083 000

5 299 000

5 531 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj

Ostatní
CELKEM
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2021

Číslo a název
Opatření:

1.6 Podpora služeb sociální rehabilitace v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.6.1. Podpora a rozvoj služby Sociální rehabilitace TyfloCentra Pardubice
o.p.s. v rámci ORP Vysoké Mýto (§ 70)
1.6.2. Podpora a rozvoj služby Sociální rehabilitace Péče o duševní
zdraví, z.s. v rámci střediska Ústí nad Orlicí (§ 70)

Krátký popis
Opatření:

Sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením
a seniorů je na území ORP Vysoké Mýto poskytováno pro různé cílové
skupiny klientů:
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pracoviště Vysoké Mýto
cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením: se
zrakovým a jiným postižením, dále rodinní příslušníci osob se
zrakovým postižením, organizace a veřejnost laická i odborná;
Péče o duševní zdraví, z.s., středisko Ústí nad Orlicí
cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním ve
věku 18 – 65 let;
AUDIOHELP z.s., Středisko služeb pro osoby se sluchovým postižením v Ústí
nad Orlicí jako organizace dojíždějící do území ORP v rámci terénní formy
služby – není blíže řešeno v rámci SPRSS VM
služba je určena pro osoby se sluchovým postižením,
služba je poskytována v rámci měst Vysoké Mýto a Choceň, kam ve
vybrané dny jezdí technik na servis sluchadel a poradenství, součástí
je poradenství o možnostech a způsobech získání sluchadel a jiných
kompenzačních pomůcek, poradenství týkající se kompenzačních
pomůcek (jaké existují), možnost vyzkoušení kompenzačních
pomůcek, možnost zapůjčení kompenzační pomůcky;
Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Pardubice jako organizace
poskytující ambulantní formy služby mimo území ORP s možností dojížďky
klientů za službou – není blíže řešeno v rámci SPRSS VM
služba je určena pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením,
služba zahrnuje nácvik prostorové orientace, sebeobsluhy, čtení
a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu,
rehabilitace zraku, nácvik chování v různých společenských situacích
a další.
Cílem opatření je zachovat kapacitu a rozsah poskytovaných služeb a zajistit
prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů potřeby uživatelů ve všech cílových
skupinách.

Číslo a název
Aktivity:

1.6.1. Podpora a rozvoj služby Sociální rehabilitace TyfloCentra Pardubice
o.p.s. v rámci ORP Vysoké Mýto (§ 70)

Plánovaný
realizátor:

TyfloCentrum Pardubice o.p.s., pracoviště Vysoké Mýto

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007
od 1. 1. 2011 (pracoviště VM)

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 80
Počet uživatelů služby za kalendářní rok.
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 70
Počet uživatelů služby za kalendářní rok.
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Pracoviště VM: nelze samostatně stanovit
Pozn. dle reálného počtu uživatelů služeb v roce 2018 a 2019 se jedná o cca 6
uživatelů/ rok.
Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:
Charakteristika
Aktivity:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Úvazek PPP: základní – 3,00, rozvojová – 3,00 (za celou službu)
Cílem je zajistit potřeby uživatelů prostřednictvím poskytované služby sociální
rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením a zachovat tak realizaci aktivity
v plánovaném rozsahu.
Služba sociální rehabilitace je poskytována v rámci pracoviště Vysoké Mýto, a to
v rozsahu 1,5 hodiny/týdně:
nácvik, vzdělávání a trénink v oblasti práce s náročnými kompenzačními
pomůckami,
vzdělávání v oblasti komunikace,
podpora pracovního uplatnění,
aj.
2018

2019

2020

2021

1 152 000

1 273 000

1 300 000

1 350 000

196 000

184 000

184 000

184 000

8 255

3 390

16 000

16 000

Ostatní obce ORP

620 600

548 600

549 600

600 000

Ostatní

297 670

300 000

300 000

300 000

2 274 525

2 308 990

2 349 000

2 450 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto

CELKEM

53
Číslo a název
Aktivity:

1.6.2. Podpora a rozvoj služby Sociální rehabilitace Péče o duševní zdraví,
z.s. v rámci střediska Ústí nad Orlicí (§ 70)

Plánovaný
realizátor:

Péče o duševní zdraví, z.s.
Sociální rehabilitace - středisko Ústí nad Orlicí

Služba je
poskytována:

od 1. 4. 2010 (středisko ÚO)

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 80
Počet uživatelů služby za kalendářní rok.
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 70
Počet uživatelů služby za kalendářní rok.

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Úvazek PPP: základní – 3,50, rozvojová – 5,50
Pozn. v režimu 5,5 úvazku pracuje PDZ, z.s. již od roku 2016.

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů a zachovat
tak realizaci aktivity v plánovaném rozsahu.
Služba sociální rehabilitace pro lidi ve věku 18 – 65 let se závažným duševním
onemocněním je na území okresu Ústí nad Orlicí poskytována střediskem PDZ,
z.s., se sídlem v Ústí nad Orlicí.
Poslání služby:
Pomáhat duševně nemocným lidem v zapojení do běžného života,
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zvláště po hospitalizacích v psychiatrických zařízeních.
Pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy
s okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí.
Pomáhat jim v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí
a vyloučení ze společnosti.
Rozvojovým cílem je vytvoření multidisciplinární spolupráce organizované formou
týmu s jasně definovanými členy týmu, sdílenými hodnotami a společnými
týmovými postupy, které vedou k podpoře klienta v jeho přirozeném prostředí na
jeho cestě k zotavení. Jedná se o způsob práce, kde různé profese spolupracují
a efektivně vzájemně komunikují tak, aby byl maximálně využitý jejich společný
potenciál znalostí, zkušeností a zejména intervencí ve prospěch klientů.
Multidisciplinární tým by měl být složen s těchto profesí s různými pracovními
úvazky:
Psychiatr, psycholog, zdravotní sestra, sociální pracovníci a peer konzultant.
Sociální pracovníci budou v týmu mít různé odborné specializace.
-

2018

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto

2019

2020

2021

3 800 000

4 150 000

4 200 000

4 300 000

962 000

1 112 000

1 200 000

1 250 000

10 000

15 000

18 000

20 000

-

-

-

-

64 000

70 000

80 000

90 000

4 836 000

5 347 000

5 498 000

5 660 000

Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Opatření:

1.7 Podpora služeb rané péče v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.7.1 Podpora služby raná péče - Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
(§ 54)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zachování a podpora služby sociální prevence raná péče Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. Služba raná péče pro rodiny s dětmi
od narození do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká
porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem,
tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického
spektra.
Služba obsahuje tyto 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 obstarání
osobních záležitostí

Číslo a název
Aktivity:

1.7.1 Podpora služby raná péče - Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
(§ 54)

Plánovaný
realizátor:

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Služba je
poskytována:

od 1. 2. 2003

Forma služby:

terénní, ambulantní
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Kapacita služby:

Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů – 120
Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů – 120

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb 2019:
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., raná péče, rodina: základní – 120,
rozvojová – 120

Charakteristika
Aktivity:

Cílem rané péče je snížit negativní postižení dítěte nebo ohrožení jeho vývoje na
rodinu a prostředí, ve kterém vyrůstá, zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech,
které jsou již postiženy nebo ohroženy, posílit kompetence rodiny a zvýšit její
soběstačnost a vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace.
Poskytovatelem služby rané péče je v rámci ORP Vysoké Mýto Středisko rané
péče v Pardubicích o.p.s., které se zaměřuje na následující druhy podpory:
Podporu psychomotorického vývoje dítěte
Podporu komunikačních dovedností dítěte
Základní sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady
Zapůjčení stimulačních, didaktických a kompenzačních pomůcek
a literatury
Pomoc při výběru a obstarání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
Předání kontaktů na odborníky z oblasti školství, zdravotnictví
a sociálních služeb
Pomoc při výběru předškolního zařízení či školy
Zprostředkování kontaktu s rodinami s dětmi se zdravotním postižením
Psychologické a další odborné konzultace
Ukázky využití stimulačních a didaktických programů (pro PC, iPady,
tablety)
Poskytnutí informací o nabídce kulturních, vzdělávacích, rehabilitačních,
pobytových a sportovních aktivitách pro rodiny s dětmi
Služba raná péče je Střediskem rané péče v Pardubicích o.p.s. poskytována na
území celého Pardubického kraje včetně ORP Vysoké Mýto. Raná péče je
realizována zejména terénní formou (nejčastěji v rodinách). Cílem aktivity je
zachování kapacity a dostupnosti služby v rámci ORP Vysoké Mýto a podpora
jejího dalšího rozvoje.
Poznámka: V r. 2018 byla služba podpořena ze Strukturálních fondů EU – ESF.
2018

2019

2020

800 000

4 614 000

4 614 000

4 614 000

4 790 000

1 418 000

1 418 000

1 418 000

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

122 000

122 000

122 000

163 417

260 000

260 000

260 000

5 753 417

6 414 000

6 414 000

6 414 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj

Ostatní
CELKEM
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Číslo a název
Opatření:

1.8 Podpora služeb pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením v ORP
Vysoké Mýto

Aktivity:

1.8.1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
TyfloCentra Pardubice o.p.s. v rámci ORP Vysoké Mýto (§ 66)
1.8.2 Průvodcovské a předčitatelské služby TyfloCentra Pardubice o.p.s. v rámci
ORP Vysoké Mýto (§ 42)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity služeb pro osoby se
zrakovým a sluchovým postižením na území ORP Vysoké Mýto, a to formou
ambulantní nebo terénní služby – poskytované osobám s kombinovaným
postižením, primárně zrakovým či sluchovým postižením.
Služby pro cílovou skupinu osob se zrakovým, sluchovým, kombinovaným
postižením je na území ORP Vysoké Mýto poskytováno několika organizacemi
pro různé cílové skupiny klientů.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pracoviště Vysoké Mýto
cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením: se zrakovým
a jiným postižením,
jedná se o sociálně aktivizační služby a průvodcovské a předčitatelské
služby zajišťované v rámci pracoviště Vysoké Mýto.
Česká unie neslyšících, z.ú.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. – Centrum zprostředkování
tlumočení neslyšícím
jako organizace celorepublikové působnosti v rámci terénní formy služby
– není blíže řešeno v rámci SPRSS VM,
jedná se o tlumočnické služby určené osobám se sluchovým postižením,
které ke komunikaci používají komunikační systémy sluchově
postižených nebo český znakový jazyk, či osobám hluchoslepým, které
používají taktilní znakový jazyk,
Pozn. kapacita každé služby na úrovni Pardubického kraje je plánována
dle Akčního plánu rozvoje sociálních služeb PaK na 0,25 úvazku PPP;
a to v případě, že tlumočníci přijmou dané tlumočení.
Cílem opatření je zachovat kapacitu a rozsah poskytovaných služeb v ORP
Vysoké Mýto.

Číslo a název
Aktivity:

1.8.1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením TyfloCentra Pardubice o.p.s. v rámci ORP Vysoké Mýto
(§ 66)

Plánovaný
realizátor:

TyfloCentrum Pardubice o.p.s., pracoviště Vysoké Mýto (Plk. B. Kohouta
914, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2011

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů - 80
Počet uživatelů služby za kalendářní rok.
Pracoviště VM – provoz: 1 hod./týden
Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů - 50
Počet uživatelů služby za kalendářní rok.
Pozn. dle reálného počtu uživatelů služeb v roce 2018 a 2019 se jedná o cca 6
uživatelů/ rok v rámci ORP Vysoké Mýto.

„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

- 56 -

56

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Okamžitá kapacita: základní – 30, rozvojová – 30

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zajistit potřeby uživatelů prostřednictvím poskytovaných sociálně
aktivizačních služeb pro osoby se zrakovým postižením a zachovat tak realizaci
aktivity v plánovaném rozsahu.
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v rámci pracoviště Vysoké Mýto,
a to v rozsahu 1 hodiny/týdně v zaměření na: společenské, zájmové a sportovní
programy (např. výlety, kuželky, jízda na dvojkole, společenská posezení aj.).
2018

2019

2020

Dotace Pardubický kraj/MPSV

861 000

958 000

970 000

1 000 000

Pardubický kraj

142 000

148 000

148 000

148 000

2 800

3 900

17 000

17 000

Ostatní obce ORP

155 900

112 000

112 000

130 000

Ostatní

135 066

140 000

140 000

140 000

1 296 766

1 361 900

1 387 000

1 435 000

Plánované zdroje

Město Vysoké Mýto

CELKEM

2021

Číslo a název
Aktivity:

1.8.2. Průvodcovské a předčitatelské služby TyfloCentra Pardubice o.p.s.
v rámci ORP Vysoké Mýto (§ 42)

Plánovaný
realizátor:

TyfloCentrum Pardubice o.p.s., pracoviště Vysoké Mýto (Plk. B. Kohouta
914, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2011

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů - 32
Počet uživatelů služby za kalendářní rok.
Pracoviště VM – provoz: 1 hod./týden

57

Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů - 32
Počet uživatelů služby za kalendářní rok.
Pozn. dle reálného počtu uživatelů služeb v roce 2018 a 2019 se jedná o cca 2
uživatele/ rok v rámci ORP Vysoké Mýto.
Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Hodina péče: základní – 500, rozvojová – 550

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zajistit potřeby uživatelů prostřednictvím poskytovaných sociálně
aktivizačních služeb pro osoby se zrakovým postižením a zachovat tak realizaci
aktivity v plánovaném rozsahu.
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v rámci pracoviště Vysoké Mýto,
a to v rozsahu 1 hodiny/týdně v zaměření na: společenské, zájmové a sportovní
programy (např. výlety, kuželky, jízda na dvojkole, společenská posezení aj.).
2018

2019

2020

2021

286 000

335 000

350 000

370 000

13 000

24 000

24 000

24 000

530

650

3 000

3 000

Ostatní obce ORP

90 100

52 400

53 000

60 000

Ostatní

56 194

60 000

60 000

60 000

445 824

472 050

490 000

517 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto

CELKEM
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Číslo a název
Opatření:

1.9 Podpora pečovatelské služby v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.9.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu poskytované pečovatelské služby Město Vysoké Mýto (§ 40)
1.9.2 Podpora stávající kapacity a rozsahu poskytované pečovatelské služby Zařízení sociální péče Choceň (§ 40)
1.9.3 Využití kapacity pečovatelské služby - Charitní pečovatelská služba Ústí
nad Orlicí (§ 40)
1.9.4 Využití kapacity pečovatelské služby - Oblastní charita Nové Hrady
u Skutče (§ 40)
1.9.5 Využití kapacity pečovatelské služby - Pečovatelská služba v Horním
Jelení (§ 40)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění místní dostupnosti a potřebné kapacity pečovatelské
služby na území ORP Vysoké Mýto, zejména s ohledem na rozšíření pokrytí
území terénní pečovatelskou službou, zejména v rámci obcí ORP, kde není
služba zajištěna stávajícími pečovatelskými službami. Specifickým cílem je
zajištění kvality služeb s ohledem na odpovídající kvalifikaci pracovníků
v pečovatelské službě obou forem této sociální služby.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob
a v zařízeních sociálních služeb.
V ORP Vysoké Mýto je poskytována pečovatelská služba v rámci těchto
zařízení:
Město Vysoké Mýto, odbor sociálních služeb (oblast působnosti zejména
POÚ Vysoké Mýto),
Zařízení sociální péče Choceň - pečovatelská služba (oblast působnosti
zejména POÚ Choceň).
Dále jsou pro klienty ORP VM mimo řešené území k dispozici jako dojíždějící
služby v rámci zejména terénní formy služby tato zařízení:
Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí Oblastní charity Ústí nad
Orlicí,
Pečovatelská služba Oblastní charity Nové Hrady u Skutče v rámci
zařízení v Chotovicích a Hlinsku,
Pečovatelská služba v Horním Jelení poskytovatele SKP - CENTRUM,
o.p.s.

Číslo a název
Aktivity:

1.9.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu poskytované pečovatelské
služby - Město Vysoké Mýto (§ 40)

Plánovaný
realizátor:

Město Vysoké Mýto, odbor sociálních služeb - PS (Litomyšlská 50,
Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto)
Město Vysoké Mýto, odbor sociálních služeb - PS (Komenského 124,
Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů - 10
Denní kapacita jsou 4 klienti.
Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů - 130

„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
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Denní kapacita je 85 klientů.
Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Hodina péče: základní – 5 100, rozvojová – 5 100

Charakteristika
Aktivity:

Aktivita je zaměřena na zachování poskytování sociální služby v uvedeném
rozsahu a další rozvoj a transformaci poskytované služby v základním rozsahu
činností:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
2018

2019

2020

2021

1 550 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

-

-

-

-

1 673 000

1 948 600

1 950 000

1 950 000

-

-

-

-

460 000

460 000

460 000

460 000

3 823 000

4 168 600

4 110 000

4 110 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Aktivity:

1.9.2 Podpora stávající kapacity a rozsahu poskytované pečovatelské
služby - Zařízení sociální péče Choceň (§ 40)

Plánovaný
realizátor:

Zařízení sociální péče Choceň - pečovatelská služba (Dr. Fikejze 525,
Choceň, 565 01 Choceň 1)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 5
Jedná se o roční kapacitu.
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 50
Jedná se o roční kapacitu.
Pozn. reálná kapacita terénní formy – 45 klientů

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Hodina péče: základní – 900, rozvojová – 900

Charakteristika
Aktivity:

Aktivita je zaměřena na zachování poskytování pečovatelské služby v rámci
Zařízení sociální péče Choceň (v návaznosti na Domov pro seniory či nedaleký
Dům s pečovatelskou službou) a další rozvoj a zkvalitnění poskytované služby
v základním rozsahu činností:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Služba je poskytována v ambulantní (středisko osobní hygieny) a terénní formě.
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2018

2019

2020

2021

547 000

523 000

602 000

690 000

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

555 455

500 000

500 000

500 000

-

-

-

-

1 102 455

1 023 000

1 102 000

1 190 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV

Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Aktivity:

1.9.3 Využití kapacity pečovatelské služby - Charitní pečovatelská služba
Ústí nad Orlicí (§ 40)

Plánovaný
realizátor:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí (Sokolská 68, Kerhartice, 562
04 Ústí nad Orlicí 4)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007

Forma služby:

ambulantní, terénní

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 10
Jedná se o měsíční kapacitu služby.
Není pro ORP Vysoké Mýto relevantní.
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 20
Kapacita terénní sociální služby je 20 klientů za den.

60

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Hodina péče: základní – 1 500, rozvojová – 2 100

Charakteristika
Aktivity:

Aktivita je zaměřena na zachování poskytování pečovatelské služby v dosahu
vybraných obcí ORP Vysoké Mýto zejména v terénní formě služby (v návaznosti
na další poskytované služby, např. osobní asistence či půjčovny kompenzačních
pomůcek) a další rozvoj a zkvalitnění poskytované služby se zaměřením na
pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého
věku nebo zdravotního stavu.
2020

2021

856 000

1 451 000

1 451 000

72 000

62 000

471 000

471 000

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

758 000

1 366 000

362 000

362 000

1 610 000

2 284 000

2 284 000

2 284 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj

Ostatní
CELKEM

2018

2019

780 000

Číslo a název
Aktivity:

1.9.4 Využití kapacity pečovatelské služby - Oblastní charita Nové Hrady
u Skutče (§ 40)

Plánovaný
realizátor:

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Pečovatelská služba (Chotovice 31, 570 01 Litomyšl)
Pečovatelská služba (Erbenova 730, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1)

Služba je

od 1. 1. 2007
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poskytována:
Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 320

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Hodina péče: základní – 11 500, rozvojová –11 500

Charakteristika
Aktivity:

Aktivita je zaměřena na zachování poskytování pečovatelské služby v dosahu
vybraných obcí ORP Vysoké Mýto v terénní formě služby (domácnosti uživatelů
služeb v okruhu do 20 km od obcí Chotovic a Hlinska), dle potřeb klienta také
mimo domácnost a další rozvoj a zkvalitňování zázemí poskytované služby
v návaznosti na další poskytované služby (např. osobní asistence).
Pozn. Od ledna 2019 došlo ke spuštění projektu půjčovny kompenzačních
pomůcek.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

4 326 000

5 781 000

6 070 000

6 337 000

443 000

940 000

1 010 000

1 086 000

Město Vysoké Mýto

10 000

30 000

30 000

30 000

Ostatní obce ORP

20 000

25 000

25 000

30 000

Ostatní

2 940 000

3 000 000

3 025 000

3 050 000

CELKEM

7 739 000

9 776 000

10 160 000

10 569 000

Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj

Číslo a název
Aktivity:

1.9.5 Využití kapacity pečovatelské služby - Pečovatelská služba v Horním
Jelení (§ 40)

Plánovaný
realizátor:

SKP - CENTRUM, o.p.s.
Pečovatelská služba v Horním Jelení

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2009

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů/ měsíc – 33

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Hodina péče: základní – 1 300, rozvojová –1 300

Charakteristika
Aktivity:

Aktivita je zaměřena na zachování poskytování pečovatelské služby v dosahu
vybraných obcí ORP Vysoké Mýto v terénní formě služby (domácnosti uživatelů
služeb zejména ve spádovém okruhu obcí Radhošť, Zámrsk a Dobříkov) se
zázemím v Domech s pečovatelskou službou v Horním Jelení a další rozvoj
a zkvalitňování zázemí poskytované služby.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

61

2021

518 000

537 000

600 000

600 000

75 000

39 000

80 000

80 000

0

0

0

0

Ostatní obce ORP (Horní Jelení)

180 000

180 000

180 000

180 000

Ostatní

427 000

444 000

340 000

340 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto

CELKEM
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Číslo a název
Opatření:

1.10 Podpora a rozvoj kapacit služby osobní asistence v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.10.1 Podpora a zachování kapacity služby osobní asistence - Oblastní charita
Nové Hrady u Skutče (§ 39)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění místní dostupnosti a potřebné kapacity služby osobní
asistence na území ORP Vysoké Mýto.
Služba osobní asistence je určena osobám se zdravotním postižením
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby, je poskytována bez
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech,
které osoba potřebuje s těmito základními činnostmi:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
V území ORP Vysoké Mýto je služba zajišťována v rámci personálních kapacit
Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, pouze však s omezenou – lokální
působností, v dosahu okruhu 30 km od obce Chotovice.
V ORP Vysoké Mýto je dále dostupná služba osobní asistence Oblastní charity
Ústí nad Orlicí v rámci disponibilní celkové kapacity zařízení v Letohradě:
Osobní asistence Ústí nad Orlicí (Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad)
s celkovou denní kapacitou terénní formy služby dle Registru
poskytovatelů sociálních služeb 20 klientů pro celou oblast působnosti –
není blíže řešeno v rámci SPRSS VM.
Dále je v ORP Vysoké Mýto deklarována působnost služeb v rámci služby
osobní asistence poskytovatelů s celokrajskou působností, jmen.:
HEWER - osobní asistence pro Pardubický kraj (HEWER, z.s.)
s celokrajskou kapacitou dle Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
PaK 21 000 hodin péče; v oblasti V. Mýta a Chocně v roce 2018 cca 5-6
„čekatelů“ na služby – rozvoj služeb řešen centrálně, ne s ohledem na
region ORP, není blíže řešeno v rámci SPRSS VM.

Číslo a název
Aktivity:

1.10.1 Podpora a zachování kapacity služby osobní asistence - Oblastní
charita Nové Hrady u Skutče (§ 39)

Plánovaný
realizátor:

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Osobní asistence (Chotovice 31, 570 01 Litomyšl)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů – 20

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Hodina péče: základní – 18 000, rozvojová – 18 000

Charakteristika
Aktivity:

Aktivita je zaměřena zejména na zachování poskytování osobní asistence
v dosahu vybraných obcí ORP Vysoké Mýto v terénní formě služby (domácnosti
uživatelů služeb v okruhu do 30 km od obce Chotovice) a další rozvoj
a zkvalitňování zázemí poskytované služby v návaznosti na další poskytované
služby (např. pečovatelská služba). Služba je poskytována v domácím nebo
společenském prostředí uživatele, dle potřeby uživatele také např. u lékaře, na
úřadě, v obchodě, ve škole, školce apod.
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2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

4 624 000

5 475 000

5 748 000

6 035 000

370 000

1 044 000

1 122 000

1 206 000

Město Vysoké Mýto

0

10 000

10 000

15 000

Ostatní obce ORP

0

10 000

10 000

10 000

Ostatní

1 268 000

1 309 000

1 350 000

1 375 000

CELKEM

7 739 000

9 776 000

10 160 000

10 569 000

Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj

Číslo a název
Opatření:

1.11 Podpora a rozvoj kapacit služby domovy se zvláštním režimem v ORP
Vysoké Mýto

Aktivity:

1.11.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu domova se zvláštním režimem Ledax Vysoké Mýto o.p.s. (§ 50)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity služby domova se
zvláštním režimem na území ORP Vysoké Mýto formou pobytové služby –
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domov se zvláštním režimem je v ORP Vysoké Mýto provozován v rámci
zařízení Domov pro seniory poskytovatele Ledax Vysoké Mýto o.p.s. Vzhledem
k počtu žadatelů o službu DZR by bylo vhodné v ORP Vysoké Mýto navýšit
kapacitu služeb. Za stávajících podmínek ale nelze v zařízeních pobytových
služeb další lůžka DZR nad rámec stávající kapacity zřizovat – z prostorových,
stavebních aj. důvodů. Režim v zařízeních při poskytování služby DZR musí být
důsledně přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Specifickým cílem
opatření je tedy rozvoj kapacit sociální služby DZR v rámci ORP Vysoké Mýto
a hledání dalších možností vytváření nových lůžek DZR.

Číslo a název
Aktivity:

1.11.1 Podpora stávající kapacity a rozsahu domova se zvláštním režimem Ledax Vysoké Mýto o.p.s. (§ 50)

Plánovaný
realizátor:

Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Domov se zvláštním režimem (Žižkova 913, Litomyšlské Předměstí, 566 01
Vysoké Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2015

Forma služby:

pobytová

Kapacita služby:

Kapacita pobytové formy poskytování:
počet lůžek – 25
Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Lůžko: základní – 25, rozvojová – 25

Charakteristika
Aktivity:

Cílem je zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů a zachovat
tak realizaci aktivity v plánovaném rozsahu základních činností:
poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
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-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
V budově DS/DZR není možné ze stavebních aj. hledisek navýšit celkovou
kapacitu lůžek.
Konkrétní dílčí cíle aktivity jsou tyto:
Zajistit odbornou a individuální komunikaci dle potřeb uživatelů.
Zajistit poskytování služeb dle Individuálního plánu uživatelů.
Zajistit bezpečné a důstojné prostředí, umožňující v maximální možné
míře bydlení uživatelů s domácími prvky.
Upravit venkovní prostory zahrady pro bezpečný pohyb uživatelů.
Zajistit odborné a důstojné provázení uživatele v závěru jeho života.
Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP
Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Opatření:

2018

2019

2020

2021

6 019 000

6 200 000

6 350 000

6 500 000

-

-

-

-

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

-

-

-

8 036 000

8 150 000

8 300 000

8 450 000

15 255 000

15 550 000

15 850 000

16 150 000

1.12 Podpora služby domovy pro seniory v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

1.12.1 Podpora služby domova pro seniory - Ledax Vysoké Mýto o.p.s. (§ 49)
1.12.2 Podpora služby domova pro seniory – NADĚJE – Dům pokojného stáří
Naděje Vysoké Mýto (§ 49)
1.12.3 Podpora služby domova pro seniory – Zařízení sociální péče Choceň
(§ 49)

Krátký popis
Opatření:

Cílem opatření je udržení potřebné kapacity a zachování kvality služby domov
pro seniory na území ORP Vysoké Mýto formou pobytové služby – poskytované
osobám, které osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
a o v rozsahu základních činností:
poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
V ORP Vysoké Mýto jsou poskytovány služby domova pro seniory v rámci těchto
zařízení ve městech Vysoké Mýto a Choceň:
Domov pro seniory – Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
služba určena pro osoby starší 55 let,
NADĚJE – Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto
služba určena pro osoby starší 50 let,
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Zařízení sociální péče Choceň - Domov pro seniory
služba určena pro osoby starší 60 let.

Číslo a název
Aktivity:

1.12.1 Podpora služby domova pro seniory - Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
(§ 49)

Plánovaný
realizátor:

Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Domov pro seniory (Žižkova 913, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké
Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2011

Forma služby:

pobytová

Kapacita služby:

Kapacita pobytové formy poskytování:
počet lůžek – 75

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Lůžko: základní – 75, rozvojová – 75

Charakteristika
Aktivity:

Aktivita je zaměřena na podporu domova pro seniory ve stávajícím rozsahu
a v rozsahu základních činností služby.
Posláním služby je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu osobám
v nepříznivé sociální situaci, které se nedokážou sami o sebe postarat s pomocí
rodiny či s podporou dostupných terénních služeb. K překonání této bariéry
potřebují pomoc personálu Domova.
• nepříznivá sociální situace uživatele je řešena dle Individuálního plánu,
• pracovníci spolupracují s rodinou a začleňují uživatele do společenského
života ve městě Vysokém Mýtě,
• dále je zajišťováno odborné a důstojné provázení uživatele v závěru jeho
života.
Uživatelé služby jsou osoby starší 55 let, především z Pardubického kraje.
2018

2019

2020

2021

11 195 000

11 495 000

11 795 000

12 095 000

-

-

-

-

3 550 000

3 550 000

3 550 000

3 550 000

-

-

-

-

Ostatní

20 698 000

20 850 000

21 050 000

21 250 000

CELKEM

35 443 000

35 895 000

36 395 000

36 895 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP

Číslo a název
Aktivity:

1.12.2 Podpora služby domova pro seniory – NADĚJE – Dům pokojného
stáří Naděje Vysoké Mýto (§ 49)

Plánovaný
realizátor:

NADĚJE
Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto (náměstí Naděje 731, Litomyšlské
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto)

Služba je
poskytována:

od 1. 4. 1994

Forma služby:

pobytová

Kapacita služby:

Kapacita pobytové formy poskytování:
počet lůžek – 80

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
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Lůžko: základní – 80, rozvojová – 80
Charakteristika
Aktivity:

Aktivita je zaměřena na podporu domova pro seniory ve stávajícím rozsahu
a v rozsahu základních činností služby. Nad rámec základních služeb nabízí
poskytovatel uživateli i fakultativní služby.
Služba DS je určena osobám, které:
dosáhli věku nejméně 50 let,
jsou závislé na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby,
komunikují v českém nebo slovenském jazyce.
Služby v DS nelze poskytovat osobám, které:
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách,
jsou samostatně pohybliví a zároveň trpí Alzheimerovou chorobou,
stařeckou, nebo jinou demencí,
mají akutní fázi onemocnění vyžadující nepřetržitou lékařskou péči,
mají akutní infekční onemocnění,
svým chováním ohrožují sami sebe nebo soužití v kolektivu.
2018

2019

2020

2021

8 072 000

10 737 000

11 500 000

12 800 000

-

-

-

-

925 393

930 000

930 000

930 000

3 000

9 000

9 000

9 000

Ostatní

16 389 600

16 883 000

17 483 000

18 033 000

CELKEM

25 389 993

28 559 000

29 922 000

31 772 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Ostatní obce ORP
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Číslo a název
Aktivity:

1.12.3 Podpora služby domova pro seniory – Zařízení sociální péče Choceň
(§ 49)

Plánovaný
realizátor:

Zařízení sociální péče Choceň - Domov pro seniory (Dr. Fikejze 1115,
Choceň, 565 01 Choceň 1

Služba je
poskytována:

od 1. 1. 2007

Forma služby:

pobytová

Kapacita služby:

Kapacita pobytové formy poskytování:
počet lůžek - 90

Poznámka ze
SPRSS:

Akční plán rozvoje sociálních služeb PaK:
Lůžko: základní – 90, rozvojová – 90

Charakteristika
Aktivity:

Aktivita je zaměřena na podporu domova pro seniory ve stávajícím rozsahu
a v rozsahu základních činností služby. Posláním DS je poskytovat klientům
ubytování, stravování, ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči, přiměřenou
rehabilitaci, kulturní i společenské vyžití a vytvářet podmínky k dobrovolné
zájmové nebo pracovní činnosti, vytvářet pocit bezpečí, zvláště z hlediska
sociální a zdravotní péče, napomáhat aktivizaci klienta během pobytu v zařízení.
Zřizovatelem zařízení je město Choceň. V zařízení jsou dostupné další sociální
služby – pečovatelská služba, včetně hygienického střediska pro ambulantní
formu PS v Domě s pečovatelskou službou ZSP Choceň.
2018

2019

2020

2021

11 643 000

10 850 000

12 500 000

14 380 000

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

1 677 973

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Plánované zdroje
Dotace Pardubický kraj/MPSV

Ostatní obce ORP
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Ostatní
CELKEM

2 000

-

-

-

13 322 973

12 850 000

14 500 000

16 380 000
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8.2

Priorita 2 – Podpora rozvoje služeb nedefinovaných v zákoně o
sociálních službách

Číslo a název
Opatření:

2.1. Podpora služby Senior doprava ČČK v území ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

2.1.1. Využití kapacit služby Senior doprava ČČK v území ORP Vysoké Mýto

Krátký popis
Opatření:

Jedná se o služby senior dopravy, které jsou provozovány Oblastním spolkem
Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí.
Senior doprava je v rámci ORP Vysoké Mýto provozována ve městech Vysoké
Mýto a Choceň. Služba je určena těmto skupinám osob:
• senior (nad 55 let),
• osoba zdravotně oslabená,
• osoba přepravovaná k/od lékaře,
• děti zdravotně oslabených rodičů,
a to k návštěvám lékaře, úřadů, přátel, nákupům apod. účelu.
Cílem opatření je udržení služby ve stávajícím rozsahu a příp. její rozšíření
z hlediska místního využití v rámci ORP Vysoké Mýto.

Číslo a název
Aktivity:

2.1.1 Využití kapacit služby Senior doprava ČČK v území ORP Vysoké Mýto

Plánovaný
realizátor:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

68

Senior doprava ČČK – sociální doprava se specializuje na zajištění pomoci
a podpory osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako
prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.
Jedná se o zajištění dopravy osob z cílové skupiny k návštěvám lékaře, úřadů,
přátel, nákupům apod., a to na území města Vysoké Mýto či Choceň i mimo
města v blízkém okolí dle zadání klienta. Služba je postupně doplňována o další
činnosti – vyzvedávání léků, rozvoz nákupů atd. dle potřeb výše uvedených
skupin obyvatelstva.
Doprava je realizována na základě telefonického objednání. Provozní doba je
každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin (po dohodě je možné i mimo tyto
hodiny a dny). Služba je realizována na základě uzavřené smlouvy, je možné
využít služby na permanentku.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-
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Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

Číslo a název
Opatření:

2.2 Podpora pronájmu kompenzačních pomůcek

Aktivity:

2.2.1 Pronájem zdravotnických pomůcek - Ledax o.p.s.
2.2.2 Půjčovna kompenzačních pomůcek - oblast Chotovice a okolí

Krátký popis
Opatření:

Jedná se o půjčovny kompenzačních aj. pomůcek a zařízení zejména pro
seniory a osoby se zdravotním postižením či jiným handicapem. V území ORP
Vysoké Mýto je dostupná půjčovna Ledax o.p.s. ve městě Vysoké Mýto
(s deklarovaným dosahem výpůjčky po celém území ORP) a dále mimo území
v zařízení Oblastní Charity Nové Hrady u Skutče v Chotovicích.
Cílem opatření je podpora půjčoven za účelem udržení místní aj. dostupnosti
služby.
Pozn. Ve Vysokém Mýtě je k dispozici také prodejna zdravotnických potřeb,
která se specializuje se na pomůcky k chůzi, klozetová křesla, pomůcky do
koupelny, polohovací křesla a příslušenství, mechanické a elektrické vozíky
a antidekubitní program.

Číslo a název
Aktivity:

2.2.1 Pronájem zdravotnických pomůcek - Ledax o.p.s.

Plánovaný
realizátor:

Ledax o.p.s. – Vila Marie

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

69

Pronájem zdravotnických pomůcek je určen komukoli, kdo je v důsledku
poranění nebo nemoci nucen dočasně nebo trvale používat zdravotnické či
kompenzační pomůcky. V rámci pronájmu je poskytováno také poradenství
zdravotní sestry.
K pronájmu zdravotnických pomůcek není potřeba doporučení lékaře ani
potvrzení zdravotní pojišťovny. Výhodou pronájmu je možnost vyzkoušet si
pomůcku v domácím prostředí a teprve poté si ji nechat předepsat lékařem.
Provozní doba je každou středu od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:30 hod.
Sklad pomůcek se nachází ve Vysokém Mýtě, pronájem je možný v rámci
celého území ORP, dle platného ceníku za dopravu pomůcek.
K pronájmu jsou nabízeny:
lůžka,
antidekubitní matrace,
chodítka pevná i pojízdná,
mechanické vozíky,
berle, hole,
polohovací pomůcky,
další.
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2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

Číslo a název
Aktivity:

2.2.2 Půjčovna kompenzačních pomůcek - oblast Chotovice a okolí

Plánovaný
realizátor:

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

Půjčovna kompenzačních pomůcek je provozována v rámci Centra sociálních
služeb sv. Josefa v Chotovicích pro oblast Chotovic a okolí, včetně části ORP
Vysoké Mýto.
Kompenzační pomůcky jsou pronajímány uživatelům Pečovatelské služby
a dalším osobám bez omezení věku, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu (event. po operaci, při poúrazové rehabilitaci) potřebují některou
z kompenzačních pomůcek.
K pronájmu jsou nabízeny:
polohovací postel elektrická,
polohovací postel mechanická,
WC křeslo klozetové pojízdné,
WC křeslo pevné dřevěné,
sprchová stolička,
ruční chodítko,
chodítko na kolečkách,
chodítko podpažní,
vozík mechanický,
antidekubitní matrace s kompresorem,
sedačka na vanu/do vany,
rotoped,
a to včetně příp. dopravy a montáže.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-
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Číslo a název
Opatření:

2.3 Podpora volnočasových a poradenských aktivit pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

2.3.1 Kontaktní místo Senior Point ve Vysokém Mýtě
2.3.2 S-klub Vysoké Mýto
2.3.3 Právní poradna ve Vysokém Mýtě
2.3.4 Volnočasové aktivity pro seniory
2.3.5 Senior klub Choceň
2.3.6 Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Krátký popis
Opatření:

Jedná se o aktivity realizované v centru sociálních služeb Vila Marie ve
Vysokém Mýtě, které provozuje společnost Ledax, služby jsou určeny zejména
pro seniory.
V prostorách historické budovy v Komenského ulici (Vila Marie) jsou
zajišťovány volnočasové aktivity, kontaktní místo Senior Point, právní poradna,
S-KLUB. V rámci dalších služeb organizace Ledax je zde provozována
půjčovna kompenzačních pomůcek a denní stacionář.
Cílem opatření je podpora udržení a příp. další rozvoj uvedených aktivit.

Číslo a název
Aktivity:

2.3.1 Kontaktní místo Senior Point ve Vysokém Mýtě

Plánovaný
realizátor:

Ledax Vysoké Mýto, o.p.s. – Vila Marie

Služba je
poskytována:

od 1. 9. 2017

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

71

Projekt sítě kontaktních center pro seniory - Senior Point - má na území ČR již
více než 25 poboček, pobočka ve Vysokém Mýtě je provozována od září 2017.
V Senior Pointu:
jsou dostupné komplexní informace ze všech oblastí života, které
zajímají seniory,
vyškolená obsluha poradí nebo pomůže najít správné informace,
je k dispozici počítač s přístupem na internet,
je možné vyřídit si slevovou kartu Senior Pas (systém slev v síti
vybraných poskytovatelů při nákupu zboží a služeb),
je možnost přečíst si časopisy, věnované seniorům,
je možnost popovídat si v přátelském prostředí.
Provozní doba: středa 8:00-11:30 a 12:00-14:30 hodin.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-
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Číslo a název
Aktivity:

2.3.2 S-KLUB Vysoké Mýto

Plánovaný
realizátor:

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. – Vila Marie

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

S - K L U B je komunitní klub pro seniory a veřejnost z Vysokého Mýta
a přilehlých okolních obcí. Klub nabízí a poskytuje seniorům mj. prostor pro
realizaci svých koníčků, místo, kde se mohou potkat s vrstevníky, zábavu, ale
také odborné informace ze sociální oblasti.
Aktivity klubu jsou přístupné i jiným generacím a skupinám obyvatel.
Provozní doba: každý poslední čtvrtek v měsíci vyjma letních prázdnin 16:0017:30 hodin.
2018

Plánované zdroje

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

Číslo a název
Aktivity:

2.3.3 Právní poradna ve Vysokém Mýtě

Plánovaný
realizátor:

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. – Vila Marie

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

2019

Právní poradna je ve Vile Marii provozována 2x do měsíce jako bezplatná.
Poradenství se zaměřuje např. na témata zadlužení a exekuce, omezení nebo
zbavení svéprávnosti, vše k dědictví a závěti nebo s problematikou reklamací
a vrácení zboží.
Provozní doba: středa 8:00–10:00 hodin.
2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-
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72

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

Číslo a název
Aktivity:

2.3.4 Volnočasové aktivity pro seniory

Plánovaný
realizátor:

Ledax Vysoké Mýto o.p.s. – Vila Marie

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

Ve Vile Marii pravidelně probíhají volnočasové aktivity, které slouží k setkání
vrstevníků, smysluplnému trávení volného času, rozvoji zájmů a koníčků,
realizaci schopností a dovedností.
Nabídka volnočasových aktivit je zveřejněna vždy na měsíc dopředu v tištěné
i elektronické podobě.
2018

Plánované zdroje

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

Číslo a název
Aktivity:

2.3.5 Senior klub Choceň

Plánovaný
realizátor:

Město Choceň

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

2019

Aktivity Seniorklubu jsou určeny pro občany města Choceň a okolních obcí. Klub
nabízí seniorům kulturní vyžití (přednášky, soutěže, zpívání s kytarou apod.) na
adrese Záměstí 217, 565 01 Choceň.
Provozní doba každé pondělí a čtvrtek 13:30–16:00 hodin, vyjma letních
prázdnin.
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2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

70 000

70 000

-

-

-

-

-

-

70 000

70 000

-

-

Ostatní obce ORP – Město Choceň
Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Aktivity:

2.3.6 Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Plánovaný
realizátor:

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace
Choceň, doručovací adresa Záměstí 217, 565 01 Choceň, IČO 75014068

Služba je
poskytována:

-

Forma služby:

ambulantní

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

Aktivity jsou určeny pro členy MO z města Chocně a okolních obcí. Svaz pořádá
celodenní výlety (3x ročně), další volnočasové aktivity (bowling, šipky, plavání,
divadelní představení ad.).
2018

Plánované zdroje

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

15 000

18 000

-

-

-

-

-

-

15 000

18 000

-

-

Ostatní obce ORP - Město Choceň
Ostatní
CELKEM

Číslo a název
Opatření:

2019

2.4 Podpora služby Konzultace bezbariérovosti v ORP Vysoké Mýto

Aktivity:

2.4.1 Podpora služby Konzultace bezbariérovosti - Česká abilympijská
asociace, z.s., středisko Vysoké Mýto

Krátký popis
Opatření:

Jedná se o zachování a rozvoj služeb a konzultací za účelem odstraňování
bariér dostupnosti sociálních aj. služeb v rámci střediska ČAA ve Vysokém
Mýtě.
Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídila
Česká abilympijská asociace, z.s. koncem roku 2007 ve Vysokém Mýtě
poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti, které svojí náplní
a každodenní činností napomáhá k odstraňování již stávajících bariér a brání
vzniku nových.
Poradenské a konzultační středisko ve Vysokém Mýtě se významným
způsobem podílí na zlepšení integrace znevýhodněných osob (zejména lidem
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s omezenou schopností pohybu a orientace, ale i dalším) do každodenního
života. Pokud by nebylo bezbariérovosti, tito lidé by se nemohli zapojovat do
pracovního, kulturního či sportovního života společnosti, protože by jim to
architektonické a stavební bariéry nedovolily vůbec nebo jen ve ztížené
podobě. Jejich odstraňováním
dochází k
pozvolnému
zapojení
hendikepovaných do běžného života a s tím souvisí i odstraňování bariér
psychických.
Hlavním cílem opatření je tedy bránit vzniku nových architektonických bariér,
postupné odstraňování stávajících stavebních bariér a tím umožnění
svobodného pohybu všem skupinám obyvatelstva, se zaměřením na osoby se
sníženou schopností pohybu a orientace.

Číslo a název
Aktivity:

2.4.1 Podpora služby Konzultace bezbariérovosti - Česká abilympijská
asociace, z.s., středisko Vysoké Mýto

Plánovaný
realizátor:

Česká abilympijská asociace, z.s.
Středisko Vysoké Mýto

Služba je
poskytována:

od 1. 11. 2007

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Poznámka ze
SPRSS
Pardubického
kraje:

-

Charakteristika
Aktivity:

Na území města Vysokého Mýta se nachází mnoho architektonických
a stavebních bariér, které ztěžují každodenní život lidem s omezenou schopností
pohybu a orientace. Bariéry komplikují život také dalším skupinám obyvatel,
mezi něž patří např. senioři, matky s malými dětmi a kočárky, těhotné ženy, lidé
s dočasným zdravotním omezením, atd. Pro všechny tyto občany se velkým
problémem stává vyřizování úředních záležitostí, nákupů, návštěvy zdravotních,
kulturních a sportovních zařízení, protože nemalé množství objektů sloužících
veřejnosti je bariérových. Dle dostupných informací se jedná řádově o 30–40
procent občanů.
Poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti si klade za cíl napomoci
zpřístupnění budov a občanského vybavení v částech určených pro užívání
veřejností a také komunikací a prostranství sloužících veřejnosti. Tedy všem
občanům bez ohledu na věk, zdravotní stav a druh zdravotního postižení.
Služby zahrnují:
užitečné rady a informace osobám z řad široké veřejnosti včetně
zdravotně postižených
poskytování odborných konzultací
poradenství v odstraňování stávajících bariér
odborné posuzování projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení
účast na kontrolních a závěrečných prohlídkách staveb
spolupráce s projektanty, projekčními a stavebními firmami a stavebními
úřady
mapování stávajících budov, komunikací a bezbariérově upravených
zastávek
ukládání popisů zmapovaných staveb na webové stránky CAA
žádosti a opakované žádosti na SÚ o odstranění závad
Provozní doba: pondělí a středa 8:00-14:00, ostatní dny po domluvě.
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2018

Plánované zdroje

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

-

Ostatní

-

-

-

-

CELKEM

-

-

-

-

76
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9 Průřezové aktivity a opatření
Číslo a název
Opatření:

1.1 Zvyšování informovanosti o sociálních službách v území ORP Vysoké
Mýto

Aktivity:

1.1.1 Interaktivní online katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných
služeb

Krátký popis
Opatření:

Opatření cílí na zajištění a zvýšení informovanosti o sociální oblasti
a dostupných službách na území ORP Vysoké Mýto. Informovanost se týká
nabídky sociálních a doprovodných služeb, dalšího postupu komunitního
plánování atd.
Cílem je konkrétně zajistit provoz a průběžnou aktualizaci online katalogu
sociálních a doprovodných služeb.

Číslo a název
aktivity:

1.1.1 Interaktivní online katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných
služeb

Plánovaný
realizátor:

Město Vysoké Mýto
Jihočeská rozvojová o.p.s.

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Charakteristika
Aktivity:

Jedním z výstupů komunitního plánování sociálních služeb v území ORP
Vysoké Mýto v letech 2017-19 je interaktivní online katalog poskytovatelů
sociálních a doprovodných služeb v rámci ORP Vysoké Mýto – dostupný na
adrese: www.socialnisluzbyvm.cz .
Portál bude průběžně aktualizován. Pro aktualizaci katalogu sociálních služeb
bude jmenován koordinátor – zástupce MěÚ Vysoké Mýto. Poskytovatelé
mohou sami určeného pracovníka kontaktovat s žádostí o uvedení aktuálních
informací za své služby v případě změny. V rámci střednědobého plánovacího
období bude minimálně jednou celý katalog celkově zkontrolován
a aktualizován, a to koordinátorem MěÚ Vysoké Mýto ve spolupráci
s Jihočeskou rozvojovou o.p.s., kteří kontaktují jednotlivé uvedené
poskytovatele a požádají o uvedení aktuálních informací.
K dispozici bude zároveň verze katalogu v elektronické formě *.pdf
a v omezeném nákladu tištěná publikace „Katalog poskytovatelů sociálních
a doprovodných služeb v ORP Vysoké Mýto“.

Plánované zdroje

2019

V Kč

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

Ostatní

-

-

-

CELKEM

-

-

-
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Číslo a název
Opatření:

1.2 Podpora procesu plánování sociálních služeb v území ORP Vysoké
Mýto

Aktivity:

1.2.1 Monitoring, vyhodnocení plánu sociálních služeb a jeho aktualizace

Krátký popis
Opatření:

Cílem je zajistit pravidelný monitoring a vyhodnocení implementace
plánovaných opatření a aktivit SPRSS. Na základě zjištěných skutečností
a zohlednění aktuálního stavu a potřeb bude plán v pravidelných intervalech
aktualizován.

Číslo a název
Aktivity:

1.2.1 Monitoring, vyhodnocení plánu sociálních služeb a jeho aktualizace

Plánovaný
realizátor:

Město Vysoké Mýto
ŘS a PS

Forma služby:

-

Kapacita služby:

-

Charakteristika
Aktivity:

Pro aktualizaci a vyhodnocování realizace SPRSS Vysoké Mýto budou
zachovány řídicí i pracovní skupiny, aktualizace bude probíhat formou jejich
setkávání, s četností cca 1–2x ročně. Jednání bude svolávat určený
koordinátor ze strany MěÚ Vysoké Mýto.
Koordinátor bude monitorovat naplňování jednotlivých opatření a souvisejících
aktivit v souladu se schváleným systémem monitoringu a vyhodnocování. Na
základě zjištěných informací bude plán sociálních služeb na úrovni jednotlivých
priorit pravidelně aktualizován (přibližně 1 x ročně) formou akčního plánu.

Plánované zdroje

V Kč

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

Ostatní

-

-

-

CELKEM

-

-

-

Číslo a název
Opatření:

1.3 Podpora terénních služeb ve zdravotně-sociální oblasti v ORP
Vysoké Mýto

Aktivity:

1.3.1 Podpora terénních služeb v sociální a paliativní oblasti
1.3.2 Podpora terénních zdravotních služeb

Krátký popis
Opatření:

Obsahem opatření je podpořit lepší dostupnost terénních služeb zdravotního
a sociálního charakteru poskytovaných v regionu Vysokomýtska. Jedná se
o služby domácí hospicové péče a terénní formy hospice (služba je
poskytována v rámci komplexu sociálních služeb a paliativní péče), dále jde
o služby zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta
a služby domácí zdravotní péče zajišťované dalšími subjekty s působností
v regionu.
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Číslo a název
Aktivity:

1.3.1 Podpora terénních služeb v sociální a paliativní oblasti

Plánovaný
realizátor:

Poskytovatelé hospicových služeb za spolupráce:
poskytovatelů domácí zdravotní péče a
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

-

Charakteristika
Aktivity:

Součástí aktivity je podpora terénní hospicové péče, která je v rámci
Pardubického kraje poskytována jako součást komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče. Jedná se zejména o zlepšení místní dostupnosti
a kapacit služby.
Službu poskytuje multidisciplinární tým složený zpravidla z lékaře, zdravotních
sester, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, psycholožky,
zajištěna je dle přání rodiny i duchovní péče). Služba je na základě smluvního
vztahu pro pacienta dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vzhledem
k prioritě dostat služby za klienty do jejich přirozeného prostředí, co možná
nejvíce oddálit potřebu celoročního pobytového zařízení, je nezbytné tyto
služby v terénu rozvíjet a podporovat.
Pro území části ORP Vysoké Mýto je služba dostupná v rámci „dojíždějících“
služeb využívaných občany ORP Vysoké Mýto v dojezdové vzdálenosti
konkrétní služby:
Domácí hospic ALFA-OMEGA (s garantovaným dojezdem paliativního
týmu do 60 minut z Ústí nad Orlicí, v ORP Vysoké Mýto se jedná
ročně cca 15 klientů)
popř. jsou využitelné rovněž služby dalších poskytovatelů mimo ORP
i v rámci lůžkové formy hospice (např. Hospic Chrudim).

Plánované zdroje

V Kč

Číslo a název
Aktivity:

2019

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

Ostatní

-

-

-

CELKEM

-

-

-

1.3.2 Podpora terénních zdravotních služeb

Plánovaný
realizátor:

Poskytovatelé domácí zdravotní péče
Poskytovatelé hospicových služeb za spolupráce:
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb

Forma služby:

terénní

Kapacita služby:

-

Charakteristika
Aktivity:

Obsahem této aktivity je podpora poskytování domácí zdravotní služby, která
je dostupná klientům ne celém území ORP. Jedná se služby podporované
zdravotními pojišťovnami či služby vykonávané ve spolupráci s obvodními
lékaři za přímou platbu pacienta. Jedná se také o služby odborné zdravotní
a rehabilitační péče (popř. s možností zapůjčení kompenzačních pomůcek –
viz výše) apod. Tato oblast dále zahrnuje také služby dohledu nad výživou,
lékový management či aplikaci depotních injekcí atd.
Domácí péče je určena dospělým i dětským pacientům všech věkových
kategorií na základě indikace ošetřujícího lékaře – obvykle tuto péči předpisuje
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praktický lékař, ale na omezenou dobu si tuto službu může vyžádat i lékař
propouštějící pacienta z nemocnice. Domácí zdravotní péče je pacientovi
hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Služba je dostupná přímo v regionu:
Home Care Services / Supplies, s.r.o. (zdravotnické zařízení
s oddělením ošetřovatelské péče s typem ambulance, Vysoké
Mýto MUDr. Petr Jenka)
Naděje - domácí zdravotní péče s.r.o. (kancelář Vysoké Mýto)
Charitní ošetřovatelská služba – Oblastní charita Ústí nad Orlicí
(středisko Choceň, zejména oblast Choceňska)
Ošetřovatelská služba – Oblastní charita Nové Hrady (akční radius
2
služby cca 150 km , zasahuje do oblasti Vysokomýtska)
Plánované zdroje

2019

V Kč

2020

2021

Dotace Pardubický kraj/MPSV

-

-

-

Pardubický kraj

-

-

-

Město Vysoké Mýto

-

-

-

Ostatní obce ORP

-

-

-

Ostatní

-

-

-

CELKEM

-

-

-
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10 Vymezení vybraných pojmů
Aktivity
Popisují konkrétní úkoly (kroky, projekty), které jsou v rámci procesu komunitního plánování
navrženy, včetně toho, jak, kdo, kdy a za co je bude dělat.
Komunitní plánování
Jde o metodu použitelnou při řešení a plánování řady oblastí. Podstata této metody spočívá
ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma nějakým způsobem
dotýká. V ČR je metoda komunitního plánování využívána zejména při plánování v oblasti
poskytování sociálních a souvisejících služeb. Využití však nachází rovněž např. v oblasti
tvorby strategických rozvojových plánů krajů, měst apod.
Nepříznivá sociální situace
Rozumí se jí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné
fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů, řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení
podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Opatření
Opatření určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně by mělo být řešeno a jakými
způsoby, aby byly naplňovány vybrané priority. Opatření vychází ze zdrojů, které jsou
k dispozici nebo jsou reálně dosažitelné.
Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb (PRSS) / Komunitní plán rozvoje
sociálních a souvisejících služeb (KPSS)
Jedná se o dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních a souvisejících
služeb. Jeho obsahem je:





popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení,
strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,
povinnosti zúčastněných subjektů,
způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu.

Plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb
Jedná se o proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území v sociální oblasti
a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
Poskytovatel
Rozumí se jím subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V širším
rozměru a pro potřeby KPSS na území ORP V. Mýto je poskytovatelem myšlen také subjekt
(osoba) poskytující související služby v sociální oblasti.
Pracovní skupina
Je tvořena zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních a souvisejících služeb
a dalšími účastníky. Zabývá se konkrétními úkoly, oblastmi a tématy spojenými s rozvojem
sociálních služeb v řešeném území.
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Priority
Vymezují (určují) oblasti, témata, problémy, kterými je potřeba se zabývat v daném cyklu
plánovacího procesu a které se objeví v plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
Stanovují základní směry, které pak jsou naplňovány opatřeními a konkrétními aktivitami.
Řídící skupina
Jedná se o skupinu sestavenou na základech principu triády (zastoupení zadavatelů
uživatelů i poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb). Řídící skupina organizuje proces
plánování a je odpovědná za jeho průběh.
Sociální služba
Rozumí se jí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Standardy kvality sociálních služeb
Jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování
sociálních služeb (služeb dle zákona o sociálních službách) v oblasti personálního
a provozního zabezpečení a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami.
Široká veřejnost
Rozumí se jí všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální a související služby a jejich
fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho
následné realizaci.
Účastník plánování sociálních a souvisejících služeb
Rozumí se jím uživatel, zadavatel, poskytovatel, ale i další osoba či organizace, která je
zainteresovaná na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní. Tzn., jedná se
o všechny, kterých se daný problém či téma dotýká.
Uživatel
Osoba, která využívá sociální, popř. související/doprovodné služby, protože se ocitla
v nepříznivé sociální situaci.
Zadavatel
Je odpovědný za zajištění sociálních nebo souvisejících služeb na příslušném území.
Zadavateli služeb jsou především obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
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11 Přílohy
Příloha č. 1

Analýza území ORP Vysoké Mýto

Příloha č. 2

Výsledky šetření u uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů
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11.1 Příloha č. 1

Analýza území ORP Vysoké Mýto

Úvod
Sociodemografická analýza a analýza sociální situace území ORP Vysoké Mýto byla
zpracována jako jeden z podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
pro území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto. Analýza byla zpracována v letech
2018-2019. Analýza se týká celého správního území obce s rozšířenou působností (ORP).
Pro zpracování analýzy byly využity dostupné podklady z veřejných informačních zdrojů
(např. registr poskytovatelů sociálních služeb, Český statistický úřad, databáze úřadů práce,
ministerské resorty apod.), dále údaje získané šetřením přímo od poskytovatelů a zadavatelů
(obcí) sociálních služeb v území ORP Vysoké Mýto a rovněž údaje získané anketním
šetřením v území.
Dokument rovněž obsahuje popis sociální situace území ORP v podobě analýzy nabídky
sociálních a doprovodných služeb a rozboru a kvantifikace cílových skupin uživatelů (nebo
potenciálních uživatelů) sociálních služeb v ORP. V době přípravy analytických podkladů pro
SPRSS bylo rovněž provedeno anketní šetření mezi obyvateli obcí v ORP.
V závěru tohoto dokumentu jsou pak uvedeny SWOT analýzy týkající se sociální oblasti
v území ORP. Všechny 4 oblasti řešené SWOT analýzami korespondují s tematickým
zaměřením činnosti 4 pracovních skupin složených ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb v ORP.
Členové pracovních skupin na základě provedených rozborů a výstupů SWOT analýz
připravovali na svých jednáních vlastní návrhovou část dokumentu SPRSS.

Základní charakteristika správního obvodu ORP Vysoké Mýto
Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Vysoké Mýto leží v Pardubickém
kraji, přičemž na severu tvoří část hranice kraje s krajem Královéhradeckým. Na východě
hraničí s obcemi správního obvodu Ústí nad Orlicí, na jihovýchodě s Litomyšlskem
a z jihozápadní strany s Chrudimskem. Ze západní strany je obklopen obcemi Holicka.
Řešené území se rozkládá na 28 1889 hektarech a zaujímá 6,2 % rozlohy kraje. V 40 obcích
správního obvodu žilo k 31. 12. 2018 celkem 32 418 obyvatel (6,3 % obyvatelstva kraje).
Nejhustší osídlení je ve městech Vysoké Mýto a Choceň.
Řešené území zahrnuje obce Běstovice, Bošín, Bučina, České Heřmanice, Dobříkov,
Džbánov, Hrušová, Choceň, Javorník, Koldín, Kosořín, Leština, Libecina, Mostek, Nasavrky,
Nové Hrady, Oucmanice, Plchovice, Podlesí, Pustina, Radhošť, Řepníky, Seč, Skořenice,
Slatina, Sruby, Stradouň, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Týnišťsko, Újezd u Chocně, Vinary,
Vraclav, Vračovice-Orlov, Vysoké Mýto, Zádolí, Zálší, Zámrsk, Zářecká Lhota.
V území OS ORP Vysoké Mýto je celkem 40 obcí, 87 částí obce a 63 katastrálních území.
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Obrázek 2 Mapa území ORP Vysoké Mýto

85

Zdroj: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 2016

Jedná se o region s nejvyšším podílem zemědělské půdy v Pardubickém kraji – přibližně
70 % z celkové rozlohy mezi správními obvody. Krajina Vysokomýtska je součástí Svitavské
a Podorlické pahorkatiny obklopené smíšenými lesy. Centrem ORP je město Vysoké Mýto,
které je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších měst Pardubického kraje. Město bylo
založeno ve 13. století králem Přemyslem Otakarem II. a stalo se hlavním obchodním
centrem spojujícím Moravu a Čechy. Mezi významné památky patří kromě náměstí, zejména
gotický chrám svatého Vavřince, zvonice z šestnáctého století, Choceňská věž
a Pražská a Litomyšlská brána.
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Tabulka 1 Dlouhodobý vývoj demografické struktury obyvatel ORP

Základní tendence týkající se vývoje počtu obyvatel na území ORP Vysoké Mýto jsou patrné z dále uvedené tabulky. V dlouhodobém horizontu
lze vývoj počtu obyvatel ORP charakterizovat mírným kolísáním celkového stavu. K 31. 12. 2017 činil počet obyvatel 32 384, k 31. 12. 2018 se
tento počet zvýšil na 32 418. Z hlediska pohybu obyvatelstva v rámci ORP v letech 2001–2017 lze konstatovat, že záporné saldo vývoje bilance
obyvatel bylo zaznamenáno několikrát mezi lety 2009 a 2017. Nejvýrazněji pak v roce 2014, kdy docházelo k vyššímu odlivu obyvatel
stěhováním a zároveň nižšímu přílivu obyvatel přistěhováním. Celkový úbytek obyvatel dosahoval v tomto roce hodnoty 106 (včetně
přirozeného přírůstku).

Vývoj a struktura obyvatel

Stručná analýza území správního obvodu ORP Vysoké Mýto
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156

104

136

126
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Sňatky
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333

346

340

331

348

345

313

312

318

336

Zemřelí

Tabulka 2 Vývoj pohybu obyvatelstva v rámci ORP Vysoké Mýto demografické struktury

74

108

92

64

75

77

95

56

86

96

Rozvody

99

83

110

96

90

104

120

128

115

120

Potraty

Na celém území ORP je možné sledovat, že při kontinuálním poklesu celkového počtu obyvatel dochází také k dosahování záporného
celkového salda migrace (především v letech 2014 – 2017). Ve většině případů je přírůstek obyvatel stěhování záporný, což je současně
hlavním důvodem pro celkově zápornou bilanci pohybu obyvatel ve správním obvodu ORP Vysoké Mýto. Celkový úbytek činil mezi lety 2009 –
2018 94 obyvatel.

Zdroj: ČSÚ
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Sňatky
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- 88 41,7

6 002

21 300

5 196

16 325

16 173

32 498

2015

42,0

6 154

21 088

5 211

16 271

16 182

32 453

2016

42,2

6 358

20 826

5 200

16 201

16 183

32 384

2017

42,4

6 521

20 671

5 226

16 214

16 204

32 418

2018
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V následující tabulce jsou porovnány stavy jednotlivých kategorií obyvatel v jednotlivých ORP Pardubického kraje vč. vyjádření celkového
přírůstku a průměrného věku obyvatel. V porovnání s ostatními ORP v rámci Pardubického kraje je ORP Vysoké Mýto na třetím místě
v celkovém počtu obyvatel (na prvním místě je ORP Pardubice s 129 076 obyvateli, na druhém pak ORP Chrudim s 83 129 obyvateli – údaje
k 31. 12. 2017). V tabulce je vidět, že počet ORP s pozitivním a negativním přírůstkem byl v roce 2017 téměř vyrovnaný. Ke zhodnocení věkové
struktury obyvatel v daném území můžeme využít index stáří, který vyjadřuje podíl obyvatelstva ve věku 65 a více let ku dětské složce (100 dětí
ve věku 0 - 14 let). V ORP Vysoké Mýto je podíl dětské složky vůči kategorii obyvatel ve věku 65 a více let zastoupen nižší měrou. V roce 2017
dosahoval hodnoty 122,3 (nejvyšší hodnoty pak vykazovaly ORP Česká Třebová, Hlinsko a Králíky). Je zřejmé, že dochází ke stárnutí
populace, a to napříč všemi ORP v rámci Pardubického kraje.

Zdroj: ČSÚ

41,5

5 813

21 551

15-64

65 a více

5 154

16 374

ženy

0-14

16 144

32 518

2014

muži

Průměrný věk

v tom
ve věku
(let)

v tom
podle
pohlaví

Počet obyvatel celkem

Stav obyvatel k 31.12.

Tabulka 3 Přehled stavů obyvatelstva v ORP Vysoké Mýto

V ORP Vysoké Mýto je možné, podobně jako je tomu na území prakticky celého kraje a republiky, sledovat postupné zvyšování průměrného
věku obyvatel. Zatímco v roce 2014 dosahoval průměrný věk 41,5 let, v roce 2018 to bylo již 42,4 let. To je dále doprovázeno růstem podílu
obyvatel ve věkové kategorii 65 a více let. Pokud se zaměříme na porovnání počtu obyvatel podle pohlaví, převažuje dlouhodobě počet žen.
S vlivem růstu průměrného věku obyvatel souvisí také prodlužování naděje dožití u žen i mužů. K 31. 12. 2017 dosahovala naděje dožití v ORP
Vysoké Mýto 76,83 let.
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Zdroj: ČSÚ

Index stáří (počet osob ve věku 65 a
více let na 100 dětí ve věku 0–14 let)
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44,3

41,3
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18
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40,0

25,9

220
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24,2
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42,9

40,2
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43,8

41,0

255
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414

150

125

284 1 097
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43,9
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27
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37
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-65

175

110

-23
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56,6

17,7
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83 8 555
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1
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3
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218
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23,9

255

290

26
898

LanLitomyšl
škroun

129
076
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124

-4

4

19,5

43,9
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-53

7,3

40,9

26,3

342

289

31
530

20,4

44,1

40,8

74

61

124

-28

-19

429
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-15

7,8
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22,0
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124,9 135,2 140,5 113,6 125,9 138,9 116,1 119,3 134,5 124,2 122,5 127,2 125,8 131,7 122,3 112,9

19,5

1 528

Potraty

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)

1 327

Rozvody

43,7

2 450

Sňatky

Průměrný věk žen (roky)

1 250

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel

40,9

1 267

Přírůstek obyvatel stěhováním
(přistěhovalí - vystěhovalí)

Průměrný věk mužů (roky)

4 277

-17

Přirozený přírůstek obyvatel (narození zemřelí)

Vystěhovalí (přes hranice území)

7,3

podíl zemřelých na nemoci dýchací
soustavy (%)

5 544

44,1

podíl zemřelých na nemoci oběhové
soustavy (%)

Přistěhovalí (přes hranice území)

24,4

5 389

Zemřelí celkem

podíl zemřelých na novotvary (%)

5 372

518
337

Třebová

Kraj
celkem Česká

Živě narození

Počet obyvatel (k 31. 12.)

UKAZATEL

v tom správní obvody obcí s rozšířenou působností

Tabulka 4 Srovnání ORP v kraji z hlediska demografického vývoje (2017)
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Hlinsko

Holice

Chrudim Králíky Lanškroun Litomyšl

Moravská
Pardubice
Třebová
Polička

Přelouč

Svitavy

Ústí nad
Orlicí

Vysoké
Žamberk
Mýto

8,4

34,0

34,8

19,1

6,6

27,6

42,5

19,8

9,1

30,4

40,0

17,0

9,0

5,6

30,0 24,7

37,9 37,2

18,4 27,6

7,9

28,0

37,8

21,0

9,7

31,4

35,8

19,1

6,9

26,0

40,9

22,3

14,2

34,4

31,8

14,3

8,2

29,7

38,9

19,9

7,4

28,5

40,3

18,9

7,9

28,8

39,3

19,8

10,4

33,6

34,7

17,4

9,2

32,4

37,9

16,1

8,6

31,5

37,5

18,1
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Na trhu práce v ORP došlo v posledních letech, podobně jako na většině území kraje a celé ČR ke zlepšení situace. Poklesl podíl
nezaměstnaných osob, který se v dlouhodobém pohledu drží na nízké úrovni. Zatímco v roce 2001 bylo na Úřadu práce evidováno 1 244
uchazečů o zaměstnání, v roce 2017 poklesl jejich počet na 496 (údaje vždy k 31. 12.). Dochází také k poklesu podílu uchazečů s délkou

Ekonomická aktivita a trh práce

Zdroj: ČSÚ

9,9

31,1

úplné střední s maturitou a
vyšší
odborné vč. nástavbového

17,9

36,6

vysokoškolské

Česká
Třebová

v tom správní obvody obcí s rozšířenou působností

511 627 18 208 21 056 17 190 82 143 8 712 22 727 26 454 26 354 126 780 19 362 24 453 31 075 26 207 32 034 28 872

střední vč. vyučení (bez
maturity)

základní vč. neukončeného

Obyvatelstvo ve věku 15 a více
let podle
nejvyššího ukončeného vzdělání
(%):

Počet obyvatel

UKAZATEL

Kraj
celkem

Tabulka 5 Vzdělanostní struktura obyvatel (SLDB 2011)

Co se týče vzdělanostní struktury obyvatel, byl v rámci celého kraje zaznamenán nejvyšší podíl osob se středním vzděláním vč. vyučení
(36,5 %). Jedná se o osoby ve věku 15 a více let. Nejvyšší podíl osob se základním vzděláním byl evidován v ORP Lanškroun (27,6 %), dále
Moravská Třebová (22,3 %) a Svitavy (19,8 %). Nejnižší pak ve správním obvodu Pardubice (14,3 %), Vysoké Mýto (16,1 %) a Ústí nad Orlicí
(17,4 %). Téměř ve všech obvodech ORP dosahoval nejvyššího podílu počet obyvatel se středním vzdělání vč. vyučení (bez maturity) – kromě
ORP Pardubice, kde převládaly osoby s úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším odborným vzděláním vč. nástavbového.

Charakteristickým znakem demografického vývoje současnosti v Pardubickém kraji i v ORP Vysoké Mýto je stárnutí obyvatelstva
v souvislosti s nižší intenzitou plodnosti a růstem naděje dožití. Výsledkem je pokles podílu dětské složky v populaci a nárůst podílu
nejstarších obyvatel a hodnoty indexu stáří. Podíl obyvatel starších 65 let se v území ORP neustále navyšuje.
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2004

2005

.

9,4

74
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18,3 17,4
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35,0 35,3

10,6

8,8 10,4

.

.
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40,0
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11,5
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12,9
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7,3

1,6
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5,7
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5,4

17,8 26,7 22,3
6,9
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7,73

34,1
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14,5

5,9

14,1

98,3

7,79

20,3

87
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6,5

15,2

98,9

6,58

6,8

216

32,6

7,0

16,0

98,8

.

.

.

.

.

.

.

6,40

8,9

158

34,7

4,9

13,4

99,4

725

496

5,0

4,0

3,6

2,0

422

1,1

639

0,5

944
4,79 4,00 3,39 2,32

2,7

386

30,1 25,3 20,6 19,4

5,3

13,3 15,6 16,7 21,6

99,2 99,8 99,7 98,6

863

2014 2015 2016 2017

. 1 412 1 052

2011 2012 2013

855 1 775 1 766 1 477

94,1 94,3 95,1

790

2006 2007 2008 2009

1 244 1 285 1 403 1 396 1 269 1 036

2001 2002 2003

SO ORP Vysoké Mýto
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Pokud porovnáme trh práce v celém ORP s ostatními správními obvody v Pardubickém kraji, dostaneme uvedený přehled (viz následující
tabulka). Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v roce 2017 evidován v ORP Pardubice (4 612) a Chrudim (3 641). Struktura ekonomicky
aktivních obyvatel v ORP Pardubického kraje dle zaměstnání vykazovala nejvyšší procentuální podíl v kategoriích techničtí a odborní
pracovníci a řemeslníci a opraváři.

Co se týče počtu dosažitelných uchazečů na trhu práce, je jejich počet z dlouhodobého hlediska stabilní (pohybuje se okolo 99 % uchazečů na
pracovním trhu). Mezi lety 2013 – 2017 došlo také k výraznému nárůstu volných pracovních míst. Zatímco v roce 2013 bylo k dispozici 158
volných pracovních pozic, v roce 2017 jich bylo evidováno 944. Co se týče struktury pracovní síly v ORP Vysoké Mýto, nejvyššího podílu
dosahují (podle hlavních tříd zaměstnání) řemeslníci a opraváři (cca 19 %) a odborní techničtí pracovníci (cca 14 %).

Zdroj: ČSÚ

Podíl nezaměstnaných osob (%)

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

Volná pracovní místa

z toho osoby s délkou evid. nad 12 měsíců
(%)

z toho absolventi (%)

z toho občané se zdravotním postižením
(%)

z toho dosažitelní (%)

Evidovaní uchazeči o zaměstnání

NEZAMĚSTNANOST (dle MPSV k 31. 12.)

UKAZATEL

Tabulka 6 Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v ORP Vysoké Mýto

evidence nad Úřadu práce nad 12 měsíců (v roce 2017 se jednalo o 19,4 % z celkového počtu uchazečů). K 31. 12. 2018 činil podíl
nezaměstnaných osob v ORP Vysoké Mýto 1,94 %.
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85,7

ostatní nezaměstnaní

Svitavy
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Žamberk
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0,1
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0,1
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0,1

0,2
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11,7

3,4

79,4

osoby pracující na vlastní účet

zaměstnavatelé

zaměstnanci

Zaměstnaní podle postavení
v zaměstnání (%):

31,0

16,7

osoby v domácnosti, děti
předškolního
věku, ostatní závislé osoby

žáci, studenti a učni

48,7

nepracující důchodci

z toho (%):

Moravská
Pardubice Polička Přelouč
Třebová

0,2

12,4

2,7

79,2

28,7

15,8

51,7

0,1

10,5

3,2

80,0

29,7

16,7

50,1

0,1

10,1

3,6

81,1

31,7

16,2

48,7

0,2

10,3

3,1

80,8

31,5

17,2

47,8

0,3

12,3

3,2

79,1

34,2

16,7

45,5

243 033 8 847 10 656 8 207 39 686 4 411 10 813 13 084 12 969 56 611 9 810 11 039 15 025 12 691 15 400 13 784

14,3

hledající první zaměstnání

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

1,8

3,6

92,8

22 189 1 035 1 062

2,1

92,3

ženy na mateřské dovolené

v tom (%):

Holice Chrudim Králíky Lanškroun Litomyšl

224 590 7 642 8 636 7 757 35 405 3 471

4,2

nezaměstnaní

Česká
Hlinsko
Třebová

v tom správní obvody obcí s rozšířenou působností

246 779 8 677 9 698 8 405 39 046 3 873 10 763 12 552 12 382 63 681 9 029 12 098 14 767 12 537 15 373 13 898

pracující důchodci

zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající

z toho (%):

zaměstnaní

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

UKAZATEL

Kraj
celkem

Tabulka 7 Trh práce v ORP Vysoké Mýto a srovnání v dalšími ORP v Pardubickém kraji (k 31. 12. 2017)
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Míra ekonomické aktivity (%)

zaměstnanci v ozbrojených silách
58,1

0,3

3,8

15,1

14,9

0,8

12,8

6,2

16,0

12,7

5,1

5,2

6,4

2,2

12,6

9,0

4,2

33,4

1,3

0,4

4,5

0,6

7,0

5,4

5,1

6,0

1,9

5,5

5,5
2,2

0,4

3,6

56,1 60,7

0,3

4,0

17,1 13,8

20,2 16,1

2,3

11,5 11,5

4,4

13,6 17,3

9,6 12,2

4,6

4,2

4,8

2,5

5,6

9,3 10,7

8,0

36,2 29,8

4,3

0,5

5,4

0,6

8,4

3,9

5,8

6,5

3,4

5,6

7,2

6,0

2,9
3,5

0,3

5,1

58,6 55,6

0,7

3,4

12,1 19,7

16,8 16,0

1,9

12,6 14,5

5,4

16,1 11,8

13,1

5,1

7,6

6,0

2,4

5,3

9,4

8,4

26,8 32,6

3,7

0,4

59,9

0,2

4,4

17,1

21,8

2,3

9,6

3,7

16,1

9,8

4,7

3,3

6,1

1,9

4,0

8,3

6,1

43,3

5,4

0,4

58,3

0,1

4,6

14,8

16,4

4,3

13,3

3,8

15,8

13,0

5,2

7,7

7,0

2,7

4,6

9,7

9,3

26,1

9,6

0,5

57,6

0,6

4,8

18,7

17,8

2,1

12,2

3,3

13,1

10,0

4,1

5,5

6,6

2,4

5,2

8,7

7,5

36,2

4,6

0,4

6,3

0,3

4,6

6,7

6,9

2,5

3,8

8,6

7,1

3,7
2,5

0,3

4,7

61,8 56,9

0,9

2,9

9,8 17,1

11,4 18,3

0,6

12,6 12,6

6,5

22,2 14,6

15,9 11,7

6,6

6,1

6,1

2,5

5,4

10,9

6,1

25,7 35,9

1,3

0,4
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59,5

0,6

3,6

14,3

obsluha strojů a zařízení, montéři

pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci

16,2

1,8

12,5

řemeslníci a opraváři

kvalifikovaní pracovníci v
zemědělství, lesnictví a rybářství

pracovníci ve službách a prodeji

5,3

18,2

techničtí a odborní pracovníci

úředníci

13,9

specialisté

zákonodárci a řídící pracovníci

5,7

6,2

zdravotní a sociální péče

Zaměstnaní podle hlavních tříd
zaměstnání (%):

6,1

2,4

ubytování, stravování a
pohostinství

vzdělávání

5,5

9,7

6,9

30,4

3,8

0,4

doprava a skladování

velkoobchod a maloobchod,
opravy
a údržba motorových vozidel

stavebnictví

průmysl

zemědělství, lesnictví, rybářství

Zaměstnaní podle vybraných
odvětví (%):

pomáhající rodinní příslušníci

60,9

0,6

4,4

17,6

18,1

1,7

10,7

4,3

16,4

9,9

4,3

5,0

4,6

1,9

5,9

7,9

6,5

37,1

3,2

0,4

58,9

0,4

4,0

15,4

15,2

1,8

13,1

4,9

15,6

11,2

4,7

7,2

5,6

2,3

5,0

10,9

6,9

28,2

4,0

0,4

58,9

0,2

3,5

14,4

15,1

1,6

12,7

4,8

17,4

14,3

5,3

8,1

6,7

2,3

5,9

9,3

6,2

29,7

3,4

0,5

59,7

0,2

3,5

16,0

16,5

2,1

11,7

5,0

15,1

12,9

5,3

5,5

6,4

2,1

5,3

9,3

6,6

33,2

5,3

0,3

59,9

0,4

3,5

16,2

19,4

2,9

12,0

4,0

14,3

11,7

5,1

5,0

6,1

2,5

5,5

8,8

6,9

35,5

6,9

0,4
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58,3
44,7

61,9
46,9

51,2

50,8

66,2

41,3 48,3

59,2 64,3

50,0 56,1

47,6 52,5

65,2 69,5

45,9 43,1

60,8 56,8

53,1 49,8

50,9 48,5

66,8 62,9

47,5

63,2

55,2

51,6

68,7

45,8

61,3

53,3

50,3

66,8

42,3

56,9

49,4

49,6

66,0

50,6 45,6

64,6 58,3

57,3 51,9

54,7 49,4

69,4 64,6

47,6

64,7

56,0

52,4

69,8

44,9

58,9

51,6

51,5

67,0

46,3

61,0

53,4

51,7

66,7

46,5

63,1

54,5

51,6

68,4

48,1

63,5

55,7

52,1

67,9

438

437

440

437

440

442

132

131

131

136

131

130

144

150

154

33,4

10,5

15,7

8,8

391

32,2

10,4

15,4

8,7

394

31,7

10,4

15,4

8,8

400

31,6

10,4

15,0

8,9

421

31,3

10,6

15,1

8,7

436

31,7

10,6

14,9

8,6

458

31,4

10,8

14,9

8,5

472

32,1

11,1

15,7

4,7

482

31,7

11,1

15,9

4,8

489

31,1

11,0

15,7

4,8

495

30,3

11,0

15,1

4,9

509

27,4

10,4

14,9

4,7

527

27,1

10,4

14,7

4,9

556

27,7

10,4

14,4

5,1

587

28,1

10,5

14,3

5,2

610

28,1

10,5

14,4

5,2

629

899 1 052 1 077 1 124 1 162 1 206 1 252 1 311 1 348 1 362 1 380 1 312 1 286 1 330 1 357 1 384

437

„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

Počet subjektů podle počtu zaměstnanců

33,0

10,8

stavebnictví

9,5

382

864

441

4 823 5 059 5 230 5 268 5 375 5 458 5 586 5 692 5 604 5 727 5 839 5 811 5 787 5 825 5 816 5 802 5 747

5 687 5 958 6 282 6 345 6 499 6 620 6 792 6 944 6 915 7 075 7 201 7 191 7 099 7 111 7 146 7 159 7 131

15,8

obchod, ubytování, stravování a
pohostinství

SO ORP Vysoké Mýto
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

průmysl celkem

zemědělství, lesnictví a rybářství

Podíl ekonomických subjektů podle
vybraných odvětví ekonomické činnosti (%)

z toho obchodní společnosti

právnické osoby

z toho zemědělští podnikatelé

fyzické osoby

Ekonomické subjekty celkem (podle RES)

EKONOMICKÉ SUBJEKTY SE SÍDLEM
NA ÚZEMÍ
SPRÁVNÍHO OBVODU (k 31. 12.)

UKAZATEL

Tabulka 8 Ekonomické subjekty se sídlem na území ORP Vysoké Mýto

Z hlediska struktury podnikatelských aktivit v regionu Vysokomýtska převažuje terciální sektor, jak ukazuje následující tabulka. Podíl
ekonomických subjektů v oblasti obchodu, ubytování, stravování a pohostinství se pohybuje dlouhodobě okolo 30 %. Obdobně jako u ostatní
ORP v rámci Pardubického kraje převažují firmy s menším počtem zaměstnanců (subjekty bez zaměstnanců a mikropodniky).

Zdroj: ČSÚ

ženy

muži

54,2

51,9

ženy

Míra zaměstnanosti (%)

67,7

muži

94

- 95 -

7

42

142

631

7

48

136

630

6

48

125

546

6

46

126

566

7

41

131

564

7

43

128

542

4

39

127

548

5

40

121

538

6

40

111

538

5

38

100

519

5

37

104

492

5

34

105

495

5

33

103

503

5

32

106

525

6

32

105

513

. 1 432 1 767 3 886 4 007 4 357 4 162 4 073 4 171 4 298 4 329 4 320 4 207 4 274 4 291 4 242

.

.

.

.

. 4 028 3 757 1 888 1 869 1 692 2 062 2 124 2 200 2 208 2 200 2 141 2 265 2 228 2 200 2 233

7 201

7 191

7 099

7 111

7 146

7 159

7 131

7 138

31. prosinec 2011

31. prosinec 2012

31. prosinec 2013

31. prosinec 2014

31. prosinec 2015

31. prosinec 2016

31. prosinec 2017

31. prosinec 2018

Zdroj: ČSÚ

7 075

31. prosinec 2010

644

629

610

587

556

527

509

495

489

26

26

26

27

27

28

29

30

31

.

.

.

.

.

-

-

-

-

5 076

5 085

5 037

5 009

4 954

4 868

5 364

5 408

5 288

soukromí
podnikatelé
podnikající dle
živnostenského
zákona
zemědělští
podnikatelé

156

154

150

144

130

131

135

130

130

Fyzické osoby

458

461

565

615

691

788

280

269

278

soukromí
podnikatelé
podnikající dle
jiných zákonů
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30

31

32

31

32

29

30

31

33

Státní
z toho
Celkem
Družstva
podniky
celkem
akciové
společnosti

Obchodní společnosti

Tabulka 9 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem

Z hlediska právní formy mají nejvyšší zastoupení fyzické osoby formou živnostenského podnikání, jejich počet dosahoval k 31. 12. 2018
5 085 podnikatelských subjektů. K tomuto datu bylo evidováno 156 zemědělských podnikatelů a 565 podnikatelů podnikajících dle jiných
zákonů. Jak ukazuje následující tabulka, mezi obchodními společnostmi převažují dlouhodobě akciové společnosti.

Zdroj: ČSÚ

804

6

250 a více zaměstnanci (velké podniky)

nezjištěno

40

126

10–49 zaměstnanci (malé podniky)

50–249 zaměstnanci (střední podniky)

623

4 088

1–9 zaměstnanci (mikropodniky)

bez zaměstnanců
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Město Vysoké
Mýto

Zařízení /
poskytovatel

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 80

Kapacita služby
terénní

Typ služby

Azylové domy

pobytové

osoby bez přístřeší
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SKP CENTRUM,
Kapacita pobytové formy
o.p.s., Azylový
poskytování:
dům pro ženy a
počet lůžek - 20
matky s dětmi ve
Vysokém Mýtě

oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Komu je služba určena / poskytována

Služby poskytované dle zákona o sociálních službách

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
Odborné sociální Oblastní charita
počet intervencí (30 min. jednání) ambulantní
poradenství
Ústí nad Orlicí
-6
Kapacita služby: 1 klient/1 hodina.

Terénní programy

Název služby

1. Osoby v nepříznivé sociální situaci

Uvedený seznam poskytovatelů sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto vychází z údajů z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Tyto
informace byly aktualizovány a doplněny o údaje pocházející z jednání se zástupci poskytovatelů a z jejich webových stránek a poskytnutých
dokumentů (např. výroční zprávy apod.). Poskytovatelé sociálních služeb jsou v přehledu řazeni dle jednotlivých cílových skupin.

Analýza sociálních a souvisejících služeb na území ORP Vysoké Mýto
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Zařízení /
poskytovatel

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 3
Jedná se o okamžitou kapacitu ambulantní formy
služby, tj. v jeden okamžik je možné službu poskytnou
max. 3 klientům.

Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů - 20
Maximální denní kapacita služby = 20 klientů.
Okamžitá kapacita služby = 4 klienti.

Kapacita služby

terénní

Typ služby

POTRAVINOVÁ
BANKA
PARDUBICE, z. s.

Asistenti
prevence
kriminality

SVL Vysoké Mýto

oběti domácího násilí

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách

Komu je služba určena / poskytována
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Navazujících
služby pro lidi bez
Sociální sprcha, poskytnutí hygienických potřeb, oblečené a příp. potravinové pomoc
přístřeší ve městě
Vysoké Mýto

Doprovodné služby (mimo režim zákona):

SKP CENTRUM,
o.p.s.,
Intervenční
ambulantní,
Intervenční centra
centrum pro
terénní
Kapacita terénní formy poskytování:
osoby ohrožené
počet klientů - 1
domácím
Jedná se o okamžitou kapacitu terénní formy služby, tj.
násilím
v jeden okamžik je možné službu poskytnout max. 1
osobě.

Laxus z. ú.,
Centrum
terénních
Terénní programy
programů
Pardubického
kraje

Název služby

Služby poskytované dle zákona o sociálních službách

Přehled sociálních služeb s celokrajskou působností:
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Zařízení /
poskytovatel

Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů - 30
Okamžitá maximální kapacita ambulantní formy je 30
klientů. Minimální počet pracovníků na klubu v jeden
okamžik jsou 2 pracovníci.

Kapacita služby

Typ služby
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve vyloučené
Nízkoprahová
Šance pro Tebe, lokalitě Farma se budou zaměřovat na budoucnost dětí
zařízení pro děti a
ambulantní
z.s.
a mladých dospělých – jedná se o novou službu,
mládež
prozatím není registrována

Komu je služba určena / poskytována

děti a mládež ve věku od 10 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy

Služby poskytované dle zákona o sociálních službách

SKP CENTRUM,
Nízkoprahová
o.p.s.,
ambulantní,
zařízení pro děti a Nízkoprahové
terénní
Kapacita terénní formy poskytování:
mládež
zařízení pro děti
počet
klientů
10
a mládež Okamžitá maximální kapacita terénní formy je 10
EMKO
klientů na 2 terénní pracovníky, což je i minimální
počet pracovníků v terénu. Provoz terénního programu
je realizován podle aktuálních potřeb uživatelů služby.

Název služby

2. Mládež, rodiny s dětmi
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Zařízení /
poskytovatel

Sociální
rehabilitace

Kapacita ambulantní
formy poskytování:
počet klientů - 50
Jedná se o roční
kapacitu.

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 70
Od 01. 01. 2018 bude
kapacita služby 70
rodin/rok

Kapacita ambulantní
formy poskytování:
počet klientů - 10
Od 01. 01. 2018 bude
kapacita služby 10
rodin/rok.

Kapacita služby

ambulantní,
terénní

Typ služby

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

rodiny s dítětem/dětmi

Komu je služba určena / poskytována
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Centrum
ambulantní,
J.J.Pestalozziho,
terénní
o.p.s.
Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 60
Jedná se o roční
kapacitu.

Sociálně
aktivizační služby Amalthea z.s.
pro rodiny s dětmi

Název služby

Služby poskytované dle zákona o sociálních službách

Přehled sociálních služeb s celokrajskou působností:
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Sociální
rehabilitace

rodiny s dítětem/dětmi

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Služba je poskytována mladým lidem z pěstounských rodin a z rodin
ohrožených nežádoucími jevy, kde hrozí nařízení ústavní výchovy.
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
Služba je nabízena mladým lidem, kteří ještě pobývají v zařízení ÚV a
na opuštění ÚV se teprve chystají.

osoby v krizi
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Sociálně
ABATAB,spolek
ambulantní,
aktivizační služby
Kapacita terénní formy
pro péči o rodinu
terénní
pro rodiny s dětmi
poskytování:
počet klientů - 60
Okamžitá kapacita
terénní služby je 30
+presanace cca 10.

Kapacita ambulantní
formy poskytování:
počet klientů – 20

Kapacita intervencí (30
min jednání): 3 700
Jedná se o roční
kapacitu.

Kapacita ambulantní
formy poskytování:
počet klientů - 40
Maximální počet
Salesiánský klub
uzavřených smluv v
mládeže, z. s.
daném okamžiku.
Centrum Don
ambulantní,
Bosco, Sociální
terénní
Kapacita terénní formy
rehabilitace
poskytování:
Doprovázení
počet klientů - 40
Maximální počet
uzavřených smluv v
daném okamžiku.

ambulantní

Centrum
J.J.Pestalozziho,
o.p.s.

Krizová pomoc

Kapacita ambulantní
formy poskytování:
počet klientů - 5
Jedná se o okamžitou
kapacitu.
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MC Tykadlo (Vysoké Mýto), MC Kamínek (Choceň), RC Beránek (Choceň)

Služba je určená pro
- rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia, které potřebují
podporu při obnově svých základních funkcí
- rodiče, jejichž děti jsou umístěny v náhradní péči a chtějí vytvořit podmínky
pro návrat dětí zpět do své péče
- těhotné ženy, které jsou ohroženy sociálním vyloučením

Cílová skupina klientů:
rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů:
bez omezení věku

rodiny s dítětem/dětmi

„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
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Střediska volného
Mikádo (Choceňská 190/II, 566 01 Vysoké Mýto), DDM Choceň
času

Rodinná a
mateřská centra

Doprovodné služby (mimo režim zákona):

Oblastní charita
Ústí nad Orlicí

Kapacita terénní formy
poskytování:
Šance pro
rodinu - Sociálně počet rodin - 20
aktivizační
terénní
služby pro
rodiny s dětmi

Kapacita terénní formy
poskytování:
Sociálně
Šance pro Tebe,
počet klientů - 50
terénní
aktivizační služby
z.s.
pro rodiny s dětmi
Kapacita zařízení je 50
rodin/ za rok.

Kapacita ambulantní
formy poskytování:
počet klientů - 4
Kapacitou se rozumí 4
Sociálně
Oblastní charita
rodiny.
ambulantní,
aktivizační služby Nové Hrady u
terénní
pro rodiny s dětmi Skutče
Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 25
Kapacitou se rozumí
25 rodin.
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Komu je služba určena / poskytována

pobytové

osoby s chronickým duševním onemocněním
senioři

osoby s mentálním postižením
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Kapacita pobytové formy
poskytování:
počet lůžek - 25

Domovy se
zvláštním
režimem
(1624067)

Ledax Vysoké
Mýto o.p.s.,
Domov pro
seniory

pobytové

ambulantní

BERENIKA Vysoké Mýto,
Kapacita pobytové formy
Chráněné bydlení o.p.s., Chráněné
poskytování:
(8161749)
bydlení Berenika
počet klientů - 10
- Vysoké Mýto,
o.p.s.

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů 24 klientů denně

osoby s mentálním postižením

Typ služby

BERENIKA Vysoké Mýto,
o.p.s., Denní
Denní stacionáře
stacionář
(3076860)
Berenika Vysoké Mýto,
o.p.s.

Kapacita služby dle registru

osoby s mentálním postižením

Zařízení /
poskytovatel

Služby poskytované dle zákona o sociálních službách

BERENIKA Vysoké Mýto,
pobytové - počet lůžek – 2
o.p.s.,
Odlehčovací
Odlehčovací
ambulantní - denní kapacita jsou pobytové, ambulantní
služby (1473430)
služby Berenika 2 klienti
- Vysoké Mýto,
o.p.s.

Název služby
(identifikátor)

3. Osoby se zdravotním postižením
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Oblastní charita Kapacita ambulantní formy
Denní stacionáře
Nové Hrady u
poskytování:
(4313919)
Skutče
počet klientů - 12

osoby se zdravotním postižením
senioři

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
osoby se zdravotním postižením
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy

osoby se zdravotním postižením
senioři

oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři
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ambulantní

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 20
Kapacita terénní sociální služby
je 20 klientů za den.

ambulantní, terénní

Oblastní charita Kapacita ambulantní formy
Sociálně
poskytování:
terapeutické dílny Nové Hrady u
(8968359)
Skutče
počet klientů - 20

Pečovatelská
Oblastní charita
služba (7543252) Ústí nad Orlicí

ambulantní

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
Odborné sociální
Oblastní charita počet intervencí (30 min.
poradenství
Ústí nad Orlicí jednání) - 6
(7499225)
Kapacita služby: 1 klient/1
hodina.

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů - 10
Kapacita ambulantní sociální
služby jsou 3 klienti za týden.

ambulantní, terénní

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
Město Vysoké
počet klientů - 10
Mýto, Město
Denní kapacita jsou 4 klienti.
Pečovatelská
Vysoké Mýto,
služba (1896565)
Kapacita terénní formy
odbor sociálních
poskytování:
služeb - PS
počet klientů - 130
Denní kapacita je 85 klientů.
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osoby s kombinovaným postižením
prvotní je zrakové postižení
osoby se zrakovým postižením

osoby s kombinovaným postižením
se zrakovým postižením a jiným postižením
osoby se zrakovým postižením
dále rodinní příslušníci osob se zrakovým
postižením, organizace a veřejnost laická i
odborná

osoby se zdravotním postižením
senioři

osoby se zdravotním postižením
senioři
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Průvodcovské a
TyfloCentrum
předčitatelské
Pardubice,o.p.s.
služby (6643539)
Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 32
Počet uživatelů služby za
kalendářní rok.

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů - 32
Počet uživatelů služby za
kalendářní rok.

Odborné sociální
TyfloCentrum
poradenství
Pardubice,o.p.s.
(8480444)
Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 40
Počet uživatelů služby za
kalendářní rok.
ambulantní, terénní

terénní

Oblastní charita Kapacita terénní formy
Pečovatelská
Nové Hrady u
poskytování:
služba (8898081)
Skutče
počet klientů - 320

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů - 130
Počet uživatelů služby za
kalendářní rok.

terénní

Oblastní charita Kapacita terénní formy
Osobní asistence
Nové Hrady u
poskytování:
(5171150)
Skutče
počet klientů - 20
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Sociální
rehabilitace
(7552924)

Sociální
rehabilitace
(9061213)

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 70
Počet uživatelů služby za
kalendářní rok.

ambulantní, terénní

ambulantní, terénní

ambulantní, terénní

osoby s chronickým duševním onemocněním

osoby s kombinovaným postižením
prvotní je zrakové postižení
osoby se zrakovým postižením

osoby s kombinovaným postižením
prvotní je zrakové postižení
osoby se zrakovým postižením
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Péče o duševní Kapacita ambulantní formy
poskytování:
zdraví, z.s.
počet klientů - 29
Sociální
rehabilitaceKapacita terénní formy
středisko Ústí
poskytování:
nad Orlicí
počet klientů - 7

TyfloCentrum
Pardubice,o.p.s.

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů - 80
Počet uživatelů služby za
kalendářní rok.

Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
TyfloCentrum
osoby se
Pardubice,o.p.s.
zdravotním
Kapacita terénní formy
postižením
poskytování:
(3530225)
počet klientů - 50
Počet uživatelů služby za
kalendářní rok.

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů - 80
Počet uživatelů služby za
kalendářní rok.
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Středisko rané
péče v
Pardubicích
o.p.s.

Jedná se o měsíční kapacitu.

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů – 33

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 120

Sociální
rehabilitace
(4382685)

Název služby
(identifikátor)

Tyfloservis,
o.p.s. - Krajské
ambulantní
středisko

Zařízení /
poskytovatel

terénní

ambulantní, terénní

ambulantní, terénní

Typ služby

osoby s kombinovaným postižením
osoby s kombinovaným zrakovým a dalším
postižením
osoby se zrakovým postižením
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Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 2
Uvedený počet je denní kapacita
služby.

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů - 3
Uvedený počet je denní kapacita
služby.

Kapacita služby dle registru

Komu je služba určena / poskytována

osoby se zdravotním postižením
senioři

Služby poskytované dle zákona o sociálních službách

Přehled sociálních služeb s celokrajskou působností:

SKP CENTRUM,
o.p.s.
Pečovatelská
služba (4275291) Pečovatelská
služba v Horním
Jelení

Raná péče
(1940945)

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů - 120

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
rodiny s dítětem/dětmi
rodiny s dětmi s ohroženým vývojem
(komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost,
nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným
vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s
poruchou autistického spektra či s
kombinovaným postižením.
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Svaz neslyšících
a
nedoslýchavých
Tlumočnické
osob v ČR, z.s.,
služby (7422908) Centrum
zprostředkování
tlumočení
neslyšícím

Tlumočnické
Česká unie
služby (5839760) neslyšících, z.ú.

Osobní asistence
HEWER, z.s.
(2095907)

terénní

ambulantní, terénní

osoby s jiným zdravotním postižením
Pro osoby, které ke komunikaci používají
český znakový jazyk nebo znakovanou
češtinu.
osoby s kombinovaným postižením
Pro osoby, kdy jedno postižení je sluchové a
zájemce o službu používá komunikační
systémy sluchově postižených nebo český
znakový jazyk., dále osobám hluchoslepým,
které používají taktilní znakový jazyk.
osoby se sluchovým postižením
Osobám, které ke komunikaci používají český
znakový jazyk, znakovou češtinu, vizualizaci
(zřetelná artikulace - odezírání), přepis
mluveného slova do psané podoby českého
jazyka.

osoby s kombinovaným postižením
Služba je poskytována osobám s
kombinovaným postižením, které preferují při
komunikaci simultánní přepis mluveného slova.
osoby se sluchovým postižením
Služba je poskytována osobám se sluchovým
postižením, které preferují při komunikaci
simultánní přepis mluveného slova.

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři
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Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů – 45
Jedná se o denní kapacitu pro
celou ČR v případě, že
tlumočníci přijmou dané
tlumočení.

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů – 400

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů – 400

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 120
Jedná se o roční kapacitu.
Okamžitá kapacita pracovní dny
6:00-22:00 je 12 klientů;
terénní
okamžitá kapacita pracovní dny
22:00-6:00 je 5 klientů; okamžitá
kapacita víkendy, svátky 6:0022:00 je 12 klientů; okamžitá
kapacita víkendy, svátky 22:006:00 je 5 klientů.
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Kapacita pobytové formy
poskytování:
počet lůžek - 75

Ledax Vysoké
Domovy pro
Mýto o.p.s.,
seniory (7721199) Domov pro
seniory

senioři

senioři

senioři

Komu je služba určena / poskytována
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pobytové

pobytové

Kapacita pobytové formy
poskytování:
počet lůžek - 6

Ledax Vysoké
Mýto o.p.s.,
Odlehčovací
Ledax Vysoké
služby (1347762) Mýto o.p.s. odlehčovací
služby

Typ služby

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
ambulantní
počet klientů Kapacita služby je 6 klientů/den.

Kapacita služby

Denní stacionáře
Ledax Vita z.ú.
(1235061)

Název služby

Zařízení /
poskytovatel

Aktivity Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. (Choceň, Vysoké Mýto)

Volnočasové a
poradenské
aktivity

Služby poskytované dle zákona o sociálních službách

Konzultace bezbariérovosti - Česká abilympijská asociace, z.s., středisko Vysoké Mýto

Konzultace
bezbariérovosti

4. Senioři

Ledax o.p.s. – Vila Marie Vysoké Mýto, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče – oblast Chotovice

Půjčovny
kompenzačních
pomůcek

Sociální doprava Senior doprava ve Vysokém Mýtě a Chocni - Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí

Doprovodné služby (mimo režim zákona):
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Pečovatelská
Oblastní charita
služba (7543252) Ústí nad Orlicí

osoby se zdravotním postižením
senioři

oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny

senioři

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři

osoby s chronickým duševním onemocněním
senioři
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Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 20
Kapacita terénní sociální služby
je 20 klientů za den.

ambulantní, terénní

ambulantní

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
Odborné sociální
Oblastní charita počet intervencí (30 min.
poradenství
Ústí nad Orlicí jednání) - 6
(7499225)
Kapacita služby: 1 klient/1
hodina.

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů - 10
Kapacita ambulantní sociální
služby jsou 3 klienti za týden.

pobytové

pobytové

NADĚJE, Dům
Kapacita pobytové formy
Domovy pro
pokojného stáří
poskytování:
seniory (4879024) Naděje Vysoké
počet lůžek - 80
Mýto

Kapacita pobytové formy
poskytování:
počet lůžek - 25

ambulantní, terénní

Ledax Vysoké
Mýto o.p.s.,
Domov pro
seniory

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
Město Vysoké
počet klientů - 10
Mýto, Město
Denní kapacita jsou 4 klienti.
Pečovatelská
Vysoké Mýto,
služba (1896565)
Kapacita terénní formy
odbor sociálních
poskytování:
služeb - PS
počet klientů - 130
Denní kapacita je 85 klientů.

Domovy se
zvláštním
režimem
(1624067)
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terénní

terénní

Oblastní charita Kapacita terénní formy
Pečovatelská
Nové Hrady u
poskytování:
služba (8898081)
Skutče
počet klientů - 320

SKP CENTRUM,
o.p.s.
Pečovatelská
služba (4275291) Pečovatelská
služba v Horním
Jelení

osoby se zdravotním postižením
senioři

osoby se zdravotním postižením
senioři

senioři

senioři

„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

Jedná se o měsíční kapacitu.

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 33

pobytové

ambulantní, terénní

Kapacita pobytové formy
Domovy pro
Zařízení sociální
poskytování:
seniory (5986815) péče Choceň
počet lůžek - 90

Jedná se o roční kapacitu.

Pečovatelská
Zařízení sociální
Kapacita terénní formy
služba (7116643) péče Choceň
poskytování:
počet klientů - 50

Kapacita ambulantní formy
poskytování:
počet klientů - 5
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Zařízení /
poskytovatel

Kapacita terénní formy
poskytování:
počet klientů - 120
Jedná se o roční kapacitu.
Okamžitá kapacita pracovní dny
6:00-22:00 je 12 klientů;
terénní
okamžitá kapacita pracovní dny
22:00-6:00 je 5 klientů; okamžitá
kapacita víkendy, svátky 6:0022:00 je 12 klientů; okamžitá
kapacita víkendy, svátky 22:006:00 je 5 klientů.

Kapacita služby dle registru

Typ služby

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři

Komu je služba určena / poskytována

Kontaktní místo Senior Point, S-klub Vysoké Mýto, Právní poradna – Vila Marie Vysoké Mýto, Volnočasové aktivity pro seniory – Vila Marie
Vysoké Mýto, Senior klub Choceň

Volnočasové a
poradenské
aktivity
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Ledax o.p.s. – Vila Marie Vysoké Mýto, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče – oblast Chotovice

Půjčovny
kompenzačních
pomůcek

Sociální doprava Senior doprava ve Vysokém Mýtě a Chocni - Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí

Doprovodné služby (mimo režim zákona):

Osobní asistence
HEWER, z.s.
(2095907)

Název služby
(identifikátor)

Služby poskytované dle zákona o sociálních službách

Přehled sociálních služeb s celokrajskou působností:
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Sociálně vyloučené lokality v ORP Vysoké Mýto
Ve městě Vysoké Mýto se nachází poměrně rozsáhlá romská komunita, kterou tvoří z velké
části osoby ohrožené sociálním vyloučením, či osoby sociálně vyloučené. Sociálně
vyloučenou lokalitu (dále jen SVL) na území města tvoří nájemní byty v Husově ulici. Jedná
se o prostorově vyloučenou lokalitu. Definovaná sociálně vyloučená lokalita se nachází na
adrese Husova 156, 856, 857, 858. Jedná se o bytové domy na periferii města. Lokalita
vznikla kombinací dlouhodobé existence a řízeného sestěhování. Obdobné problémy se
objevují také v Čapkovského ulici, kde se však nejedná o prostorově vyloučenou lokalitu,
dále také v bytových domech ve Fibichově ulici a ulici B. Smetany. V lokalitě Čapkovského
se jedná o městskou ubytovnu ve správě Městského bytového podniku (MěBP). Jsou zde
uzavírány převážně ubytovací smlouvy, které jsou prodlužovány na základě zaplacení
ubytovacího poplatku. Žijí zde z velké části romské rodiny a dále několik jednotlivců
neromské národnosti.
Přehled sociálně vyloučených lokalit v rámci Pardubického kraje a počet jejich obyvatel je
uveden v následující tabulce.
Tabulka 10 Přehled sociálně vyloučených lokalit v kraji a jejich srovnání
Sociálně vyloučené
lokality v Pardubickém
kraji podle ORP

Počet SVL

Počet obyvatel SVL

Česká Třebová

1

700 – 800

Hlinsko

0

0

Holice

0

0

Chrudim

7

300 – 500

Králíky

0

0

Lanškroun

2

0 – 100

Litomyšl

0

0

Moravská Třebová

1

0 – 100

Pardubice

3

200 – 300

Polička

0

0

Přelouč

0

0

Svitavy

2

0 – 100

Ústí nad Orlicí

5

100 – 200

Vysoké Mýto

3

100 – 300

Žamberk

0

0

Zdroj: Strategie integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji 2016 – 2020
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11.2 Příloha č. 2

Výsledky šetření u uživatelů, poskytovatelů a

zadavatelů
V rámci zjišťování potřeb v oblasti sociálních služeb bylo realizováno šetření u zadavatelů
(všechny obce v ORP Vysoké Mýto) formou strukturovaného rozhovoru a šetření
u poskytovatelů sociálních služeb formou dotazníkového šetření. V neposlední řadě proběhlo
anketní šetření u veřejnosti regionu. Výsledky šetření byly zohledněny při definování
strategie, opatření a aktivit v Návrhové části SPRSS.

Výsledky anketního šetření – veřejnost
Během přípravy nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP
Vysoké Mýto pro období 2019 – 2021 bylo provedeno anketní šetření mezi obyvateli regionu.
Cílem provedeného anketního šetření bylo zjistit názory občanů v území ORP Vysoké Mýto
týkající se zajištění a dostupnosti sociálních služeb v daném regionu. Anketa zároveň
posloužila jako prostředek pro informování o probíhajícím procesu KPSS a možnosti
zapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vysokomýtsku.
V rámci anketního šetření byly předkládány následující dotazy:
Dotýká se Vás osobně, nebo někoho z vašeho blízkého okolí některá z uvedených
životních situací? Pokud ne, tak jakou vidíte jako nejvíce problémovou na území ORP
Vysoké Mýto?


















špatné vztahy v rodině
nemožnost postarat se o sebe / blízkého (ztráta zaměstnání, finanční stránka apod.)
nedostatek kontaktů s lidmi, osamělost
ohrožení ztrátou bydlení
chudoba (chybí peníze na jídlo, oblečení)
alkoholismus
ohrožení domácím násilím
prostituce
zadluženost
návykové látky (drogy)
gamblerství
závislost na virtuálním světě (internet)
nezaměstnanost
obtížný návrat do zaměstnání
pocit nedostatečného bezpečí
zdravotní postižení (vlastní, dítěte, blízkého) a s tím spojené obtíže v přístupu ke vzdělání,
zaměstnání, sportovnímu a kulturnímu vyžití apod.
jiné (vypište): ………………………

Co postrádáte v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním postižením ve Vašem
okolí?








Domov se zvláštním režimem (zařízení např. pro osoby s Alzheimerovou nemocí)
Domov po osoby se zdravotním postižením (pobytové zařízení pro osoby se zdrav.
postižením)
Denní stacionář (péče přes den o seniory, osoby s postižením)
Domov pro seniory (pobytová služba pro seniory)
Pečovatelská služba v menších obcích (terénní zajištění služeb pro seniory v místě jejich
bydliště)
Domácí zdravotní péče (zdravotní služby poskytované klientům v domácím prostředí)
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Tísňová péče (vzdálená hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému
vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života)
Chráněné bydlení (bydlení pro osoby se sníženou soběstačností se zajištěnou pomocí a
službami)
Terénní hospicová péče (pomoc v domácím prostředí v poslední fázi života)
Bydlení pro sociálně slabé seniory (pobytová služba pro seniory s velmi nízkými příjmy)
Hospicová péče
Psychiatrická péče
Bezbariérovost v obci (doplňte v jaké) ………………………….
jiné (vypište): ……………………………………………………………….

Co postrádáte v oblasti péče o děti, mládež a rodiny ve Vašem okolí?











azylový dům pro rodiny (dočasná pobytová služba pro osoby v krizi spojené se ztrátou
bydlení)
mateřská a rodinná centra
pedagogicko-psychologické poradenství
hlídání dětí, dětské skupiny apod.
adiktologické služby (pro osoby ohrožené závislostmi – návykové látky apod.)
programy a organizované aktivity pro využití volného času dětí a mládeže ohrožených různými
patologickými jevy, doučování dětí ohrožených školním neúspěchem (kriminalita, návykové
látky, sociálně slabé rodiny, problémy ve škole, záškoláctví, výchovné problémy, atd.)
poradenství (uveďte jaké): ……………………………………………………………
jiné (vypište): ……………………………………………………………

Co postrádáte v oblasti péče o osoby v krizi ve Vašem okolí?













noclehárna, potravinová pomoc, hygienické středisko atd. pro osoby bez přístřeší
potravinová pomoc pro chudé
dluhová poradna
poradna pro oběti domácího násilí
práce s osobami ohroženými závislostí (drogy, gamblerství, alkohol apod.)
sociální byty/ubytovny v místě Vašeho bydliště
azylové bydlení pro ženy (dočasná pobytová služba pro osoby v krizi spojené se ztrátou
bydlení)
azylové bydlení pro muže (dočasná pobytová služba pro osoby v krizi spojené se ztrátou
bydlení)
bydlení /lůžka pro osoby v náhlé krizové životní situaci
veřejná prádelna pro sociálně slabé
denní centrum pro osoby bez přístřeší
jiné (vypište): ……………………………………………………………

Co Vám brání ve využívání sociálních služeb v rámci ORP Vysoké Mýto?








vzdálenost od místa bydliště
nevím o nich / nemám o nich dost informací
nedůvěra
jsou pro mě časově nedostupné
jsou pro mne finančně nedostupné
chybějící specializace služby v místě bydliště
jiné (např. nekvalitní služby, zcela chybějící
……………………………………………………………

služba

apod.),

vypište

konkrétně:

Kde se nejčastěji dozvídáte o nabídce poskytovaných služeb v rámci ORP Vysoké
Mýto?







na příslušném krajském / městském / obecním úřadě
přímo od poskytovatelů sociálních a navazujících služeb
ve zdravotnickém zařízení / u lékaře
na Úřadu práce
na internetu
z jiných zdrojů, vypište konkrétně: …………………………………………
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Co byste chtěl/a k sociálním službám v rámci ORP Vysoké Mýto ještě dodat? Jakýkoli
podnět, připomínka, pochvala, námět……….
Anketní šetření probíhalo v rámci celého území ORP Vysoké Mýto v období září až listopad
2018. Celkem bylo posbíráno a vyhodnoceno 260 vyplněných anketních lístků. Sběr
probíhal ve spolupráci se studenty gymnázia ve Vysokém Mýtě a poskytovateli sociálních
služeb, kteří v území ORP Vysoké Mýto působí. Dotazníky byly dále k dispozici na obecních
úřadech, knihovnách, čekárnách lékařů a informačních centrech města Choceň a Vysoké
Mýto. Obyvatelé měli možnost rovněž vyplňovat anketu online na webových stránkách města
Vysoké Mýto, Choceň a obcí v rámci ORP (celkem 5).

Charakteristika respondentů
Následující graf ukazuje rozdělení respondentů dle místa bydliště, kde jednoznačně dominují
města Vysoké Mýto a Choceň. Dle zastoupení respondentů vyplývá větší zájem o anketu ze
strany obyvatel větších obcí v rámci ORP, což zároveň konvenuje s tím, že ve větších
sídlech byla častější aktivní součinnost při šíření a sběru dotazníků ze strany úřadů či
poskytovatelů služeb.
Graf 1 Charakteristika respondentů dle bydliště

Charakteristika respondentů dle bydliště
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Zdroj: Anketní šetření Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, 2018

Vysoké zastoupení respondentů bylo ve věkové kategorii 40 – 59 let (celkem 31 %
respondentů) a dále 20 – 39 let (celkem 28 % respondentů).
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Graf 2 Charakteristika respondentů dle věku

Charakteristika respondentů dle věku
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Zdroj: Anketní šetření Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, 2018

Výsledky anketního šetření
Anketní šetření sloužilo ke zjištění názoru veřejnosti k dostupnosti a kvalitě poskytovaných
služeb na území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto. Výstupy ankety byly rovněž
podkladem pro celkový proces komunitního plánování. Byly zvoleny následující distribuční
kanály:
 Webové stránky a elektronický dotazník - webové stránky: město Vysoké Mýto,
Choceň, další obce v ORP (celkem 5 obcí: Běstovice, Sudslava, Vinary, Zámrsk,
Zářecká Lhota).
 Distribuce tištěné verze dotazníků – obce v ORP, knihovny, čekárny u lékařů ve
Vysokém Mýtě, Informační centrum ve Vysokém Mýtě a v Chocni, Gymnázium ve
Vysokém Mýtě, poskytovatelé sociálních služeb.
Výsledky z anketních dotazů jsou shrnuty v níže zvedených grafech.
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Graf 3 Dotýká se Vás osobně, nebo někoho z vašeho blízkého okolí některá z uvedených
životních situací?

Dotýká se Vás osobně, nebo někoho z vašeho
blízkého okolí některá z uvedených životních
situací? Pokud ne, tak jakou vidíte jako nejvíce
problémovou na území ORP Vysoké Mýto?
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Zdroj: Anketní šetření Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, 2018

Graf 4 Co postrádáte v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním postižením ve Vašem
okolí?

Co postrádáte v oblasti péče o seniory a osoby
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Zdroj: Anketní šetření Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, 2018

„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

- 117 -

30

117

Graf 5 Co postrádáte v oblasti péče o děti, mládež a rodiny ve Vašem okolí?

Co postrádáte v oblasti péče o děti, mládež a
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Zdroj: Anketní šetření Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, 2018
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Graf 6 Co postrádáte v oblasti péče o osoby v krizi ve Vašem okolí?

Co postrádáte v oblasti péče o osoby v krizi ve
Vašem okolí?
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Zdroj: Anketní šetření Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, 2018
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Graf 7 Co Vám brání ve využívání sociálních služeb v rámci ORP Vysoké Mýto?

Co Vám brání ve využívání sociálních služeb v
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Zdroj: Anketní šetření Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, 2018

Graf 8 Kde se nejčastěji dozvídáte o nabídce poskytovaných služeb v rámci ORP Vysoké
Mýto?
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Zdroj: Anketní šetření Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, 2018
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Výsledky anketního šetření – zadavatelé
Šetření probíhalo formou strukturovaných rozhovorů s představiteli všech 40ti obcí v SO
ORP Vysoké Mýto:


Města Vysoké Mýto a Choceň



Obce Běstovice, Bošín, Bučina, České Heřmanice, Dobříkov, Džbánov, Hrušová,
Choceň, Javorník, Koldín, Kosořín, Leština, Libecina, Mostek, Nové Hrady,
Oucmanice, Plchovice, Podlesí, Pustina, Radhošť, Řepníky, Seč, Skořenice, latina,
Sruby, Stradouň, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Týnišťko, Újezd u Chocně, Vinary,
Vraclav, Vračovice – Orlov, Zádolí, Zálší, Zámrsk, Zářecká Lhota, Nasavrky

Níže shrnujeme základní informace, které z toho šetření vyplynuly.
Výstupy šetření u zadavatelů:
Město Vysoké Mýto


Aktuální problémy: drogy, bezdomovectví, zadluženost



Plánované investice/rozvojové plány: -



Bariéry v obci: probíhá mapování bariér ve spolupráci s ČAA

Město Choceň


Aktuální problémy: zadluženost, problematika bydlení (k dispozici obecní a startovací
byty, chybí krizové byty), drogy, nezaměstnanost



Plánované investice/rozvojové plány: potravinová banka, sociální šatník a veřejná
sprcha s pračkou a sušičkou



Bariéry v obci: v řešení

Zbytek území – převážně venkovského charakteru




Obce v ORP nezřizují poskytovatele služeb, významně se podílí na péči rodina
individuálně sjednané služby – pouze terénní služby zejm. pro seniory (Charita ÚO,
NH, PS Horní Jelení) – značné rozdíly dle velikosti obce
Volnočasové a navazující aktivity: zpravidla ano (Sokol, SDH, hřiště), zaměřené spíše
na děti a mládež/rodiny, méně na seniory, nezohledňují OZP

Nejčastější problémy:
 zadlužení obyvatel, exekuce (poslední dobou tato probl. spíše ustupuje)
 odchod mladé generace (spíše v obcích na okraji ORP, nikoliv ve spádových)
 jednotlivě např. drogy
Rozvojové plány:
 v rámci možností jednotlivých obcí se řeší startovací byty/sociální bydlení
(KODUS, sociální byty), zpravidla je problémem jejich zaplněnost, pokud jsou
již v provozu
Díky šetření byly zjištěny aktuální informace o dostupnosti služeb v jednotlivých městech
a obcích, příp. změnách v poskytování služeb některých poskytovatelů.
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Výsledky anketního šetření – poskytovatelé
V průběhu komunitního plánování v rámci ORP Vysoké Mýto probíhalo také šetření
u poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v území, a to buď přímou formou v rámci
pracovních skupin, či dotazníkovým šetřením (dotazníky byly rozesílány elektronicky na
jednotlivé organizace). Výstupy šetření jsou promítnuty přímo do plánu a jsou součástí
Opatření a Aktivit v Návrhové části SPRSS.
Níže uvádíme výčet nejčastěji zmiňovaných problémů.
Poskytovatelé definovali základní obecné překážky dalšího rozvoje kvality poskytovaných
služeb:


nedostatek a fluktuace kvalitních pracovníků přímé péče, v pobytových službách
zdravotní sestry, nedostatečné finanční ohodnocení pracovní síly a chybějící prestiž,



vysoká administrativní náročnost v oblasti sociálních služeb, ať už se jedná
o registraci služeb nebo o administrativu spojenou s provozem a získáváním zdrojů
pro poskytování služby, jednoletá povaha financování, nekompatibilní dotační tituly,



malá pružnost v možnosti reagovat na aktuální potřeby cílových skupin -jednotlivých
sociálních služeb z důvodu režimu Pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu,



specificky: nedostatek možností bydlení pro osoby v nepříznivé soc. situaci
(ubytovny, místa v azylových domech, tréninkové a chráněné bydlení), omezená
nabídka chráněného a podporovaného zaměstnání.

V rámci šetření byly dále zjišťovány rozvojové plány, které byly prezentovány pracovním
skupinám a jsou zakotveny v Návrhové části SPRSS.
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