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Přehled uskutečněných aktivit
Aktivita
2.2.1
3.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.1
5.1.2
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2.1
8.1.2
8.1.3

Uskutečněno
prosinec 2021
duben-srpen 2020
červen 2021
březen 2021
akreditace září 2021
květen 2021
červen 2021
březen 2021
březen-červen 2021
srpen-září 2021
říjen 2021
podzim 2021
18.-19.2. 2021

8.1.5
8.2.1
8.2.3

listopad 2021
leden 2022
listopad 2021

8.2.4
9.3.1
10.1.1
11.1.1
11.1.2
11.2.2

listopad 2021
prosinec 2021
prosinec 2021
říjen 2021 - únor2022
únor 2022
srpen 2021

Pozn.
Diskuze bude pokračovat na další schůzce PS
Zahájení činnosti leden 2022
Proběhl seminář pro rodiče dětí s PAS
Poskytovatelé budou mapovat potřebnost v rámci své
služby*
Další setkání se uskuteční v březnu 2022 – téma
Bydlení
-

*Na základě zasedání pracovní skupiny č.1 se nebude hlubší analýza území zatím provádět. Členové PS
budou v průběhu roku mapovat potřebnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) v rámci
své služby. V případě, že se podaří udržet platformu komunitního plánování (strukturu pracovních
skupin) i po březnu 2022, budou výsledky průběžného mapování prodiskutovány na pracovní schůzce
v druhé polovině roku 2022. Pokud dojde ke shodě, že vzrostla potřeba NZDM bude dohodnut další
postup.
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Akční plán na rok 2022
Cíl 1

Realizace Vize SPRSS „SPOLU 2025“

Opatření 1.1

Udržení a koordinace procesu komunitního plánování služeb

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
1.1.1
Dohoda aktérů o zachování organizační a jednací struktury SPRSS
Na základě dohody aktérů SPRSS pověřit MAS POLIČSKO ověřením možnosti získání finanční podpory na udržení pozice koordinátora do 31.12.2022. Většina
členů PS projevila vůli setkávat se nejméně 1x ročně a dávat podněty pro změny SPRSS a podílet se na AP na další rok – setkání PS v říjnu 2022.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Obce, poskytovatelé služeb, uživatelé služeb

1.1.2

Stanovení harmonogramu pracovních jednání PS a ŘS vždy na kalendářní rok

Schůzka ŘS dle harmonogramu SPRSS 3.2022, schůzka PS dle harmonogramu SPRSS 2.2022, po dohodě dále 10.-11.2022
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Členové PS, ŘS

1.1.3
1.1.4

Svolávání jednání PS a ŘS a zajištění prostor pro jednání
Uplatňování změn v plánu a příprava na další plánovací období

Realizace
Spolupráce

Koordinátor SPRSS
Členové PS, ŘS

Opatření 1.2

Implementace opatření strategické části SPRSS

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
1.2.1
Vytvoření akčního plánu /AP/ vždy na kalendářní rok a aktivní účast na naplňování opatření SPRSS
1.2.2
Projednání AP v pracovních skupinách
AP na 4.-12. 2022 předložit k projednání a ke schválení PS a ŘS 2.-3.2022. AP na rok 2023 v říjnu 2022.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Členové PS, ŘS

1.2.6

Aktivní spolupráce s PK při tvorbě krajského akčního plánu sociálních služeb pro daný rok

V kontextu plánů poskytovatelů v území a SPRSS PK vyvolat jednání v území se zástupci PK 1x ročně s předpokladem 1. setkání v roce 2023.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Obce, poskytovatelé služeb
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Cíl 2

Udržet a rozvíjet stávající síť sociálních a souvisejících služeb a podpořit rozvoj nových

Opatření 2.1

Zajištění podpory pro stávající síť služeb a pro rozvoj nových

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
2.1.1
Průběžné vyhodnocování potřebnosti stávajících služeb v území vždy do 31.8. kalendářního roku
Na základě informací od poskytovatelů v území zhodnotit a projednat v říjnu v PS a ŘS.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Poskytovatelé služeb

2.1.2

Aktivní vyhledávání možných zdrojů pro financování vzdělávacích akcí a psychohygieny zaměstnanců služeb

Ověřit možnosti pomoci ze strany MAS – průběžně
Realizace
Poskytovatelé služeb
Spolupráce
Koordinátor SPRSS, MAS POLIČSKO z.s.

2.1.3

Podpora fungování PS jako platformy pro diskusi o rozvoji stávajících služeb a vzniku nových v případě zjištění této potřeby
v území

Poskytovatel Dům s peč. službou Penzion Polička plánuje v roce 2022 navýšení okamžité kapacity terénní PS z 9 na 10. Dojde k personálnímu posílení o 1 PÚ
PSS, prodloužení pracovní doby. Předpokládaný nárůst roční kapacity hodin PP o cca 1000 hodin. Dojde ke změně územní působnost PS – dojezdová vzdálenost
max. 15 km od Poličky.
Poskytovatel OCH Polička plánuje rozvoj služeb pro lidi s duševním onemocněním – vznik CDZ do 30.6. 2022, zachování rehabilitačního týmu Otevřených dveří
mimo cílovou skupinu CDZ. Dále plánuje oslovit ke spolupráci zaměstnavatele na otevřeném i chráněném trhu práce s cílem sladit potřeby zaměstnavatelů
a zaměstnanců. Dále plánuje rozšíření kapacity a cílové skupiny pro osoby s PAS ve službě AC dílny.
Poskytovatel Bonanza Vendolí plánuje rozšířit výcvik sociálních dovedností a preventivní a aktivizační programy pro rodiny s dětmi.
Rodinné centrum Podané srdce z.s. – udržení a rozšiřování služby Doprovod a péče o dítě/osobu se ZP, nebo speciálním i potřebami.
Domov Bystré, o.p.s. – rozšiřuje území, ve kterém poskytuje peč. službu o obec Pomezí.
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. – plánuje rozšíření kapacity služby Osobní asistence pro území Poličska o cca 3 klienty.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Poskytovatelé služeb, zástupci obcí, uživatelé služeb

Opatření 2.2

Podpora připravenosti poskytovatelů služeb pro práci s uživateli z různých cílových skupin

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
2.2.1
Zahájení diskuse o možnostech služeb při snižování prahu pro vstup žadatele do služby
Diskuse o možnostech a postoji poskytovatelů byla zahájena v roce 2021 a bude průběžně pokračovat na zasedáních PS. Je třeba, aby poskytovatelé provedli
revizi kontraindikací pro přijetí do služby.
Realizace
Poskytovatelé služeb
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Spolupráce

OSVZ, koordinátor SPRSS

Cíl 3

Naplňování Koncepce dostupného bydlení v Poličce a řešení dostupného bydlení v obcích území

Opatření 3.1

Podpora výstavby dostupného bydlení v obcích území MAS

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
3.1.1
Mapování potřeb osob v bytové nouzi v rámci procesu plánování
Proběhlo v rámci tvorby plánu v roce 2021.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Obce území

3.1.2

Otevření diskuse o využití závěrů a doporučení vycházejících z Koncepce dostupného bydlení a systému prostupného bydlení
v Poličce ve shodě se závěry KP Poličky

Proběhla diskuse v rámci procesu plánování, je třeba věnovat pozornost vývoji. 8.3.2022 setkání na téma „Bydlení na Poličsku a inovativní přístupy k němu“iniciátor OSVZ Polička.
Realizace
OSVZ Polička
Spolupráce
Koordinátor SPRSS, město Polička, bytová komise města Poličky

3.1.3

Projednání zjištěné potřeby dostupného bydlení v obcích s akcentem na bezbariérovost se zástupci obcí regionu

Proběhla diskuse v rámci procesu plánování, setkání Programového výboru MAS. Je třeba věnovat pozornost vývoji.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Zástupci obcí území

3.1.4

Zahájit diskusi o možnostech bydlení s doprovodným sociálním programem

Zahájena diskuse o možnosti zřízení krizového bytu, OZSV v Poličce aktivně vyhledává možnosti, setkání na toto téma březen 2022.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Zástupci obcí území, poskytovatelé, OSVZ

Cíl 4

Rozvoj dobrovolnictví v sociálních a souvisejících službách

Opatření 4.1

Vytvoření prostředí pro zahájení a rozvoj dobrovolnické činnosti

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
4.1.3
Oslovení veřejnosti, publicita aktivit nastaveného cíle a opatření
Bude probíhat průběžně dle potřeb OCH Polička a poskytovatelů služeb.

Cíl 5

Odstranění stavebně technických bariér při vstupu do veřejných budov

Opatření 5.1

Podpora bezbariérových vstupů

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
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5.1.2

Projednat možnosti vhodnějšího přístupu do budovy ÚP v Poličce v ulici Nádražní

Projednáno se zástupci ÚP v roce 2021, považují řešení za dostatečné.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Zástupci ÚP

5.1.3

Průběžně sledovat stav bezbariérovosti veřejných budov, prostranství a veřejné dopravy a předávat informace a podněty
zástupcům veřejné správy a členům PS

Průběžné sledování v území, projednání problematických budov a prostranství na PS, aktualizace dokumentu „Dostupnost veřejných prostranství a budov“ 1x za
období realizace SPRSS.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Zástupci obcí a poskytovatelů služeb, OSVZ

Cíl 6

Zvýšit informovanost o možnostech a nabídce sociálních a souvisejících služeb

Opatření 6.1

Vytvoření a správa katalogu poskytovatelů služeb

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
6.1.4
Projednat a průběžně kontrolovat aktualizaci informací ze strany poskytovatelů nejméně 1x ročně v letech 2022-2025.
Na schůzce PS v říjnu 2022 projednat se zástupci poskytovatelů aktualizaci údajů v katalogu, ev. doplní koordinátor SPRSS.
Realizace
Poskytovatelé služeb
Spolupráce
Koordinátor SPRSS

Opatření 6.2

Publikování informací o službách v regionálních novinách

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
6.2.2
Zajistit kompletaci a tisk nových informací o poskytovaných službách v období realizace SPRSS
Po projednání v PS informovat o nových službách a změnách ve stávajících službách v regionálním tisku v roce 2023.
Realizace
Koordinátor SPRSS
spolupráce
Poskytovatelé služeb, vydavatelé periodik

Cíl 7

Obnova a rozvoj infrastruktury pro sociální a související služby

Opatření 7.1

Podpora realizace obnovy infrastruktury služeb

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
7.1.1
Vytvoření akčního plánu vždy na kalendářní rok
K projednání a schválení v PS a ŘS v říjnu každého kal. roku.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Poskytovatelé služeb
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7.1.2

Monitorování možností financování obnovy infrastruktury

Poskytovatelé provádí průběžně, možná je spolupráce s MAS.
Realizace
Poskytovatelé služeb
Spolupráce
Koordinátor SPRSS

Opatření 7.2

Podpora realizace nové infrastruktury sociálních služeb

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
7.2.1
Průběžný monitoring potřeb v oblasti sociálních a souvisejících služeb v území
Ve spolupráci s MAS průběžně během celého období realizace.
Realizace
Koordinátor SPRSS, MAS POLIČSKO z.s.
Spolupráce
Obce, poskytovatelé služeb, uživatelé služeb

7.2.2

Projednání a podpora nových záměrů na základě závěrů monitoringu

Ve spolupráci s MAS průběžně během celého období realizace.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Poskytovatelé služeb, pracovní a schvalovací struktura SPRSS

Cíl 8

Stabilizace a rozvoj služeb v oblasti péče o rodiny s dětmi, děti a mládež

Opatření 8.1

Podpora rozvoje služeb pro rodiny pečující o dětí se specifickými potřebami

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
8.1.1
Zahájení projektu skupinových terapií a edukačních programů pro rodiče a děti – poskytovatel SASRD OCH Polička
Průběžně dle potřeb uživatelů a možností poskytovatele, v roce 2022 jsou v plánu min. 5 setkání.
Realizace
OCH Polička
Spolupráce
Uživatelé služeb

8.1.2

Zahájení spolupráce RIC z.s. v Pardubicích a Rodinného centra Podané srdce z.s. při zajištění dostupnosti sociálních a
souvisejících služeb pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra

Spolupráce probíhá průběžně v oblasti poradenství a depistáže území ze strany RC a nastavení péče a podpory ze strany RIC za spolupráce se SAS OCH Polička.
RC Podané srdce bude pokračovat v realizaci projektu doprovod a péče o dítě, či osobu se speciálními potřebami. propojit se SAS.
Realizace
RC Podané srdce
Spolupráce
RIC Pardubice, koordinátor SPRSS
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8.1.4

Trvale připomínat potřebu služeb dětských psychiatrů, psychologů, psychoterapeutů a mediátorů, vyvíjet tlak na řešení
situace na všech úrovních – systémové změny

Využít projektu „Pro zdraví duše“, kde pracuje multidisciplinární tým, posiluje spolupráci se školami. Spolupráce bude probíhat průběžně. Je třeba průběžně
informovat školy o možnostech tohoto projektu.
Realizace
Koordinátor SPRSS, poskytovatelé služeb
Spolupráce
Školská zařízení v území

Opatření 8.2

Podpora služeb navazujících na sociální služby

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
8.2.1
Upřesňování kompetencí a propojení mezi školskými zařízeními a sociálními službami v oblasti prevence, podpora projektu
Odborný pracovník na průsečíku sociálních služeb a škol
V lednu 2022 proběhla schůzka zástupců SPRSS a MAP. Bude vytvořen popis možností využívání sociálních služeb /SASRD/ pro učitele ve školách a návod, jak
postupovat při problémovém chování dětí.
Realizace
Školská zařízení, poskytovatelé služeb, MAS POLIČSKO z.s.
Spolupráce
Koordinátor SPRSS

8.2.2

Prohloubení spolupráce aktérů v síti prostřednictvím pravidelných setkávání a ověřováním získaných zkušeností

Průběžně v pracovních skupinách SPRSS a MAP.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Aktéři v síti

8.2.3

Vyhledávání možností volnočasových aktivit pro mládež 15+ ve spolupráci např. s Centrem technického vzdělávání _Půda

PS 1 se k naplnění této aktivity sešla v listopadu 2021. Poskytovatelé budou v průběhu roku 2022 sledovat případnou potřebu vzniku nízkoprahu u klientů svých
služeb. Pro získání financí na projekt Asistent prevence kriminality nesplňuje Polička podmínky. Je třeba situaci nadále sledovat a vyhodnocovat.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Poskytovatelé volnočasových aktivit

8.2.4

Realizace mezioborových setkání a případových konferencí na úrovni OSPOD

Průběžně bude pořádat OSVZ. Ze schůzky PS Rovné příležitosti při MAP vzešel návrh na organizaci workshopu s příklady z praxe – jak řešit složité problémy dětí,
které potřebují pomoc školy, ale i sociálních služeb pro celé rodiny.
Realizace
OSVZ Polička
Spolupráce
Poskytovatelé služeb, školská zařízení
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Cíl 9

Kvalitní a dostupné sociální služby pro seniory a osoby se specifickými potřebami

Opatření 9.1

Rozvoj služeb poskytujících sociální péči v domácím prostředí

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
9.1.1
Navýšení kapacity a zvýšení dostupnosti terénních pečovatelských služeb dle potřeby území
Poskytovatel DPS Penzion Polička plánuje navýšení okamžité kapacity služby z 9 na 10, personální kapacity o 1 PÚ PSS, předpokládá o 1 tis. hodin přímé péče
více, než v roce 2021. Prodlužuje i provozní dobu o 1 hodinu. Dojezdovou vzdálenost nově upravuje na 15 km od Poličky. SPRSS PK počítá s meziročním navýšením
o 2 %.
Domov Bystré, o.p.s. – rozšiřuje území, ve kterém poskytuje peč. službu o obec Pomezí.
Realizace
Poskytovatelé služeb
Spolupráce
Koordinátor SPRSS

9.1.2

Zvýšení kapacity služeb osobní asistence dle potřeby území

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. – plánuje rozšíření kapacity služby Osobní asistence pro území Poličska o cca 3 klienty /roční kapacita 140/.
Realizace
Poskytovatelé služeb
Spolupráce
Koordinátor SPRSS

Opatření 9.2

Rozvoj ambulantních služeb

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
9.2.1
Zahájit diskusi o možnostech zřízení služby Denní stacionář pro seniory v území
V SPRSS PK bude vznik nových kapacit ambulantních služeb podporován v území s vyjádřenou potřebou a nedostupností služeb, zejména v území obcí Polička.
Poskytovatel Domov Bystré o.p.s. zahájil debatu o možnosti zřízení Denního stacionáře pro seniory.
Realizace
Poskytovatelé služeb
Spolupráce
OSVZ, obce, koordinátor SPRSS

Opatření 9.3

Rozvoj pobytových služeb

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
9.3.1
Zahájení diskuse s OSV PK o navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem na 26 lůžek
Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo o úmyslu pověřit poskytovatele sociálních služeb zajištěním služeb obecného hospodářského zájmu pro
území Poličky.
Realizace
Svazek obcí AZASS
Spolupráce
OSVZ PK

9.3.2

Zahájení výstavby nového objektu pro rozvoj služby Domov se zvláštním režimem

SO AZASS projednává možnosti výstavby nového objektu pro poskytování služby DZR, problémem jsou výrazně zvýšené náklady stavby.
Realizace
Svazek obcí AZASS
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Spolupráce

Obce regionu

9.3.3

Zvýšení možnosti využití kapacity Odlehčovací služby

SO AZASS v roce 2022 neplánuje navyšování kapacity Odlehčovací služby.
Realizace
Svazek obcí AZASS
Spolupráce
--------

Cíl 10

Kvalitní a dostupné služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby s duševním onemocněním

Opatření 10.1

Podpora zajištění dostupné lékařské a zdravotní péče

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
10.1.1
Ve spolupráci s poskytovateli služeb řešit nedostatek praktických lékařů, stomatologů a psychiatrů s garantem sítě zdravotní
péče – ZP
Projednáno na schůzce PS v roce 2021. Poskytovatelé služeb budou problém řešit samostatně. Pokud bude třeba intervence ze strany např. zástupců veřejné
správy, probereme na pracovních skupinách.
Realizace
Poskytovatelé služeb, koordinátor SPRSS
Spolupráce
Obce, OSVZ, zdravotní pojišťovny

Opatření 10.2

Podpora vzniku a rozvoje služeb pro lidi s duševním onemocněním v souladu s Krajským plánem sítě služeb pro lidi
s duševním onemocněním

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
10.2.1
Vznik Centra duševního zdraví pro okres Svitavy a fungování rehabilitačních týmů doplňujících služby CZD dle aktuálních
standardů
Poskytovatel OCH Polička zahájí činnost v sociální části CDZ ve Svitavách od dubna 2022, součástí týmu bude psychiatrická sestra. Plně standardizovaný
multidisciplinární tým předpokládají v roce 2024. Zachování rehabilitačního týmu Otevřených dveří pro osoby s duševním onemocněním mimo cílovou skupinu
CDZ v Poličce a Litomyšli.
Realizace
OCH Polička
Spolupráce
CDZ Svitavy, PK, ZP, obce, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb

Opatření 10.3

Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a jiným handicapem na chráněném i otevřeném trhu
práce

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
10.3.1
Podpora kapacit chráněných pracovišť a vytváření podmínek pro zaměstnávání na otevřeném trhu práce s dopomocí
odborníků

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ÚZEMÍ POLIČSKA
REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

Poskytovatel OCH Polička plánuje v roce 2022 oslovit ke spolupráci nové zaměstnavatele a pokračovat ve spolupráci se stávajícími na chráněném, zejména ale
na otevřeném trhu práce na základě vytvořeného profilu ideálního pracovního uplatnění.
Realizace
Poskytovatelé služeb, sociální podniky
Spolupráce

Úřad práce

Cíl 11

Stabilizace a rozvoj služeb souvisejících se sociálními službami

Opatření 11.1

Prověření možností provozování služby SENIOR TAXI

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
11.1.1
Průzkum potřebnosti služby v území ve spolupráci s poskytovateli
Dotazníkové šetření v Poličce pro v období 10.2021-2.2022.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Město Polička, možní poskytovatelé služeb

11.1.2

Jednání se zástupci města Poličky a vytipovanými dopravci o možnosti zřízení služby

Na základě výstupů z dotazníkového šetření. Jednání proběhlo na Programovém výboru a Valné hromadě MAS.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
Město Polička, poskytovatelé osobní dopravy v území

Opatření 11.2

Rozvoj služby Domácí hospic sv. Michaela

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
11.2.1
Zahájení jednání s PK a obcemi území o možnostech financování rozšíření technického zázemí a personálních kapacit
Rozšíření technického zázemí /pořízení os. automobilů/- IROP ve fázi podané žádosti.
Realizace
OCH Polička
Spolupráce
PK, obce území

11.2.3

Vytvořený propracovaný systém péče o zaměstnance zajišťující paliativní péči a pečující rodiny

Poskytovatel OCH Polička zvažuje zahájení projektu Poradna pro pozůstalé.
Realizace
OCH Polička
Spolupráce
-------------------
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Cíl 12

Kvalitní a dostupné sociální služby pro osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené

Opatření 12.1

Iniciovat rozšíření nabídky terénních sociálních služeb

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
12.1.1
Zahájit jednání o možnosti zřízení terénní služby v návaznosti na potřeby vycházející z praxe služeb poskytovatele OCH
Polička Nízkoprahové centrum a Občanská poradna
V roce 2022 bude naplnění aktivity projednáváno s poskytovateli a OSVZ. Žádný z poskytovatelů neprojevil zájem o zřízení této služby.
Realizace
Poskytovatelé sociálních služeb
Spolupráce
PK, OSVZ, koordinátor SPRSS

12.1.2

Zařadit služby Terénní programy pro osoby bez přístřeší a sociálně vyloučené do základní nabídky sociálních služeb

Viz 12.1.1
Realizace
Spolupráce

Poskytovatelé sociálních služeb
PK, OSVZ

Opatření 12.2

Zaměřit se na vytvoření možností bydlení různé úrovně a formy

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:

12.2.1

Zahájení diskuse zástupců města Poličky, OSVZ Polička a realizačního týmu SPRSS o naplňování Koncepce dostupného bydlení
jako vhodného nástroje pro řešení bytové krize

Spolupráce s bytovou komisí města Poličky zahájena, starostové obcí byli na VH MAS v únoru 2022 upozorněni na nutnost potřeby řešení nedostatku vhodných
bytů v regionu.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
OSVZ, město Polička, bytová komise města Poličky

12.2.2

Zapracovat doporučení a postupy z Koncepce dostupného bydlení do akčních plánů SPRSS v období realizace

Je navázána spolupráce s OSVZ, doporučení budou zapracována do akčního plánu na rok 2023.
Realizace
Koordinátor SPRSS
Spolupráce
OSVZ, bytová komise

Opatření 12.3

Změna způsobu poskytování služby Dům na půl cesty

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
12.3.1
Získání 2 nájemních bytů v Květné, 1 bytu ve Svitavách a 1 bytu v Poličce pro uživatele služby Dům na půl cesty
Realizace aktivity bude probíhat po celé období realizace SPRSS s vyhodnocením vždy na konci roku.
Realizace
Květná zahrada z.ú.
Spolupráce
OSVZ Polička, OSVZ Svitavy
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Opatření 12.4

Zahájení diskuze o vzniku nové pobytové služby pro specifickou cílovou skupinu

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
12.4.1
Zahájení jednání s PK o možnosti registrace nové pobytové služby
Realizace aktivity bude probíhat po celé období realizace SPRSS s vyhodnocením vždy na konci roku.
Realizace
Květná zahrada z.ú.
Spolupráce
PK, koordinátor SPRSS

Cíl 13

Rozvoj programů a projektů zaměřených na zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením a osob
se ztíženým přístupem na trh práce

Opatření 13.1

Podpora rozvoje programů a projektů zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se ztíženým
přístupem na trh práce z důvodu nízkého vzdělání, nepříznivého zdravotního stavu, ztráty pracovních návyků apod.

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:
13.1.1
Ověřit zájem o realizaci výše uvedených programů a projektů mezi subjekty v území.
Realizace aktivity bude probíhat po celé období realizace SPRSS s vyhodnocením vždy na konci roku.
Realizace
Subjekty s potenciálem k realizaci uvedených programů, či projektů
Spolupráce
Koordinátor SPRSS

13.1.2

Vyhledávání dotačních programů vhodných pro realizaci opatření

Realizace aktivity bude probíhat po celé období realizace SPRSS s vyhodnocením vždy na konci roku.
Realizace
Subjekty s potenciálem k realizaci uvedených programů, či projektů
Spolupráce
Koordinátor SPRSS, MAS Poličsko z.s.

Opatření 13.2

Podpora rozvoje spolupráce subjektů v oblasti zaměstnávání v regionu

Aktivity vedoucí k naplnění opatření:

13.2.1

Vytvořit přehled relevantních subjektů pro spolupráci

Realizace aktivity bude probíhat po celé období realizace SPRSS s vyhodnocením vždy na konci roku.
Realizace
Subjekty s potenciálem k realizaci uvedených programů, či projektů
Spolupráce
Koordinátor SPRSS, MAS POLIČSKO z.s.

13.2.2

Ověřit zájem o konkrétní způsoby spolupráce mezi subjekty

Realizace aktivity bude probíhat po celé období realizace SPRSS s vyhodnocením vždy na konci roku.
Realizace
Subjekty s potenciálem k realizaci uvedených programů, či projektů
Spolupráce
Koordinátor SPRSS, MAS POLIČSKO z.s.
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13.2.3

Nastavit konkrétní efektivní způsoby spolupráce mezi subjekty

Realizace aktivity bude probíhat po celé období realizace SPRSS s vyhodnocením vždy na konci roku.
Realizace
Subjekty s potenciálem k realizaci uvedených programů, či projektů
Spolupráce
Koordinátor SPRSS, MAS POLIČSKO z.s.
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Plánované aktivity na rok 2022
Aktivita/měsíc
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4.1.3
5.1.3
6.1.4
7.1.1
7.1.2
7.2.1
7.2.2
8.1.1
8.1.4
8.2.1
8.2.3
9.1.1
9.1.2
9.2.1
9.2.2
9.3.2
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10.2.1
10.3.1
11.1.1
11.1.2
11.2.1
12.2.1

