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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluace Akčního plánu 2022 
   

MAS POLIČSKO z.s. zpracovávala v letech 2020-2022 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska /SPRSS/ 2022-2025. Součástí 

implementace SPRSS je vytvoření Akčního plánu pro každý následující rok.  

Dle akčního plánu na rok 2022 měly být uskutečněny tyto aktivity: 

 

Aktivita Plánovaný harmonogram aktivit na rok 2022 Uskutečněno 
 Název Nositel  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1.1.1 Dohoda aktérů o zachování organizační a jednací struktury SPRSS 
Členové PS, MAS POLIČSKO 
z.s.                         Ano 

1.1.2 Stanovení harmonogramu pracovních jednání PS a ŘS vždy na kalendářní rok MAS POLIČSKO z.s.                         Ano 

1.1.3 Svolávání jednání PS a ŘS a zajištění prostor pro jednání MAS POLIČSKO z.s.                         Ano  

1.1.4 Uplatňování změn v plánu a příprava na další plánovací období MAS POLIČSKO z.s.                         Ano 

1.2.1 
Vytvoření akčního plánu vždy na kalendářní rok a aktivní účast na naplňování 
opatření SPRSS 

Členové PS, MAS POLIČSKO 
z.s.                         Ano  

1.2.2 Projednání AP v pracovních skupinách MAS POLIČSKO z.s.                         Ano 

2.1.1 
Průběžné vyhodnocování potřebnosti stávajících služeb v území vždy do 31.8. 
kalendářního roku MAS POLIČSKO z.s.                         Ano 

2.1.2 
Aktivní vyhledávání možných zdrojů pro financování vzdělávacích akcí a 
psychohygieny zaměstnanců služeb MAS POLIČSKO z.s.                         Ano 

2.1.3 
Podpora fungování PS jako platformy pro diskuzi o rozvoji sávajících služeb a vzniku 
nových v případě zjištění této potřeby v území  MAS POLIČSKO z.s.                         Ano 
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2.2.1 
Zahájení diskuze o možnostech služeb při snižování prahu pro vstup žadatele do 
služby 

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         Ano 

3.1.2 
Otevření diskuze o využití závěrů a doporučení vycházejících z Koncepce dostupného 
bydlení a systému prostupného bydlení v Poličce ve shodě se závěry KP Poličky 

OSVZ Polička, bytová komise 
města Polička                          Ano  

3.1.3 
Projednání zjištěné potřeby dostupného bydlení v obcích s akcentem na 
bezbariérovost se zástupci obcí regionu 

OSVZ Polička, zástupci obcí 
regionu                         Ano 

3.1.4 Zahájit diskuzi o možnostech bydlení s doprovodným sociálním programem Zástupci obcí regionu                         Ano 

4.1.3 Oslovení veřejnosti, publicita aktivit nastaveného cíle a opatření Oblastní charita Polička                          Ano  

5.1.3 
Průběžně sledovat stav bezbariérovosti veřejných budov, prostranství a veřejné 
dopravy  MAS POLIČSKO z.s.                         Ano  

6.1.4 
Projednat a průběžně kontrolovat aktualizaci informací ze strany poskytovatelů 
nejméně 1x ročně v letech 2022-2025 

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         Ano  

7.1.1 Vytvoření akčního plánu vždy na kalendářní rok  MAS POLIČSKO z.s.                         Ano  

7.1.2 Monitorování možností financování obnovy infrastruktury 
Poskytovatelé sociálních 
služeb                         Ano 

7.2.1 Průběžný monitoring potřeb v oblasti sociálních a souvisejících služeb v území MAS POLIČSKO z.s.                         Ano  

7.2.2 Projednání a podpora nových záměrů na základě závěrů monitoringu MAS POLIČSKO z.s.                         Ano  

8.1.1 Zahájení projektu skupinových terapií a edukačních programů pro rodiče a děti Oblastní charita Polička                         Ano 

8.1.4 
Trvale připomínat potřebu služeb dětských psychiatrů, psychologů, psychoterapeutů 
a mediátorů, vyvíjet tlak na řešení situace na všech úrovních – systémové změny 

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         Ano  

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 

Poskytovatelé sociálních 
služeb, školská zařízení                         Ano  

8.2.3 
Vyhledávání možností volnočasových aktivit pro mládež 15+ ve spolupráci např. 
s Centrem technického vzdělávání _Půda MAS POLIČSKO z.s.                         Viz níže  

9.1.1 
Navýšení kapacity a zvýšení dostupnosti terénní pečovatelských služeb dle potřeby 
území 

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         Ano  

9.1.2 Zvýšení kapacity služeb osobní asistence dle potřeby území 
Poskytovatelé sociálních 
služeb                         Ano 

9.2.1 Zahájit diskuzi o možnostech zřízení služby Denní stacionář pro seniory v území DOMOV Bystré, o.p.s.                         Ano  

9.2.2 
Rozšíření kapacity služby Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením  

Oblastní charita Polička 
                         Viz níže 

9.3.2 Zahájení výstavby nového objektu pro rozvoj služby Domov se zvláštním režimem Svazek obcí AZASS                         Viz níže  

10.2.1 
Vznik Centra duševního zdraví pro okres Svitavy a fungování rehabilitačních týmů 
doplňující služby CDZ dle aktuálních standardů Oblastní charita Polička                         Ano  

10.3.1 
Podpora kapacit chráněných pracovišť a vytváření podmínek pro zaměstnávání na 
otevřeném trhu práce s dopomocí odborníků 

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         Ano  

11.1.1 Průzkum potřebnosti služby v území ve spolupráci s poskytovateli  MAS POLIČSKO z.s.                         Ano  
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11.1.2 Jednání se zástupci města Poličky a vytipovanými dopravci o možnosti zřízení služby MAS POLIČSKO z.s.                         Ano  

11.2.1 
Zahájení jednání s PK a obcemi území o možnostech financování rozšíření 
technického zázemí a personálních kapacit Oblastní charita Polička                         Ano  

12.2.1 
Zahájení diskuze zástupců města Poličky,  OSVZ Polička a realizačního týmu SPRSS o 
naplňování Koncepce dostupného bydlení jako vhodného nástroje pro řešení situace OSVZ Polička                          Ano  

 

Na závěrečné schůzce pracovních skupin SPRSS v březnu 2022 byl vznesen požadavek na pokračování setkávání. Z toho důvodu byla naplánována schůzka 

pracovních skupin na září 2022. Tématem schůzky byla evaluace AP na rok 2022, příprava AP na rok 2023 a sdílení nových informací jednotlivých členů PS. 

Z evaluace vyplynulo, že se podařilo většinu naplánovaných aktivit na rok 2022 uskutečnit. U některých aktivit došlo k upravení harmonogramu uskutečnění 

viz Aktivity 1.1.3; 1.1.4; 1.2.1.  

• 8.2.3 – Vyhledávání možností volnočasových aktivit pro mládež 15+ ve spolupráci např. s Centrem technického vzdělávání _Půda – V listopadu 2021 

proběhla schůzka pracovní skupiny 1, která se věnovala dostupnosti volnočasových aktivit pro mládež ve věku 15+ a případně vypracování hlubší 

analýzy pro získání poznatků o potřebě nízkoprahového zařízení pro mládež viz aktivita 8.1.5. Členové PS se shodli, že zatím nejsou zřejmé indicie, 

které by podporovaly záměr zřídit Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež /NZDM/. Mládež sice netráví volný čas účastí na organizovaných 

aktivitách, nicméně není patrný nárůst patologických jevů. V policejních statistikách tvoří přestupky a trestné činy spáchané mladistvými  nepatrné 

procento. Také Odbor sociálně právní ochrany dětí  zaznamenává pouze jednotky dětí s výchovnými problémy.  V rámci území Poličska se 

nevyskytuje žádná vyloučená lokalita. Tato aktivita bude probíhat průběžně v rámci celého období implementace SPRSS.   

• 9.2.1 – Zahájit diskuzi o možnostech zřízení služby Denní stacionář pro seniory – Poskytovatel DOMOV Bystré, o.p.s. zahájil v roce 2022 jednání se 

zástupci Pardubického kraje o možnostech zasíťování služby. Jednání budou pokračovat i během roku 2023. v případě zasíťování služby do Sítě 

sociálních služeb by chtěl poskytovatel službu zahájit v roce 2024.  

• 9.2.2 – Rozšíření kapacity služby Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením – V době plánování byl požadavek na zařazení 
aktivity do SPRSS. Dle zkušeností pracovníků přetrvávala větší poptávka po službě, probíhala i diskuze nad rozšířením cílové skupiny o osoby s PAS. 
Kapacitu služby ani rozšíření cílové skupiny se v roce 2022 nepodařilo. Nadále probíhá diskuze o možnosti rozšíření cílové skupiny a z toho důvodu 
bude aktivita zařazena do AP na rok 2023.  

• 9.3.2 – Zahájení výstavby nového objektu pro rozvoj služby Domov se zvláštním režimem –Poskytovatel Svazek obcí AZASS má schválenou 
projektovou dokumentaci včetně vydaného stavebního povolení. V červenci 2022 byla podána Žádost o podporu do Národního plánu obnovy. 

• 11.1.2 – Jednání se zástupci města Polička a vytipovanými dopravci o možnosti zřízení služby SENIORTAXI - Vyhodnocení dotazníkového šetření  
zaměřeného na potřebnost služby SENIORTAXI bylo předáno členům Programového výboru MAS a Valné hromady. Současně se závěrem šetření byl 
předán i manuál pro zřízení služby včetně finanční dopadů a základních podmínek, které by měl případný dopravce splňovat. Žádná z obcí regionu 
zatím neprojevila vážný zájem o realizaci či další diskuzi na dané téma. Z toho důvodu je realizace aktivity odložena.  
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MAS POLIČSKO z.s. podalo v červenci 2022 žádost o dotaci do OPZ+ na projet zaměřený na několik CS s dopadem na celé území MAS. V rámci projektu bude 

realizováno 5 aktivit:  

• 1. Koordinátor MAS 

• 2. Podpora rodin se specifickými potřebami 

• 3. Koordinátor pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením 

• 4. Poradna pro pozůstalé 

• 5. Prostupné zaměstnávání III. 

Z pěti aktivit budou 2 realizovány partnery s finančním příspěvkem. Aktivity projektu 1 -3 bude MAS realizovat vlastními silami, tedy zastoupením 

zaměstnanců MAS. Další dvě aktivity budou partnerské - Poradna pro pozůstalé, tu bude zajišťovat Oblastní charita Polička, která je také poskytovatelem 

hospicové a paliativní péče v domácím prostředí a tato aktivita rozvíjí a plně navazuje na její registrovanou službu. Prostupné zaměstnávání je 5. aktivitou 

v rámci projektu, je také partnerská a bude ji zajišťovat Květná zahrada z.ú., která je jediným subjektem v území zabývající se problematikou zaměstnávání 

osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených a s handicapy na trhu práce. MAS v minulém období podpořila již 2 projekty prostupného 

zaměstnávání, je to tedy etablovaný partner.



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

 

Akční plán na rok 2023 
 

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 
Členové PS projevili zájem o častější setkávání jednotlivých PS dle cílových skupin a jedno společné setkání všech pracovních skupin. Na základě požadavků 
budou v roce svolávány jednotlivé schůzky. 
Realizace Koordinátor SPRSS 
Spolupráce Obce, poskytovatelé služeb, uživatelé služeb 

1.1.2 Stanovení harmonogramu pracovních jednání PS a ŘS vždy na kalendářní rok 
Schůzky pracovních skupin se uskuteční 2x během roku 2023. V druhé polovině roku 2023 se uskuteční jedna společná schůzka všech pracovních skupin.  

Realizace Koordinátor SPRSS 
Spolupráce Členové PS, ŘS 

1.1.3 Svolávání jednání PS a ŘS a zajištění prostor pro jednání 
Svolání jednání a prostory pro setkání zajistí koordinátor SPRSS. 

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 1.-12. 2023 předložit k projednání a ke schválení PS a ŘS v říjnu roku 2022. 
Realizace Koordinátor SPRSS 
Spolupráce Členové PS, ŘS 

1.2.3 Evaluace cílící na plnění aktivit nastavených v AP SPRSS 
Evaluace AP za rok 2022 proběhla na setkání PS v září 2023.  

1.2.4  Průběžná kontrola aktuálnosti údajů v katalogu poskytovatelů 
Poskytovatelé služeb provedou v roce 2023 kontrolu údajů v elektronickém katalogu poskytovatelů. Změny údajů provedou buď sami nebo budou provedeny 
koordinátorem MAS.  
Realizace Koordinátor SPRSS 
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Spolupráce Poskytovatelé sociálních služeb 

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 druhé polovině roku 2023. 

Realizace Koordinátor SPRSS 
Spolupráce Obce, poskytovatelé služeb 

 

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 poskytnutých na schůzce PS v září 2022.   

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. Jedná se o dílčí aktivitu služby Poradny pro pozůstalé. Poradna pro pozůstalé je jednou z klíčových aktivit 
projektu OPZ+.  

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 
Plněna aktivitou 1.2.2 

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 

Proběhla diskuze o možnostech jednotlivých služeb. Poskytovatelé uvedli, že již nyní se věnují důslednému sociálnímu šetření a prahy do služby jsou tímto 
způsobem snižovány.  Je třeba nadále o tématu hovořit a snižovat prahy v případě, že nebude ohrožena bezpečnost klientů služeb. 

Realizace Poskytovatelé služeb  

Spolupráce OSVZ, koordinátor SPRSS 

  



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

 

  

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: 

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

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

V roce 2023 proběhne série rozhovorů se starosty obcí území. Zjišťovány budou záměry týkající se výstavby bytů/domů, formy (sociální/nájemní) atd.  

Realizace OSVZ Polička 

Spolupráce Koordinátor SPRSS, město Polička, bytová komise města Poličky 

3.1.4 Zahájit diskusi o možnostech bydlení s doprovodným sociálním programem  
V roce 2022 zřízen krizový byt. OSVZ bude i v dalším roce aktivně vyhledávat bytové možnosti.  

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. 

Realizace Oblastní charita Polička 

Spolupráce MAS POLIČSKO z.s. 

Cíl 5  Odstranění stavebně technických bariér při vstupu do veřejných budov 
Opatření 5.1  Podpora bezbariérových vstupů 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 
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 v lednu 2024. Za problematické místo byl nově označen vstup na Polikliniku v Poličce – špatně nastavený senzor. Situace bude v roce 
2023 řešena s městem Poličkou.  
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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. Případné aktualizace budou zveřejněny 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 

7.1.2 Monitorování možností financování obnovy infrastruktury 
Poskytovatelé provádí průběžně, možná je spolupráce s MAS. MAS zpracovává Akční plán IROP na nové programovací období a zvažuje zařazení sociálních 
služeb mezi podporované oblasti AP.  

Realizace Poskytovatelé služeb 

Spolupráce Koordinátor SPRSS 

Opatření 7.2  Podpora realizace nové infrastruktury sociálních služeb 
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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. MAS zpracovává Akční plán IROP na nové programovací období a zvažuje zařazení sociálních 
služeb mezi podporované oblasti AP. 
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  
Skupiny v roce 2022 probíhaly. Poskytovatel OCH Polička plánuje další setkání v roce 2023, zatím není jistá forma realizace.  

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 RC Podané srdce a RICu nadále probíhá. Jednou z klíčových aktivit projektu OPZ+ je zřízení pozice komunitního pracovníka pro osoby s PAS. 
V případě schválení žádosti o podporu projektu bude pozice komunitního pracovníka zřízena k 1.1.2023.  

Realizace RC Podané srdce 

Spolupráce RIC Pardubice, koordinátor SPRSS 

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

Fungující projekt „Pro zdraví duše“, kde pracuje multidisciplinární tým, posiluje spolupráci se školami. Člen týmu vyzdvihuje fungující sociální síť a návazných 
služeb (SVP) na území Poličska. Úplné školy mají možnost žádat o personální šablonu na pozici psychologa. Masarykova základní škola Polička již vlastního 
psychologa má. Nicméně je potřeba téma trvale připomínat.  

Realizace Koordinátor SPRSS, poskytovatelé služeb 

Spolupráce Školská zařízení v území 
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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 

Pracovní skupina Rovné příležitosti při MAP II vytvořila manuál k možnostem sociálních služeb /SASRD/ pro učitele ve školách a návod, jak postupovat při 
problémovém chování dětí. Pozice Odborného pracovníka bude zahnuta v rámci práce koordinátora pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Aktivita 
koordinátora je zahrnuta mezi aktivity projektu OPZ+ - podána Žádost, nositelem projektu je MAS POLIČSKO z.s., v případě schválení žádosti bude pozice 
zřízena od 1.1.2023. 

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. OSVZ by rádo v roce 2023 organizovalo multidisciplinární setkávání. 

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 

Poskytovatelé sociálních služeb pro cílovou skupinu ze svých zkušeností nevnímají trávení volného času mladistvými jako problémové. Je ale třeba situaci 
nadále mapovat a případně začít reagovat /hlubší analýza území, neformální klub aj./ 

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. PS Rovné příležitosti zpracovala manuál pro pedagogy.  

Realizace  OSVZ Polička 

Spolupráce Poskytovatelé služeb, školská zařízení 

 

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 Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička v roce 2022 navýšil kapacitu PS o 1500 hodin, v roce 2023 plánuje další navýšení. DOMOV Bystré, 
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o.p.s. roce 2022 navýšil kapacitu, další navýšení se plánuje i v roce 2023. OCH Polička pravděpodobně kapacitu navyšovat nebude.  

Realizace Poskytovatelé služeb 
Spolupráce Koordinátor SPRSS 
9.1.2 Zvýšení kapacity služeb osobní asistence dle potřeby území  
Oblastní charita Polička je připravená roce 2023 navýšit kapacitu OA.  

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 roce 2022 probíhají jednání se zástupci Pardubického kraje o možnostech zasíťování nové služby. Jednání budou pokračovat i v roce 2023 s tím, že 
k finálnímu rozhodnutí dojde do konce roku 2023. V případně kladného rozhodnuté – zařazení služby do krajské sítě -   by byl denní stacionář zřízen v roce 
2024. Předpokládaná kapacita je 8-9 osob, s místem realizace v Bystrém.  

Realizace Poskytovatelé služeb 
Spolupráce OSVZ, obce, koordinátor SPRSS 

Opatření 9.3  Rozvoj pobytových služeb 
Aktivity vedoucí k naplnění opatření: 

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. V červenci 2022 byla 
podána Žádost o podporu do Národního plánu obnovy. Momentálně se čeká na vyjádření ohledně schválení/neschválení žádosti.  

Realizace Svazek obcí AZASS 
Spolupráce Obce regionu 
9.3.3 Zvýšení možnosti využití kapacity Odlehčovací služby 
SO AZASS má naplněnou kapacitu OS. Případné navýšení kapacity OS na rok 2023 bude prodiskutován na konci roku 2022. Poskytovatel naráží  na nedostatek 
zdravotnického personálu /všeobecných sester/.  

Realizace Svazek obcí AZASS 
Spolupráce -------- 
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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 

Poskytovatelé řeší trvalý problém s nedostatkem stomatologů. Do budoucna se nejvíce obávají odchodu praktických lékařů do důchodu.  V roce 2023 bude 
pokračovat apel na garanta zdravotní péče k zajištění dostupnosti specialistů. 

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 

Centrum duševního zdraví (CDZ) Svitavy pokračuje v r. 2023 v plánovaném rozvoji stávající služby tak, aby v průběhu roku 2024 naplňovalo standart služby CDZ 
(typ B) definovaný ve Věstníku MZČR. V r. 2023 jsou zabezpečeny materiálně technická kritéria služby a součástí týmu jsou další zdravotní/psychiatrické sestry, 
popř. lékař psychiatr a psycholog. Tým sociální rehabilitace Otevřené dveře poskytuje své služby v regionu ORP Polička a ORP Litomyšl dospělým osobám 
s duševním onemocněním. Vzhledem ke vzniku služby CDZ Svitavy, a s tím souvisejícím uvolněním kapacity služby Otevřené dveře, dojde v r. 2023 
k respecifikaci cílové skupiny, tak aby byla pokryta co nejširší skupina osob s duševním onemocněním.  
V rámci setkání organizovaném MAS POLIČSKO dojde k seznámení neodborné široké veřejnosti se spádovými službami pro osoby s duševním onemocnění.  

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 

Poskytovatel OCH Polička plánuje v roce 2023 bude pokračovat ve spolupráci se zaměstnáváním osob s handicapem s firmami především na otevřeném trhu 
práce.  

Realizace Poskytovatelé služeb, sociální podniky 

Spolupráce Úřad práce 
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Cíl 11  Stabilizace a rozvoj služeb souvisejících se sociálními službami 
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 
Jednání o možnostech financování a vyhledávání finančních zdrojů bude probíhat i v roce 2023.   

Realizace OCH Polička 

Spolupráce PK, obce území 

11.2.3 Vytvořený propracovaný systém péče o zaměstnance zajišťující paliativní péči a pečující rodiny 
MAS POLIČSKO podalo žádost o dotaci na projekt, kde je charita partnerem s finančním příspěvkem, který bude realizovat jednu z klíčových aktivit projektu – 
Poradnu pro pozůstalé. Pokud bude žádost schválena zahájí aktivitu v září 2023 a od ledna bude provádět přípravu – výběr zaměstnanců a jejich vzdělávání. 
Jednalo by se o psychoterapeutickou poradnu pro pozůstalé či rodinné příslušníky. 

Realizace OCH Polička 

Spolupráce ------------------- 

 

Cíl 12  Kvalitní a dostupné sociální služby pro osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené 

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 

12.2.2 Zapracovat doporučení a postupy z Koncepce dostupného bydlení do akčních plánů SPRSS v období realizace 
Je navázána spolupráce s OSVZ, OSVZ se podařilo zřídit jeden krizový byt s dvěma lůžky. OSVZ plánuje aktivně vyhledávat možnosti ubytování i v roce 2023.   

Realizace Koordinátor SPRSS 

Spolupráce OSVZ, město Polička, bytová komise města Poličky 

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 

V roce 2023 se služba bude soustředit zejména na úspory provozních nákladů. Dosud byl získán 1 nájemní byt (Svitavy). S ohledem na situaci v oblasti cen 
energií a z nich se odvíjející ceny nájemného, apod., nebude velmi pravděpodobně možné v tomto roce pokračovat dle původního plánu v najímání dalších 
bytů. 

Realizace Květná zahrada z.ú. 
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Spolupráce OSVZ Polička, OSVZ Svitavy 

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 

SPRSS PK podporuje vznik pobytové služby pro seniory neumístitelné do již existujících služeb. Do roku 2024 má být definována nová služba včetně podmínek 
financování a podmínek přijetí do služby.  

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. 

13.1.2 Vyhledávání dotačních programů vhodných pro realizaci opatření 
MAS POLIČSKO podalo žádost o dotaci na projekt, kde je partnerem s finančním příspěvkem Květná zahrada z.ú., která bude realizovat jednu z klíčových aktivit 
projektu – Prostupné zaměstnávání. Pokud bude žádost schválena, realizace aktivity bude zahájena v lednu 2023 a bude realizována 24 měsíců.  

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 

13.2.2 Ověřit zájem o konkrétní způsoby spolupráce mezi subjekty 

13.2.3 Nastavit konkrétní efektivní způsoby spolupráce mezi subjekty 
MAS POLIČSKO podalo žádost o dotaci na projekt, kde je partnerem s finančním příspěvkem Květná zahrada z.ú., která bude realizovat jednu z klíčových aktivit 
projektu – Prostupné zaměstnávání. Pokud bude žádost schválena, realizace aktivity bude zahájena v lednu 2023 a bude realizována 24 měsíců 

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 2023 
 

Aktivita 2023 

 Název  Nositel  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1 Dohoda aktérů o zachování organizační a jednací struktury SPRSS MAS POLIČSKO z.s.                         

1.1.2 
Stanovení harmonogramu pracovních jednání PS a ŘS vždy na 
kalendářní rok MAS POLIČSKO z.s.                         

1.1.3 Svolávání jednání PS a ŘS a zajištění prostor pro jednání MAS POLIČSKO z.s.                         

1.1.4 Uplatňování změn v plánu a příprava na další plánovací období MAS POLIČSKO z.s.                         

1.2.1 
Průběžné vyhodnocování potřebnosti stávajících služeb v území 
vždy do 31.8. kalendářního roku MAS POLIČSKO z.s.                         

1.2.2 
Aktivní vyhledávání možných zdrojů pro financování vzdělávacích 
akcí a psychohygieny zaměstnanců služeb MAS POLIČSKO z.s.                         

1.2.3 

Podpora fungování PS jako platformy pro diskuzi o rozvoji 
sávajících služeb a vzniku nových v případě zjištění této potřeby 
v území  MAS POLIČSKO z.s.             

1.2.4 Průběžná kontrola aktuálnosti údajů v katalogu poskytovatelů MAS POLIČSKO z.s.             

1.2.6 
Aktivní spolupráce s PK při tvorbě krajského akčního plánu 
sociálních služeb pro daný rok  MAS POLIČSKO z.s.             

2.1.1 
Průběžné vyhodnocování potřebnosti stávajících služeb v území 
vždy do 31.8. kalendářního roku MAS POLIČSKO z.s.                         

2.1.2 
Aktivní vyhledávání možných zdrojů pro financování vzdělávacích 
akcí a psychohygieny zaměstnanců služeb MAS POLIČSKO z.s.                         

2.1.3 

Podpora fungování PS jako platformy pro diskuzi o rozvoji 
sávajících služeb a vzniku nových v případě zjištění této potřeby 
v území  MAS POLIČSKO z.s.                         

2.2.1 
Zahájení diskuze o možnostech služeb při snižování prahu pro 
vstup žadatele do služby 

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         

3.1.2 

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

OSVZ Polička, bytová komise 
města Polička                          

3.1.3 
Projednání zjištěné potřeby dostupného bydlení v obcích 
s akcentem na bezbariérovost se zástupci obcí regionu MAS POLIČSKO z.s.                          

3.1.4 
Zahájit diskuzi o možnostech bydlení s doprovodným sociálním 
programem Zástupci obcí regionu                         
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4.1.3 Oslovení veřejnosti, publicita aktivit nastaveného cíle a opatření Oblastní charita Polička                          

5.1.3 
Průběžně sledovat stav bezbariérovosti veřejných budov, 
prostranství a veřejné dopravy  MAS POLIČSKO z.s.                         

6.1.4 
Projednat a průběžně kontrolovat aktualizaci informací ze strany 
poskytovatelů nejméně 1x ročně v letech 2022-2025 

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         

6.2.2 
Zajistit kompletaci a tisk nových informací o poskytovaných 
sociálních službách v období realizace SPRSS  MAS POLIČSKO z.s.             

7.1.1 Vytvoření akčního plánu vždy na kalendářní rok  MAS POLIČSKO z.s.                         

7.1.2 Monitorování možností financování obnovy infrastruktury MAS POLIČSKO z.s.                         

7.2.1 
Průběžný monitoring potřeb v oblasti sociálních a souvisejících 
služeb v území MAS POLIČSKO z.s.                         

7.2.2 
Projednání a podpora nových záměrů na základě závěrů 
monitoringu MAS POLIČSKO z.s.                         

8.1.1 
Zahájení projektu skupinových terapií a edukačních programů 
pro rodiče a děti Oblastní charita Polička                         

8.1.4 

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

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         

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 

Poskytovatelé sociálních 
služeb, školská zařízení                         

8.2.2 
Prohloubení spolupráce aktérů v síti prostřednictvím 
pravidelných setkávání a ověřování získaných zkušeností 

Poskytovatelé sociálních 
služeb, školská zařízení             

8.2.3 
Vyhledávání možností volnočasových aktivit pro mládež 15+ ve 
spolupráci např. s Centrem technického vzdělávání _Půda MAS POLIČSKO z.s.                         

9.1.1 
Navýšení kapacity a zvýšení dostupnosti terénní pečovatelských 
služeb dle potřeby území 

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         

9.1.2 Zvýšení kapacity služeb osobní asistence dle potřeby území 
Poskytovatelé sociálních 
služeb                         

9.2.1 
Zahájit diskuzi o možnostech zřízení služby Denní stacionář pro 
seniory v území DOMOV Bystré, o.p.s.                         

10.2.1 

Vznik Centra duševního zdraví pro okres Svitavy a fungování 
rehabilitačních týmů doplňujících služby CZD dle aktuálních 
standardů Oblastní charita Polička              

10.3.1 
Podpora kapacit chráněných pracovišť a vytváření podmínek pro 
zaměstnávání na otevřeném trhu práce s dopomocí odborníků 

Poskytovatelé sociálních 
služeb                         
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11.2.3 
Vytvořený propracovaný systém péče o zaměstnance zajišťující 
paliativní péči a pečující rodiny Oblastní charita Polička             

12.4.1 Zahájení jednání s PK o možnosti registrace nové pobytové služby Květná zahrada, z.ú.             

13.1.1 
Ověřit zájem o realizaci výše uvedených programů a projektů 
mezi subjekty v území Květná zahrada, z.ú.             

13.1.2 Vyhledávání dotačních programů vhodných pro realizaci opatření Květná zahrada, z.ú.             

13.2.1 Vytvořit přehled relevantních subjektů pro spolupráci  Květná zahrada, z.ú.             

13.2.2 Ověřit zájem o konkrétní způsoby spolupráce mezi subjekty Květná zahrada, z.ú.             

13.2.3 Nastavit konkrétní efektivní způsoby spolupráce mezi subjekty Květná zahrada, z.ú.             

 


