Akční plán SCLLD_programový rámec OPZ+
MAS POLIČSKO z.s.
1. Cílové skupiny a jejich problémy a potřeby v oblasti aktivního
začleňování, na jejichž řešení se chce MAS v rámci realizace
akčního plánu zaměřit
1. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a služeb na podporu sociálního začleňování
Na území se nachází 21 obcí + 1 odbor sociálních věcí a zdravotnictví při ORP Polička vč. OSPOD
1 kontaktní pracoviště ÚP ČR
5 poskytovatelů sociální služeb
4 organizace provozující aktivity v oblasti sociálního začleňování a aktivizace
20,5 tis. obyvatel
popis konkrétních
problémů a
zjištěných potřeb CS

MAS POLIČSKO z.s. je zpracovatelem Střednědobého plánu sociálních služeb pro území
Poličska, který byl v únoru 2022 schválen a je platný do konce roku 2025. Na území MAS
službu poskytuje několik registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, NNO zabývající
se sociálním začleňováním. Do procesu komunitního plánování byli zapojeni i zástupci
všech obcí na území MAS.

Na samém začátku plánování bylo zjištěno, že jak mezi veřejností, tak mezi
poskytovateli služeb je třeba posílit informovanost o činnostech a aktivitách
jednotlivých organizací, koordinace těchto aktivit, která povede k omezení
duplicit některých činností a zvýší přehlednost poskytovaných služeb.
MAS během procesu komunitního plánování provedla průzkum veřejnosti a
řízené rozhovory se všemi zástupci obcí na území. Šetření se účastnilo 193
respondentů z 19 obcí. Ze závěrů šetření mj. vychází, že povědomost veřejnosti o
existenci a fungování sociálních služeb je spíše nedostatečná, nemá dostatek
informací o možnostech sociálních a návazných služeb. Z řízených rozhovorů mj.
vyplývá, že by většina zástupců obcí ráda našla sumarizaci potřeb území, řešení
situace osob s demencí, řešení situace pro nízkopříjmové skupiny, řešení situace
skupin osob se speciálními potřebami (smyslová postižení, autismus) a
srozumitelný popis služeb. Při ukončení procesu plánování byla identifikována
potřeba pokračování koordinovaného plánování sociálních služeb a služeb
sociálního začleňování a byl vznesen požadavek na možnosti využití služeb
koordinátora v území. V rámci realizace aktivit akčního plánu je třeba
koordinovat všechny aktivity plánu a navazovat úzkou spolupráci s úřady
zaměřenými na sociální služby a sociální začleňování, jako je OSPOD, odb.
sociálních věcí při ORP, kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.
popis existujících
bariér

popis dosavadních
způsobů řešení

identifikace rizik

Při široké nabídce služeb a aktivit sociálního začleňování, může dojít ke snížení
přehlednosti a schopnosti definovat absenci aktivit a služeb sociální oblasti. Mezi
poskytovateli často dochází k neochotě sdílení zkušeností, koordinátor MAS je
objektivní osoba nezávislá na jednotlivých poskytovatelích služeb, se kterou jsou
ochotni sdílet zkušenosti.
Po ukončení realizace procesu komunitního plánování sociálních služeb a služeb
navazujících, MAS pokračovala ve spolupráci a sdílení informací MAS vlastní
aktivitami – síťování, sdílení informací, pracovní setkání, informovanost o
službách území.
Pokud nebude udržen koordinovaný proces spolupráce, síťování služeb a aktivit
v území, bude docházet k duplicitě nabídek sociálních služeb a služeb
navazujících. Nebude dostatečná informovanost uživatelů služeb a zástupců
obcí. Nebude průběžně diskutováno a nebudou definovány potřeby území.
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zdroje, silné stránky
a potenciál území

formulace
konkrétních opatření
akčního plánu
popis cílového stavu

MAS je zpracovatelem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území
Poličska s platností 2022 – 2025. V plánu je uvedena analýza území a potřebnosti
a nastaven strategický rámec vč. jednoletých akčních plánů. Všechny organizace
zmíněné výše byly do plánu zapojeny a vyžadují další pokračování a koordinační
proces na území MAS.
1.1. Podpora sociální práce v území a jeho aktivita č. 1.1.1. Koordinátor MAS
Koordinace aktivit projektu, síťování aktivit v území, spolupráce s dotčenými
subjekty v oblasti sociálních služeb a služeb navazujících.
Cílem je zajištění lepší dostupnosti sociálních služeb, zvýšení participace obyvatel
a podpora komunitní života v obcích MAS formou:
- vzájemné spolupráce poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb při
prosazování zájmů uživatelů,
- spolupráce organizací s obcemi,
- udržování a koordinace procesu komunitního plánování,
- kvalitní informovanosti uživatelů o poskytovaných službách v území,

2. Rodiny s dětmi, děti a dospívající, osoby pečující, osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním
Rostoucí skupina obyvatel ve věku 65+ - cca 4 500 obyvatel na území MAS
Počet vyplacených příspěvků na péči cca 1000/ rok
Počet rodin s rodinným příslušníkem s PAS – 11 rodin s 15 dětmi s PAS
Počet klientů domácího hospice – cca 100 rodiny / 1 rok
popis konkrétních
MAS během procesu komunitního plánování provedla průzkum ve skupině
problémů a
Rodiče a jiné pečující osoby o nezletilé děti do 18 let. Šetření se zúčastnilo
zjištěných potřeb CS celkem 126 respondentů ze 17 obcí.
Jako chybějící byly v této skupině označeny sociální a související služby pro
rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (dále PAS). Tyto služby poskytují
pouze organizace s celokrajskou působností. Chybí poradenské služby, služby
denního stacionáře, ev. hlídací služby, SAS, vzdělávací akce pro pečující osoby a
zmíněno bylo i doučování.
Dále bylo provedeno šetření mezi seniory, zdravotně znevýhodněnými a jejich
pečovateli. Šetření se zúčastnilo 97 respondentů /63,9 % byly ženy/ z 16 obcí.
Mezi potřeby byla mj. definována podpora setrvání v domácím prostředí za
pomoci rodiny, či terénní formy služeb.
a) Děti a dospívající se specifickými poruchami chování jako např. poruchou
autistického spektra jsou obtížně umístitelné v běžných zájmových
kroužcích. Pečující osoby potřebují mít možnost sdílet zkušenosti,
konzultovat vše, co s sebou přináší život s dítětem/osobou s PAS. Často
potřebují podporu v orientaci v problematice PAS, dostupných
organizacích a v komunikaci s úřady. V neposlední řadě uvítají
nasměrování na sociální služby či specializovaná školská zařízení .
b) Pečující osoby, které pečovaly o osoby v péči Domácího hospice sv.
Michaela, rodiny s dětmi, kde došlo ke ztrátě blízkého člověka (v péči
domácího hospice nebo bez péče) – rodič, sourozenec, prarodič apod.
(rodina s dětmi je jednotka, kde se nachází zákonný zástupce, zpravidla
rodič a neplnoleté dítě, tj. do dovršení 18ti let, zpravidla 2-3 členové).
Úmrtí u osob pečujících a dětí vyvolává nejistotu, pochybnosti, někdy
obviňování se. Práce s rodiči, zákonnými zástupci a jejich podpora může
mnoha následným potížím předejít. Včasná a dobře mířená podpora
umožní dětem a jejich rodičům projít obdobím truchlení společně a
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minimalizovat rizika vzniku závažnějších či dlouhodobějších obtíží v
budoucnu.
c) V regionu MAS Poličsko žijí rodiny s dětmi navštěvujícími MŠ a ZŠ, které
jsou výrazně ohroženy rizikem sociálního vyloučení. Toto riziko se ještě
navýšilo během pandemie, která trvá již téměř 2 roky. Část rodičů přišla
o práci, mnozí se potýkají s dluhovou pastí, žijí v nevyhovujících
podmínkách, ztratili dobré návyky, zhoršila se spolupráce se školami
dětí, vzrostly problémy s nadužíváním alkoholu, domácí násilí apod. V
regionu existuje dostupná síť služeb, které by mohly rodinám významně
pomoci, nicméně služby nejsou rodiči využívány v dostatečné míře. Je
nutné aktivně usilovat o propojení služeb a ohrožených rodin, které je
potřebují.
popis existujících
bariér

a) Na území MAS doposud funguje pouze 1 organizace zaměřená na děti
s PAS, která má celokrajskou působnost a její ambulantní služby jsou
často pro rodiny těžko dostupné. Diagnosa PAS je velkou bariérou pro
děti/osoby s PAS. Děti a dospívající se potýkají s častým nepřijetím okolí.
Tyto děti se často projevují zvláštnostmi v chování, nebo specifickým
způsobem komunikace. I když se povědomí o PAS stále zvyšuje, většina
volnočasových aktivit není uzpůsobena pro potřeby dětí a dospívajících s
PAS/ADHD.
b) Neexistující poradna = traumatická zátěž pro osoby pečující, rodiny a
děti po ztrátě, kterou si mohou nést a může se projevit v pozdějším
věku, větší nápor na školy, rodiny, ostatní odborníky např. psychiatry a
psychology, který mají své kapacity již dnes naplněny.
c) Největší bariérou je podle našich zkušeností vysoký práh pro vstup do
podpůrné sítě služeb. Rodiče mají často ostych a obavy v kontaktu s
odborníky, stydí se za to, že svoji rodinnou situaci nezvládají. Nechtějí
být vystaveni kritice za svoje dosavadní způsoby řešení. Setkáváme se i s
obavou, aby jim nebyly z rodiny odebrány děti kvůli neschopnosti se o ně
postarat.
Navíc rodiče o službách často ani neví, neorientují se v tom, co která
organizace nabízí, neznají podmínky využívání služeb. Některé
specializované služby jsou dostupné až ve větších městech (např. dětský
psychiatr, klinický psycholog, krizové centrum) a pro rodiče je finančně i
organizačně téměř nemožné zvládnout potřebné vyšetření dítěte bez
pomoci. Další bariérou je nízká proaktivita rodičů, která způsobuje, že
rodiče nedokážou svoje problémy pojmenovat, srovnat podle priorit,
naplánovat řešení, rozvrhnout ho do jednotlivých kroků a ty důsledně
zrealizovat. Na druhé straně je možné považovat za bariéru i značnou
neochotu pedagogů MŠ a ZŠ, kteří jsou často jako první profesionálové
dobře obeznámeni se situací v rodinách, vykračovat z úzkého pojetí své
práce a zabývat se nejen vzdělávacím procesem dítěte, ale i jeho sociální
situací.

popis dosavadních
způsobů řešení

a) Některé děti se specifickými poruchami a PAS navštěvují kroužky nebo se
snaží spolupracovat s celokrajskou organizací Je jich však velmi málo, a
ze zkušenosti víme, že v průběhu dospívání (někdy i dříve, cca od věku 9
let) přestanou jakékoli aktivity navštěvovat. Právě z důvodu, že oni mají
specifické potřeby, které často nejsou nebo nemohou být ošetřeny
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(velikost skupiny dětí, hluk, světlo). Tři děti s PAS jsou integrovány
například ve skautu.
b) Traumatická zátěž pro rodiny a děti po ztrátě, kterou si mohou nést a
může se projevit v pozdějším věku, větší nápor na školy, rodiny, ostatní
odborníky např. psychiatry a psychology, který mají své kapacity již dnes
naplněny.
c) V uplynulých několika letech byla spolupráce s rodinami vážně narušena
protipandemickými opatřeními. Častými lockdowny zůstaly rodiny často
bez podpory, zhoršila se jejich sociální i ekonomická situace, přibyly
velké starosti se zajištěním distanční výuky a s přesunutím vzdělávání
dětí do rodinného prostředí. Rodiny ztrácely i ty kompetence, které před
pandemií měly. Velkým tématem byla spolupráce se školami při řešení
způsobu výuky, který reflektuje možnosti rodiny. V roce 2022 se začaly
ukazovat reálné dopady pandemie na kondici rodin, školy však byly
nadále omezované ve spolupráci se sítí služeb častými karanténami dětí i
pedagogů a nutností osvojit si nový způsob hybridní výuky.
identifikace rizik

a) Děti a dospívající s PAS zůstanou izolování ve svých světech, prakticky
neschopni sociálních kontaktů s vrstevníky s podobnými zájmy. Tyto
kontakty se totiž pro děti a dospívající neodehrávají ve škole, jak by se
mohlo zdát. Jestliže se děti s PAS nemohou začleňovat do volnočasových
aktivit a navazovat kamarádství v bezpečném prostředí již v mladším
věku, pak je mnohem těžší přimět je k tomu ve věku starším.
b) Z praxe se ukazuje, že právě když se s pozůstalými a dětmi o smrti
blízkého nemluví, má tendenci si vytvářet své vlastní příběhy , které
mohou vést k zátěži do budoucnosti, k zátěži psychologických a
terapeutických poraden, kterých je faktický nedostatek v celém regionu.
c) Pokud se nepodaří účinně zprostředkovat pomoc a podporu ohroženým
rodinám, hrozí, že se míra jejich sociálního vyloučení ještě zvýší a
přenese se do další generace. Děti, které se od svých rodičů nenaučí
řešit problémy, to samy nebudou umět ani ve svých rodinách. Díky
nefungující spolupráci se školami a velkým mezerám ve výuce kvůli
nedostatečně zvládnuté distanční výuce hrozí předčasný odchod této
generace dětí ze vzdělávacího procesu.

zdroje, silné stránky
a potenciál území

a) V Poličce je silná komunitní základna, která v roce 2022 čítá 11 rodin s
celkem 15 dětmi s PAS. Důležitou součástí je i spolupráce s Rodinným
centrem Podané srdce s dalšími aktéry v území – SAS Šance pro rodinu,
SZŠ a SMŠ aj.
b) Na území funguje Domácí hospic Sv. Michaela, který má zkušenosti
s péčí o nemocné na sklonku života. V mnoha rodinách se setkává s
otázkami, jak hovořit s dětmi o umírání a jak je podporovat pozůstalé v
dobrém truchlení.
c) vytvořená síť podpůrných služeb (Sociálně aktivizační služba, Občanská
poradna, Středisko výchovné péče - ambulantní i stacionární péče,
Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko-psychologická poradna),
předchozí realizace projektu v minulém programovém období je
rozvinutá spolupráce všech relevantních aktérů - ZŠ, MŠ, SAS, OSPOD,
SPC, PPP, Krizového centra Pestalozzi.
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popis cílového stavu

Opatření 2.1. Podpora rodin a posilování rodinných vazeb,
a) Aktivita 2.1.1.Podpora rodin s dětmi se specifickými potřebami
b) Aktivita 2.1.2. Poradna pro pozůstalé
c) Aktivita 2.1.3.Koordinátor pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením

a) Zvýší se sociální kontakty dětí a dospívajících s PAS a jejich rodičů. Sníží
se izolovanost obou skupin. Vznikne možnost trávení volného času pro
děti v bezpečném prostředí, kde budou ošetřeny jejich specifické
potřeby.
b) Služba poradny pro pozůstalé je dostupná pro pozůstalé, děti všech
věkových skupin. Odborníci, kteří se setkávají s dětmi po ztrátě o službě
vědí a rodiče nebo děti včas o této službě informují.
c) Vytvořená spolupráce mezi školskou a sociální oblastí tak, aby se k
ohroženým rodinám dostala pomoc ve fázi, kdy jejich problémy ještě
nenabyly takového rozsahu a kdy také zdroje a ochota rodiny svoje
problémy řešit nejsou ještě zcela vyčerpané. Dojde ke snížení rizika
sociálního vyloučení nejen na této systémové úrovni ale hlavně v případě
konkrétních rodin.

3. osoby v krizi, sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, os. s handicapy na trhu práce
Počet vyplacených sociální dávek v území cca 250 / rok
Počet uchazečů o zaměstnání 50+ - 111 osob k 31.12.2020
Počet uchazečů se ZP – 79 osob k 31.12.2020
Počet dávek hmotné nouzi – 131 dávek /rok 2020
Počet příspěvků na živobytí – 88/ 1 rok 2020
popis konkrétních
problémů a
zjištěných potřeb CS

MAS během procesu komunitního plánování provedla průzkum pro tuto cílovou
skupinu. Do šetření byli zapojeni poskytovatelé, kteří poskytuj ať už sociální
služby či služby sociálního začleňování.
Nejčastější příčiny sociálního vyloučení v regionu jsou závislost na alkoholu a
ztráta bydlení. Exekucemi je zatíženo 20 % uživatelů OSVZ a 55 % uživatelů
nízkoprahového denního centra. Dalšími příčinami sociálního vyloučení jsou
ztráta zaměstnání, nízké příjmy, příslušnost k etniku, oslabení vztahové základny,
rozchody, nemožnost získat dostupné bydlení, jazyková bariéra, odchody z
ústavních zařízení.
Ze strany poskytovatelů během procesu plánování vzešla potřeba terénního
sociálního pracovníka pro depistáž území, jehož náplní by bylo terénní šetření a
práce v území s osobami, rodinami ohroženými sociálním vyloučením,
spolupráce se zástupci obcí a poskytovateli adekvátních sociálních služeb.
Tato CS se dlouhodobě potýká s obtížemi charakteristickými pro jejich handicapy
- sociální izolace, nízké vzdělání, žádná praxe, dlouhodobá nezaměstnanost,
dluhy, nízká mobilita, rezignovanost na řešení své situace, apod. Řada handicapů
je společná všem CS a navzájem se prolínají a potencují. Potřeby odpovídají
identifikovaným handicapům- možnost adekvátního zaměstnání, co do formy i
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popis existujících
bariér

obsahu, nepříznivá bytová situace, ohrožení sociálním vyloučením, prostorová
segregace, apod.
Absence pracovních návyků, nespolehlivost, sociální izolace, nízká či žádná
efektivní podpora (mentorská, psychosociální), dluhová past, nedostatek
vhodných pracovních příležitostí (částečné úvazky, tréninková místa),

popis dosavadních
způsobů řešení

Komplexní řešení v regionu neexistuje. V rámci svých aktivit vykonávají okrajově
některé činnosti úřad práce, sociální odbor, občanská poradna. Zásadním
nedostatkem tohoto systému je, že aktivity na sebe nenavazují, často nejsou
efektivní=nemají reálný dopad na situaci CS.

identifikace rizik

Situace se bude zhoršovat, a to zejména v důsledku stávajících i přicházejících
objektivních příčin (zvyšující se nezaměstnanost, extrémně zvyšující se náklady
na život - potraviny, energie, voda, nájmy, dostupnost zboží a služeb, apod.).
Bude docházet k sociálnímu vyloučení osob či skupin.

zdroje, silné stránky
a potenciál území

V území MAS se realizoval již 2x projekt Prostupné zaměstnávání s efektivními
výsledky. V území je zkušený realizátor, síť spolupracujících subjektů různých
odvětví (neziskový sektor, samospráva, podnikatelské subjekty, veřejná správa),
které již zavedly spolupráci při zaměstnávání členů této cílové skupiny.

formulace
konkrétních opatření
akčního plánu

Opatření 3.1. Zaměstnanost

popis cílového stavu

Cílovým stavem je osoba (účastník projektu), u které se podařilo sanovat zjištěné
potřeby, a to zejména aktivitami projektu, případně pomocí relevantních
subjektů, na které je účastník nasměrován v rámci projektových aktivit. Přínosem
pro CS je vyřešení či nastartování řešení jejích konkrétních potřeb, které jsou
zmapovány při vstupu do projektu, naplánována konkrétní podpora a v závěru
projektu je toto vše vyhodnoceno.

Aktivita 3.1.1. Prostupné zaměstnávání na Poličsku

Zřízení pozice terénního pracovníka pro sociální začleňování, který bude
spolupracovat s odborem sociálních věcí při ORP, zástupci obcí a poskytovatelů
sociálních služeb a zároveň bude dobře znalý terénu a sociálních podmínek
v jednotlivých obcích.

2. Aktivity realizované v rámci akčního plánu v přímé vazbě
na zjištěné potřeby CS
CÍLOVÁ SKUPINA

OPATŘENÍ

AKTIVITA

NOSITEL

1. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb a služeb na podporu sociálního
začleňování

1.1. Podpora
sociální práce v
území

1.1.1. Koordinátor MAS

MAS

2.1.1.Podpora rodin s dětmi se
specifickými potřebami

MAS

2.1.2. Poradna pro pozůstalé

PARTNER MAS

2.1.3. Koordinátor pro rodiny
ohrožené sociálním vyloučením

MAS

2. Rodiny s dětmi, děti a dospívající, osoby 2.1. Podpora rodin
pečující, osoby se zdravotním či sociálním a posilování
znevýhodněním
rodinných vazeb
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3. osoby v krizi, sociálně vyloučené a
sociálním vyloučením ohrožené, os. S
kumulací hendikepů na trhu práce

Název aktivity

3.1. Zaměstnanost
a sociální
začleňování

3.1.1. Prostupné zaměstnávání na
Poličsku

PARTNER MAS

1.1. Koordinátor MAS

Popis jednotlivých Z důvodů náročnosti a pestrosti celého akčního plánu strategie, bude koordinátor
aktivit
projektu zaměstnán v rozsahu 0,625 úvazku.
Vazba na výzvu ŘO OPZ+ - kap. 4.1. Popis podporovaných aktivit – konkrétně
aktivita 1.2 Podpora sociální práce na území MAS
Vazba na SPRSS pro území Poličska 2022-2025 – Cíl 1 Realizace Vize SPRSS
„SPOLU 2025“– Opatření 1.1 Udržení a koordinace procesu komunitního
plánování služeb, Opatření 1.2 Implementace opatření strategické části SPRSS
Jeho náplň činnosti bude odpovídat požadavkům stanovených v podkladech OP
Z+.
-

-

-

-

-

koordinace aktivit akčního plánu OP Z+ a projektu MAS
koordinace sociálních služeb a sociálních aktivit v území – návaznost na
SPRSS pro území Poličska.
podílí se na aktivitách mapujících potřeby CS v území a aktivitách
zaměřených na výběr účastníků projektu
vyjednává a koordinuje sdílení informací mezi relevantními aktéry
monitoruje a koordinuje práci projektových partnerů
spolupracuje s MAS, pravidelně informuje a reportuje o průběhu projektu
na základě potřeb pracovníků vytváří podpůrné sítě pro jednotlivé
účastníky, monitoruje jejich funkčnost a průběžně vyhodnocuje jejich
efektivitu
podílí se na organizaci případových setkání aktérů podpůrné sítě
ve spolupráci s pracovníky v přímé péči monitoruje rizikové situace
konkrétních účastníků projektu (osob z CS) a v případě potřeby
koordinuje eliminaci faktorů ohrožujících jejich setrvání a další účast v
projektu
vytváří pomocné nástroje pro evidenci klíčových rizik a pro sdílení
informací o nich, vyhodnocuje rizika ohrožující projekt jako celek
(případně jeho udržitelnost) a podniká kroky k jejich řízení
iniciuje a koordinuje strategická partnerství pro zajištění udržitelnosti
projektu v území
ve spolupráci s pracovníky jednotlivých aktivit vyhledává, vyjednává a
koordinuje další podporu účastníků projektu dle zjištěných potřeb
konkrétních osob z CS
řídí porady projektového týmu
monitoruje a dohlíží na činnosti vykonávané administrativními pracovníky
projektu (zejména PM a FM)
podílí se na aktivitách zajišťujících evaluaci projektu
shromažďuje příklady dobré praxe a přenáší je na další úrovně
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-

účastní se konferencí, workshopů a dalších vzdělávacích a osvětových
akcí, sdílí zkušenosti s realizací projektu

Časový rámec

1.1.2023 – 31.12. 2025

Finanční
nákladovost

1,8 mil. Kč

Způsob realizace

MAS projektové aktivity realizuje sama (pracovníky MAS v rámci realizačního
týmu).

Název aktivity

2.1.1. Podpora rodin s dětmi se specifickými potřebami

Popis jednotlivých V rámci realizace této aktivity budou pokryty potřeby CS 2 tohoto akčního plánu.
aktivit
Vazba na výzvu ŘO OPZ+ - kap. 4.1. Popis podporovaných aktivit – konkrétně aktivita
1.1. komunitní práce - komunitní projekty propojující osoby s obdobnými problémy
a 1.5 Podpora rodin a posilování rodinných vazeb.
Vazba na SPRSS pro území Poličska 2022-2025 – 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 děti se specifickými potřebami
Jedná se o realizaci činností vedoucí k začlenění a zvýšení povědomí o osobách
s PAS do společnosti. Vše bude realizováno formou komunitního centra s náplní
aktivit vhodných pro začlenění osob s PAS i osob pečujících:
svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky / osoby pečující
- herny pro děti s PAS,
- neformální poradna pro osoby pečující o děti s PAS,
- prázdninové aktivity tvořivých dílen
Pracovní pozice zajišťující tuto aktivitu bude komunitní pracovník pro osoby s PAS a
jejich pečovatele v celkovém rozsahu úvazku 0,25. Požadavek na odbornost bude
především postaven na zkušenostech s prací s osobami PAS.
Časový rámec

1.1.2023 – 31.12.2025

Finanční
nákladovost

0,6 mil. Kč

Způsob realizace

MAS projektové aktivity realizuje sama (pracovníky MAS v rámci realizačního týmu).
V rámci realizace těchto aktivit bude probíhat i spolupráce s nově vzniklým
Rodinným centrem Podané srdce z.s.
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Název aktivity

2.1.2. Poradna pro pozůstalé

Popis jednotlivých V rámci realizace této aktivity budou pokryty potřeby CS 2 tohoto akčního plánu.
aktivit
Vazba na výzvu ŘO OPZ+ - kap. 4.1. Popis podporovaných aktivit – konkrétně aktivita
1.1. komunitní práce - komunitní projekty propojující osoby s obdobnými problémy
a 1.5 Podpora rodin a posilování rodinných vazeb.
Vazba na SPRSS pro území Poličska 2022-2025 – Cíl 11 Rozvoj služeb souvisejících
se sociálními službami – Opatření 11.2. Rozvoj služby Domácí hospic sv. Michaela
Poradna pro pozůstalé spojuje Domácí hospic sv. Michaela v Poličce a veřejnost. Je
to místo, kam se budou moci v případě potřeby obrátit lidé, kterým zemřel někdo
blízký bez ohledu na to, zda byli v péči domácího hospice či nikoli a bez ohledu na
věk.
Budou realizovány aktivity :
• setkávání svépomocné skupiny cca 4/1 rok pro 5 – 10os. – otevřeno pro
širokou veřejnost bez registrace
• Pozůstalostní péče o pečující z Domácího hospice sv. Michaela - 100
rodin/rok
• Péče o rodiny s dětmi
• individuální konzultace pečujícím osobám a rodinám s dětmi po ztrátě –
jednorázové (80%) a dlouhodobá podpora při protrahovaném a
komplikovaném truchlení (10%)
• osvěta ve školách – semináře ve školách (3x ročně)
• podpora škol a jiných odborníků, kteří se s dětmi po ztrátě setkávají a
pracují s touto cílovou skupinou (zdravotníci, kroužky, neziskové organizace
pracující s dospívajícími apod.)
Otevírací doba poradny: 3 dny v týdnu, 6,5 hodin
Pracovní pozice: odborný pracovník poradny pro pozůstalé s aprobací
• VŠ humanitního směru (soc. pracovník, zdravotní vzdělání, psycholog)
• Psychoterapeutický výcvik – dokončený nebo započatý (minimálně po
sebezkušenostní fázi tzn. 1 rok před ukončením)
Rozsah úvazků: 1,5 úvazku pro 2 osoby– při terapii rodin s dětmi pracují odděleně
– terapie s dítětem a podpora/terapie s dospělým.
2 osoby zaručují i nahraditelnost v době nemoci, dovolených apod.
Časový rámec

Zahájení realizace – 1. září 2023
Ukončení realizace 31. prosinec 2025

Finanční
nákladovost

3,4 mil. Kč

Způsob realizace

MAS do realizace projektové aktivity zapojuje partnera s finanční účastí. Již při
přípravě projektu MAS byl do této aktivity zapojen partner Oblastní charita Polička,
která je zajišťuje domácí hospic na území MAS a má jako jediný nositel v území
zkušenosti a odborné kapacity s paliativní a hospicovou péčí. Tato aktivita plně
navazuje právě na hospic a paliativní péči.
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Název aktivity

2.1.3. Koordinátor pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Popis jednotlivých V rámci realizace této aktivity budou pokryty potřeby CS 2 tohoto akčního plánu.
aktivit
Vazba na výzvu ŘO OPZ+ - kap. 4.1. Popis podporovaných aktivit – konkrétně aktivita
1.1. komunitní práce - komunitní projekty propojující osoby s obdobnými problémy,
1.5 Podpora rodin a posilování rodinných vazeb.
Vazba na SPRSS pro území Poličska 2022-2025 – Cíl 8 Stabilizace a rozvoj služeb
v oblasti péče o rodiny, děti a mládež – Opatření 8.2 Podpora služeb navazujících na
sociální služby
V rámci realizace této aktivity proběhne:
-

Výběr a proškolení odborného pracovníka pro spolupráci s MŠ a ZŠ (0,375
úvazku)
Aktivní spolupráce se všemi ZŠ a MŠ na území MAS Poličsko. Konkrétně se
jedná o tyto subjekty: 7 samostatných ZŠ, 5 ZŠ spojených s MŠ, 1 ZŠ a MŠ
Speciální, 15 MŠ

S každou školou vstoupí pracovník do aktivního kontaktu a bude s jednotlivými
třídními učiteli především na 1. stupni diskutovat o žácích, u kterých má učitel
indicie, že by mohlo jít o rodinu ohroženou z různých důvodu sociálním vyloučením.
Může se jednat také o rodiny, které daly najevo pedagogovi svoji potřebu pomoci s
problémy, které řeší a které překračují rámec školy.
U takto identifikovaných rodin se pracovník s učitelem domluví na dalším způsobu
kontaktování rodiny, které zprostředkuje učitel. První schůzka proběhne zpravidla
ve škole. V případě zájmu na další spolupráci se začne odborný pracovník rodině
individuálně věnovat. Po zmapování situace nabídne rodině adekvátní podporu
formou v regionu dostupných služeb školských zařízení nebo sociálních služeb. S
rodinou zůstane pracovník v kontaktu tak dlouho, dokud je potřeba, aktivně ji
provází a vyhodnocuje, jestli je pomoc rodině dostatečná, efektivní a optimální
vzhledem k potřebám a cílům.
Problémy rodiny často vyžadují multidisciplinární přístup, proto pracovník
zprostředkuje kontakt v případě potřeby na další odborná pracoviště.
V případě potřeby a zájmu iniciuje pracovník multidisciplinární setkání, podle toho,
jaké odborníky je potřeba do řešení situace v rodině zapojit, např. etopedy SVP,
pracovníky SAS, školní psycholog PPP, dětský psychiatr apod.
Průběžná metodická supervizní podpora etopedem SVP (DPP, 2 hodiny měsíčně).
Realizace rodičovských podpůrných skupin etopedy.
Časový rámec

1.1.2023 – 31.12. 2025

Finanční
nákladovost

0,9mil. Kč
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Způsob realizace

MAS projektové aktivity realizuje sama (pracovníky MAS v rámci realizačního týmu).
V rámci realizace těchto aktivit bude probíhat i spolupráce s odbornou organizací
Středisko výchovné péče Svitavska – Alfa.

Název aktivity

3.1.1. Prostupné zaměstnávání III

Popis jednotlivých V rámci realizace této aktivity budou pokryty potřeby CS 3 tohoto akčního plánu.
aktivit
Vazba na výzvu ŘO OPZ+ - kap. 4.1. Popis podporovaných aktivit – konkrétně aktivita
1.4 Zaměstnanostní programy.
Vazba na SPRSS pro území Poličska 2022-2025 – 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.
V rámci realizace této aktivity proběhne :
-

-

-

-

Nábor účastníků projektu – oslovení ÚP Svitavy, SOŠ a SOU Polička, klienti
Domova na půl cesty
Aktivizačně- motivační trénink – bude probíhat v průběhu realizace
projektu dle možností a kapacit účastníka projektu.
Individuální a kariérové poradenství – během tréninkového zaměstnání
bude účastník docházet k psychosociálnímu pracovníkovi a kariérnímu
poradci, který mu napomůže k výběru svého budoucího zaměstnání a jeho
zaměření.
Tréninková pracovní místa – od zapojení účastníka do projektu bude
účastník zaměstnán na tréninkovém pracovním místě na farmě, kde bude
postupně získávat pracovní návyky, v průběhu bude pod dozorem
kmenového zaměstnancem - mentorem, který ho bude provázet pracovním
procesem.
Stáže u externích subjektů - poslední fáze projektu – po dobu 3 měsíců
bude účastník zaměstnán u externího zaměstnavatele na zkoušku.
Zprostředkování zaměstnání bude zajištěno úřadem práce.
Metodický manuál pro práci s CS

Časový rámec

1.1.2023 – 31.12.2024

Finanční
nákladovost

3,8mil. Kč

Způsob realizace

MAS do realizace projektové aktivity zapojuje partnera s finanční účastí. Již při
přípravě projektu MAS byl do této aktivity zapojen partner Květná zahrada z.ú.,
která provozuje sociální službu Dům na půl cesty a pod výzvami MAS úspěšně a
efektivně realizovala 2 cykly projektu Prostupné zaměstnávání.
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3. Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti
aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale
nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu
Do projektu akčního plánu SCLLD nebyly zařazeny aktivity zaměřené na děti a mládež, konkrétně
komunitní tábory, podpora aktivního zapojování seniorů do života a terénní pracovník pro sociální
začleňování. Důvodem je finanční náročnost všech aktivit a max. výše alokované částky na MAS.
Komunitní tábory jsou zaměřeny především na CS děti a dospívající, sekundárně i na rodiče a rodiny
z důvodů péče o děti v době, kdy rodiče dochází do zaměstnání. Pořádáním táboru je řešena
problematika izolovanosti děti, sounáležitost ke komunitě v místě bydliště.
Z šetření komunitního plánování vyplývá potřeba podpory pobytu seniorů v domácím prostředí a
rozšíření aktivit nad rámec sociálních terénních služeb – pravidelná komunitní setkávání se společným
programem, který povede k aktivizaci často izolovaných seniorů v jednotlivých obcích regionu. Jedná
se především o aktivitu komunitního centra v jednotlivých obcích, kde se budou sami senioři podílet
na tvorbě programu, organizování aktivit s pomocí komunitního pracovníka, který by aktivity zaštítil.
Terénní pracovník pro sociální začleňování – jedná se především o odborníky – zkušeného sociálního
pracovníka, který bude v terénu vykonávat preventivní sociální práce, spolupracovat s obcemi a
odborem sociálních věcí při ORP a kraji v souvislosti s bydlením, navazovat kontakt se sociálními
službami – Občanská poradna, humanitární šatník, SAS Šance pro rodinu apod. Z vývoje v současné
době je patrný nárůst dluhových pastí pro sociálně ohrožené skupiny – výrazné navyšování cen za
nezbytné potřeby, energií a tím nákladů na bydlení. Lze tedy předpokládat zvýšenou potřebu pro
terénní sociální práce, která by napomohla problém řešit ještě v jeho počátku.

4. Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území
na realizaci akčního plánu
MAS POLIČSKO z.s. je zpracovatelem Střednědobého plánu sociálních služeb pro území Poličska, který
byl v únoru 2022 schválen valnou hromadnou MAS https://www.maspolicsko.cz/projektymas/planovani-v-socialnich-sluzbach . V rámci aktivit zpracování plánu byly vytvořeny PS, které byly
rozděleny dle CS. Zastoupení v nich měli nejen zaměstnanci a vedení poskytovatelů sociálních služeb,
ale také organizací zasahujících do sociální oblasti a uživatelé služeb – neziskové organice, dětský
domov aj.
V rámci plánování byli všichni zaměstnanci zapojených organizací seznámeni s možnostmi a aktivitami
CLLD v OP Z+ a to v rámci pracovních skupin.
V průběhu roku 2021 MAS zpracovávala zároveň Analytickou část SCLLD vč. analýzy potřeb a nastavení
jejich strategických cílů.
Způsob projednání
Valná hromada MAS

termín
24.5.2021

Výstup z jednání
Seznámení s možnostmi OP Z+ v CLLD a výší nárokované
alokace
Diskuse a seznámení s postupem příprav AP OP Z+
Zapojené subjekty do Červenec / Seznámení s aktivitami OP Z+ a plánovaným způsobem
SPRSS
pro
území srpen 2021 realizace
Poličska
Výzva subjektům k zjištění zájmu o zapojení aktivit do AP OP Z+
12
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MAS POLIČSKO z.s.
Programový výbor MAS

23.9. 2021
8.11.2021

Seznámení s přípravami AP OP Z+, možnými aktivitami AP,
pověření k tvorbě a přípravy AP OP Z+ a spolupráci se subjekty
zajišťující aktivity.

Valná hromada MAS
24.11.2021
Zájemci o zapojení do AP 19.1.2022
OP Z+

Seznámení s postupy přípravy AP OP Z+
Seznámení s možnou variantou realizace projektu AP OP Z+ ,
kompetence, rozpočet projektu
Seznámení s šablonou záměru – popis aktivity, popis CS,
rozpočet aktivity
Seznámení členů s aktivitami, které zpracovává sekretariát
MAS do projektu AP OP Z+ a s dalším postupem příprav AP
Představení a projednání AP OP Z+ v rámci SCLLD MAS
POLIČSKO z.s. a návrhu aktivit zapojených do projektu MAS
v rámci CLLD OP Z+
Připomínkování akčního plánu na webu MAS

Valná hromada MAS

10.2.2022

Valná hromada MAS

Červen

veřejnost

Červenec
2022

V rámci přípravy AP OPZ+ a zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb pro území Poličska
MAS provedla řadu animačních aktivit v území
•

konzultace a prioritizace investičních záměrů, definice potřeb poskytovatelů sociálních
služeb a možný způsob jejich financování, konzultace při zpracovávání záměrů

•

konzultace záměrů investičních i provozních organizací provozujících činnost v sociální
oblasti a možný způsob jejich financování, konzultace při zpracovávání záměrů

•

organizování a účast na pracovních skupinách podílejících se na tvorbě SPRSS, příprava
ročního akčního plánu v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování

•

jednání se zástupci obcí téma financování sociálních služeb, dalším tématem byla vysoká
potřeba bydlení a sociálního bydlení

•

jednání se zástupci ORP, kteří mají zpracovanou koncepci prostupného bydlení, které
fakticky v území nefunguje

•

jednání se zástupci Pardubického kraje
o

téma financování sociálních služeb, veřejné opatrovnictví

o

Seznámení zástupců kraje s postupem příprav AP OP Z+ v CLLD a plánované
aktivity a výše možných finančních prostředků, které mohou MAS v území kraje
čerpat.

5. Příprava projektu MAS1
Postup byl podobný s postupem příprav AP OP Z+. MAS oslovila všechny zapojené subjekty do
procesu zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb, v měsících červenec a srpen 2021 je
1

Projekt v rámci 1. výzvy ŘO OPZ+ pro MAS ve výši min. 50 % a max. 70 % alokace na akční plán.
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Akční plán SCLLD_programový rámec OPZ+
MAS POLIČSKO z.s.
seznámila s možnými aktivitami způsobilými pro CLLD OP Z+. Vyzvala všechny k vyslovení zájmu o
zapojení aktivit do projektu MAS OP Z+ a k seznámení s obsahem aktivit, které by do projektu měli
zájem zapojit.
V říjnu MAS absolvovala školení ŘO OP Z+,kde byla seznámena se způsobem realizace aktivit projektu
OP Z+ a rozdělením kompetencí při realizaci projektu.
V průběhu podzimu 2021 probíhaly konzultace se zájemci o zapojení do OP Z+.
V lednu 2022 proběhlo setkání se všemi partnery v území, kteří podali návrh záměru, který by chtěli
do projektu OP Z+ zapojit. Byli seznámeni s možným způsobem realizace aktivit projektu.
Při zapojení aktivit do projektu MAS a partnerů do projektu MAS především přihlíží kritéria určená
programovým výborem MAS:
o Pokrytí potřeb a aktivit akčního plánu vydefinovaných v Koncepční části
SCLLD a v SPRSS pro území Poličska
o Zkušenosti partnera s prací s cílovou skupinou
o Prokazatelná aktivita partnera v území
o Vazba na území MAS = lokální partnerství
o Zdroje financování aktivit záměru bez možnosti financování OP Z+
o Realizace aktivit jiným subjektem v území
Leden / únor probíhaly jednotlivé konzultace o způsobu realizace a obsahu aktivit jednotlivých
partnerů.
V listopadu 2021, únoru a červnu 2022 probíhaly schůze valné hromady MAS. Na každé byli členové
MAS seznámeni s výstupy příprav AP OP Z+

6. Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 %
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního
plánu
MAS plánuje projekt č. 1 postavit na max. část alokace tedy 70% výše výdajů. Na projekt č. 2 bude
zbývat 30% alokace. Je třeba tedy plánovat aktivity, které nebudou finančně náročné jako v projektu
č. 1.
Během realizace prvního projektu bude MAS hodnotit realizaci aktivit a to bude východiskem pro
realizaci a zapojení aktivit do projektu č. 2. Projednání v území během příprav bude velmi podobné
jako během příprav projektu č. 1. Plán je zapojení terénního pracovníka pro sociální začleňování
popř. realizace komunitních táborů. Zcela jistě bude pokračovat koordinace služeb v sociální oblasti
na území Poličska.

7. Komplexní vyčíslení nákladů na realizaci akčního plánu
Max. 1 strana A4

Tabulka – náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na
finanční plán SCLLD
NÁZEV PROJEKTU MAS
projekt MAS č. 1:
projekt MAS č. 2:

CELKEM CZV PROJEKTU MAS
(v KČ)
10 500 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč
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PROCENTUÁLNÍ PODÍL
PROJEKTU MAS NA CELKOVÉ
ALOKACI NA AP
(v %)
70%
30%

Akční plán SCLLD_programový rámec OPZ+
MAS POLIČSKO z.s.
CELKEM ALOKACE NA AP

15 000 000,00 Kč

X

8. Indikátory akčního plánu
Cílové hodnoty indikátorů plánu vychází z plánovaných aktivit, které MAS bude realizovat v rámci
projektu č. 1 a následně z odhadu plánu projektu č. 2, který bude znám až po evaluaci projektu č. 1 a
následném nastavení konkrétních aktivit projektu č. 2.

600 000

1.1. Podpora
sociální práce
v území
12

2.1. Podpora
rodina posilování
rodinných vazeb
39

3.1. Zaměstnanost
a sociální
začleňování
8

Celkový počet
účastníků
1.1. Předpokládáme, že v rámci sociální práce v území při komunitním plánování a koordinaci
aktivit projektu MAS bude podpořeno cca 12 osob.
2.1. Předpokládáme, že v rámci opatření bude podpořeno během realizace aktivit 39 účastníků.
3.1. Předpokládáme, že v rámci opatření v zaměstnanosti splní bagatelní podporu min. 8
podpořených účastníků.
670 021
Kapacita
1
3
1
podpořených služeb
- místa
1.1. Předpokládáme, že v rámci sociální práce v území při komunitním plánování a koordinaci
aktivit projektu MAS bude činnost vykonávána v kanceláři MAS = 1 provozovna a pak v území
dle potřeb. .
2.1. Předpokládáme, že v rámci opatření budou 3 místa – komunitní centrum pro osoby s PAS,
poradna pro pozůstalé, koordinátor pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením.
3.1. Předpokládáme, že v rámci opatření v zaměstnanosti bude podpořeno 1 místo.
670 031
Kapacita
0,625
2,125
1,25
podpořených služeb
– úvazky pracovníků
1.1. Předpokládáme, že v rámci sociální práce v území při komunitním plánování a koordinaci
aktivit projektu MAS bude vytvořen úvazek v rozsahu 0,625.
2.1. Předpokládáme, že v rámci opatření bude vytvořen úvazek v rozsahu 2,125– komunitní
centrum pro osoby s PAS – 0,25 úvazku, poradna pro pozůstalé 1,5 úvazku, koordinátor pro rodiny
ohrožené sociálním vyloučením 0,375 úvazku.
3.1. Předpokládáme, že v rámci opatření v zaměstnanosti bude vytvořen úvazek v rozsahu 1,25
úvazku.
670 102
Využívání
20
170
podpořených služeb
1.2. Předpokládáme, že v rámci sociální práce v území při komunitním plánování a koordinaci
aktivit projektu MAS bude podpořeno 20 účastníků osoby, které nesplní bagatelní podporu –
zástupci obcí, poskytovatelů sociální služeb a organizací zapojených do sociálního začleňování
v území.
2.1. Předpokládáme, že v rámci opatření bude MAS bude podpořeno 170 účastníků osoby, které
nevyčerpají bagatelní podporu komunitní centrum pro osoby s PAS – 14 účastníků , poradna pro
pozůstalé 130 účastníků, koordinátor pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením 25 účastníků.
3.1. Předpokládáme, že v rámci opatření v zaměstnanosti bude podpořeno 4 účastníci, kteří
nevyčerpají bagatelní podporu.
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9. Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu
Hlavním cílem evaluace projektu č. 1 bude především výstup pro nastavení aktivit do projektu č. 2
MAS POLIČSKO. Dalším cílem této činnosti je vyhodnocení celého procesu realizace projektu č. 1. Na
začátku realizace této aktivity koordinátor projektu MAS zrekapituluje cíle celého projektu a
nastavení indikátorů v projektu a jejich plnění - čeho a jakým způsobem se mělo v daném území
dosáhnout. Společně s evaluátorem projektu zpracuje a předloží orgánům MAS evaluační plán.
Programový výbor MAS schválí evaluační plán, který stanovuje způsob evaluace, evaluační otázky,
jakým způsobem bude na otázky odpovězeno, jaká data k tomu budou potřeba, jakým způsobem
budou tato data sbírána a zpracována, jakým způsobem bude zajištěna nezávislost evaluace a
harmonogram evaluace. V závěrečné zprávě budou zodpovězeny otázky stanovené v evaluačním
plánu, popsán postup, jak byly tyto odpovědi získány a jejich omezení. Zjištění evaluace bude
předloženo valné hromadě MAS a zapojeným subjektům do projektu MAS.
Závěrečná evaluace bude probíhat stejným způsobem, bude evaluováno celé období a všechny
aktivity projektu č. 1 a projetu č. 2, jejich dopad na území a udržitelnost těchto aktivit.

10.

Prohlášení

Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou
MMR.
Datum
Podpis statutárního zástupce MAS
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