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Seznam zkratek 

 

BnP Bystřice nad Pernštejnem 

CAWI Computer Assisted Web Interviewing 

CS Cílové skupiny 

ČR Česká republika 

DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením 

DS Domov pro seniory 

ECM Evangelická církev metodistická 

FB Facebook 

KPSS Komunitní plánování sociálních služeb 

MAP Místní akční plán 

MAS Místní akční skupiny 

MěÚ Městský úřad 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ Mateřská škola 

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OCH Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

OP Občanská poradna 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OSVZ, (odbor) SVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

ŘS Řídící skupina 

SAS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SO Správní obvod 

SPOD Sociálně-právní ochrana dětí 

SPRSS Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

SS Sociální služba 

ZSS Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

PSS Pracovník v sociálních službách 

SP Sociální pracovník 

TIC Turistické informační centrum 

VP Vedoucí pracovník 

ZO Základní organizace 

ZP Zdravotní postižení 

ZŠ Základní škola 
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1 Úvod 

1.1 Co je to komunitní plánování? 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zavedl pro obce možnost (§ 94 písm. d) 

a pro kraje povinnost (§ 95 písm. d) zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Zákon rovněž 

formuloval základní metodická východiska spolupráce v tzv. triádě zadavatelů (služby zadávají a platí), 

poskytovatelů (služby provozují a poskytují) a uživatelů (příjemci sociálních služeb). Mezi postupy a nástroje, 

které slouží k vytvoření plánu pro takovýto rozvoj potřebných služeb, patří i metoda komunitního plánování, 

která se řadí do oblasti komunitní práce a ve vztahu k místnímu společenství má využití v rozvoji různých oblastí 

veřejného života. Takové pojetí plánování přináší v duchu myšlenky – „než o lidech rozhodneš, poraď se s nimi“ – 

příležitost lidem z komunity, kteří se nespokojí s „pouhou“ rolí voličů, podílet se na utváření určitého segmentu 

veřejného prostoru. 

V České republice je v současné době komunitní plánování dáváno do souvislosti právě s plánováním sociálních 

služeb (dále KPSS). Přitom je zapotřebí spolupráce všech dotčených subjektů triády, ale i dalších účastníků či 

skupin, mezi které se kupř. řadí veřejnost, úřady práce nebo zaměstnavatelé. Takovou spoluprací se nachází 

vyváženost mezi tím, co lidé potřebují a možnostmi potřeby naplnit. Zejména u obcí metoda umožňuje plánovat 

sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. V rámci plánování 

sociálních služeb je cílem „…posilování sociální soudržnosti komunity, podporování sociálního začleňování a 

předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.“ 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů definuje pojem plánování rozvoje 

sociálních služeb jako (opakující se) „…proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání 

způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.“ Proces je složen z navazujících fází, ke kterým se dá 

přistupovat různě. Každý subjekt plánování si zvolí vlastní postup, čímž reaguje na podmínky v dané lokalitě 

a zohledňuje specifika předmětu plánování. Určité fáze plánovacího procesu se vyskytují ve všech postupech a je 

nutné je vždy zařadit. Jde o tyto základní fáze: příprava a zahájení procesu plánování, vytvoření plánu, realizace 

a evaluace plánu. Výsledkem plánovacího procesu je plán neboli promyšlený návrh postupu pro zajištění 

sociálních služeb v dané lokalitě. V souvislosti s výše řečeným je nutné mít na paměti, že navržený systém 

sociálních služeb je jedinečný a vždy je určitým kompromisem mezi přáním zástupců triády, lidským kapitálem 

v jednotlivých organizacích, materiální a finanční realitou. 

1.2 Pojem sociální služba 

Sociální službou se podle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozumí činnost nebo soubor 

činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situaci si 

představme jako oslabení nebo ztrátu schopnosti zabezpečit si vlastními silami základní podmínky pro důstojný 

život, což pro dotyčné vytváří hrozbu možného sociálního vyloučení ze společnosti. Tato situace může být 

způsobena věkem, nepříznivým zdravotním stavem, krizovou sociální situací, životními návyky a způsobem života 

vedoucím ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředím, ohrožením práv a zájmů trestnou 

činností jiné fyzické osoby nebo jinými závažnými příčinami. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé 

sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, i přirozeného sociálního prostředí – 

zejména rodiny, žít přitom běžným způsobem a zůstat součástí místního společenství. Sociální služby pomáhají 

lidem zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost v péči o vlastní osobu, omezovat a odstraňovat problémy, které lze 

měnit či řešit a vyrovnávat se s nezměnitelnými situacemi. 

Zákon o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů vymezuje formy sociálních služeb jako ambulantní, 

terénní a pobytové (§33, zákon č. 108/2006 Sb.). Formou ambulantní se má na mysli uživatelovo docházení do 

zařízení realizátora sociálních služeb. Forma terénní znamená, že sociální služba je realizovaná v přirozeném 

sociálním prostředí uživatele a pracovníci dané organizace poskytující sociální služby naopak dochází za 

uživatelem. Služby pobytové jsou spojeny s ubytováním osob v zařízeních poskytujících sociální služby. 

Zákon dále definuje tři základní druhy sociálních služeb, a to sociální poradenství, služby sociální péče a služby 

sociální prevence. Jde o určité kategorie zahrnující nespočet činností, které jsou v jejich mezích vykonávány ve 

více jak dvaceti typech zařízení sociálních služeb. Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení 
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nepříznivé sociální situace. Dělí se na základní a odborné. Základní sociální poradenství je výchozí činností všech 

druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých skupin osob 

v občanských, manželských a rodinných poradnách, ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 

hospicového typu, v poradnách pro oběti trestných činů a oběti domácího násilí. Služby sociální péče pomáhají 

osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost v jejich přirozeném prostředí a snaží se je zapojit do 

běžného života společnosti. Služby sociální prevence se snaží chránit společnost před vznikem a šířením 

nežádoucích společenských jevů, a zejména zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy krizovou 

sociální situací, znevýhodňujícím prostředím nebo trestnou činností jiných osob či způsobem života, který vede 

ke konfliktu právě s majoritní společností. 

1.3 Proces tvorby SPRSS SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

V návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Bystřice nad Pernštejnem 

2017–2022 se začal v roce 2021 připravovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Bystřice nad 

Pernštejnem 2023 – 2027, který je v souladu s Metodikou střednědobého plánování sociálních služeb v Kraji 

Vysočina. Pro tvorbu plánu byla schválena níže uvedená organizační struktura, tvořená řídicí skupinou a dvěma 

pracovními skupinami. Oproti předchozímu plánu je územní působnost celý správní obvod obce s rozšířenou 

působností Bystřice nad Pernštejněm. Dokument bude projednán s veřejností a předložen ke schválení 

zastupitelsvu města. 

Obrázek 1.1: Struktura tvorby SPRSS SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 

Zdroj: ACCENDO (2022) 

Seznam členů  

Řídicí skupina 

1. Ing. Karel Pačiska – starosta města Bystřice nad Pernštejnem 

2. Ing. Jitka Dočkalová – mikroregion Bystřicko 

3. Mgr. Jana Kincová Křížková – Oblastní charita Žďár nad Sázavou (OCH), zástupkyně ředitelky  

4. PhDr. Drahomíra Lukšová – MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, vedoucí odboru SVZ 

Pracovní skupina Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

1. Bc. Renata Pokorná, DiS. – OCH, Nadosah 

2. Pavla Polnická – OCH, SAS 

3. Bc. Aneta Musilová, DiS. – Ječmínek, o.p.s., domov pro matky s dětmi 

4. Mgr. Petra Holotíková – Portimo, o.p.s., SAS 

5. Barbora Augustýnová, DiS. – Kolpingovo dílo ČR z.s., Spektrum 

6. Bc. Michaela Svobodová, DiS. – Portimo o.p.s., raná péče 

7. Bc. Stanislava Nekvasilová- Oblastní charita Třebíč, AL PASO 

8. Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová – Kolpingovo dílo ČR z.s., adiktologická ambulance 

9. Soňa Dudková – za uživatele 

10. Zora Daňková – MěÚ, vedoucí úseku SPOD 

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním 

1. Mgr. Jana Kincová Křížková – OCH, zástupkyně ředitelky 

2. Petra Ježová, DiS. – OCH, peč. služba 

3. Bc. Petra Königová, DiS. – OCH, stacionář ROSA 

4. Alexandra Ostrá, DiS. – Domov Kamélie Křižanov, středisko Bystřice n. P., domov pro osoby se zdr. postižením 

5. Jana Drimlová – Svaz postiž. civil. chorobami v ČR, ZO Bystřice n. P. 

6. Soňa Dudková – Úsměváčci z.s., (rodiče a zdr. postižené děti) 
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7. Bc. Ivana Ptáčková – OCH, Klub v 9 

8. PhDr. Drahomíra Lukšová – MěÚ Bystřice n. P., vedoucí OSVZ 

9. Bc. Lenka Hrubešová, DiS. – Portimo o.p.s., sociální rehabilitace 

10. Zdeněk Choura – Unie pečujících z.s. 

11. Mgr. Karolína Sáblíková - Portimo, o.p.s., občanská poradna 

2 Analytická část 

2.1 Stručná charakteristika města Bystřice nad Pernštejnem a území správního obvodu 

Město Bystřice nad Pernštejnem se nachází na severovýchodním okraji Kraje Vysočina, v okrese Žďár nad 

Sázavou. Svou rozlohou 5 307 ha zaujímá asi 15 % celkové rozlohy správního obvodu ORP. Nachází se 

v nadmořské výšce 533 m n. m. a protéká jím řeka Bystřice. U severního okraje města se nachází vodní nádrž 

Vír I, která slouží k ochraně před povodněmi a jako zásobárna pitné vody. 

Ve SO ORP Bystřice nad Pernštejnem žilo k 1. 1. 2021 19 665 obyvatel, ve městě Bystřice n. P. to bylo 7 982.  

Obrázek 2.1: Mapa administrativního členění SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 

Zdroj: ČSÚ, zpracování ACCENDO. 
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Demografická analýza a prognóza 

Počet trvale bydlícího obyvatelstva ve SO ORP Bystřice n. P. se postupně snižuje. V desetiletých intervalech je 

vidět pokles okolo 680 obyvatel, mezi roky 2021 a 2031 předpokládá demografická prognóza pokles o něco 

mírnější, o asi 313 obyvatel. 

Tabulka níže uvádí jak pokles pouze města Bystřice n. P., tak jeho zázemí, kterým je myšleno území SO ORP bez 

samotného města. Je vidět, že mezi roky 1992 a 2002 sice klesl počet obyvatel ORP i samotného města, v zázemí 

města ale obyvatel přibylo. Následující roky už není vidět nárůst počtu obyvatel v žádném z hodnocených 

územních celků, ve městě ale ubývá zpravidla více obyvatel než v zázemí. Tento trend by se měl dle prognózy 

změnit - do roku 2031 není ve městě předpokládán tak prudký pokles obyvatel. 

Tabulka 2.1: Počet obyvatel v Bystřice n. P. a jeho zázemí v letech 1992 až 2021 a prognóza do roku 2031  

  1992 2002 2012 2021 2031 

SO ORP Bystřice n. P. 21 727 21 054  ▼ -673 20 359  ▼ -695 19 665  ▼ -694  19 352  ▼ -313  

Město Bystřice n. P. 10 062 9 026  ▼ -1 036 8 571  ▼ -455 7 982  ▼ -589  7 890  ▼ -92  

Zázemí Bystřice n. P. 11 665 12 028  ▲ 363 11 788  ▼ -240 11 683  ▼ -105  11 462  ▼ -221  

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, demografická prognóza obyvatel, data k 1. 1., zpracování ACCENDO 

Obrázek 2.2: Vývoj počtu obyvatel ve městě Bystřice n. P. a jeho zázemí 

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, údaje k 1. 1., zpracování ACCENDO 

Hodnota migračního salda ve SO ORP Bystřice n. P., které udává rozdíl mezi počtem přistěhovalých 

a vystěhovalých osob, je většinou záporná (výjimkou jsou roky 1998, 2004 a 2013). Převažuje tedy množství 

vystěhovalých nad přistěhovalými. Přirozený přírůstek (rozdíl počtu narozených a zemřelých) se také většinou 

nachází v záporných hodnotách, s výjimkami v letech 1990, 1991, 2002, 2008, 2016 a 2018. Výslednicí těchto 

hodnot je přírůstek celkový, který se od roku 1990 dostal do kladných hodnot pouze v roce 2013, kdy v ORP 

přibylo 18 obyvatel. V roce 2020 byl v ORP úbytek vlivem migrace o 25 osob, přirozený úbytek 65 osob a celkový 

úbytek 90 osob. 

Obrázek 2.3: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda v SO ORP Bystřice n. P. 

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, zpracování ACCENDO 
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Na následujcí mapě lze vidět rozdělení obcí podle toho, zda byly populačně ztrátové či nikoliv. Největší 

procentuální přírůstky obyvatel od roku 2011 jsou v obcích Ždánice (+28,1 % obyvatel) a Býšovec (+20,1 %). 

Naopak největší procentuální úbytky obyvatel jsou v obcích Horní Rožínka (-15,7 %), Sulkovec (-13,8 %), Skorotice 

(-12,9 %), Velké Tresné (-12,5 %), Ubušínek (-11,1 %) a Chlum-Korouhvice (-11,1 %). Data k této mapě jsou 

součástí příloh tohoto dokumentu. 

Obrázek 2.4: Absolutní a relativní změna počtu obyvatel v obcích SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 
Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, zpracování ACCENDO 
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Dle prognózy počtu obyvatel do roku 2031 vzroste počet obyvatel ve věku 65 let a více o 2,8 %, kdy podíl seniorů 

na celkové populaci dosáhne hodnoty 24,9 %. Mírně se zvýší ale také podíl dětí (obyvatel ve věku 0–14 let), a to 

o 0,6 %. Obyvatelstva v produktivním věku bude naopak ubývat, více viz tabulka níže. 

Tabulka 2.2: Počet a podíl věkových skupin obyvatelstva pro roky 2021 a 2031 ve SO ORP 

 
Věková 
skupina 

Počet Podíl 

2021 2031 Rozdíl 2021 2031 Rozdíl 

Celkem 

0–14 2 889 2 938  ▲  49  14,7% 15,2%  ▲  0,6%  

15–64 12 498 11 594  ▼  -904  63,6% 59,9%  ▼  -3,4%  

65+ 4 278 4 820  ▲  542  21,8% 24,9%  ▲  2,8%  

Celkem 19 665 19 352  ▼  -313  100,0% 100,0%     

Muži 

0–14 1 497 1524  ▲  27  15,2% 15,6%  ▲  0,6%  

15–64 6 558 6 085  ▼  -473  66,5% 62,4%  ▼  -3,8%  

65+ 1 811 2 141  ▲  330  18,4% 22,0%  ▲  3,1%  

Celkem 9 866 9 751  ▼  -115  100,0% 100,0%     

Ženy 

0–14 1 392 1413  ▲  21  14,2% 14,7%  ▲  0,6%  

15–64 5 940 5 508  ▼  -432  60,6% 57,4%  ▼  -3,0%  

65+ 2 467 2 679  ▲  212  25,2% 27,9%  ▲  2,4%  

Celkem 9 799 9 601  ▼  -198  100,0% 100,0%     

Zdroj: ČSÚ, 2021, data k 1. 1. daného roku, vlastní prognóza, zpracování ACCENDO 

V roce 2021 tvoří největší věkovou skupinu obyvatelé ve věku 45–49 let, výrazná je také skupina obyvatel ve věku 

40–44 let. Jak je vidět na grafu níže, lze předpokládat, že stárnutím početných věkových skupin obyvatelstva se 

k roku 2031 výrazně zvýší počet seniorů nad 75 let (+677) a významně rovněž přibude počet obyvatel starších 80 

let (+519), u kterých již je potřeba zvýšená péče.  

Obrázek 2.5: Věková pyramida obyvatel SO ORP Bystřice n. P. pro roky 2021 a 2031 

 
Zdroj: ČSÚ, 2021, data k 1. 1. daného roku, vlastní prognóza, zpracování ACCENDO 
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Dětská složka obyvatel nezaznamenala od roku 2009 výraznější změny, pohybovala se od 14,5 % v roce 2009 

k 14,2 % v letech 2012 a 2015 a poté zaznamenala postupný rostoucí trend, který je předpokládán i do budoucna. 

V roce 2021 je podíl dětské složky obyvatel 14,7 %, k roku 2030 je předpokládán nárůst na 15,3 %. 

Vývoj podílu seniorů má výraznější stálý rostoucí trend. V roce 2009 byl podíl seniorů 15,7 %, v roce 2021 21,8 % 

a k roku 2030 je předpokládáno navýšení až na 24,5 %. 

Obrázek 2.6: Vývoj dětské a seniorské složky obyvatel ve SO ORP Bystřice n. P. 

 
Zdroj: ČSÚ, 2021, data k 1. 1. daného roku, vlastní prognóza, zpracování ACCENDO 

Největší podíl seniorů, přes 30 %, mají obce Milasín, Střítež a Velké Tresné. Nejmenší relativní zastoupení 

seniorské složky, a to 11,4 %, má obec Ždánice, kde je také nejvyšší podíl dětí (24,1 %). Nejmenší podíl dětí je 

v obcích Moravské Pavlovice (2,2 %), dále Milasín (6,5 %), Horní Rožínka (8,0 %) a Ubušínek (9,1 %). 

Obrázek 2.7: Index stáří a počty dětí (do 15 let) a seniorů (65 let a více) 

 
Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, zpracování ACCENDO 

Počet seniorů na 100 dětí 
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Tabulka 2.3: Počet a podíl dětí a seniorů v obcích SO ORP Bystřice nad Pernštejnem k 1. 1. 2021 

Obec Počet dětí Počet seniorů Podíl dětí Podíl seniorů 

Milasín 3 19 6,5 % 41,3 % 

Střítež 11 36 10,6 % 34,6 % 

Velké Tresné 14 34 13,3 % 32,4 % 

Moravecké Pavlovice 1 13 2,2 % 28,9 % 

Rovečné 79 176 12,8 % 28,4 % 

Koroužné 46 70 17,7 % 26,9 % 

Strážek 121 219 14,7 % 26,5 % 

Dolní Rožínka 70 156 11,7 % 26,1 % 

Věžná 44 62 18,5 % 26,1 % 

Býšovec 34 45 19,7 % 26,0 % 

Vír 98 182 13,9 % 25,9 % 

Radkov 18 40 10,8 % 24,0 % 

Strachujov 15 30 11,5 % 23,1 % 

Prosetín 49 85 13,1 % 22,7 % 

Dalečín 88 147 13,5 % 22,6 % 

Bystřice nad Pernštejnem 1 109 1 713 13,9 % 21,5 % 

Písečné 23 40 12,2 % 21,3 % 

Štěpánov nad Svratkou 126 151 17,7 % 21,2 % 

Unčín 26 41 13,4 % 21,1 % 

Ujčov 74 98 15,8 % 21,0 % 

Blažkov 45 59 15,8 % 20,7 % 

Rozsochy 110 145 15,5 % 20,4 % 

Sulkovec 19 33 11,7 % 20,2 % 

Horní Rožínka 6 15 8,0 % 20,0 % 

Sejřek 31 34 17,6 % 19,3 % 

Velké Janovice 21 25 15,9 % 18,9 % 

Zvole 122 123 18,6 % 18,7 % 

Věchnov 49 60 14,9 % 18,2 % 

Skorotice 18 22 14,9 % 18,2 % 

Ubušínek 8 16 9,1 % 18,2 % 

Rožná 132 143 16,7 % 18,1 % 

Rodkov 16 18 16,0 % 18,0 % 

Chlum-Korouhvice 5 7 12,5 % 17,5 % 

Věstín 23 27 14,5 % 17,0 % 

Lísek 64 67 16,2 % 16,9 % 

Bohuňov 48 44 17,8 % 16,4 % 

Nyklovice 29 27 17,2 % 16,0 % 

Bukov 37 29 19,5 % 15,3 % 

Ždánice 57 27 24,1 % 11,4 % 

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, zpracování ACCENDO 
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2.2 Analýza nezaměstnanosti 

V Kraji Vysočina je k 31. 8. 2021 největší nezaměstnanost ve SO ORP Světlá n. S. (podíl nezaměstnaných osob1 

3,95 %) a Třebíč (3,73 %). Naopak velmi nízká nezaměstnanost je ve SO ORP Pelhřimov (1,36 %) a Pacov (1,55 %).  

Při hodnocení počtu nezaměstnaných na 1 pracovní místo vycházejí nejvyšší hodnoty u SO ORP Světlá n. S., Nové 

Město n. M. a Bystřice n. P., kde je průměrný počet nezaměstnaných na volné pracovní místo větší než 2.  

Obrázek 2.8: Nezaměstnanost a počet osob na 1 volné pracovní místo ve SO ORP Kraje Vysočina 

 

Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování Accendo (údaje k 31. 8. 2021) 

Podíl nezaměstnaných osob měl ve SO ORP, stejně jako v celém kraji i v celé republice, klesající tendenci. 

V souvislosti s epidemií COVID-19 došlo v průběhu roku 2020 k jeho stagnaci a mírnému nárůstu, současná 

úroveň podílu nezaměstnaných osob ve SO ORP nevykazuje výrazný rostoucí ani klesající trend. Pokud 

porovnáme SO ORP Bystřice n. P. s hodnotami Kraje Vysočina i celorepublikovými, jsou ve SO ORP dlouhodobě 

                                                                 
1 Ukazatel podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech 
obyvatel ve stejném věku. 
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vyšší, se změnou v letech 2020 a 2021, kdy je předstihl průměr republiky. Dále lze pozorovat pravidelné sezónní 

výkyvy. Tyto trendy jsou ovlivněny především sezónními charaktery některých prací.  

Obrázek 2.9: Podíl počtu nezaměstnaných osob ve SO ORP Bystřice n. P., Kraji Vysočina a ČR 

Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí, 2021 

Počet nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo je největší v obcích Moravecké Pavlovice, Střítež a Blažkov. 

Nejnižší hodnoty jsou poté v obcích Milasín, Radkov, Strachujov, Věchnov a Rodkov. Více viz mapa níže.  

Obrázek 2.10: Počet nezaměstnaných na 1 pracovní místo v obcích SO ORP Bystřice n. P. 

 
Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování Accendo (údaje k 31. 8. 2021) 
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2.3 Analýza zadluženosti 

Nejvíce jsou zadluženi občané ve SO ORP Jihlava, kde je exekučně stíháno více než 6 % obyvatel ve věku od 15 let 

(je to celkem 5 201 obyvatel). Nad 5 % obyvatel je v exekuci ve SO ORP Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad 

Sázavou a Moravské Budějovice, pod 4 % obyvatel ve SO ORP Velké Meziříčí a Náměšť n. O.  

Největší podíl osobních bankrotů (více než 11 na 1 000 obyvatel) je ve SO ORP Světlá n. S., Chotěboř a Pelhřimov, 

7 a méně pak je ve SO ORP Žďár n. Sázavou a Velké Meziříčí. 

Obrázek 2.11: Exekuce ve SO ORP Kraje Vysočina 

Zdroj: Mapa exekucí, zpracování Accendo 

V rámci SO ORP Bystřice n. P. jsou nejvíce zadluženi občané obcí Unčín, V. Tresné, Bystřice n. P., Rozsochy, Vír, 

Dolní Rožínka a Moravské Pavlovice. V těchto obcích je exekučně stíháno více než 4 % obyvatel ve věku od 15 let 
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(v Bystřici n. P. je to 468 obyvatel, např. v obci Moravské Pavlovice jsou to ale pouze 2 obyvatelé). Počet osob 

v osobním bankrotu se také velmi liší v různých obcích, jak je vidět na mapě níže. 

Obrázek 2.12: Exekuce a osobní bankroty v obcích SO ORP Bystřice n. P. 

 

Zdroj: Mapa exekucí, zpracování Accendo 

Ve SO ORP Bystřice n. P. bylo v roce 2019 vedeno 4 744 exekucí (pokles o 843 exekucí od roku 2017), klesl také 

počet osob v exekučním řízení z 945 v roce 2017 na 790 v roce 2019. Z hlediska počtu exekucí převažují dlužníci 

s 3-9 exekucemi, kterých je celkem 46,3 %, následují dlužníci s jednou exekucí, kterých je 21,0 % a dlužníci s 10 až 

29 exekucemi, kterých je téměř stejný podíl – 20,9 %. Dlužníků ve věku 65 a více let je ve SO ORP Bystřice n. P. 

7,3 % (v roce 2017 to bylo 6,1 %). 
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Tabulka 2.4: Počet osob v exekuci a podíl vícenásobných exekucí v roce 2019 ve SO ORP Bystřice n. P. 

Vícenásobné exekuce 
Počet Podíl 

2016 2017 2019 2017 2019 

1 exekuce - 228 166 24,1 % 21,0 % 

2 exekuce - 109 92 11,5 % 11,6 % 

3 až 9 exekucí - 416 366 44,0 % 46,3 % 

10 až 29 exekucí - 180 165 19,0 % 20,9 % 

30 a více exekucí - 12 1 1,3 % 0,1 % 

Počet osob v exekuci 1 046 945 790 100,0 % 100,0 % 

Celkem exekucí 5 645 5 587 4 744 - - 

Zdroj: Mapa exekucí, zpracování Accendo (2021) 

Tabulka 2.5: Počet osob v exekuci a podíl věkové struktury osob v exekuci v roce 2019 ve SO ORP Bystřice n. P. 

Věková skupina 
Počet Podíl 

2016 2017 2019 2017 2019 

0 až 17 let - 10 1 1,1 % 0,1 % 

18 až 29 let - 98 81 10,4 % 10,3 % 

30 až 64 let - 779 650 82,4 % 82,3 % 

65 let a více - 58 58 6,1 % 7,3 % 

Počet osob v exekuci 1 046 945 790 100,0 % 100,0 % 

Zdroj: Mapa exekucí, zpracování Accendo (2021) 

 

2.4 Analýza poskytovatelů sociálních služeb 

Na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem jsou sociální služby – co do jejich pestrosti – zajišťovány hned několika 

organizacemi řádně evidovanými v Registru poskytovatelů sociálních služeb.  

Následující tabulka uvádí poskytovatele dle datové sady MPSV (Katalog poskytovatelů sociálních služeb). Kromě 

tohoto zdroje má město zpracovánu Inforočenku, kde jsou uvedeny a krátce popsány sociální služby v Bystřici 

nad Pernštejnem a okolí v členění dle cílových skupin (Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením; Organizace zdravotně postižených; Služby pro rodiny s dětmi; Sociální služby pro ohrožené skupiny 

obyvatel; Sociální poradenství, dobrovolnictví, potravinová a materiální pomoc; Navazující sociální služby mimo 

Bystřici n. P.). 

Ve SO ORP Bystřice n. P. působí celkem 13 poskytovatelů sociálních služeb registrovaných v Katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde mají sídlo či pobočku. Poskytují služby odborného sociálního 

poradenství (§ 37 ZZS), osobní asistenci (§ 39), pečovatelskou službu (§ 40), denní stacionář (§ 46), domov pro 

osoby se zdravotním postižením (§ 48), domov pro seniory (§ 49), domov se zvláštním režimem (§ 50), 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (§ 62), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), terapeutické 

komunity (§ 68) a sociální rehabilitace (§ 70). 

Tabulka 2.6: Seznam poskytovatelů soc. služeb na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem v roce 2020 

Název Název zařízení Forma Druh služby § 

Portimo, o.p.s. 

Občanská poradna Nové Město na 
Moravě, člen Asociace občanských 
poraden ČR 

ambulantní, 
terénní 

odborné sociální 
poradenství 

37 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

ambulantní, 
terénní 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

65 

Osobní asistence terénní osobní asistence 39 

Raná péče terénní raná péče 54 

Kolpingovo dílo České republiky z.s. 

Adiktologická ambulance Kolping ambulantní 
odborné sociální 
poradenství 

37 

Terapeutická komunita Sejřek pobytová terapeutické komunity 68 

Terénní program kontaktního centra 
Spektrum 

terénní kontaktní centra 59 
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Název Název zařízení Forma Druh služby § 

Diecézní charita Brno 

Osobní asistence Velké Meziříčí - 
pobočka Bystřice nad Pernštejnem 

terénní osobní asistence 39 

Charitní pečovatelská služba Bystřice 
nad Pernštejnem 

ambulantní, 
terénní 

pečovatelská služba 40 

Rosa - denní stacionář ambulantní denní stacionáře 46 

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 

ambulantní, 
terénní 

nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

62 

Klub v 9 - centrum služeb pro 
podporu duševního zdraví 

ambulantní, 
terénní 

sociální rehabilitace 70 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi 

terénní 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny 
s dětmi 

65 

Obec Vír Pečovatelská služba obce Vír 
ambulantní, 
terénní 

pečovatelská služba 40 

Pečovatelská služba Dolní Rožínka, 
příspěvková organizace 

Pečovatelská služba Dolní Rožínka, 
příspěvková organizace 

terénní pečovatelská služba 40 

Domov Kamélie Křižanov, 
příspěvková organizace 

Domov Kamélie Křižanov, 
příspěvková organizace, středisko 
Bystřice nad Pernštejnem 

pobytová 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

48 

Domov pro seniory Mitrov, 
příspěvková organizace 

Domov pro seniory Mitrov, 
příspěvková organizace 

pobytová 

domovy pro seniory 49 

domovy se zvláštním 
režimem 

50 

Ječmínek, o.p.s. Terénní programy terénní Terénní programy 69 

Zdroj: MPSV, Katalog poskytovatelů sociálních služeb (2020) 

V následující tabulce jsou uvedeny kapacity jednotlivých služeb. 

Tabulka 2.7: Počet lůžek a klientů zařízení soc. služeb ve SO ORP Bystřice n. P. v roce 2020 

Název Název zařízení Forma § Druh služby 
Počet 
lůžek 

Počet 
klientů 
(amb.) 

Počet 
klientů 
(ter.) 

Portimo, o.p.s. 

Občanská poradna Nové Město na 
Moravě, člen Asociace občanských 
poraden ČR 

amb., 
ter. 

37 
odborné sociální 
poradenství 

  2 1 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

amb., 
ter. 

65 
sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

  2 2 

Raná péče ter. 54 raná péče     2 

Osobní asistence ter. 39 osobní asistence     8 

Kolpingovo dílo 
České republiky 
z.s. 

Adiktologická ambulance Kolping amb. 37 
odborné sociální 
poradenství 

  1   

Terapeutická komunita Sejřek pob. 68 
terapeutické 
komunity 

16     

Terénní program kontaktního 
centra Spektrum 

Ter. 59 Kontaktní centra     3 

Diecézní charita 
Brno 

Osobní asistence Velké Meziříčí - 
pobočka Bystřice nad Pernštejnem 

ter. 39 osobní asistence     24 

Charitní pečovatelská služba 
Bystřice nad Pernštejnem 

amb., 
ter. 

40 
pečovatelská 
služba 

  1 16 

Rosa - denní stacionář amb. 46 denní stacionáře   18   

Nadosah - nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

amb., 
ter. 

62 
nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež 

  25 4 

Klub v 9 - centrum služeb pro 
podporu duševního zdraví 

amb., 
ter. 

70 
sociální 
rehabilitace 

  36 6 

 
Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi 

Ter. 65 
sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

    2 
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Název Název zařízení Forma § Druh služby 
Počet 
lůžek 

Počet 
klientů 
(amb.) 

Počet 
klientů 
(ter.) 

Obec Vír Pečovatelská služba obce Vír 
amb., 
ter. 

40 
pečovatelská 
služba 

  1 1 

Pečovatelská 
služba Dolní 
Rožínka, p.o. 

Pečovatelská služba Dolní Rožínka, 
p.o. 

ter. 40 
pečovatelská 
služba 

    5 

Domov Kamélie 
Křižanov, p.o. 

Domov Kamélie Křižanov, 
příspěvková organizace, středisko 
Bystřice nad Pernštejnem 

pob. 48 
domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením 

12     

Domov pro 
seniory Mitrov, 
p.o. 

Domov pro seniory Mitrov, p.o. 

pob. 49 
domovy pro 
seniory 

64     

pob. 50 
domovy se 
zvláštním režimem 

56     

Ječmínek, o.p.s. Terénní programy ter. 69 terénní programy     2 

Celkem       286 148 86 

Zdroj: MPSV, Katalog poskytovatelů sociálních služeb (2021) 
Pozn.: Ter. = terénní, Amb. = ambulantní, Pob. = pobytová 

 

Obrázek 2.13: Sociální služby podle formy (okres Žďár nad Sázavou) 

 
Pozn.: Zobrazeny služby financované z rozpočtu Kraje Vysočina podle Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. 
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Ve SO ORP Bystřice nad Pernštejnem jsou dále poskytovány také tyto služby se sídlem mimo SO ORP: 

 Diecézní charita Brno 

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

o Charitní záchranná síť (pomoc a podpora lidem v nouzi) 

o Domácí hospicová péče 

o AL PASO (terénní program pro osoby vracející se z výkonu trestu, osoby s trestní minulostí 

a blízké osoby v krizi) 

 Unie pečujících z. s., Brno – projekt Partner pro pečující 

 Portimo, o. p. s. – Raná péče 

 Ječmínek, o. p. s. – Terénní práce 

 Domácí hospic Vysočina. o. p. s.  

 Kolpingovo dílo ČR, z. s. – Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum 

 

2.4.1 Kapacita zařízení pro seniory  

Největší relativní kapacitu zařízení pro seniory2 vzhledem k počtu seniorů na území správního obvodu má SO ORP 

Humpolec, kde na 1 místo v domově pro seniory připadá 10 seniorů, následuje SO ORP Pacov s 13 seniory na 

1 místo a SO ORP Telč s 15 seniory na 1 místo. Žádný domov pro seniory se naopak nenachází ve Světlé nad 

Sázavou a Novém Městě na Moravě. Nejmenší relativní kapacitu, kde na jedno místo připadá 121 seniorů, má SO 

ORP Chotěboř a poté SO ORP Žďár nad Sázavou s 94 seniory na 1 místo. 

Tabulka 2.8: Počet míst v zařízeních pro seniory k celkovému počtu seniorů ve SO ORP (duben 2021) 

SO ORP 
Domovy pro 

seniory 

Domovy se 
zvláštním 
režimem 

Celkem 
Počet seniorů 

(65+) 
Počet seniorů na 

1 místo 

Bystřice nad Pernštejnem 64 56 120 4 278 36 

Havlíčkův Brod 182 319 501 10 924 22 

Humpolec 208 168 376 3 812 10 

Chotěboř 20 20 40 4 853 121 

Jihlava 254 178 432 19 999 46 

Moravské Budějovice 169 94 263 4 842 18 

Náměšť nad Oslavou 84 10 94 2 884 31 

Nové Město na Moravě 0 0 0 4 088 x 

Pacov 57 109 166 2 176 13 

Pelhřimov 328 96 424 9 814 23 

Světlá nad Sázavou 0 0 0 4 416 x 

Telč 62 116 178 2 749 15 

Třebíč 586 119 705 15 470 22 

Velké Meziříčí 177 42 219 6 608 30 

Žďár nad Sázavou 54 40 94 8 835 94 

Celkový součet 2 245 1 367 3 612 105 748 29 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, MPSV, Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Vlastní zpracování. 

                                                                 
2 domovy pro seniory a kapacity v domovech se zvláštním režimem  
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2.4.2 Uživatelé 

Největší počet příjemců příspěvku na péči je ve SO ORP Světlá nad Sázavou (47 příjemců na 1 000 obyvatel), 

přičemž pouze 13 % jsou příjeci dávek IV. stupně závislosti. Více než 40 příjemců příspěvku na péči na 1 000 

obyvatel je dále ve SO ORP Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod 

a Pacov. Nejméně příjemců příspěvku na péči na 1 000 obyvatel je ve SO ORP Jihlava. 

Obrázek 2.14: Počet příjemců příspěvku na péči ve SO ORP Kraje Vysočina 

 

Zdroj: MPSV (2021), zpracování ACCENDO 

Ve srovnání s Krajem Vysočina je ve SO ORP Bystřice n. P. vyšší podíl příjemců příspěvku na péči (43,8 na 1 000 

obyvatel, v Kraji Vysočina pouze 36,6), ve struktuře příspěvků podle stupňů závislosti ale výrazné rozdíly nejsou, 

jak je vidět v následující tabulce. 

Tabulka 2.9: Počet a podíl příjemců příspěvku na péči podle stupně závislosti ve SO ORP Bystřice n. P. 

  I. II. III. IV. Celkem 

SO ORP Bystřice n. P. 
Počet příjemců  218 279 211 153 861 

Podíl příjemců  25 % 32 % 25 % 18 % 100 % 

Kraj Vysočina 
Počet příjemců  4 720 5 731 5 061 3 112 4 720 

Podíl příjemců  25 % 31 % 27 % 17 % 100 % 

Zdroj: MPSV (2021) 
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2.5 Analýza finančních zdrojů 

Za využití dat Monitoru státní pokladny byla zpracována finanční analýza. SO ORP Bystřice nad Pernštejnem má 

celkem 39 obcí, z toho 29 v kategorii do 500 obyvatel, 9 v kategorii 500–999 obyvatel a 1 v kategorii  

3 000–9 999 obyvatel (Bystřice n. P.). Tyto kategorie jsou srovnávány s hodnotami kraje.  

Obrázek 2.15: Srovnání velikostních kategorií obcí Kraje Vysočina a SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 

Zdroj: Monitor státní pokladny, 2021. Vlastní zpracování. 

Od roku 2016 je vidět v obcích SO ORP Bystřice n. P. s vyšším počtem obyvatel nárůst celkových výdajů na sociální 

oblast, mezi roky 2019 a 2020 není vidět výrazný rozdíl. Struktura se výrazně neliší ani při srovnání těchto výdajů 

na 1 obyvatele, viz následující dva grafy.  

Obrázek 2.16: Všechny výdaje na soc. oblast ve SO ORP Bystřice n. P. dle velikostních kategorií obcí 

 
Zdroj: Monitor státní pokladny, 2021. Vlastní zpracování. 

žádné obce 

v této kategorii 

žádné obce 

v této kategorii 

Bystřice nad 

Pernštejnem 
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Obrázek 2.17: Všechny výdaje na soc. oblast na 1 obyvatele ve SO ORP Bystřice n. P. dle velikostních kategorií obcí 

Zdroj: Monitor státní pokladny, 2021. Vlastní zpracování. 

Následující dva grafy znázorňují celkový podíl výdajů na sociální oblast k celkovým výdajům, nejprve pro SO ORP 

Bystřice n. P., následně modře pro Kraj Vysočina. 

Obrázek 2.18: Celkový podíl výdajů na sociální oblast ve SO ORP Bystřice n. P. dle velikostních kategorií obcí 

Zdroj: Monitor státní pokladny, 2021. Vlastní zpracování. 

žádné obce 

v této kategorii 
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v této kategorii 
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v této kategorii 
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v této kategorii 
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Obrázek 2.19: Celkový podíl výdajů na sociální oblast v Kraji Vysočina dle velikostních kategorií obcí 

Zdroj: Monitor státní pokladny, 2021. Vlastní zpracování. 

Nejvyšší podíl výdajů připadá na Sociální služby v oblasti sociální péče. Ve městě Bystřice n. P. připadá poté 

výrazný podíl výdajů také na Sociální péči a pomoc dětem a mládeži.  

Obrázek 2.20: Struktura výdajů obcí na sociální oblast v roce 2020 – SO ORP Bystřice n. P. 

Zdroj: Monitor státní pokladny, 2021. Vlastní zpracování. 
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2.6 Nákladovost sociálních služeb 

Celkové náklady na zajištění sociálních služeb ve SO ORP Bystřice pod Pernštejnem byly v roce 2020 na úrovni 

102 mil. Kč. Největší jsou náklady na pobytové sociální služby, které tvoří 76,0 % všech nákladů. Konkrétně pak, 

34 mil. Kč tvoří náklady na domov se zvláštním režimem, 31 mil. Kč na domov pro seniory, 12 mil. Kč na 

pečovatelské služby, 9 mil. Kč na domovy pro osoby se zdravotním postižením a 8 mil. Kč na terapeutické 

komunity. Největší položku představují osobní náklady, které se pohybují v rozmezí 65–84 %, celkově pak tvoří 

78,2 % nákladů, následuje spotřeba materiálu (8,1 %), potraviny (4,4 %) a energie (3,9 %). 

Tabulka 2.10: Náklady na sociální služby s rozlišením typů nákladů v roce 2020 ve SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Forma Druh 
Celkové 
náklady 

Podíl 

Osobní 
Spotřeba 
materiálu 

Potraviny Energie 
Drobný 

dlouhodobý 
majetek 

Ostatn
í 

Pobytová 
domovy se zvláštním 

režimem 
33 658 477 76,9 % 9,4 % 6,1 % 5,0 % 1,2 % 1,5 % 

Pobytová domovy pro seniory 31 248 105 76,5 % 9,9 % 6,5 % 5,1 % 1,4 % 0,6 % 

Pobytová 
domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
8 962 660 79,2 % 8,3 % 4,3 % 3,9 % 1,2 % 3,1 % 

Ambulantní, 

Terénní 
pečovatelská služba 8 091 798 80,4 % 4,9 % 0,0 % 1,3 % 0,5 % 

12,9 

% 

Pobytová terapeutické komunity 7 974 312 72,8 % 6,7 % 3,6 % 1,9 % 0,4 % 
14,6 

% 

Ambulantní denní stacionáře 4 653 068 83,9 % 2,9 % 0,2 % 3,2 % 2,6 % 7,2 % 

Terénní pečovatelská služba 4 066 707 80,5 % 4,8 % 0,0 % 2,1 % 0,7 % 
11,9 

% 

Ambulantní, 

Terénní 

nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 
1 621 084 83,9 % 4,2 % 0,0 % 4,2 % 2,0 % 5,7 % 

Ambulantní, 

Terénní 

sociálně aktivizační 

služby pro rodiny 

s dětmi 

884 073 80,1 % 4,2 % 0,0 % 1,7 % 2,1 % 
11,9 

% 

Ambulantní, 

Terénní 

odborné sociální 

poradenství 
794 841 83,4 % 2,3 % 0,0 % 1,4 % 5,0 % 7,8 % 

Ambulantní 
odborné sociální 

poradenství 
234 808 65,2 % 6,6 % 0,0 % 1,6 % 6,5 % 

19,9 

% 

Celkem 102 189 932 78,2 % 8,1 % 4,4 % 3,9 % 1,3 % 4,1 % 

Zdroj: Finanční podklady z Kraje Vysočina, zpracování ACCENDO 2022 
Pozn.: Náklady jsou přepočítány podle rozsahu poskytované služby ve SO ORP. 

Na pobytové služby byly v roce 2020 celkové náklady 82 mil. Kč. Průměrné náklady na 1 lůžko byly 543 tis. Kč 

ročně, což představuje 1 487 Kč na 1 lůžkoden. Na krajské úrovni byly u většiny služeb zjištěny obdobné hodnoty 

s rozdílem do 100 Kč za jeden lůžkoden, výjimkou jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, u kterých je 

náklad na 1 lůžkoden ve SO ORP Bystřice n. P. o 378 Kč vyšší. 

Tabulka 2.11: Nákladovost pobytových služeb v Kč na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem – rok 2020 

Druh 
Celkem v Kč Náklady na lůžko/rok* v Kč Náklady na 1 lůžkoden* v Kč 

SO ORP Bystřice 
n. P. 

SO ORP Bystřice 
n. P. 

Kraj 
Vysočina 

SO ORP Bystřice 
n. P. 

Kraj 
Vysočina 

domovy se zvláštním režimem 33 658 477 572 099 542 792 1 567 1 487 

domovy pro seniory 31 248 105 488 252 464 688 1 338 1 273 

domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
8 962 660 746 888 608 817 2 046 1 668 

terapeutické komunity 7 974 312 498 395 498 395 1 365 1 365 

Celkem 81 843 554 542 609 509 674 1 487 1 396 

Zdroj: Finanční podklady z Kraje Vysočina, zpracování ACCENDO 2022 
Pozn.: Náklady jsou přepočítány podle rozsahu poskytované služby v SO ORP. 
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Tabulka 2.12: Nákladovost přímé sociální péče podle druhu sociální služby v Kč na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 
– rok 2020 

Forma Druh 

Náklady na pracovníky v přímé péči 

Celkem Ročně na 1 pracovníka Měsíčně na 1 pracovníka 

SO ORP 
Bystřice n. P. 

SO ORP 
Bystřice n. P. 

Kraj 
Vysočina 

SO ORP 
Bystřice n. P. 

Kraj 
Vysočina 

Pobytová 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

40 981 762 511 845 464 542 42 654 38 712 

Pobytová domovy se zvláštním režimem 17 419 773 497 793 455 420 41 483 37 952 

Pobytová domovy pro seniory 15 704 663 536 224 498 492 44 685 41 541 

Ambulantní, 
Terénní 

pečovatelská služba 6 612 499 410 425 452 972 34 202 37 748 

Pobytová terapeutické komunity 4 960 332 490 535 490 535 40 878 40 878 

Terénní pečovatelská služba 2 805 033 408 005 120 976 34 000 10 081 

Ambulantní denní stacionáře 2 655 989 407 157 453 117 33 930 37 760 

Ambulantní, 
Terénní 

odborné sociální poradenství 996 244 455 547 557 140 37 962 46 428 

Ambulantní, 
Terénní 

nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež 

939 584 366 441 460 473 30 537 38 373 

Ambulantní, 
Terénní 

sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

814 747 607 265 214 645 50 605 17 887 

Ambulantní odborné sociální poradenství 775 685 534 955 611 721 44 580 50 977 

Celkem 94 666 311 494 309 442 381 41 192 36 865 

Zdroj: Finanční podklady z Kraje Vysočina, zpracování ACCENDO 2022 
Pozn.: Náklady jsou přepočítány podle rozsahu poskytované služby v SO ORP. 
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2.7 SWOT analýza 

S – silné stránky W – slabé stránky 

Obecné body 

 dobrá dopravní dostupnost sociálních služeb do 

regionálních center (Žďár nad Sázavou, Brno,…) 

 dobrá spolupráce mezi poskytovateli a městem 

navzájem 

 dobrá informovanost občanů (noviny, elektronický 

portál, inforočenka apod.) 

 srozumitelnost nabídky služeb 

 osobní kontakty úřadu s poskytovateli 

 dobrá dostupnost a nabídka kompenzačních 

pomůcek 

 finanční podpora sociálních služeb městem 

 

Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

 Ječmínek ECM – azylový dům pro matky a otce 

s dětmi 

 terénní služby (SAS Portimo, o.p.s., Ječmínek – 

Evangelická církev metodistická, SAS OCHZR) 

 Komise pro sociálně právní ochranu dětí 

(komunikační platforma) 

 stabilní týmy některých poskytovatelů sociálních 

služeb 

 dobrá spolupráce s MŠ a ZŠ i v rámci MAP rozvoje 

školství 

 dostatečné kapacity služeb rané péče  

 existence služeb rané péče a následné služby 

vč. denního stacionáře Rosa 

 pomoc klientům při získávání finančních 

prostředků přes nadační fondy 

 město disponuje vlastním bytovým fondem vč. 

sociálních bytů pro rodiče s dětmi 

 

Senioři a zdravotně postižení 

 široká nabídka spolků a služeb (pro děti, seniory, 

zdravotně znevýhodněné,…) 

 existence městské vyhlášky pro ochranu seniorů 

a zdravotně znevýhodněných 

 široká nabídka sociálních služeb pro seniory 

a zdravotně postižené 

 rozvinuté služby v rámci sociálně zdravotního 

pomezí 

 existence domácí hospicové péče a domácí 

zdravotní péče a její návaznost na služby pro 

seniory 

 rozvoj komerčních služeb (senior taxi, rozvoz 

obědů, …) 

Obecné body 

 pokles obyvatel ve SO ORP i ve městě 

Bystřice n. P. 

 poloha SO ORP na vnitřní periferii Kraje Vysočina

 problémy personálního obsazení pracovních míst 

v sociálních službách

 snížení dostupnosti bytů v důsledku zvyšování 

nákladů na bydlení v soukromém sektoru (vysoká 

kauce, vysoké nájmy) a z bytového fondu města 

(předplacené nájmy)

 růst cen energií (ve vztahu ke klientům) 

a celkových provozních nákladů (ve vztahu 

k poskytovatelům sociálních služeb)

 neprovázanost sociálních služeb mezi kraji

 nedostatek odlehčovacích služeb a s tím související 

vyčerpání pečujících osob 

 absence terénního pracovníka pro osoby bez 

přístřeší  

 absence služeb pro osoby bez přístřeší (azylový 

dům, noclehárny a krizová lůžka, centrum denních 

služeb) 

 nedostatečné pokrytí okrajových obcí SO ORP 

sociálními službami

 zdlouhavý proces administrace změny kapacity 

sociálních služeb

 podinvestování sociálních služeb (investičních 

dotací)

 

Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

 přistěhovávání rodin se zatíženími (finanční 

problémy, drogová závislost, problematická péče 

o děti), časté stěhování v rámci republiky 

 pozdní identifikace dětí s opožděným vývojem 

(např. v souvislosti s pracovním vytížením pediatrů 

a malou informovaností rodičů ze strany pediatrů) 

 vzájemná informovanost mezi poskytovateli služeb 

a poskytovateli zdravotních služeb a farnostmi, 

úřad práce Sociálně duchovní podpora 

 absence služby poskytující dlouhodobou 

terapeutickou práci pro rodiny  

 absence startovacích bytů 

 vysoká míra závislostního chování (závislostí na 

návykových látkách, závislostí na sociálních sítích 

apod.) 


Senioři a zdravotně postižení 

 celorepublikový trend nárůstu počtu seniorů 

a s ním spojená nutnost zvýšené péče

 nedostatek míst v domovech pro seniory, dlouhá 

čekací doba

 vyšší počet příjemců příspěvku na péči

 naplněná kapacita většiny sociálních služeb
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O – příležitosti T – hrozby 

Obecné body 

 využití dotačních zdrojů (EU, ČR, kraj,…) 

 zlepšení komunikace mezi poskytovateli služeb 

navzájem  

 vzájemné setkávání poskytovatelů sociálních 

služeb pod záštitou města (1x ročně) 

 pravidelné setkávání poskytovatelů se zástupci 

obcí pod záštitou mikroregionu Bystřicko 

 

Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

 rozšíření služeb adiktologické ambulance 

 

Senioři a zdravotně postižení 

 podpora zaměstnávání osob s duševním 

onemocněním a osob se zdravotním handicapem 

 působení pracovníka sociálně zdravotního pomezí  

 podpora navýšení kapacity sociálních služeb 

Obecné body 

 nestabilita financování sociálních služeb 

 nárůst administrativní zátěže 

 nestabilní legislativní prostředí 

 nepřehledné legislativní prostředí 

 snížení rozsahu sociálních služeb vzhledem 

k nedostatku pracovníků v sociálních službách 

 růst nezaměstnanosti z důvodu poklesu globální 

ekonomiky 

 nedostupnost služeb pro klienty z hlediska 

finanční i regionální náročnosti  

 ohrožení zdraví osob v souvislosti s epidemií 

COVID-19 

 

Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

 počáteční nedůvěra klientů k sociální službě i při 

změně sociálního pracovníka 

 nedostatek psychiatrické péče pro děti a mládež 

 nárůst závislostního chování (závislostí na 

návykových látkách, závislostí na sociálních sítích 

apod.) 

 

Senioři a zdravotně postižení 

 nejistota finanční podpory dobrovolnické činnosti 

 omezení dobrovolnické činnosti (např. z důvodu 

nedostatečné kapacity dobrovolníků) 

 nedostatek lékařů v důsledku jejich stárnutí 

a odchodu do důchodu 

 nepřipravenost na stárnutí populace, zvýšený 

výskyt demencí, případně psychiatrických diagnóz 

a poruch autistického spektra 
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3 Strategická část 

Strategická část sjednocuje terminologii pro obce na území Kraje Vysočina a pracuje s pojmy, které vycházejí ze 

ZSS a z prováděcí vyhlášky č. 387/2017 Sb. 

Poslání vyjadřuje, jaké principy a hodnoty jsou sdíleny účastníky plánovacího procesu a proč dokument vzniká. 

Vize je popis žádoucího budoucího stavu rozvoje sociálních služeb na území SO ORP, kterého chceme 

prostřednictvím realizace plánu dosáhnout. Vztahuje se k plánu jako celku. K naplnění vize by mělo dojít 

v dlouhodobém horizontu. 

Hlavní cíle rozvádí definovanou vizi. Jedná se o konkretizovaný (jasný, faktický a srozumitelný) popis budoucího 

stavu, jehož prostřednictvím bude naplněna stanovená vize. Jedná se o souhrn výsledků a dopadů dílčích 

a průřezových cílů. K naplnění hlavních cílů by mělo dojít ve střednědobém horizontu (což nemusí být 

bezprostředně po ukončení realizace plánu). Hlavní cíle vycházejí ze zpracovaných SWOT analýz a dalších 

analytických podkladů, stanovuje je řídicí skupina na základě doporučení pracovních skupin. 

Specifické cíle rozpracovávají hlavní cíle v konkrétních pracovních skupinách ve střednědobém horizontu na 

základě analytické části. Stanovuje je pracovní skupina a schvaluje je řídicí skupina. Na úrovni specifických cílů je 

možné definovat i průřezové cíle pro více cílových skupin. 

Opatření definují konkrétní kroky vedoucí k dosažení požadovaných dílčích a průřezových cílů. Opatření budou 

mít formu doporučení a konkrétních návrhů.  

 

Obrázek 3.1: Schéma strategické části 

 

Zdroj: ACCENDO 2021. 
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3.1 Poslání, vize a hlavní cíle SPRSS Bystřice nad Pernštejnem 

 

Poslání komunitního plánování ve městě Bystřice nad Pernštejnem  
 

Vzájemnou spoluprací všech svých členů přispívat k vytváření takového prostředí a podmínek, aby byly 
v Bystřici nad Pernštejnem kvalitní sociální služby dostupné pro všechny občany, kteří je skutečně potřebují.  

Zapojovat do tvorby, rozvoje a realizace komunitního plánu širokou veřejnost a poskytovat o své činnosti 
dostatečné a srozumitelné informace.  

 
 

 

Vize 
 

Město Bystřice nad Pernštejnem je městem, které v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit úspěšně 
realizuje strategii, která je výsledkem otevřeného dialogu s širokou veřejností a férové spolupráce všech členů 

Komunitního plánování. Občané správního obvodu ORP jsou zajištěni všemi potřebnými službami 
a souvisejícími aktivitami a to ve vysoké kvalitě.  

 
 

Vize bude naplněna prostřednictvím 3 hlavních cílů: 

 

Hlavní cíl 1: Realizace Strategického plánu rozvoje sociálních služeb a strategický přístup k rozvoji sociálních 

služeb ve SO ORP Bystřice nad Pernštejnem. 

Hlavní cíl 2: Zachování a rozvoj spolupráce všech členů komunitního plánování a zapojení veřejnosti do 

komunitního plánování. 

Hlavní cíl 3: Zajištění všech potřebných sociálních služeb a souvisejících aktivit pro občany ve vysoké kvalitě. 

 

Pro potřeby plánování byly definovány 2 cílové skupiny, které vymezily specifické cíle a jednotlivá opatření pro 

naplnění plánu. Rovněž jsou definovány průřezové cíle, které jsou společné pro více oblastí. Níže je uvedena 

základní struktura specifických cílů. Opatření jsou uvedena v následujících kapitolách. 

 

Cílová skupina Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Specifický cíl R1 Podpořit prorodinné aktivity a zlepšit mezigenerační vztahy 

Specifický cíl R2 Rozvinout prevenci a eliminaci dopadů užívání návykových látek 

Specifický cíl R3 Udržet terénní programy a zlepšit informovanost 

Specifický cíl R4 Zajistit služby v území pro lidi bez domova 

Specifický cíl R5 Rozvinout sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Specifický cíl R6 Rozvinout nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Specifický cíl R7 Podpořit aktivity pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a zlepšit 

informovanost 

Specifický cíl R8 Rozvinout ranou péči a zlepšit informovanost 

 

Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním 

Specifický cíl S1 Vybudovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

Specifický cíl S2 Zajistit pobytovou odlehčovací službu a rozvinout terénní odlehčovací služby 

Specifický cíl S3  Rozvinout pečovatelskou službu a rozšířit její územní působnost 
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Specifický cíl S4 Podpořit domov pro osoby se zdravotním postižením 

Specifický cíl S5 Rozvinout aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Specifický cíl S6 Podpořit sociální rehabilitaci 

Specifický cíl S7 Rozvinout zaměstnávání osob se zdravotním postižením na území SO ORP 

Specifický cíl S8 Rozvinout služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

 

Průřezové cíle pro více cílových skupin 

Průřezový cíl P1 Rozvinout zdravotní a hospicové služby 

Průřezový cíl P2 Rozvinout osobní asistenci pro všechny cílové skupiny 

Průřezový cíl P3 
Udržet občanskou poradnu a zlepšit finanční gramotnost rizikových skupin 

obyvatel 

Průřezový cíl P4 Zajistit služby pro osoby v nouzi 

Průřezový cíl P5 Zlepšit informovanost občanů o sociálních službách 

Průřezový cíl P6 Zlepšit a rozvinout spolupráci na úrovni mikroregionu Bystřicko 

Průřezový cíl P7 Podpořit rozvoj dobrovolnictví v území 

Průřezový cíl P8 Podpořit pečující osoby 

Průřezový cíl P9 Zlepšit dostupnost při poskytování vybraných zdravotních služeb 

Průřezový cíl P10 Zlepšit proces komunitního plánování a zajistit udržitelné financování 
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3.2 Specifické cíle a opatření 

3.2.1 Cílová skupina Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Specifický cíl R1 Podpořit prorodinné aktivity a zlepšit mezigenerační vztahy 

Opatření 

R1.1. Prevence negativních a patologických jevů v rodinách  

R1.2. Vzdělávání rodičů v oblasti rodičovských kompetencí  

R1.3. Podpora mezigeneračních vztahů  

Specifický cíl R2 Rozvinout prevenci a eliminaci dopadů užívání návykových látek 

Opatření 

R2.1. Rozšíření adiktologické ambulance (časové a prostorové)  

R2.2. Preventivní programy a interaktivní přednášky na školách  

R2.3. Besedy pro širokou veřejnost na téma závislostí 

R2.4. Rozvoj a podpora skupin pro specifické formy závislosti  

R2.5. Zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o adiktologických službách 

Specifický cíl R3 Udržet terénní programy a zlepšit informovanost 

Opatření 

R3.1. Podpora a rozvoj terénních programů (oblast nelegálních návykových látek a osob 
ohrožených sociálním vyloučením) 

R3.2. Zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o terénních programech (osoby 
po výstupu z výkonu trestu) 

Specifický cíl R4 Zajistit služby v území pro lidi bez domova 

Opatření 
R4.1. Vybudování nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova 

R4.2. Vybudování noclehárny 

Specifický cíl R5 Rozvinout sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Opatření R5.1. Podpora a rozvoj služby 

Specifický cíl R6 Rozvinout nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Opatření R6.1. Podpora a rozvoj služby 

Specifický cíl R7 Podpořit aktivity pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a zlepšit informovanost 

Opatření 

R7.1. Podpora aktivit klubu Úsměváčci, z.s. (popř. dalších služeb) 

R7.2. Zvýšení informovanosti veřejnosti o existenci spolku a aktivitách pro děti se zdr. 
postižením a jejich rodiny 

Specifický cíl R8 Rozvinout ranou péči a zlepšit informovanost 

Opatření 
R8.1. Podpora a rozvoj služby 

R8.2. Zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o rané péči 
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Specifický cíl R1 Podpořit prorodinné aktivity a zlepšit mezigenerační vztahy 

1 Kód opatření: R1.1 

2 Název opatření: Prevence negativních a patologických jevů v rodinách 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Realizace aktivit na podporu prevence negativních 

a patologických jevů v rodinách; úvazky: 0,4 pracovník 

v prorodinných službách + 0,1 Vedoucí pracovník; kapacita 

služby: Kapacita centra je 20 klientů 

4 Cílová skupina rodina s dětmi včetně širší rodiny 

5 Druh služby prorodinná služba 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

350 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, Fond 

Vysočiny Kraje Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, 

město Velké Meziříčí, obce, fondy, sbírky 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město Bystřice nad 

Pernštejnem 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

V roce 2021 využilo službu opakovaně 57 rodin, tzn. 798 

kontaktů dospělých a 1 105 kontaktů dětí. Proběhlo 183 aktivit. 

 

1 Kód opatření: R1.2 

2 Název opatření: Vzdělávání rodičů v oblasti rodičovských kompetencí 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Aktivity vedoucí ke zvýšení rodičovských kompetencí 

4 Cílová skupina rodina s dětmi včetně širší rodiny 

5 Druh služby prorodinná služba 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

150 000,- 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, Fond 

Vysočiny Kraje Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, 

město Velké Meziříčí, obce, fondy, sbírky 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město Bystřice nad 

Pernštejnem 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet podpořených rodin, počet realizovaných akcí 
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1 Kód opatření: R1.3 

2 Název opatření: Podpora mezigeneračních vztahů 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Aktivity k podpoře mezigenaračních vztahů 

4 Cílová skupina rodina s dětmi včetně širší rodiny 

5 Druh služby prorodinná služba 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

150 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, Fond 

Vysočiny Kraje Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, 

město Velké Meziříčí, obce, fondy, sbírky 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město Bystřice nad 

Pernštejnem 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet podpořených rodin, počet realizovaných akcí 

 

Specifický cíl R2 Rozvinout prevenci a eliminaci dopadů užívání návykových látek 

1 Kód opatření: R2.1 

2 Název opatření: Rozšíření adiktologické ambulance (časové a prostorové) 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Navýšení počtu klientů, nalezení vhodných prostor, rozložení 

péče do více dní. Jde o rozšíření o jeden den a o cca 6 

klientů/kontaktů za týden, což je cca 1/4 úvazku. 

4 Cílová skupina osoby ohrožené rizikovým užíváním nebo závislostí na 

návykových látkách nebo nelátkové závislosti, osoby blízké 

5 Druh služby odborné sociální poradenství 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

170 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Úřad vlády ČR – RVKPP, Kraj Vysočina, město Bystřice nad 

Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Adiktologická ambulance Kolping, Kolpingovo dílo ČR, z.s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

navýšení počtu kontaktů o 6 týdně 
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1 Kód opatření: R2.2 

2 Název opatření: Preventivní programy a interaktivní přednášky na školách 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Realizace programů primární prevence se zaměřením na 

návykové látky a prevenci rizikového chování obecně. 

4 Cílová skupina žáci ZŠ, studenti SŠ 

5 Druh služby primární revence 

6 Forma služby terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

135 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Úřad vlády ČR – RVKPP, Fond Vysočiny Kraje Vysočina, město 

Bystřice nad Pernštejnem, vlastní tržby, fondy, sbírky 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město Bystřice nad 

Pernštejnem, školy, Portimo 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet realizovaných programů 

 

1 Kód opatření: R2.3 

2 Název opatření: Besedy pro širokou veřejnost na téma závislostí 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

2 besedy ročně (online formou) 

4 Cílová skupina veřejnost, občané, které v dané chvíli projeví zájem 

5 Druh služby odborné sociální poradenství 

6 Forma služby on-line 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

4 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Úřad vlády ČR – RVKPP, Kraj Vysočina, město Bystřice nad 

Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Adiktologická ambulance Kolping, Kolpingovo dílo ČR, z.s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet besed a účastníků 
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1 Kód opatření: R2.4 

2 Název opatření: Rozvoj a podpora skupin pro specifické formy závislosti 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

terapeutická skupina 1x týdně, po dobu 10 měsíců 2 terapeuti, 

pro 4 až 10 osob 

4 Cílová skupina osoby potýkající se se závislostí a v období abstinence 

5 Druh služby odborné sociální poradenství 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

65 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Úřad vlády ČR – RVKPP, Kraj Vysočina, město Bystřice nad 

Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Adiktologická ambulance Kolping, Kolpingovo dílo ČR, z.s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

Počet klientů, počet setkání, počet kontaktů 

 

1 Kód opatření: R2.5 

2 Název opatření: Zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti 

o adiktologických službách 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Prezentace v rámci místních novin, FB (sociálních sítí), mezi 

odbornou veřejností 

4 Cílová skupina lékaři, odborné služby, veřejnost 

5 Druh služby odborné sociální poradenství 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje:  

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Adiktologická ambulance Kolping, Kolpingovo dílo ČR, z.s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

Počet výstupů ročně, počet oslovených odborníků/odborných 

institucí 
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Specifický cíl R3 Udržet terénní programy a zlepšit informovanost 

1 Kód opatření: R3.1 

2 Název opatření: Podpora terénních programů (oblast nelegálních návykových 

látek a osob ohrožených sociálním vyloučením) 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Udržet stávající stav a podporu města Bystřice nad 

Pernštejnem, případně, vzhledem k růstu nákladů, navýšit 

finanční částku dotace 

4 Cílová skupina uživatelé nelegálních návykových látek, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením 

5 Druh služby kontaktní centra, terénní programy 

6 Forma služby terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

50 000,- Kč  

9 Předpokládané finanční zdroje: Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, MPSV 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kolpingovo dílo České republiky z.s., Kontaktní a poradenské 

centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum, Ječmínek, 

o.p.s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet kontaktů 

 

1 Kód opatření: R3.2 

2 Název opatření: Podpora informovanosti a rozvoje terénního programu (osoby 

po výstupu z výkonu trestu) 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Získání dotací od města Bystřice nad Pernštejnem, navýšení 

úvazků služby. Kapacita služby cca 100 klientů/rok, okamžitá 

kapacita 3 klienti, úvazky v přímé péči 2,55. 

4 Cílová skupina osoby po výstupu z výkonu trestu 

5 Druh služby terénní program 

6 Forma služby terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

10 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Perštejnem, město 

Žďár nad Sázavou, obce, platby klientů, další zdroje 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kraj Vysočina, město Bystřice n. P., Oblastní Charita Třebíč, 

město Žďár nad Sázavou, Oblastní Charita Žďár nad Sázavou 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet zájemců 
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Specifický cíl R4 Zajistit služby v území pro lidi bez domova 

1 Kód opatření: R4.1 

2 Název opatření: Vybudování nízkoprahového denního centra pro lidi bez 

domova 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Město Bystřice n. P. podá žádost o zařazení služby do Krajské 

sítě, kapacita 10 osob. Vytipování vhodných prostor (jednání 

zástupců města, rada, zastupitelstvo). Úprava prostor 

(rekonstrukce vytipované budovy). Výběr poskytovatele (město 

vyhlásí výběrové řízení na poskytovatele). Realizace služby (rok 

2027). 

4 Cílová skupina osoby bez přístřeší 

5 Druh služby nízkoprahové denní centrum 

6 Forma služby ambulantní/terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

5 000 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Perštejnem, obce, 

platby klientů, další zdroje 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kraj Vysočina, město Bystřice n. P., poskytovatel vybraný ve 

výběrovém řízení 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

zařazení centra do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, počet 

klientů 

 

1 Kód opatření: R4.2 

2 Název opatření: Vybudování noclehárny 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Město Bystřice n. P. podá žádost o zařazení služby do Krajské 

sítě, kapacita 7–10 osob. Vytipování vhodných prostor (jednání 

zástupců města, rada, zastupitelstvo). Úprava prostor 

(rekonstrukce vytipované budovy). Výběr poskytovatele (město 

vyhlásí výběrové řízení na poskytovatele). Realizace služby (rok 

2027). 

4 Cílová skupina osoby bez přístřeší 

5 Druh služby noclehárna 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

5 000 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Perštejnem, obce, 

platby klientů, další zdroje 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kraj Vysočina, město Bystřice n. P.,poskytovatel vybraný ve 

výběrovém řízení 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

zařazení centra do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, počet 
klientů 
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Specifický cíl R5 Rozvinout sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

1 Kód opatření: R5.1 

2 Název opatření: Podpora a rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s 

dětmi 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora stávající služby SAS a případného navýšení kapacity 

Kapacita služby: maximální okamžitá kapacita 2 uživatelé (SAS 

Portimo) 

Úvazky: 1,5 celkem (2 pracovníci-podpora města BnP při 

zachování tohoto úvazku)  

Úvazky: 3,7 úvazku celkem (2,23 úvazky SAS pro okres ZR, 1,47 

úvazku projekt pouze pro ZR) 

4 Cílová skupina Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se 

ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a neumějí tuto 

situaci samy řešit nebo rodiny ohrožené rizikovým způsobem 

života žijící v okrese Žďár nad Sázavou. 

5 Druh služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

6 Forma služby terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

185 000 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, obce, 

fondy, sbírky 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město Bystřice nad 

Pernštejnem, Portimo o.p.s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet rodin, počet hodin poskytnuté služby 
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Specifický cíl R6 Rozvinout nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

1 Kód opatření: R6.1 

2 Název opatření: Podpora a rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora stávají služby a jejího případného rozvoje;  

kapacita služby:  

Kapacita ambulantní formy poskytování:  

počet klientů – 25, okamžitá kapacita je 25 uživatelů, denní 

kapacita klubu je max. 50 uživatelů  

Kapacita terénní formy poskytování:  

počet klientů – 4, okamžitá kapacita jsou 4 klienti, denní 

kapacita je 25 klientů počet uživatelů  

úvazky: 1,0 PSS + 1,0 PSS + 0,6 SP + 0,4 VP 

4 Cílová skupina děti a mládež v nepříznivé sociální situaci - poznámka vedoucí 

služby: dle registru je specifika vymezena takto: děti a mládež 

ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími 

jevy, NZDM Nadosah věková cílová skupina 10 - 20 let včetně 

5 Druh služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

6 Forma služby ambulantní /terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

350 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, fondy, 

sbírky 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město Bystřice nad 

Pernštejnem 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet kontaktů 
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Specifický cíl R7 Podpořit aktivity pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a zlepšit informovanost 

1 Kód opatření: R7.1 

2 Název opatření: Podpora služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

(např. aktivity klubu Úsměváčci, z.s.) 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Kapacita spolku Úsměváčci není omezená, spolek vede členy 

zvolený statutární orgán, kterému nenáleží finanční 

ohodnocení. Jeho činnost je založena na dobrovolnosti 

a ochotě pomoci. 

4 Cílová skupina kdokoliv - handicapované děti a mladí lidé, jejich rodiče, 

přátelé a podporovatelé 

5 Druh služby volnočasová 

6 Forma služby Spolek Úsměváčci se schází v klubovně. Jeho členové se 

aktivně zapojují do různých akcí. Využívají nabídky služeb, 

které jsou sociálně i fyzicky prospěšné jejich handicapovaným 

členům. 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

25 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: dary sponzorů, město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

spolek Úsměváčci z.s., město Bystřice nad Pernštejnem, 

sponzoři a dárci 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet realizovaných akcí spolku, navýšení počtu členů spolku 

 

1 Kód opatření: R7.2 

2 Název opatření: Zvýšení informovanosti veřejnosti o službách a aktivitách pro 

děti se zdr. postižením a jejich rodiny 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora aktivit a aktivity vedoucí k propagaci spolku – letáky, 

články do Bystřicka, besedy s veřejností, zapojení mateřských, 

základních a středních škol. Propagace samotnými, ať již 

handicapovanými nebo zdravými členy spolku – různá 

vystoupení. Zviditelnění spolku propojením s různými 

organizacemi na společných akcích. 

4 Cílová skupina kdokoliv - handicapované děti a mladí lidé, jejich rodiče, 

přátelé a podporovatelé 

5 Druh služby volnočasová 

6 Forma služby Spolek se schází v klubovně. Jeho členové se aktivně zapojují 

do různých akcí. Využívají nabídky služeb, které jsou sociálně 

i fyzicky prospěšné jejich handicapovaným členům. 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

5 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: dary sponzorů, město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

spolek Úsměváčci z.s., město Bystřice nad Pernštejnem, 

sponzoři a dárci 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

zvýšení informovanosti a povědomí rodin s handicapovanými 
dětmi a mladými lidmi, potencionálních sponzorů a asistentů 
i široké veřejnosti o existenci a aktivitách spolku 
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Specifický cíl R8 Rozvinout ranou péči a zlepšit informovanost 

1 Kód opatření: R8.1 

2 Název opatření: Podpora a rozvoj služby Rané péče 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora města BnP při žádosti Portimo o navýšení kapacity do 

Krajské sítě (výhledově rok 2023/24). Současná kapacita služby 

je 30 uživatelů služby (rodin), výhledově plánováno rozšíření na 

45 – zvyšování podílu dětí s poruchou autistického spektra v 

běžné populaci, lepší záchyt dětí s dalšími typy zdravotního 

postižení. Předpokládáme spolupráci ve SO ORP BnP 

s 5 rodinami každý kalendářní rok. 

4 Cílová skupina rodiny s dětmi se zdravotním postižením či ohroženým 

vývojem 

5 Druh služby raná péče 

6 Forma služby terénní, doplněná ambulantní formou 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

dle předcházejících let, není nutné zatím navyšovat (dle počtu 

rodin), 20 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, obce, 

fondy, sbírky 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Portimo, o. p. s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet rodin využívající službu, počet výkonů 
(kontakty/intervence/konzultace) 

 

1 Kód opatření: R8.2 

2 Název opatření: Zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o rané 

péči 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Odborná veřejnost - realizace informačního materiálu do 

ordinace lékaře  

Laická veřejnost - realizace materiálu do čekárny lékaře, články 

v místním tisku 

4 Cílová skupina odborná veřejnost (praktiční lékaři pro děti a dorost), 

laická veřejnost (občané ve SO ORP BnP) 

5 Druh služby raná péče 

6 Forma služby terénní, doplněná ambulantní formou 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

2 000,- Kč (1 000,- Kč grafický návrh, 1 000,-Kč vytištění 

a distribuce do ordinací) 

9 Předpokládané finanční zdroje:  

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Portimo, o. p. s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

zájemci o službu uvádí jako formu předání kontaktu svého 
pediatra, případně informace předané tištěnou formou 
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3.2.2 Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním 

Specifický cíl S1  Vybudovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

Opatření 
S1.1. Vybudování domova pro seniory 

S1.2. Vybudování domova se zvláštním režimem 

Specifický cíl S2  Zajistit pobytovou odlehčovací službu a rozvinout terénní odlehčovací služby 

Opatření 

S2.1. Vybudování pobytové odlehčovací služby 

S2.2 Podpora stávající odlehčovací služby – terénní 

S2.3 Rozšíření kapacity terénní odlehčovací služby 

Specifický cíl S3  Rozvinout pečovatelskou službu a rozšířit její územní působnost 

Opatření 

S3.1. Podpora pečovatelské služby  

S3.2. Při rozvoji pečovatelské služby zajištění materiálního, personálního a technického 
vybavení  

S3.3. Rozšíření územní působnosti pečovatelské služby v rámci SO ORP 

Specifický cíl S4 Podpořit domov pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření S4.1. Podpora klientů z Bystřice nad Pernštejnem, kteří jsou umístěni v Domově Kamélie 

Specifický cíl S5 Rozvinout aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Opatření 

S5.1. Podpora stávajících služeb a rozvoj organizací realizujících aktivity pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

S5.2. Rozvoj služeb dle potřeb klientů 

S5.3. Přednášky pro CS k tématům bezpečnost, ochrana spotřebitele apod.  

S5.4. Preventivní opatření (např. samolepky na dveře, ochranné prvky na dveře apod.) 

Specifický cíl S6 Podpořit sociální rehabilitaci 

Opatření S6.1. Podpora sociální rehabilitace (ambulantní i terénní formy) 

Specifický cíl S7 Rozvinout zaměstnávání osob se zdravotním postižením na území SO ORP 

Opatření S7.1. Podpora rozšíření působnosti stávající služby i na území SO ORP BnP (Portimo) 

Specifický cíl S8 Rozvinout služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Opatření 
S8.1 Podpora a rozvoj stávajících služeb (denní stacionář) 

S8.2 Vznik podporovaného bydlení pro cílovou skupinu 
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Specifický cíl S1 Vybudovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

1 Kód opatření: S1.1 

2 Název opatření: Vybudování domova pro seniory 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Město podá žádost o zařazení této služby do krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina, kapacita 33 lůžek. Služba je 

žádaná, dlouhé čekací lhůty. Službu bude poskytovat Alzheimer 

Home Group s.r.o.  

Zahájení realizace služby v 1. polovině 2024. 

4 Cílová skupina osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby 

5 Druh služby domov pro seniory 

6 Forma služby pobytová 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

150 mil. Kč, roční příspěvek města 900 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Perštejnem, obce, 

platby klientů, další zdroje 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kraj Vysočina, město BnP, Alzheimer Home Group s.r.o. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

nová sociální služba, zlepšení dostupnosti služby, 

 

1 Kód opatření: S1.2 

2 Název opatření: Vybudování domova se zlváštním režimem 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Město podá žádost o zařazení této služby do krajské sítě 

sociálníchslužeb Kraje Vysočina, kapacita 69 lůžek. Služba je 

žádaná, dlouhé čekací lhůty. Službu bude poskytovat Alzheimer 

Home Group s.r.o. Zahájení realizace služby v 1. polovině 2024. 

4 Cílová skupina Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 

návykových látkách , a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc 

5 Druh služby domov se zvláštním režimem 

6 Forma služby pobytová 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

150 000 000,- Kč, roční příspěvek města 1 000 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Perštejnem, obce, 

platby klientů, další zdroje 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kraj Vysočina, město BnP, Alzheimer Home Group s.r.o. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

nová sociální služba, zlepšení dostupnosti služby 
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Specifický cíl S2  Zajistit pobytovou odlehčovací službu a rozvinout terénní odlehčovací služby 

1 Kód opatření: S2.1 

2 Název opatření: Vybudování pobytové odlehčovací služby 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Město podá žádost o zařazení této služby do krajské sítě 

sociálních služeb Kraje Vysočina, kapacita 4 lůžka. Služba je 

žádaná, dlouhé čekací lhůty, malá kapacita služby. Službu bude 

poskytovat Alzheimer Home Group s.r.o. 

Zahájení služby v 1. polovině roku 2024. 

4 Cílová skupina osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku , 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které 

je jinak pečováno v jejich přirozeném soc. prostředí 

5 Druh služby odlehčovací služba 

6 Forma služby pobytová 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

150 000 000,- Kč výstavba, případně v rámci Domova pro 

seniory, +200 000,- Kč roční příspěvek obce 

Terénní forma: 1 550 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Perštejnem, obce, 

platby klientů, další zdroje 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kraj Vysočina, město BnP, Alzheimer Home Group s.r.o. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

nová sociální služba, zlepšení dostupnosti služby 

 

1 Kód opatření: S2.2 

2 Název opatření: Podpora stávající odlehčovací služby – terénní 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Zajištění odlehčovací služby v ORP Bystřice nad Perštejnem 

4 Cílová skupina lidé s chronickým onemocněním a lidé v terminálním stavu 

5 Druh služby odlehčovací služba 

6 Forma služby terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

120 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, obce, 

platby od klientů, dary 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet hodin péče 
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1 Kód opatření: S2.3 

2 Název opatření: Rozšíření kapacity terénní odlehčovací služby 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora průběžného navyšování kapacity služby dle potřeby 

regionu; úvazky 

4 Cílová skupina Lidé s chronickým onemocněním a lidé v terminálním stavu 

5 Druh služby odlehčovací služba 

6 Forma služby terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

100 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, obce, 

platby od klientů, dary 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

nárůst úvazků, klientů, hodin péče 

 

Specifický cíl S3  Rozvinout pečovatelskou službu a rozšířit její územní působnost 

1 Kód opatření: S3.1 

2 Název opatření: Podpora pečovatelské služby 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Zajištění pečovatelské služby v BnP a obcích do 15 km a v obci 

Radkov; kapacita služby: okamžitá kapacita terénní služby je 8 

uživatelů, okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 uživatel. 

Počet uživatelů: 150. Úvazky: 7,9 PSS+1SP + 0,75 vedoucí 

4 Cílová skupina senioři se sníženou soběstačností, osoby po úrazech a osoby 

odkázané na péči druhých 

5 Druh služby pečovatelská služba 

6 Forma služby ambulantní/terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

BnP a obce do 15 km 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

2 545 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, města, 

obce, úhrady od klientů, fondy, dary 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet hodin péče, počet úkonů 
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1 Kód opatření: S3.2 

2 Název opatření: Při rozvoji pečovatelské služby zajištění materiálního, 

personálního a technického vybavení 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora materiálního, personálního a technického vybavení 

4 Cílová skupina senioři se sníženou soběstačností, osoby po úrazech a osoby 

odkázané na péči druhých 

5 Druh služby pečovatelská služba 

6 Forma služby ambulantní/terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

BnP a obce do 15 km 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

200 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, města, 

obce, úhrady od klientů, fondy, dary 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

nárůst materiálního, personálního a technického vybavení 

 

1 Kód opatření: S3.3 

2 Název opatření: Rozšíření územní působnosti pečovatelské služby v rámci 

SO ORP 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Ve spolupráci s obcemi na základě poptávky rozšířit 

pečovatelskou službu na další území, kde nyní pečovatelská 

služba nefunguje. Navýšení úvazku závisí na potřebnosti 

rozšíření služby v regionu. 

4 Cílová skupina senioři se sníženou soběstačností, osoby po úrazech a osoby 

odkázané na péči druhých 

5 Druh služby pečovatelská služba 

6 Forma služby ambulantní/terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

200 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, města, 

obce, úhrady od klientů, fondy, dary 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet obcí 
provozní doba 
kapacita 
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Specifický cíl S4  Podpořit domov pro osoby se zdravotním postižením 

1 Kód opatření: S4.1 

2 Název opatření: Podpora klientů z Bystřice nad Pernštejnem, kteří jsou 

umístěni v Domově Kamélie 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Opatření je zaměřeno na podporu klientů žijících v DOZP 

Domov Kamélie v Bystřici nad Pernštejnem. Kapacita služby je 

12 klientů. Počet pracovních úvazků je 14, z nichž 1,5 úvazku je 

všeobecná zdravotní sestra a 1 úvazek je sociální pracovnice / 

vedoucí domácnosti. Podpora propagace služby, realizace 

drobných oprav. 

4 Cílová skupina dospělé osoby s mentálním postižením a přidruženými 

kombinovanými vadami 

5 Druh služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

6 Forma služby pobytová 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

300 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, MPSV 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kraj Vysočina, město BnP, Domov Kamélie Křižanov, p. o. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

Počet klientů v zařízení 

 

Specifický cíl S5 Rozvinout aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

1 Kód opatření: S5.1 

2 Název opatření: Podpora stávajících služeb a rozvoj organizací realizujících 

aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Nabídka volnočasových aktivit pro seniory a osoby se ZP 

4 Cílová skupina senioři a osoby se ZP 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

470 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet realizovaných aktivit 
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1 Kód opatření: S5.2 

2 Název opatření: Rozvoj služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

dle potřeb klientů 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Přizpůsobení nabídky a kapacity služeb potřebám klientů 

4 Cílová skupina senioři a osoby se ZP 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

300 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet realizovaných aktivit 

 

1 Kód opatření: S5.3 

2 Název opatření: Přednášky pro seniory a osoby se zdravotním postižením k 

tématům bezpečnost, ochrana spotřebitele apod. 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Informační a preventivní přednášky, besedy 

4 Cílová skupina senioři a osoby se ZP 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

50 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město BnP, v rámci U3V 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet realizovaných aktivit 
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1 Kód opatření: S5.4 

2 Název opatření: Preventivní opatření (např. samolepky na dveře, ochranné 

prvky na dveře apod.) 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Preventivní opatření 

4 Cílová skupina senioři a osoby se ZP 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

20 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet realizovaných opatření 

 

 

Specifický cíl S6 Podpořit sociální rehabilitaci 

1 Kód opatření: S6.1 

2 Název opatření: Podpora sociální rehabilitace (ambulantní i terénní formy) 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora stávající ambulantní a terénní formy sociální 

rehabilitace 

4 Cílová skupina lidé s chronickým duševním onemocněním 

5 Druh služby sociální rehabilitace 

6 Forma služby ambulantní/terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

120 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Velké Meziříčí, dary, fondy 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet hodin poskytnuté služby 
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Specifický cíl S7 Rozvinout zaměstnávání osob se zdravotním postižením na území SO ORP 

1 Kód opatření: S7.1 

2 Název opatření: Podpora rozšíření působnosti stávající služby zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením i na území SO ORP BnP 

(Portimo) 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora vzniku detašovaného ambulantního pracoviště 

sociální rehabilitace (okamžitá max. kapacita 4, úvazky 2x0,25) 

4 Cílová skupina lidé s mentálním, tělesným, či kombinovaným postižením 

5 Druh služby sociální rehabilitace 

6 Forma služby ambulantní/terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

25 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, fondy, 

dary 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Portimo, o.p.s., město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet podpořených klientů 

 

Specifický cíl S8 Rozvinout služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

1 Kód opatření: S8.1 

2 Název opatření: Podpora a rozvoj stávajících služeb (denní stacionář) 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora stávajícího denního stacionáře; kapacita služby: 18 

uživatelů v jeden okamžik, počet uživatelů: 23, úvazky: 

1,5 SP+0,5 vedoucí+5,5 PSS+0,25 uklízečka 

4 Cílová skupina osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

5 Druh služby denní stacionář 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

830 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město BnP, obce, úhrady od klientů, 

fondy, dary 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet hodin poskytnuté služby 
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1 Kód opatření: S8.2 

2 Název opatření: Vznik podporovaného bydlení pro osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora vzniku bydlení 

4 Cílová skupina osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

5 Druh služby dle aktuální potřeby 

6 Forma služby pobytová 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

250 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, město BnP, obce, úhrady od klientů, 

fondy, dary 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město BnP 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet podpořených klientů 
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3.2.3 Průřezové cíle 

Průřezový cíl P1 Rozvinout zdravotní a hospicové služby 

Opatření P1.1. Podpora a rozvoj stávajících služeb 

Průřezový cíl P2 Rozvinout osobní asistenci pro všechny cílové skupiny 

Opatření P2.1. Podpora a rozvoj osobní asistence pro všechny cílové skupiny 

Průřezový cíl P3 Udržet občanskou poradnu a zlepšit finanční gramotnost rizikových skupin obyvatel 

Opatření 
P3.1. Podpora občanské poradny  

P3.2. Realizace aktivit pro zvýšení finanční gramotnosti  

Průřezový cíl P4 Zajistit služby pro osoby v nouzi 

Opatření P4.1. Podpora služeb pro osoby v nouzi 

Průřezový cíl P5 Zlepšit informovanost občanů o sociálních službách 

Opatření 

P5.1. Pravidelná rubrika v městském zpravodaji  

P5.2. Inforočenka města 

P5.3. Informace na webu města a jeho sociálních sítích 

P5.4. Prezentace akcí poskytovatelů služeb a souvisejících aktivit  

P5.5. Informace v lékařských ordinacích  

P5.6. Zlepšení provázanosti zdravotních a sociálních služeb, realizace společných setkání 

Průřezový cíl P6 Zlepšit a rozvinout spolupráci na úrovni mikroregionu Bystřicko 

Opatření P6.1. Pravidelné setkávání aktérů v oblasti sociálních a navazujících služeb a zástupců obcí 

Průřezový cíl P7 Podpořit rozvoj dobrovolnictví v území 

Opatření 
P7.1. Vzájemná komunikace a infomovanost mezi dobrovolnickými centry, přijímajícími 
organizacemi a městským úřadem 

Průřezový cíl P8 Podpořit pečující osoby 

Opatření 
P8.1. Volnočasové aktivity a vzdělávání  

P8.2. Poradenská činnost a zprostředkování služeb pečujícím osobám 

Průřezový cíl P9 Zlepšit dostupnost při poskytování vybraných zdravotních služeb 

Opatření P9.1. Aktivní podpora města při zajištění zdravotní péče, vč. dětské psychiatrie a psychologie 

Průřezový cíl P10 Zlepšit proces komunitního plánování a zajistit udržitelné financování 

Opatření 

P10.1. Zpracování analýz dle potřeby a situace  

P10.2. Vyhodnocení analýz a úprava plánu  

P10.3. Zpracování a vyhodnocení akčního plánu  

P10.4. Průběžné vyhodnocování SPRSS  

P10.5. Aktualizace plánu 1x za dva roky  

P10.6. Pravidelná setkávání pracovních skupin 
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Průřezový cíl P1 Rozvinout zdravotní a hospicové služby 

1 Kód opatření: P1.1 

2 Název opatření: Podpora a rozvoj stávajících služeb zdravotní a hospicové péče 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Zajištění domácí zdravotní péče a mobilní specializované 

paliativní péče pro občany ORP Bystřice nad Pernštejnem 

4 Cílová skupina nemocní a osoby v terminální fázi bez rozlišení věku 

5 Druh služby registrované zdravotní služby odb. 925, 720, 926 

6 Forma služby terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Ministerstvo zdravotnictví ČR, zdravotní pojišťovny, Fond 

Vysočiny Kraje Vysočina, dary, úhrady od klientů 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město Bystřice nad 

Pernštejnem 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet výkonů 

 

Průřezový cíl P2 Rozvinout osobní asistenci pro všechny cílové skupiny 

1 Kód opatření: P2.1 

2 Název opatření: Podpora a rozvoj osobní asistence pro všechny cílové skupiny 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Zajištění Osobní asistence pro občany SO ORP dle potřeby; 

kapacita služby: 3; počet uživatelů: 15; úvazky: 2,4 

Možnost setrvání klientů v přirozeném prostředí 

4 Cílová skupina osoby od 3 let 

5 Druh služby osobní asistence 

6 Forma služby terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

370 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: MPSV, Kraj Vysočina, města, obce, město Bystřice nad 

Pernštejnem, dary, fondy 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, město Bystřice nad 

Pernštejnem, Portimo, o.p.s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů, počet hodin asistence 
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Průřezový cíl P3 Udržet občanskou poradnu a zlepšit finanční gramotnost rizikových skupin obyvatel 

1 Kód opatření: P3.1 

2 Název opatření: Podpora občanské poradny 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Opatření je zaměřeno na podporu klientů z Bystřice nad 

Pernštejnem a blízkého okolí. Okamžitá kapacita služby 

v poradně v Bystřici nad Pernštejnem je 1 uživatel. Aktuální 

počet pracovních úvazků OP Portimo je 2,125. 

4 Cílová skupina Služby občanského poradenství jsou poskytovány lidem 

starším 10 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 

nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva, povinnosti či 

dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby 

a hájit své oprávněné zájmy. 

5 Druh služby služba odborného sociálního poradenství 

6 Forma služby ambulantní, možnost také terénních konzultací 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

Novoměstsko, Bystřicko 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

90 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, Portimo, o.p.s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet klientů za rok, počet konzultací, počet zodpovězených 
dotazů, spokojenost uživatelů služby 

 

1 Kód opatření: P3.2 

2 Název opatření: Realizace aktivit pro zvýšení finanční gramotnosti 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Opatření je zaměřeno na rozšíření povědomí o finanční 

gramotnosti formou přednášek, publikovaných aktualit. 

Minimální počet přednášek za jeden rok jsou dvě uskutečněné 

přednášky. Minimální počet publikovaných aktualit na webu 

poradny je 10 za rok. 

4 Cílová skupina Cílovou skupinou pro přednáškovou činnost jsou osoby, 

kterým hrozí předlužení, případně osoby, které již předluženy 

jsou. 

5 Druh služby služba odborného sociálního poradenství 

6 Forma služby Přednášky budou většinou probíhat formou terénních 

konzultací. 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

Novoměstsko, Bystřicko 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

3 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, Portimo, o.p.s. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet přednášek, počet klientů za rok, zpětná vazba 
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Průřezový cíl P4 Zajistit služby pro osoby v nouzi 

1 Kód opatření: P4.1 

2 Název opatření: Podpora služeb pro osoby v nouzi 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Podpora osob v nouzi, zajištění prostor pro výdej materiální 

pomoci 

4 Cílová skupina Osoby v nouzi (lidé bez domova, rodiny a jednotlivci na hranici 

chudoby, samoživitelé, senioři, lidé s ZP, dlouhodobě nemocní 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby ambulantní/terénní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

25 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Ministerstvo zemědělství ČR, fondy, dary 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Město Bystřice, Potravinová 

banka Vysočina, další instituce 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet podpořených osob 

 

Průřezový cíl P5 Zlepšit informovanost občanů o sociálních službách 

1 Kód opatření: P5.1 

2 Název opatření: Pravidelná rubrika v městském zpravodaji 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Soc. služby, veřejné instituce a pomáhající organizace mají 

možnost se prezentovat ve zpravodaji města. 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., TIC 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

náklad zpravodaje 
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1 Kód opatření: P5.2 

2 Název opatření: Inforočenka města 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

aktualizace 1x za 2 roky 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

100 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., TIC 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

náklad Inforočenky 

 

1 Kód opatření: P5.3 

2 Název opatření: Informace na webu města a jeho sociálních sítích 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

aktualizace informací 1x za půl roku 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., vedoucí odboru, TIC 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet sledujících 
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1 Kód opatření: P5.4 

2 Název opatření: Prezentace akcí poskytovatelů služeb a souvisejících aktivit 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

možnost prezentace ve zpravodaji, městském rozhlase, na 

Facebooku 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., TIC 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet výtisků, relací... 

 

1 Kód opatření: P5.5 

2 Název opatření: Informace v lékařských ordinacích 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

průběžné dodávání informačních materiálů do čekáren 

a ordinací lékařů 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., poskytovatelé soc. služeb 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

množství oslovených ordinací, množství dodaných 
informačních materiálů 
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1 Kód opatření: P5.6 

2 Název opatření: Zlepšení provázanosti zdravotních a sociálních služeb, 

realizace společných setkání 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

setkání se bude konat minimálně 1x do roka 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., poskytovatelé zdravotních a soc. služeb, 

mikroregion Bystřicko 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet účastníků 

 

Průřezový cíl P6 Zlepšit a rozvinout spolupráci na úrovni mikroregionu Bystřicko 

1 Kód opatření: P6.1 

2 Název opatření: Pravidelné setkávání aktérů v oblasti sociálních a navazujících 

služeb a zástupců obcí 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

setkání se bude konat minimálně 1x do roka 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., mikroregion Bystřicko, poskytovatelé soc. 

služeb 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet účastníků 
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Průřezový cíl P7 Podpořit rozvoj dobrovolnictví v území 

1 Kód opatření: P7.1 

2 Název opatření: Vzájemná komunikace a infomovanost mezi dobrovolnickými 

centry, přijímajícími organizacemi a městským úřadem 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Zajištění dobrovolníků pro sociální a další služby 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: Ministerstvo vnitra ČR, Fond Vysočiny Kraje Vysočina, dary, 

Tříkrálová sbírka 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet zapojených dobrovolníků, počet odpracovaných hodin 

 

Průřezový cíl P8 Podpořit pečující osoby 

1 Kód opatření: P8.1 

2 Název opatření: Volnočasové aktivity a vzdělávání pečujících osob 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Hrátky s pamětí, 1 měsíčně, Zdeněk Choura 

4 Cílová skupina senioři, pečující, veřejnost 

5 Druh služby není SS 

6 Forma služby setkání 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

5 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n Pernštejnem 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

zpětná vazba, počet účastníků 
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1 Kód opatření: P8.2 

2 Název opatření: Poradenská činnost a zprostředkování služeb pečujícím 

osobám 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

telefonické osobní konzultace pro pečující, svépomocná setkání 

pro pečující, přednášky 

4 Cílová skupina  

5 Druh služby není SS 

6 Forma služby terénní, ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

3 000,-Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice nad Pernštejnem 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

Unie pečujících 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

 

 

Průřezový cíl P9 Zlepšit dostupnost při poskytování vybraných zdravotních služeb 

1 Kód opatření: P9.1 

2 Název opatření: Aktivní podpora města při zajištění zdravotní péče, vč. dětské 

psychiatrie a psychologie 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Zajištění zdravotní péče v ORP (stomatologové, pediatři, 

všeobecní praktičtí lékaři, psychologové..., pobídky města) 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby ambulantní 

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P. 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

poskytované zdravotní služby 
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Průřezový cíl P10 Zlepšit proces komunitního plánování a zajistit udržitelné financování 

1 Kód opatření: P10.1 

2 Název opatření: Zpracování analýz dle potřeby a situace 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Zpracování analýz dle potřeby a situace 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

70 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P. a partner 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

 

 

1 Kód opatření: P10.2 

2 Název opatření: Vyhodnocení analýz a úprava plánu 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Vyhodnocení analýz a úprava plánu 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

70 000,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P. a partner 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 
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1 Kód opatření: P10.3 

2 Název opatření: Zpracování a vyhodnocení akčního plánu 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Zpracování a vyhodnocení akčního plánu 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P. a partner 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

 

 

1 Kód opatření: P10.4 

2 Název opatření: Průběžné vyhodnocování SPRSS 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Vyhodnocení SPRSS na základě setkání členů pracovních skupin, 

1x ročně 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., členové PS 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet účastníků 
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1 Kód opatření: P10.5 

2 Název opatření: Aktualizace plánu 1x za dva roky 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Aktualizace plánu 1x za dva roky na základě setkání PS 

4 Cílová skupina veřejnost 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., členové PS 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet účastníků 

 

1 Kód opatření: P10.6 

2 Název opatření: Pravidelná setkávání pracovních skupin 

3 Charakteristika opatření (kapacita 

služby a počet uživatelů, počty 

pracovních úvazků): 

Minimálně 1 x ročně 

4 Cílová skupina zástupci pracovních skupin 

5 Druh služby není registrovaná SS 

6 Forma služby  

7 Vymezení územního dopadu 

opatření: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem 

8 Předpokládaná výše finančních 

nákladů na realizaci opatření: 

0,- Kč 

9 Předpokládané finanční zdroje: město Bystřice n. P. 

10 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření: 

město Bystřice n. P., členové pracovních skupin 

11 Hodnoticí indikátory výstupů 

a výsledků: 

počet účastníků 
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4 Implementační část  

Účelem Implementační části je nastavit proces naplňování nově vzniklého „Střednědobého plánu sociálních 

služeb“ do činnosti města a dalších obcí v SO ORP, které se chtějí na společném plánu podílet.  

V rámci implementace SPRSS je popsán postup přípravy konkrétních aktivit / zavedení služeb. Rovněž je popsáno 

zavedení kroků a kompetencí do činnosti městského úřadu ORP, do činností obcí ve SO ORP včetně spolupráce 

s poskytovateli a dalšími subjekty v území. Pro zdárnou implementaci je určující aktivní podpora vedení města 

a zapojených obcí. Stěžejní je institucionální zajištění implementace, tzn. zajištění činnosti Řídící skupiny SPRSS 

a stanovení zodpovědného pracovníka – Koordinátora SPRSS, včetně vymezení rozsahu jejich činností. Po 

ukončení tvorby plánu bude potřeba aktualizovat nové složení Řídící skupiny SPRSS a určit osobu Koordinátora 

SPRSS.  

SPRSS bude implementován prostřednictvím realizace konkrétních aktivit, které povedou k naplňování cílů 

a opatření. Implementační mechanismy musí být nastaveny tak, aby se zajistilo společné působení různých aktivit 

v jednotlivých opatřeních směrem ke stanoveným cílům v rámci tohoto rozvojového dokumentu. 

Základními faktory implementace SPRSS jsou: 

a) Aktivní podpora vrcholového vedení města a představitelů zapojených obcí; 
b) Důkladná a úplná příprava a naplánování implementace; 
c) Úplná a cílená komunikace (zejména mezi aktéry v území a orgány veřejné správy); 
d) Kompetentní implementační tým (tj. Řídící skupina SPRSS a Koordinátor SPRSS); 
e) Vysoká míra zapojení zaměstnanců sociálního odboru ORP, kontaktních osob na obcích, poskytovatelů 

sociálních služeb a dalších aktérů do implementace (pracovní skupiny, projektové týmy). 

Klíčovou aktivitou implementace je práce s informacemi a komunikace se všemi klíčovými aktéry v území. Pro 

vytvoření vazeb mezi všemi aktéry a jejich následného rozvoje je vhodné realizovat školení/workshop pro 

všechny zúčastněné (členové samosprávy a zastupitelé dotčených obcí, Řídící skupina SPRSS, Koordinátor SPRSS, 

zaměstnanci městského/obecního úřadu, poskytovatelé sociálních služeb a další zapojené subjekty). Cílem je 

všechny seznámit s náplní, cíli a prioritami SPRSS a postupem při jeho implementaci (kdo zastává jakou roli, 

kompetence, zodpovědnosti, způsob komunikace apod.). 

Nastavený hodnoticí systém v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a vyhodnocení. Stěžejním 

subjektem monitoringu a hodnocení je Řídící skupina SPRSS jako iniciační a hodnoticí orgán. Vyhodnocení 

výstupů realizace SPRSS by mělo být veřejně přístupné, čímž bude podpořena participace občanů na realizaci 

plánování sociálních služeb. Výsledky vyhodnocení musejí být zveřejňovány každoročně např. na veřejném 

setkání s občany (např. formou dnů sociálních služeb), na webových stránkách města či jiným vhodným 

způsobem. 
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Účelem monitoringu a hodnocení je sledování průběhu realizace SPRSS a hodnocení jeho naplňování. V průběhu 

realizace budou prováděny dva typy hodnocení: 

 
Zdroj: ACCENDO, 2021. 

Průběžné vyhodnocení SPRSS probíhá jednou ročně, dále je dle potřeby průběžně hodnocen (zejména při 

pololetních rozborech plnění rozpočtu města). Základní hodnoticí škála u jednotlivých opatření je: 

1. Naplněno – opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, bylo dosaženo cíle, který 
byl opatřením nastaven. 

2. Průběžně naplňováno – jedná se o cíle a opatření, které jsou naplňovány v průběhu každého roku platnosti 
dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění. Průběžně naplňovány jsou 
především průřezové cíle.  

3. Rozpracováno / částečně naplněno – skupina cílů a opatření, v nichž jsou aktivity vedoucí k dosažení cíle 
rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl být naplněn, případně je naplněna část nastaveného 
opatření. 

4. Nenaplněno (s odůvodněním, bez odůvodnění) – do této skupiny jsou zařazeny cíle a opatření, které nebylo 
z objektivních příčin možné naplnit. 

 

• Každoročně v průběhu realizace SPRSS.

• Předmětem hodnocení bude vyhodnocování naplňování SPRSS, tj. realizovaných projektů a 
naplňování opatření/cílů.

• Hodnocení bude představovat zpětnou vazbu, na jejímž základě budou přijímána případná 
opatření pro výběr projektových záměrů na další období s ohledem na přípravu rozpočtu 
města na další rok, případně pro aktualizaci SPRSS.

• Zpracovatel: Koordinátor SPRSS. 

• Výstup: Průběžná monitorovací zpráva.

Průběžné roční hodnocení SPRSS

• Součástí je i každoroční vyhodnocení plnění realizace aktivit/projektů a vyhodnocení na 
základě Průběžných monitorovacích zpráv SPRSS.

• Po ukončení realizace plánu zhodnotit celkovou účinnost a efektivnost SPRSS (účinnost 
intervence, rozsah naplnění cílů a očekávaných efektů aj.).

• Zpracovatel: Řídící skupina SPRSS + Koordinátor SPRSS.

• Výstup: Záverečná monitorovací zpráva o realizaci SPRSS.

Ex-post hodnocení realizace SPRSS
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5 Příloha 

5.1 Tabulky a grafy socio-demografické analýzy 

Tabulka 5.1: Celková a relativní změna počtu obyvatel v obcích SO ORP Bystřice n. P. 

Obec 
Počet obyvatel Změna obyvatel mezi lety 2011 a 2021 

2011 2021 Počet Podíl 

Bystřice nad Pernštejnem 8609 7982 -627 -7,3 % 

Strážek 905 825 -80 -8,8 % 

Rožná 771 790 19 2,5 % 

Štěpánov nad Svratkou 722 711 -11 -1,5 % 

Rozsochy 698 710 12 1,7 % 

Vír 721 703 -18 -2,5 % 

Zvole 640 657 17 2,7 % 

Dalečín 654 650 -4 -0,6 % 

Rovečné 643 619 -24 -3,7 % 

Dolní Rožínka 658 597 -61 -9,3 % 

Ujčov 494 467 -27 -5,5 % 

Lísek 367 396 29 7,9 % 

Prosetín 398 375 -23 -5,8 % 

Věchnov 328 329 1 0,3 % 

Blažkov 298 285 -13 -4,4 % 

Bohuňov 238 269 31 13,0 % 

Koroužné 244 260 16 6,6 % 

Věžná 201 238 37 18,4 % 

Ždánice 185 237 52 28,1 % 

Unčín 201 194 -7 -3,5 % 

Bukov 185 190 5 2,7 % 

Písečné 197 188 -9 -4,6 % 

Sejřek 162 176 14 8,6 % 

Býšovec 144 173 29 20,1 % 

Nyklovice 168 169 1 0,6 % 

Radkov 162 167 5 3,1 % 

Sulkovec 189 163 -26 -13,8 % 

Věstín 159 159 0 0,0 % 

Velké Janovice 125 132 7 5,6 % 

Strachujov 141 130 -11 -7,8 % 

Skorotice 139 121 -18 -12,9 % 

Velké Tresné 120 105 -15 -12,5 % 

Střítež 94 104 10 10,6 % 

Rodkov 98 100 2 2,0 % 

Ubušínek 99 88 -11 -11,1 % 

Horní Rožínka 89 75 -14 -15,7 % 

Milasín 51 46 -5 -9,8 % 

Moravecké Pavlovice 49 45 -4 -8,2 % 

Chlum-Korouhvice 45 40 -5 -11,1 % 

Zdroj: ČSÚ, 2021, Běžná evidence obyvatelstva, data k 1. 1., zpracování ACCENDO 
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Tabulka 5.2: Prognóza počtu obyvatel od 65 let ve SO ORP Kraje Vysočina (do roku 2030) 

SO ORP 
Počet 65+ Podíl 65+ 

2021 2030 Rozdíl 2021 2030 Rozdíl 

Bystřice nad Pernštejnem 4 278 4 762  ▲  484  21,8 % 24,5 %  ▲  2,8 %  

Havlíčkův Brod 10 924 12 354  ▲  1 430  20,7 % 23,5 %  ▲  2,9 %  

Humpolec 3 812 4 233  ▲  421  21,3 % 23,9 %  ▲  2,7 %  

Chotěboř 4 853 5 368  ▲  515  22,3 % 25,1 %  ▲  2,8 %  

Jihlava 19 999 22 977  ▲  2 978  19,8 % 22,7 %  ▲  3,0 %  

Moravské Budějovice 4 842 5 455  ▲  613  21,1 % 24,1 %  ▲  3,0 %  

Náměšť nad Oslavou 2 884 3 253  ▲  369  21,5 % 24,6 %  ▲  3,1 %  

Nové Město na Moravě 4 088 4 550  ▲  462  21,1 % 23,7 %  ▲  2,6 %  

Pacov 2 176 2 297  ▲  121  23,4 % 25,4 %  ▲  2,0 %  

Pelhřimov 9 814 11 051  ▲  1 237  21,8 % 24,8 %  ▲  3,1 %  

Světlá nad Sázavou 4 416 5 151  ▲  735  22,6 % 26,8 %  ▲  4,2 %  

Telč 2 749 3 083  ▲  334  21,2 % 24,1 %  ▲  2,9 %  

Třebíč 15 470 17 983  ▲  2 513  20,9 % 24,4 %  ▲  3,5 %  

Velké Meziříčí 6 608 7 765  ▲  1 157  18,1 % 21,2 %  ▲  3,1 %  

Žďár nad Sázavou 8 835 10 010  ▲  1 175  20,8 % 23,8 %  ▲  3,0 %  

Zdroj: ČSÚ, 2021, data k 1. 1. daného roku, vlastní prognóza, zpracování ACCENDO 

 

Tabulka 5.3: Prognóza počtu obyvatel od 80 let ve SO ORP Kraje Vysočina (do roku 2030) 

SO ORP 
Počet 80+ Podíl 80+ 

2021 2030 Rozdíl 2021 2030 Rozdíl 

Bystřice nad Pernštejnem 946 1 416  ▲  470  4,8 % 7,3 %  ▲  2,5 %  

Havlíčkův Brod 2 327 3 480  ▲  1 153  4,4 % 6,6 %  ▲  2,2 %  

Humpolec 879 1 252  ▲  373  4,9 % 7,1 %  ▲  2,2 %  

Chotěboř 1 061 1 560  ▲  499  4,9 % 7,3 %  ▲  2,4 %  

Jihlava 4 344 6 457  ▲  2 113  4,3 % 6,4 %  ▲  2,1 %  

Moravské Budějovice 1 152 1 556  ▲  404  5,0 % 6,9 %  ▲  1,8 %  

Náměšť nad Oslavou 712 934  ▲  222  5,3 % 7,1 %  ▲  1,8 %  

Nové Město na Moravě 950 1 390  ▲  440  4,9 % 7,2 %  ▲  2,3 %  

Pacov 503 741  ▲  238  5,4 % 8,2 %  ▲  2,8 %  

Pelhřimov 2 108 3 209  ▲  1 101  4,7 % 7,2 %  ▲  2,5 %  

Světlá nad Sázavou 908 1 372  ▲  464  4,6 % 7,1 %  ▲  2,5 %  

Telč 658 925  ▲  267  5,1 % 7,2 %  ▲  2,2 %  

Třebíč 3 309 4 948  ▲  1 639  4,5 % 6,7 %  ▲  2,2 %  

Velké Meziříčí 1 461 2 163  ▲  702  4,0 % 5,9 %  ▲  1,9 %  

Žďár nad Sázavou 2 075 2 917  ▲  842  4,9 % 6,9 %  ▲  2,0 %  

Zdroj: ČSÚ, 2021, data k 1. 1. daného roku, vlastní prognóza, zpracování ACCENDO 
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Tabulka 5.4: Nezaměstnanost v obcích SO ORP Bystřice nad Pernštejnem k 31. 8. 2021 

Popisky řádků 
Dosažitelní uchazeči 

o zaměstnání 
Obyvatelstvo 15–64 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 

Volná pracovní místa 
(VPM) 

Blažkov 9 181 4,97 % 1 

Bohuňov 4 177 2,26 % 0 

Bukov 4 124 3,23 % 0 

Bystřice nad Pernštejnem 206 5 160 3,99 % 59 

Býšovec 4 94 4,26 % 0 

Dalečín 13 415 3,13 % 6 

Dolní Rožínka 14 371 3,77 % 7 

Horní Rožínka 1 54 1,85 % 0 

Chlum-Korouhvice 1 28 3,57 % 0 

Koroužné 3 144 2,08 % 0 

Lísek 13 265 4,91 % 8 

Milasín 0 24 0,00 % 0 

Moravecké Pavlovice 2 31 6,45 % 0 

Nyklovice 2 113 1,77 % 1 

Písečné 5 125 4,00 % 1 

Prosetín 5 241 2,07 % 1 

Radkov 1 109 0,92 % 0 

Rodkov 1 66 1,52 % 0 

Rovečné 14 364 3,85 % 1 

Rozsochy 10 455 2,20 % 0 

Rožná 18 515 3,50 % 2 

Sejřek 3 111 2,70 % 0 

Skorotice 3 81 3,70 % 0 

Strachujov 1 85 1,18 % 0 

Strážek 19 485 3,92 % 2 

Střítež 3 57 5,26 % 0 

Sulkovec 3 111 2,70 % 0 

Štěpánov nad Svratkou 18 434 4,15 % 12 

Ubušínek 2 64 3,13 % 0 

Ujčov 7 295 2,37 % 6 

Unčín 3 127 2,36 % 1 

Věchnov 3 220 1,36 % 1 

Velké Janovice 3 86 3,49 % 0 

Velké Tresné 3 57 5,26 % 1 

Věstín 2 109 1,83 % 0 

Věžná 4 132 3,03 % 0 

Vír 16 423 3,78 % 0 

Zvole 17 412 4,13 % 6 

Ždánice 7 153 4,58 % 0 

SO ORP Bystřice n. P. 447 12 498 3,58 % 116 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, (2019) 


