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Vážení spoluobčané, 
 

v letošním roce je vypracován nový Komunitní plán, který řeší potřeby obyvatel našeho 
města a blízkého okolí. Jedná se o velmi důležitý dokument, který upřesňuje směřování města 
Bystřice nad Pernštejnem v oblasti sociální.   
 

Dokument řeší problematiku všech skupin občanů, kteří žijí v daném území. Na tvorbě 
se podílejí zástupci mladé generace, středního věku, seniorů i občanů s postižením. Výsledkem 
je materiál, který je vám předkládán a já jej beru jako zavazující pro přípravu rozpočtů 
jednotlivých roků. Dokument samozřejmě není na jedno období, ale věřím, že se jim budou 
řídit i další zvolená zastupitelstva.  

 
Některé návrhy jsou velmi logické a poměrně jednoduše splnitelné. Jiné se zdají 

na první pohled přání s oblasti snů. V minulém Komunitním plánu tomu také tak bylo a přesto 
jsme je splnili beze zbytku. Dejme tedy šanci nově zpracovanému plánu pro další období. 

 
 

                                                                                                                      Ing. Karel Pačiska 
starosta 
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Úvod do komunitního plánování  
 
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé 
oblasti veřejného života na úrovni obce, regionu, kraje. Komunitně plánovat lze téměř cokoli, 
nejvíce se však tato metoda využívá v sociální oblasti, konkrétně v rozvoji sociálních služeb. 
 
Co je to komunitní plánování sociálních služeb? 
 
Je to plánování rozvoje sociálních potřeb pro občany obce, města, mikroregionu, které vychází 
z jejich potřeb a na kterém se občané sami aktivně podílejí. Je to otevřený proces, který hledá 
nejlepší řešení. Je to věc veřejná. 
 
Základní principy komunitního plánování 
 

 Princip triády – spolupráce tří stran (zadavatel, poskytovatel, uživatel). 

 Princip rovnosti – každý má právo vyjádřit svůj názor. 

 Princip skutečných potřeb – analýza potřeb stojí před normativy a domnělými 
potřebami. 

 Princip dohody – přednost má souhlasné rozhodnutí před hlasováním. 
 
Princip „vše je veřejné“ 
Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými, informace o dění v něm jsou veřejně 
dostupné. 
 
Princip dosažitelnosti řešení 
Řešení, v něž komunitní plán vyústí, jsou kompromisem přání a možností místních zdrojů. 
 
Princip cyklického opakování 
Komunitní plánování není uzavřený proces. Fáze, témata, problémy se cyklicky opakují. 
Je nutné se jimi opakovaně zabývat na nové úrovni. 
 
Princip kompetence účastníků 
V procesu plánování musí být zapojeni kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi a danými 
pozicemi. 
 
Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? 
 

 Posilovat sociální soudržnost komunity, tedy občanů obce, města, mikroregionu,  

 podporovat sociální začleňování a  

 předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin komunity.  
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Kdo se účastní komunitního plánování sociálních služeb? 
 
 
 

Zadavatel sociálních služeb              Poskytovatel sociálních služeb 
 
 

 
                                                         Uživatel sociálních služeb 
 
Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je partnerství mezi třemi stranami - 
triádou. 
 
Zadavatel 
Ten, kdo je zodpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám, 
zpravidla obec, město. Hlavním úkolem je poskytnout občanům co nejkvalitnější služby, co 
nejnižší cenu a v co nejširším spektru. 
 
Poskytovatelé  
Poskytovatelé provozují služby, vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých 
zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet 
služby pro občany. Jedná se o organizace státní či nestátní, ziskové či neziskové. Mezi 
poskytovatele také zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké. Poskytovatelé obvykle 
mají velmi dobrý přehled o finančních zdrojích na poskytování sociálních služeb. Mohou tak 
přinést do místního systému sociálních služeb další finanční zdroje.  
 
Uživatelé sociálních služeb  
Uživatelé sociálních služeb jsou občané v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují sociální 
službu anebo mají zájem na jejím rozvoji pro své děti, rodiče. Zapojení uživatelů 
do komunitního plánování přináší možnost získání důležitých informací o kvalitě a potřebách 
sociálních služeb.  
 
Jaké jsou očekávané přínosy komunitního plánování? 
 

 Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně 
reagovat na změny  
 

Díky plánování sociálních služeb lze vytvořit systém služeb podle existujících 
a předpokládaných potřeb, v odpovídající kvalitě, a v souladu s místními specifiky. 
To znamená, že lidé sami se podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim vyhovuje 
a naplňuje jejich potřeby.  
 
Na základě průběžného monitorování naplňování stanoveného cíle i jednotlivých opatření, 
pravidelnou a důslednou aktualizací komunitního plánu a cyklickým opakováním procesu 
plánování, dochází k zachycení změn, které se v mezidobí objevily a je tak možné na ně 
reagovat. 
 
 
 



 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Bystřice nad Pernštejnem                                               6 
 

 

 Efektivní využití finančních prostředků 
 

Díky komunitnímu plánu by finanční prostředky měly být vynakládány jen na ty služby, které 
jsou potřebné. 
 

 Zvyšování identifikace veřejnosti s obcí a lepší spolupráce 
 

Prostřednictvím zapojení všech, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé, 
poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost), do procesu jejich plánování, dochází ke zvyšování 
podílu občanů na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Principy 
společných setkávání, diskuzí, konzultací a spolupráce se prolínají celým plánovacím 
procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení, ale představují také významný 
prvek  v efektivitě řešení a přístupu k problémům. Je-li také veřejnost zapojena do procesu 
plánování, je-li průběžně informována a má-li možnost se zapojit, získává tak ucelenější 
a hlubší pohled na oblast sociálních služeb. Pak také případné změny jsou lépe přijímány 
a veřejnost má zájem se na nich podílet. 
 

 Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný 
 

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná pravidla, 
je otevřené pro všechny, kdož mají zájem se na něm podílet, a díky pravidelnému zveřejňování 
informací umožňuje snadno se v něm zorientovat. Sociální služby jsou tak koncipovány 
na základě transparentního postupu a celý systém se díky tomu stává srozumitelnějším. 
 
Zásadní povinnosti ve vztahu ke komunitnímu plánování sociálních služeb přináší zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Co je komunitní plán? 
 
Komunitní plán je výsledkem dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních 
služeb, ukazuje, jaké jsou potřeby v dané komunitě a do čeho investovat. Je třeba, aby všechny 
činnosti, které provází přípravu i naplňování plánu byly provázány a staly se součástí rozvojové 
strategie města a obcí.  
 
Pro přijetí komunitního plánu jsou nezbytné konkrétní a jasné výstupy a návrhy, které povedou 
k jeho realizaci: 
 

 Výběr priorit,  

 popis opatření, 

 realizátor, 

 zahájení činnosti, 

 zdroje financování, 

 finanční náklad, 

 indikátory, 

 popis služby, 

 dopady. 
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Naprosto nezbytnou součástí komunitního plánování je tzv. konzultační proces, kdy občané 
jsou po celou dobu plánování vtahováni do přípravy plánu, a to i mimo pracovní skupiny.  
 
Kvalitní komunikace s veřejností je často základem pro další aktivity města a obcí v jakýchkoli 
oblastech života občanů. Komunitní plán tedy může napomoci ke zlepšení komunikace občanů 
s městem a obcemi.  
 
Pracovní skupiny 
 

 jsou tvořeny uživateli, zadavateli, poskytovateli  

 řeší konkrétní úkoly stanovené řídící skupinou, 

 vyhledávají zdroje do procesu komunitního plánování, 

 podávají návrhy a připomínky řídící skupině, 

 každou pracovní skupinu řídí volený manažer. 
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Struktura komunitního plánování ve městě Bystřice nad Pernštejnem 
 
 

 
Poslání KP 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 města jsou zajištěni všemi 

potřebnými službami a souvisejícími aktivitami a to ve vysoké kvalitě. 
 

 
Organizační schéma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo 
města

Řídící skupina

PS Rodina, děti, 
mládež a osoby 

sociálně 
znevýhodněné 

PS senioři a osoby 
se zdravotním 

znevýhodněním
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Řídící skupina 
 
Zadavatel: 
Ing. Karel Pačiska 
PhDr. Drahomíra Lukšová 
 
Poskytovatel: 
Miroslav Prudký 
Bc. Petra Königová, DiS. 
 
Uživatel: 
Soňa Dudková 
 
Pracovní skupina Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
Složení pracovní skupiny 
 
Zadavatel: 
 
Anna Metzenauerová 
Anna Dokulilová 
Zora Daňková 
 
Poskytovatel: 
 
Gabriela Vítková  
Marie Uttendorfská, DiS. 
Anna Novotná, DiS. 
Barbora Hynková, DiS. 
Mgr. Alena Soukalová  
Mgr. David Vykydal  
Ivana Chudárková, DiS. 
Mgr. Zdenka Šrámková  
 
Uživatel: 
 
Soňa Dudková 
Mgr. Pavla Benešová 
 
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním 
 
Složení pracovní skupiny 
 
Zadavatel: 
 
PhDr. Drahomíra Lukšová 
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Poskytovatel: 
 
Miroslav Prudký  
Mgr. Jaroslava Pavlíčková  
Bc. Petra Königová, DiS.  
Bc. Jana Křepelková, DiS. 
Pavel Jindra  
Marie Miličková 
Bc. Ivana Ptáčková 
Soňa Dudková  
Ivana Chudárková, DiS.  
 
Uživatel: 
 
Libuše Pechová 
Josef Pech 
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Pracovní skupina Rodina, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
 
 

Popis cílové skupiny 

Cílová skupina se týká rodin s dětmi, problémů rodinného prostředí, prevence sociálně-
patologických jevů v rodinách (drogy, alkohol, nikotin, kriminalita, výchovné problémy, domácí 
násilí, týrání, zneužívání, zanedbávání apod.) a ohrožení sociálním vyloučením. 
 

 Funkční rodina – je schopna dosáhnout úspěšného řešení svých problémů. Existuje  
zde příznivé emocionální klima, v němž je možné jasně a otevřeně komunikovat 
a diskutovat. Tato rodina plní zcela svou základní funkci. 

 

 Problémová rodina – v rodině se vyskytují jisté poruchy některých funkcí. Rodinný 
systém a vývoj dětí však není vážně narušen. Rodina je schopna své problémy řešit 
sama, případně za jednorázové či krátkodobé podpory zvenčí. 

 

 Disfunkční rodina – v rodině se vykytují závažnější poruchy některých nebo všech 
funkcí, které ohrožují či poškozují jak rodinu, tak vývoj a prospěch dětí. V této situaci si 
již rodina není schopna sama pomoci a potřebuje odbornou pomoc a podporu. Jedná 
se o takzvanou sanaci rodiny, to je řada opatření nejrůznějšího druhu  
a charakteru. 

 

 Afunkční rodina – poruchy v rodině jsou takového rázu, že rodina přestává plnit svůj 
základní úkol, vážně ohrožuje vývoj dětí. Sanace této rodiny je nemožná a neúčelná. 
Jediným řešením v tomto případě je umístění dětí mimo rodinu. 

 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením  
 
Cílová skupina se týká osob, skupiny osob nebo místního společenství s nedostatečnou účastí  
na životě celé společnosti vlivem různých faktorů.  
 
Fakticky znamená život: 

 v chudobě,  

 bez účasti na trhu práce, 

 bez účasti na systematickém vzdělávání u mladých lidí, 

 bez přiměřeného bydlení, 

 bez dostatečného příjmu, 

 obvykle v izolaci nebo v malé skupině podobně deprivovaných lidí pohybujících se 
na okraji společnosti. 

 
Hovoříme o sociálním vyloučení, které může mít různou úroveň a měnit se v čase.  Má-li člověk 
dlouhodobý pocit, že nemá ve společnosti místo, stává se osobou v tíživé životní situaci, upadá 
do chronického stresu. 
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Příčiny sociálního vyloučení mohou být individuální i systémové, např.: 

 nízké sebevědomí, 

 nízký příjem, 

 nedokončené vzdělání, 

 nedostatečné sociální dovednosti, 

 špatné duševní i tělesné zdraví, 

 špatné bydlení, 

 vysoký věk, 

 vysoká úroveň kriminality v místě, 

 nefunkčnost rodiny, 

 závislost na návykových látkách, 

 nezaměstnanost, 

 chybějící zdravotní a sociální pojištění aj. 
 
 
Osobami či skupinou osob v tíživé životní situaci s ohledem na uvedené příčiny sociálního 
vyloučení mohou být: 
 

 rodiče samoživitelé, 

 osoby s nízkou kvalifikací, 

 osoby bez dostatečného příjmu, 

 příslušníci romské menšiny, 

 osoby se zdravotním postižením, 

 osoby nezaměstnané, především dlouhodobě nezaměstnané, 

 osoby, které trpí kumulací několika znevýhodňujících faktorů (např. mladiství s nízkou 
úrovní kvalifikace, osoby nad 50 let bez možnosti zaměstnání), 

 osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ústavní výchovy, 

 osoby bez přiměřeného bydlení, 

 osoby žijící v izolaci, 

 osoby žijící na pokraji společnosti, 

 osoby, které postrádají základní kompetence, jako je finanční gramotnost, čtenářská 
gramotnost ad., což je vylučuje z úředního jednání a dostávají se tak často  
do finančních a s tím souvisejících problémů, 

 osoby závislé na návykových látkách,  

 rodiny s dětmi – vícečetné rodiny. 
 
Společným faktorem je u většiny vyjmenovaných osob nebo skupiny osob: 
 

 nízká úroveň dosaženého vzdělání a úroveň dosažené kvalifikace obecně, 

 nesoulad nabízené a požadované kvalifikace uchazečů o zaměstnání či absolventů škol, 

 nedostatečná motivace osob k rekvalifikaci a k profesní mobilitě, 

 nedostatečné nabytí pracovních návyků a ztráta profesních předpokladů. 
 
Ve vztahu k dětem v rodinách se dále mohou projevit tyto nežádoucí vlivy: 
 

 Záškoláctví  

 Šikana a extrémní projevy agrese  
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 Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě  

 Rasismus, xenofobie  

 Negativní působení sekt  

 Sexuální rizikové chování  

 Alkoholismus  

 Spektrum poruch příjmu potravin  

 Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN  
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SWOT analýza 

Silné Slabé 
1. Existence všech služeb a 

souvisejících aktivit 
2. Ječmínek – terénní program – 

azylový dům pro matky a otce 
s dětmi 

3. Dlouhodobá terapeutická práce 
4. Dobrá spolupráce mezi 

poskytovateli a městem navzájem 
5. Informovanost občanů 
6. Srozumitelnost nabídky služeb 
7. Propojenost služeb a nabídka  

ze strany městského úřadu 
8. Spolupráce mezi poskytovateli 
9. Osobní kontakty úřadu 

s poskytovateli 
10. Stabilní kádr u některých 

poskytovatelů 
11. Klub anonymních alkoholiků 
12. Dobrá spolupráce se školami  

a školkami 
13. Dobrá spolupráce s dětskými lékaři 
14. kompenzační pomůcky – další 

poskytovatel 
15. existence sociálních bytů pro rodiče 

s dětmi 
16. možnost cenově dostupných 

obecních bytů 
17. Zaměstnávání dlouhodobě 

nezaměstnaných 

1. Spolupráce mezi poskytovateli – 
zasíťování, návaznost služeb 

2. Vzájemná informovanost mezi 
poskytovateli služeb a poskytovateli 
zdravotních služeb a farnostmi, úřad 
práce Sociálně duchovní podpora 

3. Dlouhodobá terapeutická práce  
pro rodiny 

4. Nové nastavení nájemného pro 
sociálně slabé, případně „řízená“ 
změna (bezdlužnost, řádné splácení 
dluhů není důvodem nepřidělení 
bytu) Startovací bydlení 

5. Alkoholismus  
6. Zaměstnávání dlouhodobě 

nezaměstnaných 
7. Služba zdarma = nezájem, motivace 

klientů pro využívání  
8. Terénní pracovník pro osoby bez 

přístřeší, případně prostor pro osoby 
bez přístřeší (denní centrum) 

9. Prezentace a propagace služeb  
a hlavních zásad pro klienty 
z hlediska anonymity 

 
 

Příležitosti Ohrožení 

 Dobrá spolupráce s ostatními 
obcemi a městy v regionu 

 Financování z EU 

 Legislativa – dluhové poradenství, 
omezení činnosti 

 Legislativa – není motivace pracovat 

 Nedostupnost služeb z hlediska 
finanční i regionální náročnosti 

 Nedostatek psychiatrické péče pro 
děti a mládež 

 Alkoholismus  
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Priorita R1  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Ranná péče 

 

 
 
Charakteristika 
 
Sociálně aktivizační služby jsou službou podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,  
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 
 
Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zajišťuje ve městě Oblastní charita  
Žďár nad Sázavou, která kromě toho provozuje Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina  
a Centrum prevence, které nejsou sociální službou. Dalším poskytovatelem uvedené služby je  
Portimo o.p.s.  
 
Raná péče je službou podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti 
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny  
a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 
 
Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Portimo, o.p.s. poskytuje službu Raná péče rodinám, které pečují o dítě s mentálním, tělesným 
nebo kombinovaným postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku různých vlivů 
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(biologických, psychických, sociálních) a které není starší 7 let a dosud nezahájilo povinnou 
školní docházku. 

Tato služba nemůže být poskytnuta rodinám, které pečují o dítě s primárním smyslovým 
postižením (postižení zraku, sluchu). 

 

Zdůvodnění  
 
Zlepšení psychické i zdravotní situace uživatelů služby, osob se zdravotním postižením,  
je nezbytnou součástí jejich plnohodnotného života. Prostřednictvím zkušených terapeutů  
je dětem a mládeži zajištěn vývoj osobnostní i společenský. 
 
Služba rané péče je poskytována velmi sporadicky, proto jsme ji v plánu přiřadili k sociálně 
aktivizačním službám.  
 
 

Priorita R1 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Raná péče 

Popis opatření  1.1. Podpora a rozvoj služby 

Realizátoři  
Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Portimo o.p.s., další možní 
poskytovatelé 
Město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Stávající, rozvojová 

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, MPSV, nadace, nadační fondy,  KÚ 
Kraje Vysočina 

Finanční náklady 

Sociálně aktivizační služby 180,000,- Kč 
Kopretina 900,000,- Kč 
Centrum prevence 220,000,- Kč 
Raná péče 40,000,- Kč 

Dopady 

Zlepšení fyzického stavu 
Zlepšení psychického stavu 
Zlepšení osobnostního vývoje 
Rozvoj společenských kontaktů 

Indikátory  
Počet klientů služby 
Počet akcí a aktivit pro CS 
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Priorita R2  Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  

Charakteristika 
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou službou podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby, 
dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby  
je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 
poskytována osobám anonymně. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
V Bystřici nad Pernštejnem funguje služba prostřednictvím Oblastní charity Žďár nad Sázavou, 
klub se jmenuje Nadosah.  
 
Zdůvodnění:  
 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež je určeno všem dětem a to především těm 
z nepodnětného sociokulturního prostředí a zároveň sociálně znevýhodněných rodin.  
Zajištění smysluplného využití volného času pro tyto děti je důležité pro prevenci  
socio-patologických jevů a zlepšení jejich neformálního vzdělávání. 
 

Priorita R2 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Popis opatření  2.1. Podpora a rozvoj služby 

Realizátoři  
Oblastní charita Žďár nad Sázavou, další možní poskytovatelé 
Město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Stávající, rozvojová 

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, MPSV, nadace, nadační fondy,  KÚ 
Kraje Vysočina 

Finanční náklady 1,280,000,- Kč 

Dopady 
Prevence sociopatologických jevů u mládeže 
Smysluplné využití volného času  

Indikátory  
Počet klientů služby 
Počet akcí a aktivit pro CS 
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Priorita R3  Terénní programy 

Charakteristika  
 
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby 
je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 
poskytována anonymně. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
c) minimalizace zdravotních, sociálních a právních rizik spojených s užívání drog,  
d) navázání a udržení kontaktů se skrytou populací uživatelů drog. 

 
Terénní programy zajišťuje ve městě Ječmínek o.p.s., Kontaktní a poradenské centrum 
Spektrum.   
 
Terénní programy jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele služby, čímž je 
zachována nejen anonymita uživatelů, ale také příjemnější a otevřenější prostředí pro její 
realizaci.  
 

 Zdůvodnění 
 
Zajištění terénních programů je zcela nezbytné jak pro prevenci psychopatologických jevů, tak 
pro pomoc uživatelům psychotropních látek. Jedná se rovněž o ochranu obyvatel města 
před důsledky užívání psychotropních látek, jako jsou aplikační jehly, kriminalita apod. 
 
 

Priorita R3 
Terénní programy 

Popis opatření  3.1. Podpora a rozvoj terénních programů 

Realizátoři  
Ječmínek o.p.s., Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, další 
možní poskytovatelé 
Město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Stávající, rozvojová 

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, MPSV, nadace, nadační fondy,  KÚ 
Kraje Vysočina, Ministerstvo zdravotnictví 

Finanční náklady 145,800,- Kč 

Dopady 
Prevence psychopatologických jevů 
Prevence užívání návykových látek 
Prevence dopadů užívání návykových látek na okolí klienta 

Indikátory  
Počet klientů služby 
Počet provedených intervencí 
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Priorita R4  Nízkoprahové denní centrum  

Charakteristika 
 
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby 
bez přístřeší. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

 
Zdůvodnění  
 
Počet osob bez domova narůstá především proto, že Bystřice nad Perštejnem je spádovou 
obcí pro široké okolí. Vzhledem k náročnosti ostatních zařízení (noclehárna, azylový dům) jak 
na výstavbu, tak na provoz, byla zvolena varianta nízkoprahového denního centra.   
 
 

Priorita R4 
Nízkoprahové denní centrum 

Popis opatření  

4.1. Zařazení do sítě sociálních služeb kraje Vysočina 
4.2. Vytipování vhodných prostor  
4.3. Úprava prostor 
4.4. Výběr poskytovatele  
4.5. Realizace služby 

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem, vybraný poskytovatel 

Nová nebo stávající Nová  

Zahájení realizace 2019 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy, EU 

Finanční náklady 1,000,000,- Kč 

Dopady 
Snížení negativních vlivů bezdomovectví na okolí 
CS zajištěna službou 

Indikátory  

Vybraný poskytovatel 
Uzavřená smlouva 
Vybudované nízkoprahové denní centrum  
Počet klientů služby 
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Priorita R5  Azylový dům 

 
Charakteristika  
 
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 

 
Zdůvodnění  
 
Priorita byla doplněna na základě připomínkového řízení a projednána Řídící skupinou. 
Navrhovatel zdůvodnil potřebnost služby jako propojení s nízkoprahovým denním centrem.  
 

Priorita R5 
Nízkoprahové denní centrum 

Popis opatření  
5.1. Vytipování vhodných prostor  
5.2. Výběr poskytovatele  
5.3. Realizace služby 

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem, vybraný poskytovatel 

Nová nebo stávající Nová  

Zahájení realizace 2019 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy, EU 

Finanční náklady 3,000,000,- Kč 

Dopady 
Snížení negativních vlivů bezdomovectví na okolí 
CS zajištěna službou 

Indikátory  

Vybraný poskytovatel 
Uzavřená smlouva 
Vybudovaný azylový dům 
Počet klientů služby 
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Související aktivity 
 

Priorita R6  Podpora aktivit pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením  

Charakteristika  
 
Ve městě zajišťuje aktivity pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením spolek Úsměváčci. 
Zajišťuje aktivity pro rodiny a děti se zdravotním postižením. Spolek vyvíjí mnoho aktivit  
i mimo pravidelné schůzky, např. benefiční divadelní představení, účast na akcích města, 
realizuje vlastní kulturní a sportovní akce se zapojením škol, školek, jiných spolků a zařízení 
fungujících ve městě.  
 
Zdůvodnění 
 
Klub nejen podporuje a sdružuje handicapované, ale snaží se o propojení světa zdravých 
a nemocných lidí všech věkových skupin.  
Úsměváčci-PDRP (Postižené Děti, Rodiče a Přátelé) jsou neziskovou organizací sdružující 
handicapované děti, mladé lidi, jejich rodiče a přátele. Na svých pravidelných schůzkách  
se věnují společně se svými asistenty arteterapii, muzikoterapii, canisterapii, hipoterapii, 
plavání a např. nacvičování vystoupení na akce, kterými propojují svět handicapovaných  
a zdravých lidí.  
 

Priorita R6 
Podpora aktivit pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

Popis opatření  6.1. Podpora aktivit klubu 

Realizátoři  
Úsměváčci, z.s. 
Město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Stávající, rozvojová 

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, nadace, nadační fondy,  KÚ Kraje 
Vysočina, sbírky ze škol a církevní sbírky, dary podnikatelů  
a soukromých osob  

Finanční náklady 
2000 Kč/ rok-nájem, další náklady a činnost spolku jsou přímo 
závislé na získaných finančních prostředcích 

Dopady 
Zlepšení psychického i zdravotního stavu CS 
Zlepšení sociálního kontaktu rodinných příslušníků 
Integrace osob se zdravotním postižením 

Indikátory  
Počet účastníků akcí 
Počet akcí 
Počet stálých členů cca 80 
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Priorita R7  Podpora aktivit pro nezaměstnané a prevence nezaměstnanosti 

Charakteristika 
 
Potřeba rozvoje aktivit pro nezaměstnané vyplynula z dotazníkového šetření, kdy kromě 
potřeby většího množství pracovních příležitostí v obci uvítali také kurzy. Vzhledem 
k finančním zdrojům, které v nadcházejícím období budou k dispozici ze zdrojů EU, je toto 
možnost jak zvýšit kompetence nezaměstnaných pro lepší uplatnitelnost na trhu práce.  
Velkým přínosem pro realizaci priority jsou terénní pracovníci, kteří s danou cílovou skupinou 
jsou ve stálém kontaktu.  
 
Zdůvodnění  
 
Dlouhodobá nezaměstnanost s sebou nese mnoho negativních jevů. Kromě frustrace u osob, 
které byly zaměstnány a nemohou najít odpovídající zaměstnání, jde také o osoby, které 
dlouhodobě zaměstnání nehledají, jsou závislí na sociálních dávkách a vytváří negativní model 
pro své děti.  
Je tedy zcela nezbytné věnovat se dlouhodobě jak podpoře zaměstnávání prostřednictvím 
projektů ve spolupráci s dalšími subjekty, např. úřadu práce, tak prevenci nezaměstnanosti. 
V této souvislosti jde především o přednášky interaktivní formou na školách a to jak 
základních, tak středních, případně projektové dny a jiné aktivity.  
 
V rámci dané priority budou nastaveny parametry pro rozšíření spolupráce se zaměstnavateli 
nejen v Bystřici nad Pernštejnem, ale v celém regionu pro zjištění jejich potřeb.  
 
 

Priorita R7 
Podpora aktivit pro nezaměstnané a prevence nezaměstnanosti 

Popis opatření  

7.1. Podpora motivace nezaměstnaných pro hledání zaměstnání 
7.2. Podpora vzdělávání ohrožených skupin na trhu práce 
7.3. Rozvoj preventivních aktivit na školách 
7.4. Příprava a realizace projektů pro nezaměstnané a prevenci 
nezaměstnanosti 

Realizátoři  
Občanská poradna, další organizace 
Město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Nová  

Zahájení realizace 2017 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, nadace, nadační fondy,  KÚ Kraje 
Vysočina, EU 

Finanční náklady 3,500,000,- Kč 

Dopady 
Zlepšení postavení CS na trhu práce 
Zvýšení kompetencí CS pro trh práce 
Prevence dluhové pasti 

Indikátory  

Počet účastníků akcí 
Počet akcí 
Počet projektů 
Počet přednášek 
Počet osob, které po absolvování kurzů získaly zaměstnání 
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Priorita R8  Prorodinné aktivity 

Charakteristika 
 
Prorodinné aktivity nejsou zaměřeny jen na rodinu jako takovou, ale na všechny její členy. 
Jedná se tedy jak o dobré vztahy v rodině funkční, tak o zlepšení vztahu v rodinách nefunkčních 
či ohrožených. Rovněž se jedná problémy v oblasti udržování kontaktu dítěte z rozvrácené 
rodiny s rodičem, se kterým dítě nežije ve společné domácnosti.  
Rodiče musí znát své kompetence, velmi často jsou přebírány modely chování z vlastní rodiny, 
čímž dochází k násobení problémů.  
 
Zdůvodnění 
 
Z výše uvedených důvodů je důležité, aby byly realizovány programy pro prevenci negativních 
a patologických jevů v rodinách prostřednictvím vzdělávání rodičů v oblasti jejich kompetencí. 
Zajištění tzv. asistovaného kontaktu při setkávání dítěte s rodičem, se kterým nežije 
ve společné domácnosti, je velmi důležitým preventivním prvkem pro nepřebírání modelů 
chování z vlastní rodiny. Pokud se rodiče nedokáží domluvit na tom, jak se bude dítě setkávat 
s rodičem, se kterým nežije, nařídí asistované kontakty soud. Jedná se o případy zjevných 
manipulací a popouzení, kdy evidentně došlo k vážnému narušení vztahu dítěte k jednomu 
z rodičů. Dítě se s rodičem nevidělo několik měsíců, někdy i let. V těchto případech je důležitá 
paralelní práce s dítětem 
 

Priorita R8 
Podpora prorodinných aktivit 

Popis opatření  

8.1. Prevence negativních a patologických jevů v rodinách 
8.2. Vzdělávání rodičů v oblasti rodičovských kompetencí  
8.3. Podpora mezigeneračních vztahů 
8.4. Asistovaný kontakt  

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Stávající, rozvojová  

Zahájení realizace 2017 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, nadace, nadační fondy,  KÚ Kraje 
Vysočina, EU 

Finanční náklady 200,000,- Kč 

Dopady 

Děti z ohrožených rodin nepřebírají modely chování do vlastní 
rodiny 
Snížení výskytu negativních a patologických jevů v rodinách 
Rozvoj mezigenerační komunikace 
Zlepšení vztahů mezi rozvedenými rodiči a dětmi 

Indikátory  

Počet preventivních programů 
Počet akcí 
Počet projektů 
Počet přednášek 
Počet asistovaných kontaktů 
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Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním 
 
 
 

Popis cílové skupiny 

Senioři se stávají stále výraznější skupinou, která potřebuje sociální pomoc vlivem stárnutí 
populace jako pozitivního výsledku společenského vývoje ve vyspělých státech světa 
a postupného prodlužování délky života. 
 
Senioři se podle životních sil a aktivity rozlišují na: 

 seniory třetího věku – tj. aktivní a nezávislí senioři, 

 seniory čtvrtého věku – tj. závislí senioři. 
 

V poproduktivní populaci jsou vytipovány rizikové skupiny lidí, kteří pro svůj zdravotní, sociální 
nebo ekonomický stav představují sociální riziko. K těmto skupinám patří ti, jež nejsou schopni 
se rychle a účinně přizpůsobit náhlým změnám svých životních podmínek nebo změnám 
zdravotního stavu: 
 

 osoby starší 80 let – nejméně 60,00 % z nich vyžaduje intenzivní zdravotní a sociální 
péči, stoupá jejich závislost, 

 samostatně žijící osoby – jednočlenné domácnosti, 

 izolovaní jedinci – prostorově, emocionálně, sociálně (bez kontaktů), 

 muži ovdovělí – hůře se adaptují na osamění v domácnosti 

 ženy ovdovělé a osamělé, které se dožívají vyššího věku,  

 manželé, z nichž jeden je vážně nemocný nebo invalidní, 

 staří handicapovaní jedinci – psychicky i tělesně, 

 staří lidé s nízkým důchodem.  
 
V České republice dochází postupně ke stárnutí populace. V současné době patříme  mezi 
věkově nejstarší evropské země s nízkým podílem dětské populace.   
 
Dlouhodobé populační stárnutí v období do roku 2030 vyvrcholí a vytvoří situaci, kterou 
nedovedou dobře charakterizovat ani současní sociologové. Vlivem stále se vyvíjejícího 
výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnictví je předpoklad prolínání cílové skupiny seniorů  
a osob se zdravotním postižením.  
 
Osoby se zdravotním postižením 
 
Riziko zdravotního postižení v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady existuje u každého 
občana a roste s přibývajícím věkem.  
Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, který již 
nelze léčbou zcela odstranit. Jeho negativní důsledky je však možno zmírnit systémem 
opatření, na nichž by se měla podílet celá společnost. Vyspělé státy vytvářejí vedle svých 
systémů zdravotního a sociálního pojištění i systémy pro snížení důsledků zdravotního 
postižení. 
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Osoby se zdravotním postižením se setkávají s překážkami nejen při hledání zaměstnání a jeho 
udržení, ale i při využívání dostupné dopravy, při vstupu do budov a jiných zařízení nebo při 
získávání přístupu ke vzdělání a pracovní kvalifikaci. Nutno si uvědomit, že zdravotně postižené 
osoby mají stejná lidská práva jako ostatní občané. Osobám se zdravotním postižením by měla 
být poskytována pomoc při uplatňování jejich základních práv, aby nedocházelo k jejich 
sociálnímu vylučování ze společnosti.  
 

 Osoby s tělesným postižením 
V odborné literatuře se považuje za tělesné postižení přetrvávající nebo dočasné omezení 
pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením na kognitivní (poznávací), 
emocionální (citové) a sociální výkony. Příčinou je poškození podpůrného (nosného) 
nebo pohybového aparátu nebo jiné organické poškození. Do této skupiny patří také jedinci 
zdravotně oslabení, nemocní (např. nemoci srdce, nemoci dýchacích cest, poruchy látkové 
výměny, nemoci vycházející z Diabetes mellitus, nemoci močového ústrojí, nemoci z alergie, 
infekční nemoci). 
 

 Osoby s mentálním postižením 
Osoby s mentálním postižením jsou osoby se sníženými rozumovými schopnostmi. Podle 
10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí dělíme mentální retardaci do následujících stupňů: 
lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, 
hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace, nespecifická mentální retardace. 
 

 Osoby s duševním onemocněním 
Ve skupině osob se zdravotním postižením je to skupina se specifickými potřebami. 
Psychiatrický případ je podle WHO „zjevná porucha duševní činnosti, natolik specifická 
ve  svých klinických projevech, že je spolehlivě rozeznatelná jakožto jasně definovaný soubor 
znaků a zároveň natolik závažná, aby způsobila ztrátu pracovní schopnosti nebo sociálního 
postavení nebo obou, a to v takovém stupni, že může být hodnocen jako selhání“. 
 
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí se jedná o: 

 organické poruchy 
 poruchy způsobené návykovými látkami 
 schizofrenie a poruchy s bludy 
 afektivní poruchy 
 neurotické poruchy a poruchy adaptace 
 behaviorální syndromy spojené s fyziologickými 

poruchami a tělesnými faktory 
 poruchy osobnosti a chování u dospělých 
 mentální retardace 
 poruchy psychického vývoje 
 poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci 

 

 Osoby se zrakovým postižením 
Defektem u osob se zrakovým postižením je vada zraku, která se projevuje nerozvinutím, 
snížením či ztrátou výkonnosti zrakového rozpoznání a tím poruchou zrakového vnímání, 
orientace v prostoru, pracovní činnosti spojenou s výkonností a působí. Následně může 
docházet k narušení sociálních vztahů a tím i k sociálnímu vylučování ze společnosti. 
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 Osoby se sluchovým postižením 
U osob se sluchovým postižením dochází k omezení zvukové orientace a komunikace 
v závislosti na typu a stupni sluchové vady.  
Stupně sluchových vad podle Světové zdravotnické organizace WHO:  
lehká nedoslýchavost, střední nedoslýchavost, středně těžké poškození sluchu, těžké 
poškození sluchu, velmi závažné poškození sluchu, neslyšící. 
 

 Osoby s kombinovaným postižením 
U těchto osob dochází ke kombinaci typu zdravotního postižení, např. tělesného postižení 
s postižením mentálním, sluchovým nebo zrakovým. O kombinovaném postižení hovoříme 
tehdy, pokud každé z těchto postižení je samo o sobě postižením těžkým. 
 

SWOT analýza  

 

Silné Slabé 

1. Činnost spolků a dobrovolníků 
2. Velmi dobrá spolupráce města  

a NNO 
3. Vyhláška - Ochrana seniorů  

a zdravotně znevýhodněných před 
šmejdy 

 

1. Ochrana seniorů zdravotně 
znevýhodněných před šmejdy  
– informovanost  

2. Odlehčovací služba          
3. Chráněné, podporované 

zaměstnávání  
4. Nedostatek míst v domovech pro 

seniory- dlouhá čekací doba 
 

Příležitosti Ohrožení 

 Finanční zdroje z EU 

 Legislativa  

 Legislativa  
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Priorita S1 Podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory  
a zdravotně postižené 

 
 
Charakteristika  
 
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 
vyloučením. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Ve městě zajišťuje službu Oblastní charita Žďár nad Sázavou prostřednictvím klubu Včela, který 
sídlí v domě s pečovatelskou službou (domě s byty zvláštního určení).  
 
Zdůvodnění  
 
Aktivizační služby pro danou cílovou skupinu jsou velmi důležité pro udržení jejich psychických, 
ale i fyzických schopností. Cílem je podporovat vědomí vlastní hodnoty  
a užitečnosti tak, aby si uživatelé služby uvědomili svoji důležitost pro sebe i pro druhé, 
podporovat sociální kontakty mezi uživateli a společenským prostředím tak, aby byli součástí 
společnosti a místní komunity 
Mezi aktivity, které jsou pro CS realizovány, patří např. práce na orientaci v prostoru a času, 
podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické 
a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou. 
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Priorita S1 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 

Popis opatření  
1.1. Podpora stávající služby 
1.2. Rozvoj služby dle potřeb klientů 

Realizátoři  
Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Stávající, rozvojová 

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, nadace, nadační fondy,  KÚ Kraje 
vysočina 

Finanční náklady 410,000,- Kč 

Dopady 
Realizované aktivity pro CS 
Rozvoj aktivit pro potřeby CS 

Indikátory  
Počet účastníků akcí 
Počet akcí 
Počet přednášek 

 
 

Priorita S2  Podpora domova pro osoby zdravotně postižené 

 
Charakteristika  
 
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Služba zajišťuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) sociálně terapeutické činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní 
vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich 
potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se 
rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona 
posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. 
Služba je poskytována v domě Kamélie Křižanov – středisko Bystřice nad Pernštejnem. 
V současné době je kapacita zcela naplněna a probíhá transformace Domova, kdy 1. etapa byla 
ukončena v roce 2015.  
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Zdůvodnění 
 
Domov Kamélie je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. Středisko Bystřice nad Pernštejnem 
poskytuje službu DOZP pro 12 klientů.  
 
 

Priorita S2 
Podpora domova pro osoby zdravotně postižené 

Popis opatření  
2.1. Podpora klientů z Bystřice nad Pernštejnem, kteří jsou umístění 
v Domově Kamélie 

Realizátoři  Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Stávající 

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina 

Finanční náklady 5,900,000,- Kč 

Dopady Realizace služby pro CS 

Indikátory  Počet klientů umístěných v zařízení 

 
 

Priorita S3  Pečovatelská služba 

 
 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje 
ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované 
úkony. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
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Pečovatelskou službu zajišťuje ve městě oblastní Charita Žďár nad Sázavou. V rámci 
pečovatelské služby zajišťuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek a další služby.  
 
Zdůvodnění 
 
Pečovatelská služba zajišťuje služby pro osoby, které žijí ve svém přirozeném prostředí 
a z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou 
soběstačnost při péči o sebe a svoji domácnost. Nejčastěji se jedná o pomoc při provedení 
hygieny, přípravu a podání jídla, dovoz oběda, praní prádla, úklid domácnosti, nákupy 
či doprovod k lékaři. Počet klientů je ustálený, není možno říci, že potřeba stoupá. 
V posledních pěti letech se počet uživatelů v Bystřici n. P. pohybuje v rozmezí 160-190 
uživatelů. Na druhou stranu vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí populace je 
předpoklad, že zájem o PS bude stoupat.  
 

Priorita S3 
Pečovatelská služba 

Popis opatření  

3.1. Podpora pečovatelské služby 
3.2. Při rozvoji pečovatelské služby zajištění materiálního, 

personálního a technického vybavení 
3.3. Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek 

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem, Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

Nová nebo stávající Stávající, rozvojová 

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy, příspěvky klientů 

Finanční náklady 4,410,000,- Kč 

Dopady 
Zajištěná pečovatelská služba pro klienty 
Zvýšení počtu kompenzačních pomůcek 
Zvýšení počtu uživatelů služby 

Indikátory  
Počet klientů využívajících službu 
Počet půjčených kompenzačních pomůcek 

 

Priorita S4  Podpora odlehčovací služby 

 
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
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h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
 
Zdůvodnění 
 
Odlehčovací služby byla definována občany na základě dotazníkového šetření a stejně tak 
v rámci jednání PS.  
Odlehčovací služba je preferována před pobytovými službami typu domova pro seniory, 
domova pro osoby se zdravotním postižením apod., pro klienty, kteří ještě mohou žít  
ve svém přirozeném prostředí a využívat primárně péče rodinných příslušníků.  
Uvedená služba doposud chybí.  
 

Priorita S4 
Odlehčovací služba 

Popis opatření  

4.1. Zjištění zájmu CS 
4.2. Analýza možných poskytovatelů 
4.3. Výběrové řízení na poskytovatele 
4.4. Zahájení realizace služby 

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem, vybraný poskytovatel 

Nová nebo stávající Nová 

Zahájení realizace 2018 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy, příspěvky klientů 

Finanční náklady 
15 mil. Kč výstavba, případně v rámci Domova pro seniory 
Terénní forma: 1,550,000,- Kč.  

Dopady 

Prokázaný zájem cílové skupiny 
Vytipovaný a vybraný poskytovatel služby 
V případě výstavby vybudované zařízení 
Klienti zajištění službou včetně rodinných příslušníků 

Indikátory  
Vybraný poskytovatel 
Zahájení realizace služby 
Počet klientů využívajících službu 
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Priorita S5  Sociální rehabilitace  

 

 
Charakteristika 
 
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 

Klub v 9  - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je sociální rehabilitace prioritně 
pro uživatele s duševním onemocněním ambulantní a terénní formou.  
 
Zdůvodnění 
 
Klub v 9 realizuje své aktivity v domě s pečovatelskou službou. Jedná se o poradenství, nácvik 
péče o domácnost, doprovod, pomoc s vyřizováním na úřadech apod. pro osoby s duševním 
onemocněním, případně v kombinaci s lehkým mentálním postižením.  
 
Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatelů. Podporujeme nácvik 
a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jejich přirozeného prostředí. 
 
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním, popřípadě s kombinací lehkého 
mentálního postižení a duševního onemocnění. Služba je poskytovaná osobám ve věkovém 
rozmezí 18 – 70 let. Služba nemůže být poskytnuta lidem v akutní fázi nemoci a lidem 
s demencí. Ambulantní služba je poskytována v zařízeních ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici 
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nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí. Terénní služba je poskytována na území okresu Žďár 
nad Sázavou. 
 
Služba je zaměřena především na tyto aktivity: 
- doprovázení uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování nutných pochůzek 
- trénink činnosti spojených s chodem domácnosti - hospodaření, nakupování, vaření, 

obsluhu domácích spotřebičů 
- poskytování poradenství při řešení běžných záležitostí 
- podpora uživatele formou rozhovorů 
- rozvoj sociálních a komunikačních dovednosti 
- posilování pracovních dovedností a smysluplné využití volného času  
- podpora uživatelů ve zvládnutí režimu dne 

 
 

Priorita S5 
Sociální rehabilitace 

Popis opatření  5.1. Podpora sociální rehabilitace 

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem, Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

Nová nebo stávající Stávající  

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy, OPZ do roku 2018 

Finanční náklady 445,000,- Kč 

Dopady Uživatelé zajištění službou 

Indikátory  
Počet klientů 
Počet aktivit 

 

Priorita S6  Domov pro seniory 

Charakteristika 
 
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) aktivizační činnosti, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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Zdůvodnění 
 
Kapacita domova pro seniory v Mitrově, kde jsou umísťováni senioři z Bystřice 
nad Pernštejnem, je dlouhodobě nedostačující. Na druhou stranu vybudování a provoz DS je 
velmi finančně náročný, některé kraje již přistoupily na umisťování klientů až se 3. a 4. 
stupněm závislosti.  
Zároveň v ČR vznikají tzv. senior parky a další soukromé aktivity, které mají danou službu 
registrovánu a zajišťují 24 hod. péči.  
V případě, že takovéto zařízení by bylo zařazeno do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, je to 
jedním z řešení současné, ale především budoucí situace.  
 
 

Priorita S6 
Domov pro seniory 

Popis opatření  
6.1. Zařazení do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina 
6.2. Jednání s možným poskytovatelem  
6.3. Podílení se na provozu zařízení  

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem, vybraný realizátor 

Nová nebo stávající Nová  

Zahájení realizace 2019 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy, EU 

Finanční náklady 30 mil. Kč výstavba 

Dopady 

Zařazení zařízení do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina 
Zdroje pro zajištění výstavby 
Realizace výstavby 
Vybraný poskytovatel 
Realizovaná služba 

Indikátory  

Provedená analýza CS 
Zařazení do sítě sociálních služeb kraje Vysočina 
Vybraný realizátor 
Uzavřená smlouva 
Vybudovaný domov pro seniory 
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Související aktivity 
 

Priorita S7  Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné 

 
Charakteristika 
Ve městě existuje a vyvíjí činnost celá řada organizací, které se věnují seniorům či osobám se 
zdravotním znevýhodněním. 
Jedná se především o: 

 Svaz tělesně postižených 

 Klub seniorů 

 Svaz postižených civilizačními chorobami 

 Liga vozíčkářů 

 Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

 Svaz stomiků ILCO Vysočina 
 
Ve městě je realizován projekt Důstojný život  s  Alzheimerovou chorobou, v rámci kterého se 
1x za měsíc pořádají v Domě s pečovatelskou službou  Hrátky s pamětí (trénování 
paměti)  a poradenství v rámci péče o osoby, pečující o své blízké v rodinném prostředí 
(aktivitu poskytuje fyzická osoba s akreditací). 
 
Poskytování dostatečných informací, cílených na seniory a zdravotně znevýhodněné 
především jako prevence zneužívání jejich důvěřivosti a malé informovanosti.  
 
Zdůvodnění 
 
Činnost jednotlivých organizací je velmi různorodá a pro dané cílové skupiny velmi potřebná. 
Obecně platí, že jak aktivní senior, tak zdravotně znevýhodněný, kteří jsou zajištěni 
volnočasovými a zájmovými aktivitami, mnohem lépe přijímají svůj věk či zdravotní stav. 
I z tohoto důvodu je podpora organizací, které se těmto CS věnují, zcela zásadní.  
 
Přestože ve městě je schválena vyhláška o zákazu podomního prodeje, přesto se senioři 
i zdravotně znevýhodnění velmi často dostávají do situace, kdy jsou jim nabízeny produkty či 
služby, které jsou pro ně nevýhodné.  
Přes mnohá upozornění je zcela nezbytné, aby probíhala intenzivní informovanost o těchto 
nebezpečích. Z výstupů dotazníků jsme zaznamenali prospěšnost přednášek pro seniory 
v minulém období.  
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Priorita S7 
Podpora a rozvoj aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné 

Popis opatření  

7.1. Podpora a rozvoj organizací realizujících aktivity pro seniory 
7.2.  Podpora a rozvoj organizací realizujících aktivity pro zdravotně 

znevýhodněné 
7.3.    Přednášky pro CS k tématům bezpečnost, ochrana 

spotřebitele apod. 
7.4.  Preventivní opatření (např. samolepky na dveře, ochranné 

prvky na dveře apod.) 

Realizátoři  

Svaz tělesně postižených 
Klub seniorů 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
Liga vozíčkářů 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
Svaz stomiků ILCO Vysočina 
Město Bystřice nad Pernštejnem 
Další organizace 

Nová nebo stávající Stávající, rozvojová 

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy, účastnické poplatky, členské příspěvky 

Finanční náklady 140,000,- Kč  

Dopady 

Zajištěné aktivity pro seniory 
Zajištěné aktivity pro zdravotně znevýhodněné  
CS je informována o rizicích spojených s jejich věkem či zdravotním 
stavem a vnějším okolím 

Indikátory  

Počet organizací, realizujících aktivity pro CS 
Počet akcí, realizovaných pro CS 
Počet přednášek 
Počet účastníků přednášek 
Počet a forma preventivních opatření 
Dopad preventivních opatření 
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Priorita S8  Podporované zaměstnávání  

 Charakteristika  
 
Podporované zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodnění má za cíl poskytovat lidem  
se znevýhodněním na trhu práce takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek 
jako ostatní lidé a společně s nimi na otevřeném trhu práce.  
 
Zdůvodnění  
 
Podporované zaměstnávání zatím ve městě chybí. Počet OZP není ve statistických údajích 
uveden pouze pro Bystřici nad Pernštejnem, ale z celkového podílu OZP na počet 
nezaměstnaných se může jednat o 60 osob z celkového počtu nezaměstnaných.  
Vzhledem k možnosti získání finančních prostředků na rozvoj sociálních podniků a sociálního 
podnikání z evropských fondů a to včetně vybavení, se jedná o příležitost pro vybrané 
poskytovatele, kteří by tuto aktivitu realizovali.  
 
 

Priorita S8 
Podporované zaměstnávání 

Popis opatření  

8.1. Provedení analýzy CS  
8.2. Výběr vhodného realizátora 
8.3. Výběr vhodných prostor 
8.4. Zahájení realizace sociálního podnikání 

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem, vybraný realizátor 

Nová nebo stávající Nová  

Zahájení realizace 2017 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy, EU 

Finanční náklady 8,000,000,- Kč 

Dopady 

Osoby se zdravotním znevýhodněním, které získají trvalé 
zaměstnání 
Osoby se ZP, které získají nové pracovní návyky pro uplatnění na 
otevřeném trhu práce 

Indikátory  

Provedená analýza CS 
Vybraný realizátor 
Vybrané prostory, upravené pro realizaci sociálního podniku 
Realizovaný sociální podnik 
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Průřezové aktivity 
 

Priorita P1  Domácí hospicová péče  

 
Charakteristika  
 
Domácí hospicová péče je odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění, 
kdy léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Je poskytována ve vlastním 
domácím prostředí nemocného v souladu s postupy  paliativní medicíny. Domácí hospicová 
péče se týká i podpory rodinám, blízkým, a to i v čase truchlení. 
Domácí hospicová péče je zajišťována oblastní charitou Žďár nad Sázavou a prostřednictvím 
Domácího hospice Vysočina, o.p.s.  Nové Město na Moravě.  
 
Zdůvodnění 
 
Pomoc lidem v posledním stádiu života a jejich rodinám je nezbytným doplněním služeb 
pro občany.  
 

Priorita P1 
Domácí hospicová péče 

Popis opatření  1.1.  Podpora domácí hospicové péče 

Realizátoři  
Město Bystřice nad Pernštejnem, Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou, Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 

Nová nebo stávající Stávající  

Zahájení realizace Kontinuálně  

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, nadace, nadační 
fondy, zdravotní pojišťovny, platba od klientů 

Finanční náklady 853,000,- Kč 

Dopady 
Klienti v terminálním stádiu zajištěni hospicovou péčí 
Rodinní příslušníci zajištěni hospicovou péčí 

Indikátory  
Počet klientů 
Počet rodinných příslušníků 
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Priorita P2  Osobní asistence  

 
 
Charakteristika  
 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
 
Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně, 
c) pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Osobní asistenci zajišťuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou.  
 
Zdůvodnění  
 
Osobní asistence stejně jako pečovatelská služba je pomocí občanům, kteří potřebují pomoc 
jiných osob kromě rodinných příslušníků, přičemž jim umožňuje setrvat ve svém domácím 
prostředí. Nejen z tohoto důvodu je zcela nezbytnou součástí služeb.  
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Priorita P2 
Osobní asistence 

Popis opatření  2.1. Podpora a rozvoj osobní asistence 

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem, Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

Nová nebo stávající Stávající  

Zahájení realizace Kontinuálně  

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy, zdravotní pojišťovny, platba od klientů 

Finanční náklady 760,000,- Kč 

Dopady 
Občané zajištěni osobní asistencí 
Možnost setrvání klientů v přirozeném prostředí 

Indikátory  
Počet klientů 
Počet rodinných příslušníků 

 
 

Priorita P3  Informovanost občanů 

Charakteristika  
 
Informovanost občanů o poskytovaných sociálních službách i souvisejících aktivitách je zcela 
nezbytná pro jejich využívání.  
 
Zdůvodnění  
 
Informace musí být jednoznačné, jednoduché a srozumitelné, např. i s uvedením příkladů 
z praxe tak, aby se v nich orientovaly všechny cílové skupiny. Informace musí být pravidelně 
obnovovány a distribuovány např. prostřednictvím samolepek na dveře, inforočenky, 
Bystřicka nebo přednášek seniorům. 
 

Priorita P3 
Informovanost občanů 

Popis opatření  

3.1.    Pravidelná rubrika v městském zpravodaji 
3.2.    Inforočenka města  
3.3.    Prezentace poskytovatelů služeb a souvisejících aktivit 
3.4.    Informace v lékařských ordinacích 
3.5. Zlepšení provázanosti zdravotních a sociálních služeb, realizace 

společných setkání 

Realizátoři  
Město Bystřice nad Pernštejnem, jednotliví poskytovatelé, 
zdravotnická zařízení 

Nová nebo stávající Stávající a rozvojová 

Zahájení realizace Kontinuálně  

Finanční zdroje Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina 

Finanční náklady 8,000,- Kč 

Dopady 

Občané informováni o spektru sociálních služeb 
Občané informování o souvisejících aktivitách 
Zlepšení vzájemné spolupráce zdravotních a sociálních služeb 
Sociální služby a související aktivity jsou známy 
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Indikátory  

Počet vydaných článků 
Počet informací v Inforočence 
Počet spolupracujících zdravotnických zařízení 
Počet vydaných letáků a jiných tiskovin 

 
 
 
 

Priorita P4  Podpora dobrovolnictví  

 
Charakteristika 
 
Dobrovolnická centra zajišťují dobrovolníky pro všechny aktivity pro různé cílové skupiny 
od dětí a mládeže (např. doučování, volnočasové aktivity apod.), až po seniory a zdravotně 
znevýhodněné (doprovod, návštěvy, pomoc v domácnosti apod.).  
Tyto aktivity vyvíjí ve městě Dobrovolnické centrum Kambala.  
 
Zdůvodnění  
 
Dobrovolníci mohou v mnoha případech zajistit doplňkové aktivity k pečovatelské službě, 
denním stacionáři či nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Kromě CS senioři a zdravotně 
znevýhodnění mohou dobrovolníci vykonávat také roli starších „sourozenců“ pro mladé lidi, 
kteří se z různých důvodů mohou dostávat do problémů. Věkově blízký dobrovolník může 
vykonat větší díl práce, než úřad. Mimo jiné se může jednat také o podporu finanční 
gramotnosti či doučování.  
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Priorita P4 
Podpora dobrovolnictví 

Popis opatření  

4.1. Podpora dobrovolnictví 
4.1.1.  Pravidelná komunikace s dobrovolnickým centrem ze strany 

městského úřadu (OSPOD) a dalších poskytovatelů 
4.1.2.  Pomoc při výběru a školení nových dobrovolníků ze strany   

města 

Realizátoři  
Město Bystřice nad Pernštejnem, Dobrovolnické centrum Kambala, 
další organizace 

Nová nebo stávající Stávající  

Zahájení realizace Kontinuálně  

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, MPSV, nadace, 
nadační fondy 

Finanční náklady 150,000,- Kč 

Dopady 
Dobrovolníci pomáhající občanům města 
Proškolení dobrovolníci 
Zvyšující se zájem o dobrovolnictví mezi občany 

Indikátory  
Počet dobrovolníků 
Počet občanů, využívajících dobrovolníky 

 

Priorita P5  Občanská poradna 

Charakteristika 
 
Občanskou poradnu zajišťuje ve městě Portimo, o.p.s. 
 
Občanská poradna zajišťuje bezplatné služby v těchto oblastech: sociální dávky a pomoc, 
nemocenské a důchodové pojištění, pracovně právní problematika, bydlení, rodina, 
mezilidské vztahy majetkové záležitosti, finanční problematika, zdravotnictví, školství, 
ochrana spotřebitele, ekologie, právní ochrana, trestní právo, problematika EU, veřejná 
správa, lidská práva. Další  službou  bezplatné sepisování návrhů na oddlužení. Jako 
fakultativní službu za úhradu poskytuje občanská poradna též mediaci (mimosoudní 
vyjednávání sporů). 
Je nutná erudovanost pracovníků občanské poradny. Musí vědět na jaké pracoviště případně 
klienty odeslat v případě, že sami neumí pomoci. 
 
Zdůvodnění 
 
Občanská poradna vzhledem k zajištění anonymity klientů je velmi důležitou součástí života 
občanů ve městě. Napomáhá nejen prevenci dluhů, ale také jejich řešení.  
Organizace, které se danou problematikou zabývají, zaznamenaly také stále rostoucí 
čtenářskou gramotnost, což se projevuje neschopností přečíst i jednoduchý text, natož 
smlouvy apod.  
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Priorita P5 
Občanská poradna 

Popis opatření  

4.1. Podpora občanské poradny 
4.1.1. Realizace aktivit pro zvýšení finanční gramotnosti 
4.1.2. Realizace aktivit pro zvýšení čtenářské gramotnosti ve 

spolupráci se školami 

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem, Portimo o.p.s., základní školy 

Nová nebo stávající Stávající  

Zahájení realizace Kontinuálně  

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, nadace, nadační 
fondy,  

Finanční náklady 450,000,- Kč 

Dopady 

Občané jsou informováni o službách OP 
Snížení dluhů 
Zvýšení finanční gramotnosti 
Zvýšení čtenářské gramotnosti 

Indikátory  

Počet klientů 
Počet rodinných příslušníků 
Počet přednášek 
Počet úkonů 

 
 

Priorita P6  Prevence a eliminace dopadů nadužívání návykových látek 

Charakteristika 
 
Pracovní skupiny identifikovaly vzrůstající problémy s alkoholismem a jinými návykovými 
látkami. V rámci dané priority bude zajištěna služba adiktologické ambulance v Bystřici 
nad Pernštejnem a podpora Anonymních alkoholiků. 
V rámci dalších návykových látek budou zajišťovány především preventivní akce, jako jsou 
interaktivní přednášky na školách, vyhledávání potenciálních uživatelů v NZDM a práce s nimi.  
 
Zdůvodnění  
 
Nárůst užívání návykových látek je zřejmý v celé ČR. O příčinách můžeme pouze spekulovat, 
ale svůj díl může sehrávat frustrace z nezaměstnanosti, neschopnosti uplatnit se ve stále 
náročnějším společenském prostředí, ale také rodinné vlivy.  
Je nezbytné zajistit kromě již existujících služeb a aktivit (v případě mladistvých uživatelů např. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nadosah, terénní programy apod.).  
V případě alkoholu může k prevenci či již rozvinutému alkoholismu přispět činnost 
adiktologické ambulance a činnost anonymních alkoholiků.  
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Priorita P6 
Prevence a eliminace dopadů užívání návykových látek 

Popis opatření  

6.1. Preventivní opatření k eliminaci užívání návykových látek 
6.1.1.  Interaktivní přednášky na školách 
6.1.2.  Osvětové akce pro mládež 
6.1.3.  Kontrolní činnosti v restauračních zařízeních a na akcích pro 

mládež 
6.2. Zajištění služby adiktologické ambulance 
6.3.  Podpora činnosti anonymních alkoholiků  

Realizátoři  
Město Bystřice nad Pernštejnem, další možní poskytovatelé  
a organizace 

Nová nebo stávající Nová  

Zahájení realizace 2017  

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Kraj Vysočina, nadace, nadační 
fondy, zdravotní pojišťovny 

Finanční náklady 200,000,- Kč 

Dopady 

Realizované přednášky na školách 
Realizované osvětové akce pro mládež 
Realizovaná kontrolní činnost  
Realizovaná služba adiktologické ambulance 
Realizované akce anonymních alkoholiků 

Indikátory  

Počet klientů 
Počet přednášek 
Počet osvětových akcí 
Počet provedených kontrol 
Počet osob, využívajících poradnu 

 
 

Priorita P7  Podpora a rozvoj denního stacionáře  

 
 
Charakteristika 
 
Denní stacionář je službou podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s mentálním 
nebo kombinovaným postižením), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
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osoby. 
 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy, 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Zdůvodnění 
 
Ve městě zajišťuje službu Oblastní charita Žďár nad Sázavou prostřednictvím denního 
stacionáře Rosa. Kromě rozvoje služby je nezbytné rovněž provést venkovní úpravy. 
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že u denního stacionáře chybí přechod, což je velmi 
nebezpečné.  
 

Priorita P7 
Denní stacionář 

Popis opatření  
7.1. Podpora a rozvoj služby 
7.2. Zajištění přechodu u denního stacionáře 

Realizátoři  
Oblastní charita Žďár nad Sázavou, další možní poskytovatelé 
Město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Stávající, rozvojová 

Zahájení realizace kontinuálně 

Finanční zdroje 
Město Bystřice nad Pernštejnem, MPSV, nadace, nadační fondy,  KÚ 
Kraje vysočina 

Finanční náklady 3,270,000,- Kč 

Dopady 
Klienti zajištění službou 
Rozvoj služby 
Realizovaný přechod u zařízení  

Indikátory  
Počet klientů služby 
Počet akcí a aktivit pro CS 
Upravený vnější prostor pro bezpečnost klientů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Bystřice nad Pernštejnem                                               46 
 

Priorita P8  Podpora procesu komunitního plánování 

Charakteristika a zdůvodnění  
 
Komunitní plánování sociálních služeb je kontinuální proces. Je nezbytné sledovat vývoj v dané 
oblasti, především v rámci legislativy, která se pravděpodobně v průběhu realizace KPSS bude 
měnit.  
Je nezbytné realizovat pravidelný monitoring, v případě potřeby také aktualizovat plán 
a analýzy jednotlivých cílových skupin.  
 

Priorita P8 
Podpora komunitního plánování 

Popis opatření  

8.1. Zpracování analýz dle potřeby a situace 
8.2. Vyhodnocení analýz a úprava plánu 
8.3. Zpracování a vyhodnocení akčního plánu 
8.4. Průběžné vyhodnocování SPRSS  
8.5. Aktualizace plánu 1x za dva roky 
8.6. Pravidelná setkávání pracovních skupin 

Realizátoři  Město Bystřice nad Pernštejnem 

Nová nebo stávající Stávající s rozšířením 

Zahájení realizace Kontinuálně 

Finanční zdroje Město Bystřice nad Pernštejnem 

Finanční náklady 20,000,- Kč 

Dopady 

Zpracovaný Akční plán 
Monitorovaný Akční plán 
Kontrola realizace priorit v rámci  KPSS 
Aktualizovaný KPSS 

Indikátory  

Počet setkání pracovních skupin 
Počet osob, účastnících se pracovních skupin 
Počet projektů, realizovaných v rámci KPSS 
Zpracovaný Akční plán 
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Monitorování a vyhodnocení  
 
Monitorování a vyhodnocování realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je 
naprosto nezbytnou součástí plánu především ve vztahu ke zjištění efektivnosti a potřebnosti 
naplánovaných priorit a opatření zejména ve vztahu k cílové skupině uživatelů. 
 
Monitorování a vyhodnocování probíhá zpravidla 1x ročně na monitorovacích schůzkách 
v rámci pracovních skupin. Jsou vyhodnocovány jednotlivé nastavené indikátory výstupů 
u každé priority a opatření, je vyhodnocován akční plán a jsou připravovány případné úpravy 
plánu.    
 
Pravidelná aktualizace plánu pak zajišťuje usměrňování aktivit na základě skutečných potřeb 
cílové skupiny uživatelů. 
 
Pro nastavení skutečných potřeb je rovněž nezbytné provádět průběžnou analýzu sociálních 
potřeb, která prokáže potřebnost služeb stávajících či nových. 
 
Na základě monitorování je důležité aktualizovat také informace o jednotlivých službách 
a souvisejících aktivitách.  
 

Závěr 
 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města Bystřice 
nad Pernštejnem byl zpracováván od února 2016 do června roku 2016. Součástí bylo 
zpracování analytické části, které probíhalo jak přímým oslovením prostřednictvím tazatelů, 
tak prostřednictvím internetu a zpravodaje. Analýza je součástí dokumentu v příloze č. 1.  
 
Celkem se na zpracování plánu podílelo 221 občanů města prostřednictvím dotazníků, ankety 
a přímou účastí v pracovních skupinách.  
Navržené priority vycházejí z odborných zkušeností zadavatelů a poskytovatelů i ze zjištěných 
potřeb občanů.  
 
Výsledkem zpracování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících 
aktivit ve městě Bystřice nad Pernštejnem je stanovení 24 priorit a zpracovaný akční plán 
pro období 2017-2018. 
 
V rámci konzultačního procesu probíhala neustálá informovanost veřejnosti o průběhu 
zpracování a průběžných výsledcích formou www stránek a veřejného projednání, které se 
uskutečnilo dne 20. 6. 2016. 
 
Přijetím dokumentu se v procesu komunitního plánování přesuneme do poslední etapy, 
a to realizační, ve které nastane plnění jednotlivých priorit a opatření.  
Veřejnost má i nadále možnost vstupovat do procesu komunitního plánování svými podněty 
a požadavky a podávat tak zpětnou vazbu jeho realizace. 
 
 
 
 



 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Bystřice nad Pernštejnem                                               48 
 

Seznam použitých zkratek 
 
KP    Komunitní plán 
SPRSS    Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
CS    Cílové skupiny 
DPS    Dům s pečovatelskou službou 
DpS    Domov pro seniory 
PS    Pracovní skupiny 
KPSS    Komunitní plán sociálních služeb 
MA 21    Místní Agenda 21  
DzS    Dům s byty zvláštního určení 
KÚ    Krajský úřad 
MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MZ    Ministerstvo zdravotnictví 
EU    Evropská unie 
SWOT  Metoda pro zjištění silných, slabých stránek, příležitostí 

a ohrožení 
PEST  Metoda pro zjištění politického, ekonomického, společenského  
  a technického vývoje ve vnějším prostředí 
OSPOD  Odbor sociálně právní ochrany dětí 
NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
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Příloha č. 1  Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit 
 

1. Úvod 
 

Město Bystřice nad Pernštejnem rozhodlo na základě usnesení rady města zahájit komunitní 
plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit. Pro zjištění skutečných potřeb bylo nezbytné 
provést analýzu mezi občany města. Následovat bude analýza potřeb v rámci pracovních 
skupin, které jsou tvořeny jak poskytovateli, tak uživateli i zadavateli sociálních služeb a také 
zástupců souvisejících aktivit.  
 

2. Základní informace 
 

Bystřice nad Pernštejnem je město v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina,  
24 km východně od Žďáru nad Sázavou na říčce Bystřice. Město, založené ve 13. století (první 
písemná zmínka pochází z roku 1298), získalo svoje pojmenování díky říčce Bystřici, která tímto 
městem protéká.  
Město má 10 městských částí. 
K 1. 1. 2015 zde bylo evidováno celkem 8 343 obyvatel, z toho převládají ženy  
v počtu 4 211, mužů bylo hlášeno 4 132. Město Bystřice nad Pernštejnem dosahuje katastrální 
výměry 5 307 ha. Průměrný věk obyvatel města činí 42,3 let. 
 
Skladba obyvatel je následující: 

Skladba obyvatel města Bystřice nad Pernštejnem 

  

Počet bydlících 
obyvatel k 1. 1. 2015 

Počet obyvatel ve věku 

0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let 

Celkem 8 343 1 135 5 107 555 1 546 

Muži 4 132 579 2 655 255 643 

Ženy 4 211 556 2 452 300 903 

 
Z následujícího grafu je patrné, že dlouhodobý trend vývoje počtu obyvatel má od roku 2005 
do roku 2014 klesající trend. Od roku 2005 do roku 2014 se počet obyvatel ve městě snížil 
o 536 osob. Obyvatel ubývá nejen přirozenou měnou, ale zejména migrací. 
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Ve městě Bystřice nad Pernštejnem byl v roce 2014 zaznamenán celkový úbytek obyvatel 
o 101 osob než na počátku roku. Vliv na tento úbytek mělo především záporné saldo migrace 
(migrační saldo dosáhlo záporné hodnoty – 111 osob).  V tomto roce počet narozených 
převýšil počet zemřelých (přirozený přírůstek je v celkové výši 10 osob). 
Z hlediska dlouhodobého vývoje by bylo zajímavé zhodnotit, co přispělo k poměrně 
masivnímu stěhování občanů v roce 2014. Může to mít samozřejmě souvislost 
s nezaměstnaností, tedy stěhování se za prací.  
 

 
Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace 

Přírůstek 
/úbytek 

Živě 
narození 

Zemřelí 
Přirozený 
přírůstek 

Přistěhovalí Vystěhovalí 
Saldo 

migrace 
 

Celkem 86 76 10 84 195 -111 -101 

Muži 38 42 -4 32 89 -57 -61 

Ženy 48 34 14 52 106 -54 -40 
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Nezaměstnanost 
 
Nezaměstnanost ve městě Bystřice nad Pernštejnem se snížila z 9,1 % v roce 2014 na 8,2 % 
v roce 2015.  
 
Kriminalita v okrese Žďár nad Sázavou 
 
Jak je z uvedené tabulky patrné, celkově se snížila kriminalita ve městě oproti předchozímu 
roku.  
 
Období: 01/2015 - 09/2015, srovnání: 01/2014 - 09/2014 
 
 

Rok  Násilné činy 
Mravnostní 

činy 
Krádeže 

vloupáním 
Krádeže 

2015 uskutečněno 94 10 153 204 

 objasněno 71 7 64 76 

 % 75,53 % 70,00 % 41,83 % 37,25 % 

2014 uskutečněno 81 18 219 301 

 objasněno 62 13 60 97 

 % 76,54 % 72,22 % 27,40 % 32,23 % 

 
    

 
 
Spolková činnost 
 
Ve městě působí mnoho organizací a spolků, které se podílejí na životě ve městě. Město 
provozuje dům s byty zvláštního určení, přičemž pečovatelskou službu zajišťuje Charita Žďár 
nad Sázavou.  
Pravidelně podporuje řadu poskytovatelů sociálních služeb i souvisejících aktivit 
prostřednictvím dotací.  
Největším poskytovatelem je oblastní Charita Žďár nad Sázavou.  
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V rámci zpracování plánu bude jeho součástí také přehled poskytovatelů služeb  
a souvisejících aktivit.  
 
Poskytovatelé služeb a souvisejících aktivit 
 

Oblastní charita Žďár na Sázavou 
Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež  

a) Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina 
b) Centrum prevence 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nadosah 
Charitní pečovatelská služba 

a) Pronájem kompenzačních pomůcek 
b) Doprava 
c) Pedikúra 

Denní stacionář Rosa 
Domácí hospicová péče 
Centrum aktivizačních služeb pro seniory Včela 
Centrum služeb pro duševní zdraví Klub v 9 
Osobní asistence 
Dobrovolnické centrum Kambala 
Klub seniorů 
Portimo o.p.s. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Občanská poradna 
Home Care domácí péče 
Ječmínek o.p.s. 
Terénní práce 
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 
Domov Kamélie 
Svaz tělesně postižených 
Spektrum  
Liga vozíčkářů 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
Svaz stomiků ILCO Vysočina 
Úsměváčci, z.s. 

 
Informovanost  
 
Město vydává zpravodaj, který je distribuován zdarma do všech domácností. Pravidelně 
rovněž informuje o všech aktivitách v ročence, ve které jsou mimo jiné aktualizovány 
informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách realizovaných 
na jeho území i s kontakty.  Ve městě rovněž probíhá hlášení místního rozhlasu.  
 

3. Výsledky analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb  
 

Zjišťování potřeb občanů probíhalo nejen prostřednictvím přímého dotazování, ale také 
formou elektronického dotazníku. Dotazníky byly rovněž k dispozici na obecním úřadě. 

Okomentoval(a): [JK1]: Proč jsou některé názvy v tabulce 
viz níže tučně a některé nejsou? 

Okomentoval(a): [IKOR2R1]: Tučně je organizace, bez 
tučně služba 



 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Bystřice nad Pernštejnem                                               53 
 

Pro zjišťování potřeb jsme využili místní tazatele po zaškolení, kteří byli doplněni tazateli 
zpracovatele.  
Přímým oslovením a dotazníky ve městě bylo získáno celkem 195 odpovědí, 6 respondentů 
vyplnilo dotazník prostřednictvím internetu. Celkem tedy bylo vyplněno 201 dotazníků.  
 

Způsob oslovení 
respondentů 

Počet 
Podíl z 
celku 
v % 

Přímé oslovení + obec 195 97,1 

Internet 6 2,9 

Celkem 201 100 

 
 
 
Zastoupení obyvatel dle pohlaví 
 
Na dotazníky odpovídaly mnohem ochotněji ženy a to v počtu 137, což činí 68,1%. Tato 
skutečnost je nicméně obvyklá. Nejen, že ženy odpovídají ochotněji, ale zároveň jsou to právě 
ony, které pečují o své blízké.  
 

Pohlaví Počet 
Podíl z 

celku v % 

Muži 63 31,3 

Ženy 137 68,1 

Bez odpovědi 1 0,6 

Celkem 201 100 

 
Zastoupení dle věkových skupin 
 
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že největší procento odpovědí bylo získáno od respondentů  
ve věkové kategorii 60 a více let a to celých 28 %. Druhou nejpočetnější skupinou byla věková 
kategorie 10 - 15let. Naopak nejmenší podíl odpovědí jsme získali od respondentů ve věku 
16 - 25 let s 9 % odpovědí. Nicméně právě pro tuto cílovou skupinu je ochota k odpovědím 
pochopitelná. Nejsou ve věku, kdy by sami potřebovali nějaké služby a nemají ještě rodiče 
v seniorském věku, aby vnímali potřebnost služeb či souvisejících aktivit.  
 

Věk Počet 
Podíl z 

celku v % 

10-15 41 20 

16-25 18 9 

26-35 27 14 

36-45 33 16 

46-59 25 13 

60 a více 57 28 

Celkem 201 100 
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Na všechny níže uvedené otázky mohli respondenti odpovídat několikrát.  
 
Je ve vaší domácnosti někdo, kdo potřebuje pomoc mimo rodinu? 
 
V rámci této otázky jsme zjišťovali, zda je v domácnostech respondentů někdo, kdo potřebuje 
pomoc mimo rodinu v jednotlivých oblastech pomoci. Na tuto otázku odpovědělo kladně 
38 respondentů, z toho 27 žen, což činí 71 % z počtu odpovědí. Jak jsme již uvedli výše, ženy 
nejen ochotněji odpovídají, ale zároveň jsou to většinou ony, které pečují o své blízké a služby 
jim zajišťují.  
 

Je ve vaší domácnosti 
někdo, kdo potřebuje pomoc 

mimo rodinu? 
Počet 

Podíl z 
celku v % 

Podíl z 
odpovědí v 

% 

Ano 38 19 19 

Ne 160 80 80 

Bez odpovědi 3 1 1 

Počet odpovědí 198 98 100 

Celkem 201 100 100 

 
 
O jakou pomoc se jedná? 
 
V případě, že respondenti odpověděli kladně na výše uvedenou otázku, zda někdo 
v domácnosti potřebuje pomoc mimo rodinu, dotazovali jsme se rovněž, o jakou pomoc se 
jedná. Z tabulky je zřejmé, že nejčastější službou, kterou respondenti či jejich blízcí využívají, 
je bydlení v domě s byty zvláštního určení s 20 %, dále osobní asistence se 13 %, pečovatelská 
služba s 12 %. Přestože dva respondenti uvedli, že by potřebovali jiné služby, odpověděl jen 
jeden a to duchovní.  
 
 
 
 
 

20%
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O jakou pomoc se jedná? Počet 
Podíl z odpovědí v  

% 

Pomoc s pečováním o vlastní osobu 13 12 

Osobní asistence 14 13 

Trvalý pobyt v zařízení pro seniory 5 5 

Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb 21 19 

Zajištění péče o člena rodiny 10 9 

Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené 6 6 

Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. 
zrakově či sluchově postižené 

2 2 

Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním 
postižením 

7 6 

Pracovní aktivity pro osoby s duševním 
onemocněním či mentálním postižením 

6 6 

Využívání pomoci pro drogově závislé 2 1 

Bydlení pro sociálně slabé 4 4 

Zařízení pro pomoc bezdomovcům 3 3 

Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci 7 6 

Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním 
postižením či duševním onemocněním 

1 1 

Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v 
domácím prostředí 

6 6 

Jiná 2 1 

Celkem 109 100 
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Je ve vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit 
 
V následující otázce jsme zjišťovali, zda je v domácnosti respondenta někdo, kdo se zúčastňuje 
jednotlivých aktivit. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce respondentů se účastní aktivit 
pro děti a mládež a to ve 41 %, dále pro zdravotně postižené s 29 % a pro seniory 
(40, tj. 21 % z odpovědí). Z jiných aktivit uvedli respondenti sport, rybaření, případně uváděli 
i aktivity, které jsou zahrnuty v odpovědích (např. NADOSAH).  
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Je ve vaší domácnosti někdo, kdo 
se zúčastňuje aktivit 

Počet 
Podíl z 

celku v % 

Pro děti a mládež 82 41 

Pro seniory 40 21 

Pro zdravotně postižené 58 29 

Jiné (vypište prosím) 17 8 

Bez odpovědi 3 1 

Počet odpovědí 197  

Celkem 200 100 

 
Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že ženy v oblasti zajišťování aktivit mají hlavní slovo, 
především v oblasti seniorů se jedná takřka o 100 % odpovědí.  
 
Souvislost pohlaví a aktivit 
 

Je ve vaší domácnosti 
někdo, kdo se zúčastňuje 

aktivit 
Počet Ženy 

% z počtu 
odpovědí 

Pro děti a mládež 82 49 60 

Pro seniory 40 39 98 

Pro zdravotně postižené 58 29 50 

Jiné (vypište prosím) 17 13 76 

Bez odpovědi 3 0 0 

Počet odpovědí 197   

Celkem 200   

 
 
Jaká pomoc bude podle vás do budoucna potřebná? 
 
U této otázky jsme zjišťovali, jaké služby budou do budoucna potřebné z pohledu občanů 
samotných.  
 
Podle odpovědí respondentů je na prvním místě pobyt v domově pro seniory, pomoc 
v domácnosti, dále pečovatelská služba, bydlení v domě s byty zvláštního určení, denní 
stacionář, domácí péče včetně hospicové služby, odlehčovací služba, bydlení pro sociálně 
slabé a socioterapeutické dílny či podporované zaměstnávání. Pro větší přehlednost jsme 
preferované služby zvýraznili barevně.  
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Jaká pomoc bude potřebná Počet 
Podíl 

z odpovědí 
v  % 

% z 
celku 

Pomoc v domácnosti  74 8 37 

Pomoc s pečováním o vlastní osobu 71 7 35 

Trvalý pobyt v zařízení pro seniory 77 8 38 

Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb 71 7 29 

Zajištění péče o člena rodiny 59 6 29 

Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené 45 5 22 

Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či 
sluchově postižené 

39 4 19 

Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním 
postižením 

57 6 28 

Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním 
postižením 

41 4 20 

Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či 
mentálním postižením 

62 7 31 

Využívání pomoci pro drogově závislé 44 3 22 

Bydlení pro sociálně slabé 65 7 32 

Zařízení pro pomoc bezdomovcům 57 6 28 

Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci 56 6 28 

Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním 
postižením či duševním onemocněním 

55 6 27 

Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím 
prostředí 

74 8 37 

Jiná 11 2  

Celkem 958 100  
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Souvislost z hlediska věku 
 
Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, je zřejmé, že některé služby či navazující aktivity jsou 
důležité pro většinu cílových skupin. Níže v přehledu uvádíme pouze ty, které označily tři a více 
zástupců věkové kategorie.  
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Jaká pomoc bude potřebná 
I. 

10-15 
II. 

16-25  
III. 

26- 35  
IV. 

36-45 
V. 

46-59 
VI. 

60 + 

Pomoc v domácnosti  12 4 7 13 11 27 

Pomoc s pečováním o vlastní 
osobu 

17 4 6 12 11 21 

Trvalý pobyt v zařízení pro 
seniory 

14 3 4 13 9 34 

Pobyt v nájemním bytě se 
zajištěním služeb 

11 5 6 12 11 26 

Zajištění péče o člena rodiny 10 8 5 14 11 11 

Trvalý pobyt v zařízení pro 
zdravotně postižené 

11 3 4 9 4 14 

Zajištění péče o zdravotně 
postižené dítě, např. zrakově 
či sluchově postižené 

13 5 5 7 4 6 

Celodenní péče o osoby  
s duševním či mentálním 
postižením 

24 5 4 13 4 5 

Celotýdenní péče o osoby  
s duševním či mentálním 
postižením 

14 6 6 7 5 5 

Pracovní aktivity pro osoby  
s duševním onemocněním či 
mentálním postižením 

20 7 4 11 7 1 

Využívání pomoci pro 
drogově závislé 

18 6 3 7 5 4 

Bydlení pro sociálně slabé 16 3 3 11 11 21 

Zařízení pro pomoc 
bezdomovcům 

12 7 4 8 8 19 

Pobytové zařízení pro matky  
s dětmi v krizové situaci 

17 4 6 7 6 18 

Bydlení s asistencí odborníků 
pro osoby s mentálním 
postižením či duševním 
onemocněním 

23 2 6 9 8 7 

Pomoc osobám pečujícím  
o osobu blízkou v domácím 
prostředí 

19 5 4 14 10 22 

Jiná 3 0 2 4 1 1 

Celkem 254 78 77 171 126 252 
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 Pečovatelská služba: věkové kategorie III., IV., V. a VI. 

 Osobní asistence: pro věkové kategorie I., III., V. a VI.  

 Dům s byty zvláštního určení: III., V., VI.  

 Socioterapeutické dílny: I., II., IV.  

 Bydlení pro sociálně slabé: IV., V., VI.  

 Hospicová péče, ošetřovatelská služba: I., IV., V., VI.  
 
Jaké aktivity byste ze strany obce uvítali? 
 
V této otázce jsme zjišťovali, jaké aktivity by občané uvítali ze strany obce pro jednotlivé cílové 
skupiny. V souvislosti s touto otázkou mohli občané konkrétně označit, zda by uvítaly např. 
akce, prostory, vzdělávání, poradenství apod.  
Překvapivým výsledkem bylo, že většina respondentů (157 v absolutní hodnotě a 30 %) uvedlo, 
že by uvítali aktivity pro nezaměstnané. Vzhledem k posledním údajům  
o nezaměstnanosti, která k lednu 2016 činila 8,4%, což je nad celorepublikovým průměrem je 
možné, že tuto problematiku vnímají občané intenzivně.  
Vzhledem k počtu respondentů z jednotlivých věkových kategorií je jasné, že zajištění aktivit 
pro seniory a pro děti do 15 let převažují nad ostatními.  
 

Jaké aktivity byste ze strany obce 
uvítali? 

Počet 
Podíl z 

celku v % 

Podíl z 
odpovědí v 

% 

Zajištění aktivit v oblasti volného 
času pro děti (do 15 let) 

94 18 18 

Zajištění aktivit v oblasti volného 
času pro mládež 

86 16 16 

Zajištění aktivit pro seniory 107 21 21 

Zajištění aktivit pro nezaměstnané 157 30 30 

Zajištění aktivit pro sociálně slabé 73 14 14 

Bez odpovědi 2 1 1 

Počet odpovědí 517   

Celkem 519 100 100 
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V grafu uvádíme pouze odpovědi, proto jsou procenta u jedné z oblasti navýšena.  
 

 
 
 

Zajištění aktivit v oblasti volného času pro děti (do 15 let) 
 
U této cílové skupiny jsme zaznamenali největší zájem více akcí, kdy odpovědělo celkem 53 
respondentů a dále kroužky s 27 odpověďmi.  
 

Celkem kroužky akce prostory 

94 27 53 15 

 
 
Zajištění aktivit v oblasti volného času pro mládež 
U této cílové skupiny jsme zaznamenali největší zájem o akce, odpovědělo celkem  
52 respondentů, 27 respondentů uvedlo, že by přivítalo rozšíření prostor pro setkávání.  
 

Celkem akce prostory 

86 52 27 

 
Zajištění aktivit pro seniory 
Cílová skupina senioři by nejvíce uvítala zájezdy a také větší informovanost. V oblasti zajištění 
prostor a akcí jsou výsledky shodné.  
 

Celkem Akce Prostory Zájezdy informovanost 

107 32 32 62 59 

 

18%

17%

21%

30%

14%

Zajištění aktivit v oblasti volného času pro děti (do 15 let)

Zajištění aktivit v oblasti volného času pro mládež

Zajištění aktivit pro seniory

Zajištění aktivit pro nezaměstnané

Zajištění aktivit pro sociálně slabé
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Zajištění aktivit pro nezaměstnané 
 
Cílová skupina nezaměstnaní je rovněž velmi důležitá. V případě, že by se nerealizovaly aktivity 
pro zvýšení zaměstnanosti, mohly by narůstat problémy, které s nezaměstnaností úzce souvisí 
a to především zadluženost a s tím související negativní jevy. Aktivitami mohou být právě kurzy 
a další vzdělávání cílové skupiny.  
 
Respondenti by uvítali především pracovní příležitosti v obci s 38 %, dále kurzy společně se 
vzděláváním.  
 

Vzdělávání Kurzy 
Pracovní příležitosti 

v obci 
Poradenství 

34 36 60 29 

 
 

 
 

17%

17%

34%

32%

akce prostory zájezdy informovanost

21%

23%

38%

18%

Vzdělávání Kurzy Pracovní příležitosti v obci Poradenství
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V oblasti sociálně slabých pak respondenti navrhují zajištění dluhového poradenství  
v 55 odpovědích, což je 27,3 % z celkového počtu odpovědí.  
 
Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? 
 
V této otázce jsme zjišťovali, kde respondenti získávají informace v případě potřeby pomoci 
sobě či členům rodiny.  
 
 

Odkud získáváte informace v 
případě potřeby pomoci sobě či 

členům rodiny? 
Počet 

Podíl z celku 
v % 

Město/obec – obrátím se 
 na příslušného úředníka, 

starostu/ku 
50 16 

Internet 104 33 

Místní zpravodaj 74 24 

Známí, přátelé 82 26 

Jinde 0 0 

Bez odpovědi 1 1 

Počet odpovědí 310  

Celkem 311 100 

 
 

 
 
 
Co dalšího nám chcete sdělit 
Poznámky z dotazníků jsme žádným způsobem neupravovali (gramatika).  
Z poznámek je zřejmé, že by mělo dle respondentů dojít k rekonstrukci části DPS – klubovna 
a zajistit přechod u denního stacionáře Rosa.  
 
 
 
 

19%

41%

29%

11%

Město/obec – obrátím se na příslušného úředníka, starostu/ku

Internet

Místní zpravodaj

Známí, přátelé
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 Protažení cyklostezky. Skalský rybník -> např. Nové město n./M.; Přechod a chodník 
u Stacionáře 

 Jste super. 

 Líbila se mi série přednášek na městském úřadu, měla bych o ně znovu zájem. 

 Provádět kontrolu, jaký odpad podnikatelé dováží zvenčí; pochůzky obecních 
strážníků ve večerních hodinách. 

 Nelíbí se mi, že na DPS chodí lidé se psy. 

 Bytové hospodaření. 

 Na DPS potřebuje zlepšit klubovna (celkem 4x). 

 DPS je nutno upravit nebo rozšířit s klubovnou.  

 Chráněné bydlení pro postižené, větší informovanost seniorů. 

 nedostatek bytů a velké kauce - problém v bytové politice. 

 Přechod pro chodce u denního stacionáře Rosa (potřeba také pro seniory, kteří zde 
bydlí); chodník, který by vedl podél cesty od vlaku až ke stacionáři. 

 V domě s pečovatelskou službou mohou zůstat jen soběstační občané. Je zapotřebí 
následné služby o nesoběstačné lidi. 

 Úprava klubovny pro seniory, prosíme o přechod pro chodce a o chodník u denního 
stacionáře Rosa. 

 Renovace budovy DPS.  

 Lepší je, když mohou senioři a postižení zůstat v péči rodiny. 

 Děkujeme, co pro nás děláte. 

 Děkujeme, co pro nás děláte. 

 Toto vyplňování bylo nudné. 

 Nedostatek bytů a velké kauce - problém v bytové politice. 

 Větší snaha získat pro nezaměstnané i v blízkém okolí. (asi práci?) 

 Je velká potřeba přiblížit dětem skauting kde se učí slušnosti, lásce k přírodě, 
slušnosti a úctě ke starším. 

 Přechod u denního stacionáře Rosa. 

 Více kurzů ohledně finanční gramotnosti. 

 Parčíky a odpočinková místa jsou velmi často obsazena bezdomovci (u polikliniky). 
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4. Závěr 
 

Ve městě je velký počet poskytovaných služeb, z čehož je zřejmé, že město se o své občany 
zajímá a je si vědomo důležitosti pomoci různým cílovým skupinám.  Jedná se o nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, centrum pro rodiče s dětmi, charitní pečovatelská služba, půjčovna 
kompenzačních pomůcek, fakultativní doprava, denní stacionář, domácí hospicová péče, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, centrum služeb pro duševní 
zdraví, osobní asistence, dobrovolnické centrum, sociálně aktivizační služby pro děti a mládež, 
občanská poradna, domácí péče. Ze souvisejících aktivit potom podporuje kluby Svazu tělesně 
postižených, svazu postižených civilizačními chorobami, svaz neslyšících  a nedoslýchavých, 
svaz stomiků, klub pro děti.  
 
Tak velký počet služeb není na město velikosti Bystřice nad Pernštejnem obvyklé.  
Dotazování občanů probíhalo trojím způsobem a to dotazníky prostřednictvím přímého 
oslovení, dotazníky na obci a vyplňování prostřednictvím internetu. Celkově bylo získáno 
201 vyplněných dotazníků, což činí cca 24% obyvatel města.  
 
Nejvíce odpovídaly ženy a to v 68 %, z hlediska věku pak nejvíce dotazníků vyplnila věková 
kategorie 60 a více let s 28 %.  
 
V současné době není využívání služeb občany příliš vysoké, činí 19 % z celkového počtu 
odpovědí. Z hlediska využívaných služeb se jedná o pečovatelskou službu, osobní asistenci, 
bydlení v domě s byty zvláštního určení s využívání pečovatelské služby.  
 
Nejvíce jsou využívány aktivity pro děti a mládež a zdravotně postižené, na třetím místě pak 
aktivity pro seniory.  
 
Pro zpracování plánu rozvoje sociálních služeb jsou důležité nejen služby a aktivity, které 
v současné době fungují, ale také znát potřeby do budoucna.  
 
Z hlediska budoucích potřeb se jedná primárně o pečovatelskou službu, domov pro seniory, 
osobní asistenci, dům s byty zvláštního určení, denní stacionář, socioterapeutické dílny, 
případně podporované zaměstnávání zdravotně postižených, bydlení pro sociálně slabé, 
zařízení pro pomoc bezdomovcům, jako je noclehárna či azylový dům a dále ošetřovatelská 
služba či hospicová péče.  
 
Takřka všechny tyto služby jsou již ve městě zajištěny, je ale zřejmé, že díky demografickému 
vývoji bude nezbytné některé služby dále rozvíjet a rozšiřovat. Jako nové se objevily služby 
pro osoby bez přístřeší.  
 
Abychom předcházeli socio-patologickým jevům u dětí a mládeže, osamocení seniorů a tím 
zvyšování závislosti na zdravotnictví a snižování soběstačnosti, dlouhodobé nezaměstnanosti 
a s tím souvisejících problémů s dluhy a dalšími problémy, je nezbytné, aby byly zajištěny také 
související aktivity.  
 
Při zjišťování potřeb v této oblasti odpovědělo 157 respondentů, že by bylo vhodné zajistit 
aktivity pro nezaměstnané. Tato skutečnost je velmi důležitá, neboť v nastávajícím období 
právě pro tuto cílovou skupinu bude možnost zajistit i financování z evropských dotací.  
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V podstatě všechny skupiny by uvítaly více akcí. Je však otázkou, zda je má zajišťovat město 
samotné, nebo by se měly více zapojit místní spolky, samozřejmě s podporou města ať už 
prostřednictvím financování nebo partnerstvím.  
 
Co se týče informovanosti o sociálních službách, nejčastěji respondenti využívají internet, 
i když dotazník přes internet vyplnilo pouze 6 respondentů. Ve 24 % využívají místní zpravodaj, 
v 50 případech se obrátí na příslušného úředníka na městském úřadě.  
Celkově lze říci, že město velmi dobře pracuje v sociální oblasti, základní služby má zajištěny 
a v rámci plánování se budeme soustředit na jejich rozvoj a případné rozšíření.  
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Příloha č. 2  Zdroje financování 
 
Zdroje financování byly aktuální k roku 2016, nicméně ve většině případů se opakují.  
 
 
Kraj Vysočina 
Individuální projekt 
 
MV ČR 
Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Bezpečnostní 
dobrovolník“ v roce 2016 
http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-
dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx 
 
Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2016 
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2016.aspx 
 
MŠMT 
Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-
2018 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-
mladeze-a-telovychovy-pro 
 
MZ 
Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2016 
Bližší info viz :http://www.mzcr.cz/dokumenty/narodni-program-zdravi-projekty 
podpory-zdravi-pro-rok-2016_10678_3330_1.html 
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. 9. 2015 

 
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016 
Bližší info viz :http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-
hiv/aids_33... 
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. 9. 2015 

 
Protidrogová politika MZ pro rok 2016 
Bližší ino viz : http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz-_3278_1.html 
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. 9. 2015 

  
Program „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ pro rok 2016 
Bližší info viz : http://www.mzcr.cz/obsah/pece-o-deti-a-dorost-a-prevence-
kriminality_335... 
 
Program Péče o děti a dorost 

 Systémová prevence dětských úrazů spojených s vodou 

 Prevence sebevražedného chování dětí 

 Výživa kojenců a matek 
 
Program prevence kriminality 

http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2016.aspx
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro
http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids_3331_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids_3331_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz-_3278_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/pece-o-deti-a-dorost-a-prevence-kriminality_3353_1.html
http://www.mzcr.cz/obsah/pece-o-deti-a-dorost-a-prevence-kriminality_3353_1.html
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 Pozitivní rodičovství 

 Bezpečná komunita 
Evropské fondy 
www.esfcr.cz 
 
Soukromé zdroje 
Konto Bariéry 
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx 
 
Nadace Divoké husy 
http://www.divokehusy.cz/nase-pomoc 
 
Nadace ČEZ 
Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 
 
Podpora regionů 
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/podpora-regionu-
2015/podminky-grantoveho-rizeni-podpora-regionu.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx
http://www.divokehusy.cz/nase-pomoc
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/podpora-regionu-2015/podminky-grantoveho-rizeni-podpora-regionu.pdf
http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/podpora-regionu-2015/podminky-grantoveho-rizeni-podpora-regionu.pdf
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Příloha č. 3   Pozvánka na veřejné projednání  
 
 

 


