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ÚVOD 

Návrhová část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Holicka (dále jen 

„Komunitní plán Holicka“) vychází z předchozí analytické části komunitního plánování a dokumentů, 

které byly v rámci této fáze zpracovány (Analýza problémů a potřeb, Sociodemografická analýza, 

SWOT analýza).   

Cílem historicky prvního Komunitního plánu Holicka pro období let 2022 až 2025 je vytvoření 

komunikující a provázané sítě občanských iniciativ, poskytovatelů sociálních služeb, obecních 

samospráv a dalších orgánů veřejné správy, resp. fungujícího systému sociální pomoci založeného 

na partnerství, efektivním způsobu komunikace a informovanosti, dostupnosti a odborné kvalitě 

poskytovaných služeb.   

Návrhová část Komunitního plánu Holicka obsahuje opatření v šesti tematických oblastech:  

▪ Oblast péče o seniory 

▪ Oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním  

▪ Oblast péče o rodiny s dětmi, děti a mladé dospělé  

▪ Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

▪ Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 

▪ Oblast institucionálního zajištění sociálních služeb a dalších forem sociální pomoci  

Pro každou tematickou oblast je navrženo několik opatření. Tato opatření byla navržena s důrazem 

na konkrétnost, realizovatelnost a měřitelnost (prostřednictvím definovaných indikátorů). 

Při zpracování byl kladen důraz na maximální využití místních (komunitních) zdrojů. S ohledem 

na územní polohu Holicka však byly zohledňovány i širší souvislosti, zejména dostupnost sociálních 

služeb a dalších forem sociální pomoci v rámci Hradecko-pardubické aglomerace. Současně byl 

sledován proces přípravy střednědobého plánu rozvoje Pardubického kraje a také vývoj sociální 

legislativy (například připravovaná novela zákona o sociálních službách).    

Jednotlivá opatření jsou zpracována ve struktuře:  

▪ Název opatření  

▪ Cíl opatření  

▪ Stručný popis aktivit 

▪ Termín realizace aktivity 

▪ Odpovědnost za realizaci aktivity 

▪ Předpokládané náklady a jejich zdroj (náklady jsou uvedeny za celé plánovací období 2022-

2025; náklady které na základě realizovaných opatření vzniknou následně po konci 

plánovacího období jsou uvedeny v závorce kurzívou).  
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▪ Cílový stav po realizaci aktivity včetně indikátorů a způsobu jejich hodnocení  

▪ Komentář (stručná charakteristika opatření a aktivit) 

▪ Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka (je uváděna v případě, že dochází 

k prolínání opatření mezi několika cílovými skupinami).  

číslo 
Název opatření: 

 

Cíl opatření: 

 

Stručný popis aktivit:  

 

Termín realizace:  Odpovědnost za realizaci:  

 

Předpokládané náklady (Kč): 

 

Zdroj financování:  

Cílový stav:  

 

Indikátory: 

 

Způsob hodnocení:  

Komentář: 

 

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka:  

 

 

Návrhová část je v závěru doplněna souhrnným vyčíslením nákladů navržených opatření a aktivit, 

zdrojů financování, a rovněž předpokládaných přínosů těchto opatření (finanční vyčíslení nákladů 

je doplněno o socioekonomické a společenské dopady navrhovaných opatření).  

Návrhová část byla zpracována pěti pracovními týmy pro jednotlivé tematické okruhy. Nyní je 

předkládána k veřejné diskusi prostřednictvím veřejného připomínkového řízení. V rámci tohoto 

připomínkového řízení lze předkládat návrhy na doplnění chybějících opatření (aktivit) nebo 

na změnu návrhů.  
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1. Oblast péče o seniory 

Opatření 1.1.: Zkvalitnění života seniorů v jejich přirozeném sociálním prostředí  

Cíl opatření: Vytvoření příležitostí pro aktivní život seniorů v jejich přirozeném sociálním prostředí 

a prevence jejich sociální izolace. 

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 1.1.1.: Finanční, materiální a organizační podpora činností spolků, svépomocných skupin, organizací 

seniorů a dalších občanských iniciativ zaměřených na podporu aktivního života seniorů a prevenci jejich sociální 

izolace; organizace těchto aktivit obcemi nebo jimi zřizovanými organizacemi. 

Termín realizace: průběžně   Odpovědnost za realizaci: obce, koordinátor 

sociálních služeb (spolupráce při zajištění 

informovanosti, koordinace aktivit)  

 

Předpokládané náklady: 240 tis. Kč  

 

Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace 

Cílový stav: Na území Holicka je k dispozici široké spektrum společenských, kulturních, vzdělávacích, 

sportovních a dalších volnočasových aktivit pro seniory; je zajištěna dostatečná informovanost o těchto aktivitách.  

 

Indikátory: počet podpořených organizací a aktivit  

 

Způsob hodnocení: zpětná vazba od cílové skupiny a organizátorů (průběžně)  

 

 

Komentář: Z analytické části Komunitního plánu Holicka vyplynul jednoznačný zájem seniorů 

setrvávat co nejdéle v přirozeném sociálním prostředí. Tento předpoklad je v opatření č. 1.1. 

doplněn o další dimenzi, kterou je kvalita života seniorů. Nejde přitom jen o materiální životní 

podmínky či dostupnost zdravotní péče, ale i lidské vztahy a začlenění jedince do širší společnosti. 

Opatření je zaměřeno na vznik širokého spektra společenských, kulturních, vzdělávacích, 

sportovních a dalších volnočasových aktivit podporujících aktivní život seniorů a fungujících zároveň 

jako prevence proti sociální izolaci. Tyto aktivity by měly primárně vzejít z občanské společnosti 

(komunitní a mezigenerační iniciativy). Obecní samosprávy mohou vznik těchto aktivit podporovat 

cílenými dotačními programy, finančními příspěvky či nefinančními formami podpory (například 

bezúplatný nájem prostor). V plánovacím období 2022-2025 se počítá především s podporou 

neinvestičního charakteru, podpora cílové skupiny seniorů však může probíhat i na bázi vzniku 

komunitních center. Důležitá je rovněž informovanost, a to jednak ve vztahu k potenciálním 

organizátorům aktivit (informace o možnostech podpory) i seniorům. Koordinační roli v této oblasti 

bude zajišťovat koordinátor sociálních služeb.  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 6.1. (Zajištění informovanosti); 

2.2. (Bezbariérovost)  
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Opatření 1.2.: Rozvoj terénních služeb pro seniory a podpůrných aktivit pro osoby 

pečující o seniory   

Cíl opatření: Zajištění kvalitní péče o seniory v jejich přirozeném sociálním prostředí rozvojem 

terénních služeb a dalších forem podpory osob pečujících o seniory (rodinní příslušníci, osoby 

blízké atd.). 

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 1.2.1.: Pravidelné navyšování kapacit terénních služeb pro seniory (pečovatelská služba, ošetřovatelská 

služba), a zároveň poradenství a praktického nácviku při péči o seniory v domácím prostředí v závislosti 

na demografickém vývoji (každý rok o cca 10 % oproti současnému stavu), zajištění dalších forem podpory osob 

pečujících o seniory (půjčovna pomůcek, psychologická a terapeutická pomoc, dobrovolnické aktivity atd.).   

 

Termín realizace: průběžně  Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb, koordinátor sociálních služeb  

 

Předpokládané náklady: 7 587 tis. Kč Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace, úhrady klientů, zdravotní pojištění   

Cílový stav: Je zajištěna územní a časová dostupnost terénních služeb pro seniory pro všechny zájemce; 

součástí poskytovaných služeb je poradenství a praktický nácvik dovedností potřebných pro péči o seniory 

v domácím prostředí; osobám pečujícím jsou k dispozici další formy podpory (půjčovna pomůcek, psychologická 

pomoc atd.).  

 

Indikátory: kapacity terénních služeb (pečovatelská služba, ošetřovatelská služba); kapacity poradenství 

a programů pro nácvik dovedností; kapacity půjčovny pomůcek, kapacity psychologické pomoci  

 

Způsob hodnocení: sledování vývoje kapacit ve spolupráci s poskytovateli služeb (pololetně); zpětná vazba 

od cílové skupiny s cílem zjistit potřeby a dostupnost služeb (jednou ročně) 

 

 

Komentář: V současné době pečuje na Holicku v domácím prostředí o seniora se sníženou 

soběstačností cca 200 rodin a jednotlivců, terénní služby jsou poskytovány cca 110 rodinám či 

jednotlivcům. V letech 2018 až 2020 zároveň docházelo k nárůstu počtu seniorů, kteří byli nuceni 

využít pobytové služby. Podle analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 20191 v horizontu 

nejbližších 10 let lze očekávat výrazný nárůst potřebnosti zejména u služeb sociální péče, kdy 

kapacita těchto služeb by měla stoupnout proti současné kapacitě o 36 % do roku 2025 a o 56 % 

do roku 2030. S ohledem na očekávaný demografický vývoj (nárůst skupiny seniorů na území 

Holicka během nejbližších 5 let o cca 350 osob a do 10 let minimálně o 500 osob; vstup silných 

populačních „poválečných“ ročníků do vyššího seniorského věku) je nutno pro dosažení stavu, kdy 

mohou senioři co nejdéle setrvat v přirozeném sociálním prostředí, pravidelně posilovat kapacity 

terénních služeb (pečovatelská služba, ošetřovatelská služba) a dalších forem podpory osob 

 
1  Ministerstvo práce a sociálních věcí (2019). Analýza financování sociálních služeb. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vykazovani-dat-o-poskytovanych-socialnich-sluzbach.  

https://www.mpsv.cz/web/cz/vykazovani-dat-o-poskytovanych-socialnich-sluzbach
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pečujících o seniory. Součástí této podpory je kontinuální poradenství včetně telefonické krizové 

intervence (informace o dostupných službách, finančních nárocích pečujících služeb atd.), nácviky 

dovedností při péči o seniory (ideálně přímo v domácnosti), psychologická pomoc, dostupnost 

kompenzačních pomůcek (včetně pomoci s jejich výběrem), koordinace a nabídka pomoci 

dobrovolníků, podpora sousedské výpomoci atd.  

Kvalifikovaný odhad nárůstu počtu nově pečujících rodin s podporou sociálních služeb se pro území 

Holicka pohybuje na úrovni minimálně 10 % ročně (tj. nárůst kapacit sociálních služeb 

o cca 10 rodin či jednotlivců ročně, v případě ošetřovatelské služby o cca 40 rodin a jednotlivců). 

Jde však o odhad minimální vycházející z předpokladu, že stejně jako dosud bude pomoc sociálních 

služeb využívat jen část z pečujících rodin (v tomto ohledu je nutno sledovat především věkové 

složení pečujících osob). Vzhledem k plánovaným informačním aktivitám lze očekávat nárůst zájmu 

o další formy podpůrných aktivit (nácviky, poradenství, psychologická nebo terapeutická pomoc). 

Demografický vývoj a růst poptávky bude ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb sledován 

a pravidelně vyhodnocován. Kapacity služeb a poptávku po službách je navrhováno sledovat 

pololetně z důvodu časového harmonogramu dotačních řízení (podávání žádostí před koncem 

kalendářního roku).    

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 4.1. (Rozvoj psychiatrické péče)  
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Opatření 1.3.: Zřízení krizové pomoci pro seniory  

Cíl opatření: Zajištění okamžité pomoci při zajištění péče o seniory formou dočasného přijetí 

do pobytové služby nebo poskytováním osobní péče v domácím prostředí. 

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 1.3.1.: Zřízení 1 až 2 lůžek okamžitého přijetí umožňujících zajištění pobytové péče pro seniory z Holicka 

v případech, kdy ze závažných důvodů není zajištěna osobní péče o seniora; vytvoření služby poskytující tuto 

celodenní pomoc v domácím prostředí seniora.  

Termín realizace: po 03/2025  Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb 

 

Předpokládané náklady: (neinvestiční 1236 tis. 

Kč/rok), investiční jsou zahrnuty v opatření 1.4. 

Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace 

Cílový stav: Na území Holicka je dostupná pomoc ve formě okamžitého přijetí seniora do pobytové služby 

(časově omezený pobyt) v případě krizové situace; tato služba je poskytovateli realizována v případě zájmu 

i v domácím prostředí seniora.    

 

Indikátory: počet lůžek okamžitého přijetí; kapacity služby krizové péče o seniora poskytované v domácím 

prostředí  

 

Způsob hodnocení: ověření dostupnosti služby a míry jejího využívání (četnost případů v kalendářním roce, 

čekací doba, průměrná doba pobytu či péče poskytované v domácím prostředí) 

 

 

Komentář: Z analytické fáze Komunitního plánu Holicka vzešla potřeba zřídit pobytovou kapacitu 

umožňující okamžité přijetí seniora (nebo osoby se zdravotním znevýhodněním) v situacích, kdy 

například pečující osoba není ze závažných důvodů schopna péči poskytnout (onemocnění, úmrtí 

v rodině atd.) nebo došlo k nepředvídatelné změně situace na straně seniora. V současné době je 

lůžko okamžitého přijetí k dispozici ve službě Oblastní charity Pardubice v Pardubicích (v rámci 

odlehčovací služby Červánky).  

Cílem je nově vzniklou pobytovou kapacitu doplnit zřízením terénní služby, která by stejnou funkci 

plnila přímo v domácím prostředí seniora (ve formě krátkodobé i celodenní péče). Kromě četnosti 

využití služeb je nutno sledovat rovněž délku pobytu seniora (z důvodu zachování krizové funkce 

služby) a způsob návazné péče (zda došlo k návratu seniora do domácího prostředí, byl umístěn 

trvale do jiné pobytové služby atd.).    

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 4.1. (Rozvoj psychiatrické péče)  
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Opatření 1.4.: Posílení odlehčovacích služeb pro seniory  

Cíl opatření: Podpora péče o seniory zvýšením kapacit a rozšířením nabídky (kapacit a cílových 

skupin) odlehčovacích služeb. 

Stručný popis aktivit:  

Aktivita 1.4.1.: Zřízení odlehčovací služby pro seniory s denním provozem s kapacitou 5 osob; vytvoření služby 

poskytující tuto pomoc v domácím prostředí seniora. 

  

Termín realizace: po 03/2025 Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb  

 

Předpokládané náklady: (neinvestiční 1 208 tis. Kč), 

investiční 6 000 000 Kč 

Zdroj financování: investiční náklady z evropských 

fondů prostřednictvím MAS Holicko, krajské, národní 

a evropské dotace, spoluúčast investora; neinvestiční 

náklady krajské a národní dotace, úhrady klientů  

Cílový stav: Je zajištěna územní a časová dostupnost denních odlehčovacích služeb pro seniory pro všechny 

zájemce; služba je poskytována ambulantní i terénní formou.   

 

Indikátory: kapacita odlehčovací služby (počet klientů v ambulantní formě, počet klientů v terénní formě)  

 

Způsob hodnocení: ověření časové a územní dostupnosti služby a míry jejího využívání (četnost případů 

v kalendářním roce, čekací doba, průměrná doba pobytu či péče poskytované v domácím prostředí) 

 

 

 

Aktivita 1.4.2.: Navýšení kapacit odlehčovacích pobytových služeb pro seniory (předpoklad 8 lůžek), rozšíření 

cílových skupin odlehčovací péče (osoby s Alzheimerovou chorobou, osoby v terminálním stavu onemocnění 

atd.).   

  

Termín realizace: po 03/2025   Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb 

 

Předpokládané náklady: (neinvestiční 3 866 tis. Kč), 

investiční 20 000 000 Kč 

Zdroj financování: investiční náklady z evropských 

fondů prostřednictvím MAS Holicko, krajské, národní 

a evropské dotace, spoluúčast investora; neinvestiční 

náklady krajské a národní dotace, úhrady klientů 

Cílový stav: Je zajištěna územní a časová dostupnost denních odlehčovacích služeb pro seniory pro všechny 

zájemce (včetně seniorů s Alzheimerovou chorobou, v terminálním stavu onemocnění atd.); služba je 

poskytována pobytovou i terénní formou. 

 

Indikátory: kapacita odlehčovací služby (počet klientů v pobytové formě, počet klientů v terénní formě) 

 

Způsob hodnocení: ověření časové a územní dostupnosti služby a míry jejího využívání (četnost případů 

v kalendářním roce, čekací doba, průměrná doba pobytu či péče poskytované v domácím prostředí 
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Komentář: S ohledem na předpokládaný demografický vývoj lze v aktuálním plánovacím období 

Komunitního plánu Holicka očekávat zvýšení zájmu o odlehčovací pobytové služby pro seniory. 

Jednou ze služeb podporujících péči o seniory jsou odlehčovací služby s denním provozem, kde je 

ambulantní formou zajišťována péče o seniory pouze po část dne (předpokládaná kapacita 5 osob). 

Další aktivitou je navýšení kapacity odlehčovacích pobytových služeb o 8 lůžek (kapacita je 

stanovena na základě provedeného průzkumu zájmu a rovněž s ohledem na efektivní provoz 

služby). Vedle toho je nutno zároveň zajistit dostupnost těchto služeb pro různé cílové skupiny 

(senioři s duševními chorobami, v terminálním stavu onemocnění atd.). V úvahu připadá výstavba 

nového objektu v Holicích či jiné obci regionu nebo rozšíření stávajících kapacit v Horním Jelení.   

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 4.1. (Rozvoj psychiatrické péče) 
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Opatření 1.5.: Vytvoření systému paliativní péče    

Cíl opatření: Zajištění dostupnosti paliativní péče (domácí i pobytové) pro území Holicka. 

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 1.5.1.: Rozvoj domácí paliativní péče; zajištění dostupnosti odlehčovacích a pobytových služeb 

pro osoby v terminálním stavu onemocnění.    

  

Termín realizace: 12/2023, dostupnost odlehčovacích 

a pobytových služeb po 03/2025 

Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb 

 

Předpokládané náklady (Kč): neinvestiční náklady 

budou vyčísleny v závislosti na určení kapacit služeb; 

investiční jsou vyčísleny v rámci opatření 1.4.  

Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace, úhrady klientů, zdravotní pojišťovny  

Cílový stav: Je zajištěna územní a časová dostupnost paliativních služeb pro různé cílové skupiny; služba je 

poskytována pobytovou i terénní formou. 

 

Indikátory: kapacita služeb paliativní péče (počet klientů v pobytové formě, počet klientů v terénní formě)  

 

 

Způsob hodnocení: ověření časové a územní dostupnosti služby a míry jejího využívání (četnost případů 

v kalendářním roce, čekací doba) 

 

 

Komentář: Paliativní péče je mezioborovou službou, která spojuje prvky sociální, 

zdravotní, psychosociální a duchovní péče o umírající i jejich rodiny. Přesahuje rovněž cílovou 

skupinu seniorů. Cílem opaření je vytvoření komplexního systému paliativní péče na území Holicka 

zahrnující domácí paliativní péči (péče o nevyléčitelně nemocné v domácnosti) a návazností 

na odlehčovací služby a rovněž služby poskytované pobytovou formou. Součástí tohoto systému je 

pomoc osobám pečujícím o umírající v domácím prostředí (poradenství, půjčovna pomůcek, 

psychologická pomoc atd.).   

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka:  
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Opatření 1.6.: Dostupné chráněné bydlení a pobytové služby pro seniory    

Cíl opatření: Zajištění dostupnosti chráněného bydlení a pobytových služeb pro seniory (služby 

komunitního typu, nebo nízkokapacitní zařízení kombinující různé typy služeb).   

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 1.6.1.:  Provedení průzkumu zájmu o využívání chráněného bydlení a pobytových služeb mezi seniory 

a osobami pečujícími o seniory; zhodnocení potřebnosti nových kapacit a vytipování případných investičních 

finančních zdrojů.  

  

Termín realizace: 12/2023  Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb 

 

Předpokládané náklady (Kč): 50 tis. Kč Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace  

Cílový stav: Před zahájením investičních akcí je zjištěn aktuální zájem o chráněné bydlení a pobytové služby 

pro seniory ze strany obyvatel Holicka.  

 

Indikátory: realizovaný průzkum 

 

Způsob hodnocení: zpracovaná závěrečná zpráva včetně doporučení pro zadavatele sociálních služeb 

a potenciální investory 

 

 

Komentář: S ohledem na výše zmíněný demografický vývoj je nutno i v případě významného 

posílení terénních a ambulantních služeb v delším časovém horizontu plánovat vytvoření nových 

kapacit pobytových služeb pro seniory. Ty by měly mít primárně formu chráněného bydlení (bydlení 

v bytě v běžné zástavbě, kde žije senior či více seniorů s podporou sociální služby; byty jsou 

technicky přizpůsobeny individuálním potřebám obyvatel). Dalším typem služby jsou pobytová 

zařízení. V současné době je obyvateli Holicka při řešení nepříznivé sociální situace jednoznačně 

preferována pomoc terénní nebo ambulantní služby.  

Pobytovou službu s celodenní péčí upřednostňuje jen necelá pětina respondentů (23,1 %), je tedy 

vnímána jako krajní varianta.  Počet klientů pobytových služeb z Holicka činil v roce 2018 celkem 

47 osob, v roce 2019 došlo k navýšení na 56 osob a v roce 2020 na 62 osob. Obyvatelé Holicka 

jsou v řadě pobytových zařízeních sídlících mimo území správního obvodu Holicka. Přímo na území 

Holicka působí domov se zvláštním režimem provozovaný Sanatoriem Topas Holice s kapacitou 

185 lůžek a čtyři domy s pečovatelskou službou s kapacitou cca 160 míst. Potřeba pobytových 

služeb je přímo navázána na realizaci předchozích opatření (nebudou-li dostupné terénní, 

ambulantní nebo odlehčovací služby, tlak na pobytovou kapacitu bude vyšší).  
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Zřízení nových pobytových kapacit představuje významnou investici vyžadující dlouhodobou 

přípravu. Pro plánovací období 2022 až 2025 je proto navrhováno provedení průzkumu zájmu 

o využívání chráněného bydlení a pobytových služeb mezi seniory a osobami pečujícími o seniory 

a následné zhodnocení potřebnosti nových kapacit včetně vytipování případných investičních 

finančních zdrojů. V úvahu připadá rozšíření již existujících pobytových kapacit (například Domova 

Simeon v Horním Jelení).     

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka:  
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2. Oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním  

Opatření 2.1.: Podpora aktivit pro začlenění osob se zdravotním znevýhodněním 

do společnosti 

Cíl opatření: Vytvoření příležitostí pro začlenění osob se zdravotním znevýhodněním 

do společnosti. 

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 2.1.1.:  Finanční, materiální a organizační podpora nestátních organizací a dalších občanských iniciativ 

zaměřených na podporu začleňování lidí se zdravotním znevýhodněním do společnosti; organizace těchto aktivit 

obcemi nebo jimi zřizovanými organizacemi. 

  

Termín realizace: průběžně  Odpovědnost za realizaci: obce, koordinátor 

sociálních služeb (spolupráce při zajištění 

informovanosti, koordinace aktivit)  

Předpokládané náklady (Kč): 240 tis. Kč  Zdroj financování: rozpočty obcí; krajské, národní 

a evropské dotace 

Cílový stav: Na území Holicka jsou vytvořeny podmínky, aby se společenských, kulturních, vzdělávacích, 

sportovních a volnočasových aktivit mohly účastnit osoby se zdravotním znevýhodněním (zvláštní pozornost je 

přitom věnována dětem a mladým lidem); je zajištěna dostatečná informovanost o těchto aktivitách.  

 

Indikátory: počet podpořených organizací, aktivit a osob se zdravotním znevýhodněním   

 

Způsob hodnocení: zpětná vazba od cílové skupiny a organizátorů (průběžně) 

 

 

Aktivita 2.1.2.:  Podpora zapojování dětí a mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním do hlavního 

vzdělávacího proudu. 

  

Termín realizace: průběžně  Odpovědnost za realizaci: obce, školy a školská 

zařízení zřizovaná obcemi 

Předpokládané náklady (Kč): 7 212 tis. Kč 

 

Zdroj financování: krajské, národní a evropské dotace 

Cílový stav: Děti a mladí lidé se zdravotním znevýhodněním mají vytvořeny podmínky pro účast na výuce 

a souvisejících aktivitách v běžných školách a školských zařízeních (v hlavním vzdělávacím proudu).   

 

Indikátory: počet zapojených škol a školských zařízení, počet podpořených dětí  

 

Způsob hodnocení: pravidelné vyhodnocování počtu dětí mimo hlavní vzdělávací proud, hodnocení aktivit 

vedoucí k jejich začlenění do běžných škol (četnost sledování: každý školní rok).  

 

  

Komentář: Začlenění osob se zdravotním znevýhodněním (včetně mentálního, kombinovaného 

atd.) je plánováno podpořit dvěma typy aktivit. První z nich se zaměřuje na běžné komunitní 
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prostředí, druhé na vzdělávací oblast. V současné době se na Holicku uskutečňuje řada 

společenských, kulturních, vzdělávacích, sportovních a dalších volnočasových akcí. Aktivita 2.1.1. 

je zaměřena na podporu začleňování osob zdravotním znevýhodněním do těchto činností. Ta je 

často podmíněna organizačními a personálními opatřeními (asistenční pomoc, zajištění 

bezbariérovosti, doprava atd). Je proto třeba zajistit podporu organizátorů cílenými dotačními 

programy, finančními příspěvky či nefinančními formami pomoci. Další možností je organizace 

těchto aktivit přímo obcemi či jimi zřizovanými organizacemi. Přepokládá se i zapojení dobrovolníků. 

Důležitá je rovněž informovanost, a to jednak ve vztahu k potenciálním organizátorům aktivit 

(informace o možnostech podpory), tak potenciálním účastníkům akcí. Zvláštní pozornost je pak 

v této oblasti nutno věnovat dětem a mladým lidem.  

Druhá aktivita v rámci opatření 2.1. je zaměřena na začleňování dětí a mladých lidí do hlavního 

vzdělávacího proudu (do běžných škol). Jde zejména o zajištění dostatečných kapacit osobní 

a pedagogické asistence umožňující účast dětí na výuce a souvisejících mimoškolních aktivitách 

a rovněž realizace souvisejících opatření (zajištění dopravy dětí, bezbariérovosti přístupu, umožnění 

účasti na akcích pořádaných školami i dětem se zdravotním znevýhodněním, které na školu 

nedocházejí atd.).  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 6.1. (Zajištění informovanosti); 

2.2. (Bezbariérovost) 
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Opatření 2.2.: Odstranění bariér pro začleňování zdravotně znevýhodněných osob 

do společnosti  

Cíl opatření: Zajištění bezbariérového přístupu do veřejných a komunitních institucí a aktivit 

osobám se zdravotním znevýhodněním.  

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 2.2.1.: Zmapování různých typů bariér v běžném životě (technických i organizačních) pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním ve vztahu k veřejným a komunitním institucím a aktivitám; zpracovaný plán 

bezbariérovosti pro území Holicka.   

  

Termín realizace: 06/2023 (průzkum), 12/2023 

(zpracovaný plán) 

Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb, organizace osob se zdravotním 

znevýhodněním, poskytovatelé sociálních služeb, 

obce, organizace zřizované obcemi, další veřejné 

instituce. 

Předpokládané náklady (Kč): 100 tis. Kč 

 

Zdroj financování: krajské, národní a evropské dotace 

Cílový stav: Jsou zmapovány bariéry bránící osobám se zdravotním znevýhodněním v přístupu do veřejných 

a komunitních institucí nebo v účasti na běžných aktivitách v rámci komunity.   

 

Indikátory: realizovaný průzkum a vytvořený plán bezbariérovosti  

 

Způsob hodnocení: zpráva z průzkumu, zpracovaný plán bezbariérovosti  

 

 
Aktivita 2.2.2.: Realizace plánu bezbariérovosti veřejných a komunitních institucí a aktivit. 

  

Termín realizace: 12/2025 Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb, organizace osob se zdravotním 

znevýhodněním, poskytovatelé sociálních služeb, 

obce, organizace zřizované obcemi, další veřejné 

instituce. 

Předpokládané náklady (Kč): bude vyčísleno v rámci 

plánu bezbariérovosti  

Zdroj financování: bude upřesněno v rámci plánu 

bezbariérovosti 

Cílový stav: Jsou odstraněny bariéry bránící osobám se zdravotním znevýhodněním v přístupu do veřejných 

a komunitních institucí nebo v účasti na běžných aktivitách v rámci komunity.   

 

Indikátory: budou stanoveny plánem bezbariérovosti 

 

Způsob hodnocení naplňování opatření: bude stanoveno plánem bezbariérovosti  

 

 

Komentář: Jednou z podmínek pro začleňování zdravotně znevýhodněných osob do běžné 

společnosti je odstranění různých bariér, které jim brání nebo ztěžují přístup do veřejných 

a komunitních institucí nebo účast na běžných aktivitách v rámci komunity. Jde nejenom o bariéry 

stavebního a technického charakteru, ale i bariéry „mentální“ spočívající v přístupu k osobám se 
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zdravotním znevýhodněním. Prvním krokem je zmapování těchto bariér z různých perspektiv 

zdravotního znevýhodnění (tělesné, mentální, zrakové, sluchové atd.) a následné vytvoření plánu 

vedoucího k jejich odstranění. Za tímto účelem bude zřízena pracovní skupina složená ze zástupců 

organizací osob se zdravotním znevýhodněním, poskytovatelů sociálních služeb, obcí a další 

veřejných a komunitních institucí. Činnost skupiny bude zajišťovat koordinátor sociálních služeb.  

Druhou aktivitou je realizace plánu, které kromě investičních opatření (stavební úpravy) 

a technických opatření (zřízení zvukových přechodů, tichých linek atd.) bude zahrnovat 

všeobecnou osvětu o potřebách znevýhodněných osob a dále vzdělávání jak na straně osob 

podílejících se na chodu veřejných a komunitních institucí (techniky komunikace, přístupy atd.), tak 

znevýhodněných lidí (nácviky dovedností, finanční gramotnost, IT gramotnost, bezpečnost atd.). 

Mezi výstupy bude například mapa bezbariérových míst.  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka:  
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Opatření 2.3.: Zlepšení dostupnosti terénních a odborných ambulantních služeb 

pro osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby pečující   

Cíl opatření: Vytvoření podmínek pro zajištění kvalitní péče o osoby se zdravotním znevýhodněním 

v jejich přirozeném sociálním prostředí prostřednictvím zajištěním dostupnosti a rozvojem terénních 

a odborných ambulantních služeb a dalších forem podpory pečujících osob.  

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 2.3.1.:  Zajištění dostatečných kapacit terénních a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním a dalších forem podpory pečujících osob; podpora dobrovolnictví, depistáže potřebných osob, 

zřízení sdílené pobočky vybraných poskytovatelů sociálních služeb v Holicích.   

Termín realizace: 03/2025    Odpovědnost za realizaci: obce, poskytovatelé 

sociálních služeb, koordinátor sociálních služeb  

 

Předpokládané náklady (Kč): 4 200 tis. Kč 

  

Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní, 

evropské dotace 

Cílový stav: Osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby pečující mají zajištěny odpovídající kapacity terénních 

a ambulantních služeb; jsou k dispozici informace o těchto službách. 

 

Indikátory: odpovídající kapacita vybraných sociálních služeb; existence terénní depistáže; existence sdílené 

pobočky vybraných sociálních služeb v Holicích 

 

Způsob hodnocení: průběžné sledování potřeb osob se zdravotním znevýhodněním a kapacit terénních 

a ambulantních služeb; hodnocení dopadu depistáže a sdílené pobočky sociálních služeb   

 

 

 
Aktivita 2.3.2.: Zajištění návaznosti mezi službami pro děti (raná péče, osobní asistence, denní stacionář) 

a službami pro (mladé) dospělé; zajištění dostupnosti služeb pro tuto cílovou skupinu.  

  

Termín realizace: 03/2025    Odpovědnost za realizaci: obce, poskytovatelé 

sociálních služeb, koordinátor sociálních služeb 

 

Předpokládané náklady (Kč): zahrnuto do nákladů 

aktivity 2.3.1. 

Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace 

Cílový stav: Je zajištěna návaznost mezi službami pro zdravotně znevýhodněné děti a službami pro dospělé. 

 

Indikátory: vytvořený systém spolupráce mezi službami pro děti a službami pro dospělé, kapacity vybraných 

druhů sociálních služeb na Holicku 

 

Způsob hodnocení: průběžné hodnocení systému spolupráce; kapacity terénních a ambulantních služeb 

pro cílovou skupinu dětí a mladých dospělých  

 

 

Komentář: Terénní a ambulantní služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním představují 

poměrně široké spektrum odborné pomoci v závislosti na typu znevýhodnění. Cílem opatření je 

zajištění dostupnosti těchto služeb včetně podpory osob pečujících o zdravotně znevýhodněné 
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členy rodiny či domácnosti (navýšení kapacit poradenství, praktického nácviku a zajištění dalších 

forem podpory jako je například půjčovna kompenzačních pomůcek, psychologická pomoc atd.). 

V podmínkách Holicka je nutno sledovat kapacity služeb působících nejenom přímo v řešeném 

území, ale například i v Pardubicích, Hradci Králové atd. Je rovněž nutno zlepšit oboustrannou 

informovanost (veřejných zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb o potřebách osob se 

zdravotním znevýhodněním; potenciálních klientů o nabídce služeb). Kromě průběžného sledování 

potřebnosti kapacit je nutno posílit informovanost o službách, podporovat dobrovolnictví (cílené 

vyhledávání dobrovolníků například na doprovázení, jednorázovou pomoc atd.) a rozvíjet terénní 

depistáž (vyhledávání potřebných lidí). Jedním z opatření pro zlepšení dostupnosti ambulantní 

pomoci je zřízení „sdílené“ pobočky vybraných sociálních služeb v Holicích.  

Samostatnou oblastí jsou terénní a ambulantní služby pro děti a mladé dospělé. Je nutno zajistit 

návaznost různých typů sociálních služeb (raná péče, osobní asistence, denní stacionáře, 

odlehčovací služby) v různých přechodových fázích (v době zahájení školní docházky nebo v době 

dosažení zletilosti) a pro různé cílové skupiny (například děti s poruchou autistického spektra). Tuto 

návaznost lze zajistit lepší koordinací činnosti poskytovatelů sociálních služeb. Jednou ze služeb, již 

je nutno v plánovacím období Komunitního plánu Holicka věnovat pozornost je denní stacionář pro 

děti a mladé dospělé pro území Holicka. V průběhu plánovacího období by mělo dojít k vyhodnocení 

potřebnosti a stanovení dalšího postupu. Jednou z možností je posílení kapacit v okolí (v současné 

době jsou klienty z Holicka využívány služby v Pardubicích a Vysokém Mýtě, možnost umístění 

dítěte do denního stacionáře nabízí i Dětské centrum Veská), nákladnější alternativou (s delším 

časovým horizontem realizace) je zřízení nové služby přímo na území Holicka. Je nutno řešit otázky 

dopravy do této služby a také její návaznost na vzdělávání dítěte. Vznikají také nové formy pomoci 

plnící respitní funkci (tzv. homesharing, resp. hostitelská péče; účast dětí se znevýhodněním na 

pobytových akcích pro děti atd.) 

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka:  
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Opatření 2.4.: Vznik chráněného bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním 

Cíl opatření: Na území Holicka je k dispozici chráněné bydlení pro zájemce z řad osob se 

zdravotním znevýhodněním  

Stručný popis aktivit:  

Aktivita 2.4.1.:  Zřízení kapacit chráněného bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním. 

  

Termín realizace: 03/2025   Odpovědnost za realizaci: obce ve spolupráci 

s poskytovateli sociálních služeb 

 

Předpokládané náklady (Kč): (750 tis. Kč) 

 

Zdroj financování: krajské, národní a evropské dotace  

Cílový stav: Na území Holicka je k dispozici odpovídající bytový fond chráněného bydlení umožňující osobám 

se zdravotním znevýhodněním samostatné bydlení (s podporou poskytovatele sociálních služeb). 

 

Indikátory: počet bytů chráněného bydlení 

 

Způsob hodnocení: hodnocení dostupnosti chráněného bydlení (poptávka vs. nabídka) 

 

 

Komentář: Jedním z nástrojů začleňování osob se zdravotním znevýhodněním do běžného života 

je chráněné bydlení. Podmínkou pro dostupnost této služby je vytvoření bytového fondu, přičemž 

byty budou uzpůsobeny individuálním potřebám obyvatele. V bytě je poskytována sociální služba 

dle potřeb klienta. Může jít o přímý nájem osobě se zdravotním znevýhodněním nebo podnájem 

(byt je pronajat poskytovateli sociálních služeb, ten ho dále pronajímá zájemci o tento typ bydlení). 

Možností je nová výstavba (s podporou evropských fondů, zejména Integrovaného operačního 

programu), pronájem bytů ve stávajícím bytovém fondu obcí za podmínky změny pravidel 

pro pronájem těchto bytů nebo pronájem bytů v soukromém vlastnictví (v tomto případě je třeba 

vytvořit podpůrné mechanismy pro vlastníky nemovitostí, aby byty přednostně využívali jako 

chráněné bydlení). Odhad bytového fondu chráněného bydlení na území Holicka (pro všechny 

cílové skupiny) se pro období Komunitního plánu Holicka (do roku 2025) pohybuje mezi 10 až 20 

byty.  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 4.3. (Podpora začleňování osob s duševním 

onemocnění do společnosti) 
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Opatření 2.5.: Zřízení krizové pomoci pro osoby se zdravotním znevýhodněním  

Cíl opatření: Zajištění okamžité pomoci při zajištění péče o osoby se zdravotním znevýhodněním 

formou dočasného přijetí do pobytové služby nebo zajištěním osobní péče v domácím prostředí. 

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 2.5.1.:  Zřízení 1 až 2 lůžek okamžitého přijetí umožňujících zajištění pobytové péče o osoby se 

zdravotním znevýhodněním z Holicka v případech, kdy ze závažných důvodů není zajištěna osobní péče o tuto 

osobu; vytvoření služby poskytující tuto celodenní pomoc v domácím prostředí osoby se zdravotním 

znevýhodněním.   

Termín realizace: 03/2025 Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb 

 

Předpokládané náklady: neinvestiční 1236 tis. 

Kč/rok), k otázce investičních nákladů viz přílohu 

Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace  

Cílový stav: Na území Holicka je dostupná pomoc ve formě okamžitého přijetí osoby se zdravotním 

znevýhodněním do pobytové služby (časově omezený pobyt) v případě krizové situace; tato služba je 

poskytovateli realizována v případě zájmu i v domácím prostředí osoby se zdravotním znevýhodněním.    

 

Indikátory: počet lůžek okamžitého přijetí; kapacity služby celodenní péče o osobu se zdravotním 

znevýhodněním poskytované v domácím prostředí 

 

Způsob hodnocení: ověření dostupnosti služby a míry jejího využívání (četnost případů v kalendářním roce, 

čekací doba, průměrná doba pobytu či péče poskytované v domácím prostředí)  

 

 

Komentář: Opatření vychází ze stejných předpokladů jako v případě zřízení lůžek okamžitého přijetí 

pro seniory (viz opatření č. 1.3.). Jde však o odlišnou cílovou skupinu, přičemž na základě 

zkušeností poskytovatelů sociálních služeb se nedoporučuje kombinace cílové skupiny seniorů 

a (mladších) osob se zdravotním znevýhodněním v jedné službě. Pro naplnění opatření se nabízí 

jako jedna z variant rozšíření kapacit a činnosti stávajícího poskytovatele pobytové služby pro osoby 

se zdravotním znevýhodněním (Domov Simeon v Horním Jelení).  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 
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Opatření 2.6.: Posílení odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním  

Cíl opatření: Posílení podpory osob pečujících v přirozeném prostředí o osoby se zdravotním 

znevýhodněním zvýšením kapacit a rozšířením nabídky odlehčovacích služeb. 

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 2.6.1.: Provedení průzkumu zájmu o využívání služby odlehčovací služby pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním.   

  

Termín realizace: 12/2023 Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb 

a Pardubickým krajem  

 

Předpokládané náklady (Kč): 50 tis. Kč  Zdroj financování: krajské, národní a evropské 

dotace, poskytovatelé sociálních služeb 

Cílový stav: Před zahájením investičních akcí je zjištěn aktuální zájem o odlehčovací služby pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním ze strany obyvatel Holicka.  

 

Indikátory: realizovaný průzkum 

 

Způsob hodnocení naplňování opatření: zpracovaná závěrečná zpráva včetně doporučení pro zadavatele 

sociálních služeb a potenciální investory  

 

 
Aktivita 2.6.2.: Navýšení kapacit odlehčovacích pobytových služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním 

podle výsledků průzkumu zájmu (předpoklad je v rozpětí 5 až 10 lůžek).  

  

Termín realizace: po 03/2025   Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb 

 

Předpokládané náklady: bude stanoveno na základě 

výsledků průzkumu zájmu  

Zdroj financování: investiční náklady národní 

a evropské dotace, spoluúčast investora; neinvestiční 

náklady krajské a národní dotace  

Cílový stav: Je zajištěna územní a časová dostupnost denních odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním pro všechny zájemce; služba je poskytována pobytovou i terénní formou. 

Indikátory: kapacita odlehčovací služby (počet klientů v pobytové formě, počet klientů v terénní formě)  

 

 

Způsob hodnocení: ověření časové a územní dostupnosti služby a míry jejího využívání (četnost případů 

v kalendářním roce, čekací doba, průměrná doba pobytu či péče poskytované v domácím prostředí) 

 

 

Komentář: Cílem opatření je rozšíření kapacit odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním (pro osoby v mladším než seniorském věku). Vzhledem k tomu, že půjde o větší 

investiční akci, bude před jejím zahájením proveden detailní průzkum zájmu na Holicku. Tento 

průzkum bude realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem, neboť lze předpokládat, že služba 

bude využívána i osobami žijícími mimo Holicko.   
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Samostatně je nutno řešit otázku odlehčovacích služeb pro děti a mladé dospělé se zdravotním 

znevýhodněním. V současné době tyto služby poskytuje zdravotnické zařízení Dětské centrum 

Veská. V závislosti na poptávce je nutno posílit kapacity stávajícího poskytovatele nebo vytvořit 

zcela novou službu (se širší územní působností).   

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 
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3. Oblast péče o rodiny s dětmi, děti a mladé dospělé  

Opatření 3.1. Rozvoj preventivních aktivit a služeb reagujících na stávající i nové formy 

ohrožení dětí  

Cíl opatření: Je vytvořen systém, založený na podpoře rodin s dětmi, který účinně předchází 

ohrožení dětí a mladých dospělých.  

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 3.1.1.: Nastavení systému spolupráce mezi školami, sociálními službami a dalšími subjekty zajišťujícími 

pomoc dětem a rodinám; podpora volnočasových a preventivních aktivit pro děti a mladé lidi.  

Termín realizace: 12/2023 Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb, školy, poskytovatelé sociálních služeb, obce 

 

Předpokládané náklady (Kč): koordinační aktivity 

jsou zahrnuty v opatření 6.2.; podpora preventivních 

aktivit 7 931 tis. Kč 

Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace  

Cílový stav: Na území Holicka je vytvořen systém pomoci dětem, mladým dospělým a rodinám s dětmi, který 

zároveň plní preventivní funkce. 

 

Indikátory: míra ohrožení dětí  

 

Způsob hodnocení naplňování opatření: zpětná vazba od cílové skupiny, sledování statistických dat 

o skutečnostech ohrožení dětí  

 

 
Aktivita 3.1.2.: Rozvoj aktivit na podporu rodičovské péče (pomoc při péči o dítě, doučování, doprovody, doprava 

dětí atd.) a sociální práce s rodinami  

 

Termín realizace: průběžně Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb, obce, školy, poskytovatelé sociálních služeb 

a další nestátní neziskové organizace  

 

Předpokládané náklady (Kč): 2 011 tis. Kč Zdroj financování: evropské a národní dotace, 

rozpočty obcí, dotace na výkon sociální práce    

Cílový stav: Je poskytována pomoc a podpora rodinám s dětmi, které se nachází v nepříznivé životní nebo 

sociální situaci.  

 

Indikátory: počet podpořených rodin, počet subjektů zapojených do poskytování pomoci  

 

Způsob hodnocení: zpětná vazba od cílové skupiny a subjektů, které zajišťují pomoc 

 

 

Komentář: Cestou k vytvoření systému účinné prevence ohrožení dětí je spolupráce mezi školami, 

sociálními službami a dalšími subjekty zajišťujícími pomoc dětem a rodinám (sociální práce 

a depistáž vykonávaná přímo ve školách). Tato spolupráce bude koordinována lokální pracovní 

skupinou. Na základě této spolupráce budou realizovány nové preventivní programy a služby 
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pro řešení nových forem ohrožení dětí (například kyberšikana, zneužívání dětí v on-line prostředí 

atd.; zde bude využita rovněž spolupráce s preventisty Police ČR). Je možno využívat stávající 

potenciál pracovníků škol (metodik prevence, výchovný poradce) a poskytovatelů sociálních služeb. 

Součástí preventivních aktivit je vytváření smysluplných příležitostí pro trávení volného času dětí 

(reagující na moderní trendy zájmů dětí), otevření zázemí škol pro tyto aktivity, vzdělávání rodičů, 

pedagogů a dalších osob, ovlivňujících výchovu dětí, peer a dobrovolnické programy, komunitní 

venkovské tábory, dětské kluby, motivační programy pro žáky atd. Systémově mohou být tyto 

aktivity zajišťovány sociální službou (terénní program). Tyto aktivity mohou být podporovány 

dotacemi z rozpočtu obcí, existuje rovněž možnost získání národních či evropských dotací.  

Další částí opatření je podpora rodin s dětmi, které jsou ohroženy nebo se nacházejí v obtížné životní 

nebo sociální situaci (jde však o rodiče dětí, které nejsou vedeny v evidenci orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí). Jde o několik desítek rodin na Holicku. Může jít o samoživitelky či samoživitele, nebo 

jiné nízkopříjmové rodiny. Jako pomoc těmto rodinám může sloužit doučování, doprovod dětí 

do kroužků či jiných volnočasových aktivit, hlídání dětí atd. Tuto pomoc mohou zajišťovat 

dobrovolnické aktivity (včetně podpůrných rodin), pokud situace rodiny vyžaduje systematickou 

sociální práci rovněž sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Podpora rodin může mít 

i finanční nebo materiální povahu (finanční příspěvky rodinám nad rámec existujících sociální dávek 

umožňující dětem např. účastnit se hrazených školních a mimoškolních aktivit).  

Součástí systému preventivních aktivit a podpory rodin je vedle terénního programu také školní 

sociální práce. Pro její zajištění (včetně terénní depistáže) je zřízení pozice školního sociálního 

pracovníka nebo sociálního pedagoga, jehož náplní práce bude vytvářet propojení mezi školou 

a jinými subjekty, např. obcí, policií, státním zástupcem a zdravotnickým zařízení. Součástí jeho 

práce bude rovněž poskytování mediace mezi školou, rodiči a uvedenými institucemi a pomoc s 

právními a sociálními otázkami.  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 
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Opatření 3.2.: Zajištění dostupnosti odborné psychologické, terapeutické a krizové péče 

pro děti a rodiny 

Cíl opatření: Odpovídající kapacity odborné pomoci (psychologické, terapeutické, krizové) pro děti 

a rodiny.  

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 3.2.1.:  Posílení kapacit odborné pomoci pro děti a rodiny (iniciace jednání s Pardubickým krajem); 

vyhledání dětského psychologa pro působení na území Holicka (částečný úvazek).  

  

Termín realizace: 09/2024 Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb, obce, školy   

 

Předpokládané náklady (Kč): 1 512 tis. Kč  

 

Zdroj financování: krajské, národní a evropské 

dotace, rozpočty obcí. 

Cílový stav: Na území Holicka je dostupná odborná pomoc pro děti a rodiny (bez delších časových prodlev, 

v odpovídající kvalitě, finančně dostupná i pro nízkopříjmové rodiny). 

 

Indikátory: kapacity služeb odborné pomoci 

 

Způsob hodnocení: zpětná vazba od cílové skupiny a poskytovatelů odborné pomoci (počet zájemců, čekací 

doby, dopady poskytnutých intervencí) 

 

 

Komentář: Nedostatek dětských psychologů a terapeutů (stejně jako dětských psychiatrů) 

představuje celorepublikový problém. Řešení je nutno hledat ve spolupráci s Pardubickým krajem 

a dalšími institucemi. Jde o posílení kapacity stávajících pracovišť (Pedagogicko-psychologická 

poradna, Poradna pro rodinu Pardubického kraje, střediska výchovné péče atd.), zajištění 

koordinace činnosti těchto pracovišť a vytvoření některých pobídek přímo na území Holicka (např. 

školní psycholog působící na částečný úvazek na školách zřizovaných obcemi, vytvoření sdílené 

pobočky ambulantních služeb v Holicích). Součástí opatření je zřízení služby krizové pomoci (je 

plánováno na rok 2022 obecně prospěšnou společnosti SKP-CENTRUM Pardubice, součástí týmu 

bude krizový intervent a psycholog). Tuto službu lze poskytovat i přímo na Holicku prostřednictvím 

pobočky poskytovatele (1 den v týdnu).    

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 4.1. (Rozvoj psychiatrické péče) 
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Opatření 3.3.: Vznik služeb pro děti opouštějící náhradní formy péče nebo nefunkční 

rodiny 

Cíl opatření: Zajištění návazné péče o mladé dospělé s cílem bezproblémového přechodu 

do dospělosti.  

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 3.3.1.:  Rozšíření nabídky služeb pro cílovou skupinou mladých dospělých opouštějících náhradní formy 

péče nebo nefunkční rodiny. 

  

Termín realizace: 12/2022 Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb  

 

Předpokládané náklady (Kč): 4 091 tis. Kč 

 

Zdroj financování: krajské, národní a evropské dotace  

Cílový stav: Mladí dospělí (zejména vyrůstající v náhradní péči nebo bez podpory rodinného prostředí) vstupují 

bez problémů do samostatné dospělosti díky nabídce sociálních služeb a dalších forem sociální pomoci. 

 

Indikátory: kapacity služeb a dalších forem sociální pomoci, počet klientů  

Způsob hodnocení: zpětná vazba od cílové skupiny a poskytovatelů sociálních služeb 

 

 

Komentář: Na území Holicka působí dětský domov, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj. Domov 

zajišťuje mimo jiné sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Většina dětí v tomto pobytovém 

zařízení pochází mimo území Holicka (jsou z ostatních částí Pardubického kraje, ale například 

i z Královehradeckého či dokonce Ústeckého kraje). Některé z těchto dětí však mají zájem 

v Holicích zůstat i po dosažení zletilosti. Dětský domov proto plánuje registraci služby sociální 

rehabilitace (doprovázení mladých lidí do dospělosti) s průběžnou kapacitou cca 10 osob.  

Pomoc při doprovázení do dospělosti však mohou v určitých situacích potřebovat i další mladí lidé 

(vyrůstající v ústavech mimo Holicko, v náhradní rodinné péči nebo v nepříznivých sociálních 

podmínkách). Řešením je rozšíření cílové skupiny služeb zajišťovaných Dětským domovem Holice 

a posílení kapacit dalších poskytovatelů sociálních služeb, využití dobrovolnických a peer aktivit atd. 

Součástí podpory mladých dospělých je rovněž vytvoření nabídky startovacího bydlení.  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 
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4. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním  

Opatření 4.1.: Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním  

Cíl opatření: Zajištění dostupnosti sociálních služeb a dalších forem pomoci pro osoby s duševním 

onemocněním.   

Stručný popis aktivit:  

Aktivita 4.1.1.:  Podpora aktivit vedoucích k včasnému rozpoznání duševního onemocnění a zajištění odpovídající 

péče.  

Termín realizace: 12/2023   Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb, koordinátor sociálních služeb   

 

Předpokládané náklady (Kč): 194 tis. Kč 

  

Zdroj financování: krajské, národní a evropské 

dotace, úhrady zdravotních pojišťoven    

Cílový stav: Na území Holicka jsou předávány informace vedoucí k včasnému rozpoznání duševního 

onemocnění a o nabídce odborné pomoci v této situaci; je realizována terénní depistáž. 

 

Indikátory: počet podpořených osob 

 

Způsob hodnocení: zpětná vazba od cílové skupiny a poskytovatelů sociálních služeb 

 

 
Aktivita 4.1.2.:  Posílení kapacit služeb psychiatrické péče s důrazem na vybrané cílové skupiny (děti, senioři); 

zajištění návaznosti psychiatrické péče na sociální služby. 

 

Termín realizace: 03/2025   Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb, koordinátor sociálních služeb 

 

Předpokládané náklady (Kč): bude vyčísleno pro 

další plánovací období v závislosti na průběhu reformy 

psychiatrické péče  

Zdroj financování: krajské, národní a evropské 

dotace, úhrady zdravotních pojišťoven   

Cílový stav: Na Holicku existují dostatečné kapacity odborné psychiatrické péče; je zajištěna návaznost této péče 

na sociální služby.    

 

Indikátory: kapacity odborných služeb; počet klientů, jimž byla poskytnuta služba nebo naopak došlo k odmítnutí 

služby z důvodu kontraindikace způsobené duševním onemocněním 

Způsob hodnocení: zpětná vazba od cílové skupiny a poskytovatelů sociálních služeb 

 

 

Komentář: Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním je založena v první řadě 

na prevenci, spočívající především v realizaci aktivit vedoucích k včasnému rozpoznání duševního 

onemocnění a zajištění odpovídající péče. Jde zejména o přenos informací (například ze strany 

praktických lékařů) a poradenství (včetně anonymního poradenství). Další činností je terénní 

depistáž za podpory veřejných rozpočtů ve formě příspěvku na dopravu, případně zázemí 

pro poskytovatele služeb (vytvoření plnohodnotné pobočky služeb psychiatrické péče v Holicích 
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bylo vyhodnoceno jako neefektivní včetně argumentu, že pro tento typ služeb je určitá anonymita 

pracovišť v krajských městech výhodou). Cílem terénní depistáže je identifikace osob, které vyžadují 

odbornou péči, nejsou však v kontaktu s žádným odborným pracovištěm ani poskytovateli 

sociálních služeb.   

Další aktivitou je posílení kapacit služeb psychiatrické péče, a to ve spolupráci s Centrem duševního 

zdraví (možnost zřízení operačního detašovaného pracoviště). Pozornost je nutno věnovat 

vybraným cílovým skupinám (děti, senioři) a zajištění návaznosti odborné psychiatrické pomoci 

na sociální služby. Otázka dětských psychiatrů je řešena zároveň v opatření č. 3.2. Senioři 

s duševním onemocněním představují cílovou skupinu, pro níž je obtížné v současném systému 

zajistit adekvátní péči. Duševní onemocnění nebo jeho projevy (zmatenost, agresivita) jsou 

kontraindikací pro přijetí do některých typů služeb (odlehčovací služby, lůžko okamžitého přijetí). 

Jedinou alternativou je v těchto případech přijetí do psychiatrické léčebny. Řešením je koordinace 

činnosti služeb sociální péče a odborné psychiatrické pomoci.   

V souvislosti s reformou psychiatrické péče a rozvojem služeb pro osoby s duševním onemocněním 

dojde k vytvoření systému návazné péče (koordinace) mezi sociálními službami poskytujícími různé 

typy služeb osobám s duševním onemocněním (případě pečujícím osobám).  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 3.2. (Zajištění dostupnosti odborné 

psychologické, terapeutické a krizové péče pro děti a rodiny) 
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Opatření 4.2.: Rozvoj aktivit prevence problémového užívání návykových látek a dalších 

typů závislosti 

Cíl opatření: Zajistit podmínky pro účinnou prevenci užívání návykových látek a dalších typů 

závislostí.  

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 4.2.1.: Podpora vzdělávacích a osvětových aktivit o návykových látkách a dalších typech závislostí 

ve školách a dalších komunitních subjektech.   

  
Termín realizace: průběžně Odpovědnost za realizaci: obce, školy a školská 

zařízení, poskytovatelé sociálních služeb a další 

nestátní subjekty, koordinátor sociálních služeb 

(spolupráce při zajištění informovanosti, koordinace 

aktivit) 

 

Předpokládané náklady (Kč): 90 tis. Kč Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace, nadace  

Cílový stav: Veřejnost má odpovídající informace o rizicích užívání návykových látek a dalších typech závislostí; 

zvláštní pozornost je věnována dětem, mladým dospělým, jejich rodičům, pedagogům a dalším osobám 

zapojeným do výchovy a vzdělávání dětí. 

 

Indikátory: počet vzdělávacích a preventivních programů, počet podpořených osob; souhrnná statistická data 

o osobách se závislostí  

Způsob hodnocení: zpětná vazba od cílových skupin a realizátorů preventivních programů, sledování 

a vyhodnocování statistických dat 

 
Aktivita 4.2.2.: Podpora terénní depistáže a informovanosti o možnostech adiktologické péče. 

  
Termín realizace: 12/2023, informovanost průběžně  Odpovědnost za realizaci: obce, poskytovatelé 

sociálních služeb, koordinátor sociálních služeb 

(spolupráce při zajištění informovanosti, koordinace 

aktivit) 

Předpokládané náklady (Kč): 194 tis. Kč Zdroj financování: rozpočty obcí, krajské, národní 

a evropské dotace, nadace, zdravotní pojišťovny 

Cílový stav: Na území Holicka probíhá terénní depistáž osob vyžadujících léčbu závislosti; je zajištěna dostatečná 

informovanost o možnostech léčby závislostí.  

Indikátory: počet osob s problémovým užíváním návykových látek a jinými typy závislostí identifikovaných 

prostřednictvím terénní depistáže; souhrnná statistická data o osobách se závislostí  

 

Způsob hodnocení: zpětná vazba od cílových skupin a poskytovatelů služeb; sledování a vyhodnocování 

statistických dat 

 

Komentář: Opatření je rozděleno do dvou aktivit. První z nich je zaměřena na prevenci 

problémového užívání návykových látek a dalších typů nelátkových závislostí (např. patologické 

hráčství). Pozornost je nutno věnovat zvláště zranitelným skupinám, jako jsou děti a mladí dospělí. 

Prevence bude realizována zejména prostřednictvím vzdělávacích a osvětových aktivit ve školách 

a dalších komunitních subjektech (s využitím vrstevnických aktivit, svépomocných skupin atd.). 

Během realizace Komunitního plánu Holicka je nutno vytvořit systém spolupráce při realizaci 
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preventivních aktivit a jejich financování (s podporou obecních a dalších veřejných rozpočtů, nadací 

atd.). 

Druhou aktivitou je podpora terénní depistáže a informovanosti o možnostech léčby závislosti. 

Terénní depistáž může být navázána na systém výjezdových pracovišť poskytovatelů odborných 

služeb. Vznik samostatného pracoviště v Holicích se v současné době jeví jako neefektivní, je však 

nutno zajistit pokrytí území touto službou prostřednictvím příspěvku na náklady dopravy, vytvořením 

sdíleného zázemí pro poskytovatele služeb atd. 

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



N á v r h o v á  č á s t  | 30 

 

 

Opatření 4.3.: Podpora začleňování osob s duševním onemocnění do společnosti 

Cíl opatření: Osoby s duševním onemocněním jsou začleňovány do běžného života komunity. 

Stručný popis aktivit:  

Aktivita 4.3.1.:  Vytváření příležitostí pro začleňování osob s duševním onemocněním do společnosti; koordinace 

sociálních služeb, odborné psychiatrické péče a dalších forem sociální pomoci včetně chráněného bydlení 

a podpory zaměstnávání osob s duševním onemocněním.  

Termín realizace: 03/2025   Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb, obce, koordinátor sociálních služeb, Úřad práce 

ČR 

Předpokládané náklady (Kč): bude vyčísleno pro 

další plánovací období v závislosti na průběhu reformy 

psychiatrické péče  

Zdroj financování: krajské, národní a evropské dotace 

Cílový stav: Osoby s duševním onemocněním jsou v maximální míře začleněny do života komunity (bydlení 

v běžné zástavbě, účast na komunitních aktivitách atd.). 

 

Indikátory: počet podpořených osob 

 

Způsob hodnocení naplňování opatření: zpětná vazba od cílové skupiny a poskytovatelů sociálních služeb 

 

 

Komentář: Opatření 4.3. je navázáno na probíhající reformu psychiatrické péče. Jde o systémovou 

změnu poskytování psychiatrické péče, jejímž hlavním cílem je zvýšení její kvality a efektivity 

a zejména zvýšení kvality života a omezení stigmatizace lidí s duševním onemocněním. Součástí 

aktivit je reintegrace osob žijících dlouhodobě v psychiatrických léčebnách do běžné společnosti. 

Cíl této reformy je možno na lokální úrovni podpořit koordinací odborné psychiatrické péče 

a sociálních služeb (za předpokladů posílení kapacit terénních služeb), vznikem chráněného bydlení 

(principy chráněného bydlení jsou obdobné jako v opatření č. 2.4.) a zajištění podpůrné sítě 

pro osoby opouštějící institucionální péči. Součástí je rozšíření nabídky zaměstnání pro osoby 

s duševním onemocněním (možnost zaměstnávání osob z cílové skupiny v rámci veřejně 

prospěšných prací v obcích s podporou sociální služby; vyhledávání a podpora dalších veřejných 

či soukromých zaměstnavatelů, sociální podnikání, prostupné zaměstnávání, tréninková pracovní 

místa, stáže, pracovní mentoring, flexibilní formy zaměstnávání atd.).  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 5.2 (Vznik nových možností podporovaného 

zaměstnání) 
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5. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 

Opatření 5.1.: Rozvoj aktivit pro začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením   

Cíl opatření: Maximálně omezit sociální vyloučení osob žijících na Holicku. 

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 5.1.1.:  Posílení terénní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením (sociální práce 

na úrovni obcí, terénní sociální služby), poradenství a dalších forem pomoci osobám žijících na okraji společnosti. 

  

Termín realizace: 12/2022 Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb, obce, koordinátor sociálních služeb   

 

Předpokládané náklady (Kč): 1 637 tis. Kč 

  

Zdroj financování: národní dotace (dotace na sociální 

práci), rozpočty obcí  

Cílový stav: Na Holicku jsou vytvořeny příležitosti pro začlenění všech obyvatel do společnosti a nedochází 

k znevýhodňování z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu 

prostředí; jsou k dispozici formy pomoci i pro osoby, které dobrovolně žijí mimo většinovou společnost. 

 

Indikátory: počet podpořených osob  

 

Způsob hodnocení naplňování opatření: zpětná vazba od cílové skupiny a poskytovatelů sociálních služeb; 

statistická data  

 

 
Aktivita 5.1.2.: Pravidelný monitoring sociální situace na Holicku s důrazem na prevenci a včasné řešení 

vznikajících problémů. 

 

Termín realizace: průběžně Odpovědnost za realizaci: poskytovatelé sociálních 

služeb, obce, koordinátor sociálních služeb   

 

Předpokládané náklady (Kč): bez nároku na 

dodatečné finanční zdroje 

  

Zdroj financování: - 

Cílový stav: Na Holicku je monitorována sociální situace; případné informace o vzniku sociálně vyloučených 

lokalit jsou neprodleně řešeny za využití metod sociálních práce. 

 

Indikátory: realizovaný monitoring 

 

Způsob hodnocení naplňování opatření: zpětná vazba od poskytovatelů sociálních služeb; statistická data  

 

 

Komentář: Dosažení cíle maximálně omezit sociální vyloučení obyvatel Holicka je založeno 

na posílení terénní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením (sociální práce 

na úrovni obcí, terénní sociální služby) a zpřístupnění různých forem pomoci osobám žijících 

na okraji společnosti. Jde například o zvýšení dostupnosti poradenství ve specifických situacích 

spojených s chudobou, zadlužením a dalšími ohrožujícími sociálními jevy (sdílená pobočka 
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poradenských služeb v Holicích). Dílčí aktivitou je zajištění odpovídajících kapacit terénní sociální 

práce (např. posílením týmu MěÚ Holice) a koordinace spolupráce (Úřad práce ČR, poskytovatelé 

služeb, obce).  

Na Holicku v současné době není žádná sociálně vyloučená lokalita. K udržení tohoto stavu je nutné 

koordinované sledování a pravidelné vyhodnocování sociální situace na Holicku (zejména v případě 

vzniku nových ubytoven či ohnisek sociálně vyloučených lokalit), tak aby bylo možno na vznikající 

problémy reagovat sociální prací a dalšími nástroji pomoci.  

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 
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Opatření 5.2.: Vznik nových možností podporovaného zaměstnání pro dlouhodobě 

nezaměstnané osoby 

Cíl opatření: Vytvoření příležitosti pro vstup na trh práce osobám dlouhodobě nezaměstnaným.    

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 5.2.1.: Vznik nových forem podporovaného zaměstnávání.   

  

Termín realizace: průběžně   Odpovědnost za realizaci: obce, poskytovatelé 

sociálních služeb, zaměstnavatelé, Úřad práce ČR 

 

Předpokládané náklady (Kč): 12 572 tis. Kč 

 

Zdroj financování: krajské, národní a evropské 

dotace, rozpočty obcí 

Cílový stav: Na Holicku je k dispozici široké spektrum nabídky podporovaného zaměstnávání pro různé cílové 

skupiny.  

 

Indikátory: počet osob zaměstnaných prostřednictvím podporovaného zaměstnávání; míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti  

 

Způsob hodnocení naplňování opatření: sledování a vyhodnocování statistických dat, zpětná vazba od cílové 

skupiny a zaměstnavatelů   

 

 

Komentář: Na Holicku je velmi nízká míra nezaměstnanosti, přesto existuje skupina několika 

desítek osob, které jsou z různých důvodů velmi dlouho mimo trh práce. Cílem opatření je vytváření 

příležitostí pro zaměstnávání těchto osob vznikem nových forem podporovaného zaměstnávání 

(sociální podnikání, prostupné zaměstnávání, tréninková pracovní místa, stáže, pracovní mentoring, 

flexibilní formy zaměstnávání, komunitně prospěšné zaměstnávání). Pro zapojení obcí do plnění 

tohoto opatření je nutno dosáhnout změny podmínek veřejně prospěšných prací (jednáním o změně 

podmínek s Úřadem práce ČR). 

Vazba na další opatření Komunitního plánu Holicka: 
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6. Oblast institucionálního zajištění sociálních služeb a dalších forem sociální 

pomoci  

Opatření 6.1.: Vytvoření přehledného a dostupného informačního zdroje o možnostech 

sociálních služeb a dalších forem sociální pomoci 

Cíl opatření: Zajištění informovanosti všech cílových skupin o nabídce sociálních služeb a sociální 

pomoci na Holicku i v blízkém okolí.   

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 6.1.1.: Vytvoření katalogu služeb (internetového portálu) soustřeďujícího informace o nabídce sociálních 

služeb a dalších forem sociální pomoci včetně aktuálních volných kapacit sociálních služeb; pořádání 

pravidelných informačních akcí.  

 

Termín realizace: 05/2022 a dále průběžně Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb, poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce ČR 

 

Předpokládané náklady (Kč): 60 tis. Kč Zdroj financování: evropské dotace prostřednictvím 

MAS Holicko, obecní rozpočty, krajské a národní 

dotace 

Cílový stav: Je zajištěna dostatečná informovanost obyvatel Holicka o nabídce sociálních služeb a sociální 

pomoci na Holicku. 

 

Indikátory: funkční systém informovanosti  

 

Způsob hodnocení naplňování opatření: zpětná vazba od cílové skupiny a poskytovatelů sociálních služeb  

 

 

Aktivita 6.1.2.: Vytvoření informačního materiálu o sociálních službách zaměřeného na jednotlivé cílové skupiny 

a jejich životní situace; zajištění distribuce materiálu mezi obecní úřady, poskytovatele zdravotních služeb, školy 

a další komunitní subjekty.    

 

Termín realizace: 05/2022 a dále průběžně Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb, poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce 

ČR, obce  

 

Předpokládané náklady (Kč): 150 tis. Kč Zdroj financování: evropské dotace prostřednictvím 

MAS Holicko, obecní rozpočty, krajské a národní 

dotace  

Cílový stav: Jsou k dispozici srozumitelné informace pro různé cílové skupiny o nabídce sociálních služeb 

a sociální pomoci na Holicku.  

 

Indikátory: funkční systém informovanosti; zpracovaný a distribuovaný informační materiál o sociálních službách; 

počet subjektů spolupracujících na distribuci 

Způsob hodnocení naplňování opatření: Zpětná vazba od cílové skupiny a poskytovatelů sociálních služeb  
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Komentář: Potřeba zajištění informovanosti o sociálních službách dostupných na Holicku, ale 

i blízkém okolí (Pardubice, Hradec Králové, Chrudim) se v procesu komunitního plánování objevila 

téměř u všech cílových skupin. V současné době jsou informace v různých formách podrobnosti 

na webových stránkách a v písemných dokumentech jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, 

až na výjimky však přesahuje kapacitní možnosti poskytovatelů tyto informace systematicky a 

aktivně šířit. Základem systému informovanosti bude internetový portál spravovaný MAS 

Holicko o.p.s. s aktuální databází poskytovaných sociálních služeb včetně informace o volných 

kapacitách pravidelně aktualizovaných poskytovateli služeb. Informace o katalogu služeb budou 

šířeny prostřednictvím dalších médií. Součástí aktivit na zvýšení informovanosti je i pořádání 

pravidelných informačních kampaní a dalších propagačních aktivit (veletrh sociálních služeb).       

Zároveň dojde k vytvoření tištěného informačního materiálu zaměřeného na jednotlivé cílové 

skupiny (senioři, osoby pečující o seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, rodiny s dětmi, 

osoby s duševním onemocněním atd.). Nabídka sociálních služeb a dalších forem pomoci bude 

kategorizována podle nejčastějších životních situací jednotlivých cílových skupin. Informační 

materiál bude distribuován do běžného komunitního prostředí spolu s instrukcemi pro subjekty 

spolupracujícími na aktivním předávání informací (obce, praktičtí lékaři a další zdravotnická zařízení, 

školy a další komunitní subjekty).  
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Opatření 6.2.: Způsob hodnocení naplňování Komunitního plánu Holicka a koordinace 

sociálních služeb a dalších forem sociální pomoci 

Cíl opatření: Vznik procesu průběžného hodnocení a revizí komunitního plánu; zajištění rozvoje 

a další udržitelnosti nabídky a kvality poskytovaných služeb.  

Stručný popis aktivit: 

Aktivita 6.2.1.:  Vytvoření mechanismů spolupráce v rámci naplňování Komunitního plánu Holicka.  

  

Termín realizace: 06/2022 a dále průběžně Odpovědnost za realizaci: koordinátor sociálních 

služeb ve spolupráci s dalšími zapojenými subjekty 

 

Předpokládané náklady (Kč): 1 211 tis. Kč 

 

Zdroj financování: krajské, národní a evropské dotace  

Cílový stav: Je vytvořen systém průběžného hodnocení Komunitního plánu Holicka a vzájemné spolupráce 

zajišťující rozvoj a udržitelnost nabídky a kvality poskytovaných služeb. 

 

Indikátory: funkční systém spolupráce, naplněná opatření Komunitního plánu Holicka, počet setkání partnerské 

platformy, počet zapojených subjektů do komunitního plánování 

 

Způsob hodnocení naplňování opatření: zpětná vazba od aktérů spolupráce, sledování úspěšnosti naplňování 

opatření plánu, sledování a hodnocení údajů o vývoji sociální situace na Holicku 

 

Komentář: Jednotlivé aktivity definované v rámci návrhové části Komunitního plánu Holicka 

obsahují určení odpovědnosti, indikátory a rovněž způsob hodnocení. Základní strukturou realizace 

Komunitního plánu Holicka bude partnerská platforma, složená ze zástupců obcí, poskytovatelů 

sociálních služeb a komunitních subjektů (školy, občanské iniciativy). Vzájemnou spolupráci budou 

deklarovat Memorandem o spolupráci. Účast na realizaci opatření bude ze strany obcí 

a organizací založených nebo zřizovaných obcemi založena také na schválení Komunitního plánu 

Holicka zastupitelstvem obce. Účast nestátních subjektů (poskytovatelů sociálních služeb, 

občanských inciativ atd.) bude založena na závazku podílet se na realizaci příslušného opatření či 

aktivity (obecné formulace, např. „poskytovatelé sociálních služeb“, budou doplněny názvy 

konkrétních subjektů, které se zavázaly ke spolupráci). V rámci partnerské platformy bude probíhat 

pravidelné celkové hodnocení naplňování plánu, a to minimálně v ročních intervalech.   

Na činnost partnerské platformy budou navazovat pracovní skupiny zabývající se jednotlivými 

tématy a cílovými skupinami. Tyto pracovní skupiny mohou mít charakter stálého týmu (viz například 

opatření č. 3.1.) nebo mohou být zřizovány ad hoc k řešení aktuálních problémů.  

Činnost partnerské platformy a pracovních skupin bude organizačně zajišťována koordinátorem 

sociálních služeb. Koordinátor sociálních služeb se bude dále podílet na naplňování jednotlivých 

opatření a aktivit Komunitního plánu Holicka dle stanoveného rozsahu úkolů. Bude se rovněž podílet 
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na koordinaci financování sociálních služeb a fundraisingu (dotační řízení z národních zdrojů, 

dotace z evropských fondů, nadace atd.). Jedním z významných partnerů koordinátora sociálních 

služeb bude rovněž Městský úřad Holice, který jako obecní úřad obce s rozšířenou působností 

odpovídá za koordinaci sociální práce a sociální pomoci (sociálně-právní ochrana dětí, výkon 

sociální práce podle zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi). Městský 

úřad Holice zároveň zajišťuje návaznost činností v sociální sféře na další oblasti (školství, 

zdravotnictví atd.).   
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7. Souhrn nákladů navržených opatření 

V rámci jednotlivých opatření jsou uvedeny i předpokládané náklady během celého plánovacího 

období Komunitního plánu Holicka (tzn. za roky 2022 až 2025). Tento plán je připraven na tříleté 

období, od počátku realizace v dubnu roku 2022 až do konce března roku 2025, kdy by na něj měl 

navázat nový (či aktualizovaný) plánovací dokument. Očekávané náklady lze rozdělit do několika 

kategorií:  

1. Jednorázové neinvestiční náklady. 

2. Opakované neinvestiční náklady.  

3. Jednorázové investiční náklady.  

Jednorázové neinvestiční náklady souvisí především se zajištěním informovanosti (vytvoření 

webových stránek) atd. Výrazně významnější položkou jsou opakované neinvestiční náklady. Jde 

o náklady spojené zejména s rozšířením kapacit již existujících služeb nebo zřízením služeb nových. 

Tyto náklady jsou propočítány od data předpokládaného plnění opatření (je-li například uveden 

termín 12/2023, jsou náklady propočítány za měsíce 01/2024 až 03/2025). Pokud je očekáváno 

průběžné naplňování opatření (tj. ihned po dokončení Komunitního plánu Holicka), jsou náklady 

stanoveny na dobu 36 měsíců. Při stanovení nákladů sociálních služeb byly použity zejména údaje 

z dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí Analýza financování sociálních služeb2 a dalších 

analytických dokumentů, zvýšené o existující či očekávanou míru inflace.3 Vyčíslené neinvestiční 

náklady je nutno považovat za minimální pro dosažení určitého zlepšení (výsledku) v dané oblasti. 

To samozřejmě nebrání tomu, aby byly pro realizaci aktivit vyčleněny významnější finanční 

prostředky (pro zajištění realizace plánu se počítá s aktivním fundraisingem).  

Jednorázové investiční náklady souvisí především se záměry rozšiřování kapacit sociálních služeb 

v Holicích a v Horním Jelení. Zde jsou uvedeny celkové předpokládané investiční náklady během 

plánovacího období. Nově vzniklé služby s sebou ponesou i nároky na financování provozu. 

Přestože se s dokončením investic počítá až v samém závěru plánovacího období, jsou již dnes 

v Komunitním plánu Holicka vyčísleny očekávané výdaje. V textu jsou uvedeny v závorce kurzívou. 

Propočty jsou provedeny za období jednoho roku. V tabulce nákladů nejsou zahrnovány 

do celkových součtů.     

 
2  Ministerstvo práce a sociálních věcí (2019). Analýza financování sociálních služeb. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vykazovani-dat-o-poskytovanych-socialnich-sluzbach.  

3  Inflace 3,2 % v roce 2020 a 3,5 % v roce 2021; očekávaná míra inflace v dalších letech (2022: 6,1 %, 2023: 

2,5 %, 2024: 2,2 %) vychází z makroekonomické predikce Ministerstva financí z listopadu 2021. Dostupné z:  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2021/makroekonomicka-

predikce-listopad-2021-43509.  

https://www.mpsv.cz/web/cz/vykazovani-dat-o-poskytovanych-socialnich-sluzbach
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2021/makroekonomicka-predikce-listopad-2021-43509
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2021/makroekonomicka-predikce-listopad-2021-43509
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Realizace Komunitního plánu Holicka v období 2022-2025 předpokládá výdaje v celkové výši 

85 628 tis. Kč, z toho 50 922 tis. Kč v oblasti neinvestičních výdajů. Podle analýzy Ministerstva práce 

a sociálních věcí z roku 2019 v horizontu nejbližších 10 let lze očekávat výrazný nárůst potřebnosti 

zejména u služeb sociální péče, kdy kapacita těchto služeb by měla stoupnout proti současné 

kapacitě o 36 % do roku 2025 a o 56 % do roku 2030.  

Číslo Aktivita (zkrácený název) Období Předpokládané náklady (tis. Kč) 

Investice Neinvestiční 

opakované 

Neinvestiční 

jednorázové 

1.1. Zkvalitnění života seniorů  2022-2025 - 240 - 

1.2. Rozvoj terénních služeb pro seniory 2022-2025 - 7 587 - 

1.3. Zřízení krizové pomoci pro seniory 2024-2025 Viz 1.4. (1 236) - 

1.4.1. Odlehčovací služby pro seniory (denní) 2024-2025 6 000 (1 208) - 

1.4.2. Odlehčovací služby pro seniory (pobytové) 2024-2025 20 000 (3 866) -  

1.5. Vznik systému paliativní péče 

 

2022-2025 Viz 1.4. - - 

1.6. Dostupné chráněné bydlení a pobytové 

služby pro seniory 

2023 - - 50 

2.1.1. Podpora začleňování osob se zdravotním 

znevýhodněním  

2022-2025 - 240 - 

2.1.2. Začleňování dětí a mladých lidí do hlavního 

vzdělávacího proudu 

2022-2025 - 7 212 - 

2.2. Odstranění bariér pro začleňování 

zdravotně znevýhodněných osob 

2023 - - 100 

2.3. Dostupnost terénních a ambulantních 

služeb (zdravotní znevýhodnění) 

2022-2025 - 4 200 - 

2.4. Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním  

2025 - (750) - 

2.5. Zřízení krizové pomoci pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním 

2025 - (1236) - 

2.6. Posílení odlehčovacích služeb pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním 

2023 - - 50 

3.1.1. Systém spolupráce, podpora 

volnočasových a preventivních aktivit (děti) 

2022-2023 - 7 931 - 

3.1.2. Rozvoj aktivit na podporu rodičovské péče 2022-2025 - 2 011 - 

3.2. Odborná psychologická, terapeutická 

a krizová péče pro děti a rodiny 
2022-2025 - 1 512 - 

3.3. Vznik služeb pro děti opouštějící náhradní 

formy péče nebo nefunkční rodiny 
2023-2025 -  4 091  

4.1. Rozvoj služeb pro osoby s duševním 

onemocněním 
2024-2025 - 194 - 
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4.2.1. Podpora vzdělávacích a osvětových aktivit o 

návykových látkách 
2022-2025 - 90 - 

4.2.2. Rozvoj aktivit prevence problémového 

užívání návykových látek 
2024-2025 - 194 - 

4.3. Podpora začleňování osob s duševním 

onemocnění do společnosti 
2025 - - - 

5.1. Rozvoj aktivit pro začleňování osob 

ohrožených sociálním vyloučením 
2023-2025 - 1 637 - 

5.2. Vznik nových možností podporovaného 

zaměstnání 
2022-2025 - 12 572 - 

6.1.1. Vytvoření katalogu služeb (internetového 

portálu) 
2022 - - 60 

6.1.2. Vytvoření karet sociálních služeb 2022 - - 150 

6.2.2. Vytvoření mechanismů spolupráce v rámci 

naplňování Komunitního plánu Holicka 
2022-2025 - 1 211 - 

 CELKEM 2022-2025  26 000 50 922 410 

 Náklady po roce 2025  - (8 296) - 

  


